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Abstract:

The aim of this Master’s thesis is to examine how health information is integrated into 
knowledge in an everyday health related context on the web. The more specific aim is, from a 
LIS point of view, to map knowledge related discourses with the focus on pregnancy, in
discussion forums on Swedish health related web sites. The following main questions in this 
paper are: (1) a) What discourses on pregnancy knowledge can be found and b) how are they 
expressed? (2) What are the functions of the recognised discourses? and (3) what are the
relations between the identified discourses? The theoretical and methodological starting-point 
is discourse theory with the main focus on discursive psychology according to Wetherell’s 
and Potter’s theoretical and empirical work. The methodology is text analytical and the 
material is collected from two discussion forums on pregnancy. The results show a highly 
complex context where two main discourses, or repertoires, are identified: “The science 
repertoire” and “The experience repertoire”. When people use the science repertoire they 
adopt rhetorical patterns such as: “eagerness to know and to learn”, “focus on facts and 
details”, “strive for control”, “elimination of health risks”. This repertoire is highly influenced 
by moral issues. When using the experience repertoire, people’s talk is dominated by strive 
for normality. The tendencies shown can be seen as signs of democratisation of knowledge
and this is something that needs to be further investigated from a LIS perspective, of this 
health and web context of immediate interest.    

Nyckelord: diskurs, diskursanalys, kunskapskonstruktion, hälsoinformation, graviditet, 
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1. INLEDNING

Det väsentliga med den privata upplevelsen är egentligen inte 
att var och en har sitt eget exemplar, utan att ingen vet om 
den andre också har detta eller något annat. Det vore alltså en 
möjlighet att anta – men inte att verifiera – att en del av 
mänskligheten har en förnimmelse av rött och en annan del 
en annan.  

Wittgenstein, Filosofiska undersökningar

Hälsoinformation är ett expansivt område och i synnerhet på webben är tillgången av 
hälsorelaterade söktjänster stor. Hälsa och sjukdom är något allmängiltigt som berör oss alla. I 
takt med att människor finner nya informationsvägar kommer människors kunskap också att 
förändras. Den information som tidigare var förbehållen experter som exempelvis läkare och 
forskare kan idag erhållas av vem som helst med tillgång till Internet. I takt med att 
informationstillgängligheten ökar ses en minskad tilltro till vetenskaplig expertis.1 Detta går i 
linje med att man inom det hälsorelaterade området i allt högre utsträckning erbjuder mer eller 
mindre interaktiva verktyg för människor att diagnostisera sig själva.2 En, i mitt tycke, 
angelägen frågeställning är vad som händer när den traditionella kunskapsbalansen mellan 
lekmän och experter rubbas. Jag frågar mig vad som sker när vetenskaplig kunskap blir 
allmänkunskap. I detta sammanhang har jag kommit att intressera mig särskilt för 
diskussionsforum på webben, emedan detta är en kontext som har kommit att få allt större 
betydelse i människors vardagliga informationssökning, i synnerhet vad gäller hälsorelaterade 
frågor. Att jag väljer att studera en hälsorelaterad kontext motiveras av att jag finner den 
angelägen då den engagerar och berör människor personligen. Ur ett biblioteks- och 
informationsperspektiv framstår det som mycket givande att studera den direkta dialogen 
mellan människor i hälsorelaterade diskussionsforum på webben. Dessa forum erbjuder en 
transparent inblick i hur informationsutbytet inom olika specialområden ser ut och gör det 
möjligt att följa människors informationsvägar i realtid. Den sociala aspekten av dessa forum 
är dessutom central vilket medför att det är möjligt att här följa människors 
informationsbehov i en unik vardagskontext.

En specifik kontext som jag finner särskilt fruktbar att studera i detta sammanhang är 
graviditet. Detta är en företeelse som rymmer en stark allmängiltig symbolik och som 
personligen rör väldigt många människor. Ur ett biblioteks- och informationsperspektiv finner 
jag det intressant att fundera kring hur man ser på kunskap som rör graviditet i dagens 
samhälle. Jag tänker mig att mötet mellan erfarenhetsbaserad kunskap och vetenskaplig 
kunskap här kan vara särskilt fruktbart eftersom graviditeten på ett så tydligt sätt är unik för 
varje kvinna, samtidigt som informationsvägarna inom detta område är många och delvis 
kontrollerade. Som Pamela McKenzie påpekar erbjuder graviditet och föräldraskap rika 
kontexter att studera ur informationsperspektiv.3

Att jag i denna studie väljer att fokusera på kunskap snarare än information motiveras av att 
jag är intresserad av vad som händer med all den hälsoinformation som finns tillgänglig, när 
                                                
1 Dervin 2005.
2 Utifrån svenska förhållanden kan detta exemplifieras av bland annat Apotekets själv-hjälpstjänst 
Barnförkylningsakuten, en interaktiv tjänst där man genom att svara på specifika frågor rörande barnets symptom 
blir vägledd i beslutet om läkarvård bör sökas eller inte. Här ges även specifika råd gällande behandling om 
symptomen är godartade. Barnförkylningsakuten är ett webbaserat själv-hjälpsprogram, eller ett så kallat ”Råd-
Symptom-Åtgärdsprogram”, framtaget av Apoteket i samarbete med läkare.  
3 McKenzie 2006.
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den integreras till personlig kunskap. Detta erbjuder, enligt min uppfattning, ett angeläget 
perspektiv eftersom skillnaderna mellan kunskap och information idag är suddiga. 
Kunskapsbegreppet tenderar att objektifieras och användas i nyttosyfte.4 Att fokusera på hur 
kunskap konstrueras ur ett B&I-perspektiv skulle, enligt min uppfattning, kunna bidra till en 
ökad förståelse av den relativt nya och mycket expansiva informationskontext som 
diskussionsforum på webben erbjuder. Detta perspektiv är vidare något som förhoppningsvis 
kan användas med avseende på såväl praktisk tillämpning vid utformning av digitala 
bibliotekstjänster, eller den praktiska biblioteksverksamheten och som kan bidra till ökad 
insikt i allmänhet vad gäller kunskapskonstruktion i en modern högaktuell 
informationskontext.

1.1 Syfte och forskningsfrågor

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur hälsoinformation integreras till kunskap i 
en vardaglig hälsorelaterad informationskontext på webben. Det specifika målet är att, ur ett 
biblioteks- och informationsperspektiv, kartlägga diskurser med fokus på kunskap om 
graviditet i diskussionsforum på svenska hälsorelaterade webbsidor. 

Följande forskningsfrågor ställs upp:

(1) a) Vilka diskurser som rör kunskap om graviditet kan urskiljas och b) hur uttrycks dessa?
Här riktas särskilt fokus mot urskiljandet av diskurser som rör vetenskaplig kunskap och 
erfarenhetsbaserad kunskap. 

2) Vilka funktioner fyller de identifierade diskurserna? Här riktas fokus mot urskiljande av 
vilka funktioner som de identifierade kunskapsdiskurserna fyller med avseende på hur 
människor konstruerar identitet och intar olika positioner i språket, i diskussionstrådarna.

(3) Hur ser relationerna mellan identifierade diskurser ut?
Här är avsikten att urskilja mönster i form av regelbundenheter och avvikelser, konflikter och 
samstämmigheter mellan diskurserna.

1.2 Avgränsningar

Min huvudingång till denna studie har varit ett intresse för frågor som rör hälsoinformation 
och hälsorelaterad kunskap på webben. Valet av kunskapsobjekt, det vill säga graviditet, 
motiveras främst av att jag tyckt mig se att detta är en fråga som väcker stort engagemang på 
diskussionsforum. Aktiviteten på dessa forum är stor. Denna ämnesmässiga avgränsning 
innebär följaktligen att jag begränsar min studie till att studera en specifikt kvinnlig kontext. 
Ur ett genusperspektiv kan graviditet kopplas samman med frågeställningar som rör kön och 
kvinnlighet, eftersom de återspeglas i de samhälleliga förväntningar om hur gravida kvinnor 
bör vara.5 Jag väljer dock i detta fall att inte inta ett uttalat feministiskt perspektiv utan att 
fokusera på kunskapskonstruktion i en komplex kvinnlig informationskontext. 

                                                
4 Gustavsson 2000, s. 21-27.
5 Hellmark Lindgren 2006, s. 17.
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Graviditet räknas in under området folkhälsa, med förmedling av hälsoinformation via olika 
statliga kanaler. Ämnet har således en tydlig social förankring, vilket kan motivera en 
diskursanalytisk studie av kunskapskonstruktion inom denna specifika aspekt av 
hälsoinformation på webben. Graviditet är ingen sjukdom utan omfattar aspekter som rör 
såväl friskvård som sjukvård. Detta medför att jag kommer att studera en mycket vid kontext. 
Jag anser dock att den breda ansatsen här kan vara fruktbar eftersom graviditet, som 
gränsfenomen mellan hälsovård och sjukvård, kan tillföra intressanta aspekter när det gäller 
urskiljandet av kunskapsrelaterade diskurser. 

Fokus för denna studie är således diskussionsforum kring graviditet på webben. Den initiala 
tanken var att även studera några av de fråga-svar-tjänster som tillhandahålls av flera 
hälsorelaterade webbsidor. I linje med den diskursanalytiska ansatsen väljer jag dock att 
fokusera enbart på diskussionsforum eftersom textmaterialet där är rikt och oredigerat. I 
fråga-svar-tjänsterna består frågematerialet ofta av ett redigerat urval. Dessa tjänster är så att 
säga redan viktade åt ett expertperspektiv. Jag finner att lekmannaperspektivet erbjuder en 
mer intressant ingång, särskilt med avseende på informationssökning i en komplex, social, 
och språkligt oredigerad, vardagskontext som dessa diskussionsforum erbjuder. 

Studien avgränsas till svenska diskussionsforum vilket motiveras av att den berör flera 
ämnesområden och jag är helt enkelt mest insatt i svenska förhållanden exempelvis vad gäller 
sociala strukturer som hälso- och sjukvård, mediekultur och samhällspolitik. Här ryms även 
en språklig aspekt emedan detta är en studie med diskursanalytisk ansats med fokus på text
och språkliga nyanser. Jag har därför valt att studera ett textmaterial som jag anser mig 
behärska språkligt. Här kan vara värt att notera att utbudet av engelskspråkiga (i synnerhet 
amerikanska) gravidforum är stort och här ses också en mer uttalad specialisering och 
kategorisering inom forumen. 

Hälsoinformation är som sagt ett begrepp som tangerar många olika vetenskapliga discipliner. 
Jag vill här poängtera att mitt perspektiv är ett biblioteks- och informationsperspektiv. Inom 
psykologi, omvårdad och socialmedicin finns således stora vetenskapsfält som jag inte tar i 
beaktande i denna studie, av såväl utrymmesskäl, som av kompetensmässiga skäl. 

Två diskussionsforum kring graviditet studeras. På grund av omfånget på dessa 
diskussionsforum, görs en avgränsning till de underavdelningar som behandlar allmänna 
aspekter av graviditet med fokus på graviditetens tidiga skede, samt de trådar som rör 
graviditet och fysisk hälsa. Här görs vidare en tidsmässig avgränsning där jag väljer att 
studera de senast publicerade trådarna under en tidsperiod på två veckor. För att öka 
överförbarheten något väljer jag att studera två olika diskussionsforum. Det hade varit 
önskvärt med en ännu större studie men textmaterialet hade då blivit ohanterlig för detta 
uppsatsformat.

1.3 Disposition

I kapitel 2 presenteras studiens teoretiska bakgrund och därefter behandlas olika 
kunskapsformer. Vidare behandlas studiens diskursanalytiska ramverk, med fokus på 
diskursiv psykologi. I nästföljande avsnitt behandlas aktuell biblioteks- och 
informationsforskning med tillämpning på studiens fokusområden: diskursiv psykologi, samt 
studier i hälsoinformation, med praktisk tillämpning inom B&I. Slutligen behandlas den 
särskilda kontexten graviditet. 
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I kapitel 3 presenteras initialt det empiriska tillvägagångssättet, med redovisning av etiska 
ställningstaganden, urval, genomförande, samt materialet i kontext. 

Kapitel 4 redovisar studiens resultat. Strukturen bygger här på de tre huvudfrågeställningarna. 
Först behandlas de två kunskapsrepertoarerna, därefter behandlas de funktioner som kan 
urskiljas och kopplas till respektive repertoar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
iakttagna relationella samband och konklusion.  

I kapitel 5 följer en diskussion kring resultaten som inkluderar reflexioner kring det 
metodologiska tillvägagångssättet och resultatens tillförlitlighet. Därefter diskuteras resultaten 
i förhållande till tidigare forskning, med avseende på eventuella överrensstämmelser och 
motsägelser. Sedan följer en friare diskussion kring möjliga tolkningar av resultaten som även 
inkluderar uppslag till vidare forskning. 

Avslutningsvis, i kapitel 6, ges en sammanfattning av studien.
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2. TEORETISK BAKGRUND

I detta avsnitt diskuteras kunskapsbegreppet med fokus på olika former av kunskap. Vidare 
presenteras diskursiv psykologi, som är den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i 
denna uppsats. Därefter ges exempel på forskningsbidrag som är av vikt för denna studie, och 
här beaktas såväl studier i biblioteks- och informationsvetenskap samt vissa nedslag i annan 
samhällsvetenskaplig forskning. 

Kunskap är ett mångtydigt begrepp som spänner över många sfärer som exempelvis 
vetenskap, arbetsliv, etik och politik. Kunskap kan ses som något objektivt, något specifikt 
och avgränsat, ett specifikt kunskapsinnehåll. Begreppet rymmer dock en subjektiv, mänsklig 
dimension. Kunskap kan ses som en ständigt pågående process för en människa att skapa sig 
förståelse av sin omvärld. Ur detta perspektiv kan kunskap ses som ”[…] en personlig och 
social företeelse, den finns i ett mänskligt, socialt och kulturellt sammanhang”.6 Inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen är information ett mycket väldiskuterat begrepp. 
Avsikten här är inte att försöka ge några heltäckande definitioner av begreppen information 
och kunskap, utan främst att belysa den definitionsmässiga skillnaden mellan dem. Marcia 
Bates ger följande definition av begreppen: 

Information 1: The pattern of organization of matter and energy. 

Information 2: Some pattern of organization of matter and energy given meaning by a 
living being. 

Knowledge: Information given meaning and integrated with other contents of 
understanding. [min kursiv]7

I ljuset av den klassiska dikotomin mellan arv och miljö inom samhällsvetenskapen, är Bates 
evolutionära utgångspunkt inte helt konventionell. Definitionen ovan har dock en, i mitt 
tycke, intressant tvärvetenskaplig ambition. Detta illustreras av uppdelningen av 
informationsbegreppet i två olika delar. Grundtanken är att information kan ses ur två 
perspektiv - ett objektivt och ett subjektivt.8 Det faktum att definitionen av 
informationsbegreppet görs på en fysikalisk/biologisk nivå utesluter inte att den även omfattar 
högre nivåer, som exempelvis sociala funktioner, vilket Bates poängterar. Bates grundtanke är 
att få med båda perspektiven.9 Den huvudsakliga skillnaden mellan kunskap och information, 
enligt denna definition, är att kunskap ses som information som integrerats med annan 
förståelse. Betydelseskillnaden kan vidare exemplifieras genom en jämförelse mellan de två 
orden i verbform: att vara informerad och att ha kunskap, där kunskap, jämfört med 
information, ses som en mer integrerad och djupare form av förståelse.10 Den huvudsakliga 
utgångspunkten är således att kunskapen, till sin karaktär har en starkare förankring i en 
individs medvetande. Bates uppställning ger en, i mitt tycke, god bild av den 
betydelsemässiga successiva övergången mellan information och kunskap, mellan objektivitet 
och subjektivitet. Det biologiska perspektivet, som har sin utgångspunkt i såväl kognitiva som 

                                                
6 Gustavsson 2000, s. 13.
7 Bates 2005.
8 I praktiken innebär detta en realistisk världssyn. Här är avsikten dock inte att anamma något ontologiskt
ställningstagande utan, som sagt, främst att betona den definitionsmässiga skillnaden mellan begreppen kunskap 
och information. 
9 Bates 2005.
10 Bates 2005.
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rent fysikaliska processer förenar på detta sätt de båda perspektiven. Den förenande länken är 
medvetandet.

2.1 Olika former av kunskap

Beroende på hur samhället ser ut, dess politiska, ekonomiska och teknologiska 
förutsättningar, förändras också behovet av kunskap. Idéhistorikern Bernt Gustavsson 
poängterar i sin historiska belysning av kunskapsfilosofins framväxt, hur kunskap i dagens 
samhälle har kommit att bli exterioriserad, det vill säga hur fokus i allt högre grad har kommit 
att riktas mot kunskapens objektiva karaktär. Nyttoaspekten, och i synnerhet den ekonomiska 
vinningen, är central.11 Sökandet efter kunskap är en grundläggande mänsklig egenskap. 
Kunskapens former tar sig olika uttryck. Diskussionen om vad kunskap är har utgjort en stor 
del av den filosofiska traditionen och hänger tätt samman med ontologiska frågeställningar, 
det vill säga frågor om hur världen är beskaffad.12 Gustavsson ger en bild av tre olika 
grundläggande kunskapsformer: teoretisk-vetenskaplig kunskap, praktisk-produktiv kunskap
och kunskap som praktisk klokhet. Dessa kunskapsformer härleder han ur Aristoteliska 
beteckningarna; episteme, techne och fronesis, där episteme står för ”vetande”, techne för 
”kunnighet” och fronesis ”klokhet”.13 Gustavssons beskrivning och begreppsliga indelning ger 
en förståelse för det komplexa sambandet mellan olika kunskapsformer. 

2.1.1 Teoretisk-vetenskaplig kunskap (episteme)

I den västerländska kulturen ses en lång historisk tradition i synen på vetenskaplig kunskap 
som överordnad andra kunskapsformer. Vetenskaplig kunskap är resultatet av forskning. 
Platons definition av kunskap som ”sann, berättigad tro” är en central utgångspunkt i den 
kunskapsfilosofiska traditionen. Denna (västerländska) tradition tar sin utgångspunkt i 
naturvetenskapens framväxt under 1600-talet. Gustavsson tecknar kunskapsteorins historia 
och beskriver en övergripande och successiv rörelse som innebär en relativisering, eller 
uppluckring, av synen på vetenskaplig kunskap. I spåren av 1700-talets upplysning och tro på 
rationalitet, i idealistiska och positivistiska strömningar, i Poppers kritiska rationalism, finns 
en tro på kunskap som objektiv och sanningssägande. Successivt förändras bilden, kunskapen 
kontextualiseras.14 I och med framväxten och utvecklingen av kunskapssociologin och 
vetenskapssociologin kom synen på vetenskaplig kunskap att förändras. Tanken om att även 
den vetenskapliga sfären påverkades av externa samhällsfaktorer, ställdes mot den 
traditionella vetenskapsfilosofin som byggde på att vetenskapen följde en egen logik, 
opåverkbar av sin omgivning.15 Inom den anglosaxiska kunskapsfilosofin har empirismen 
varit den största tankeriktningen.16 Den kontinentala arenan har gått i en lite annorlunda 
riktning. Här utvecklas fenomenologin och hermeneutiken. Inom fenomenologin är det 

                                                
11 Gustavsson 2000, s. 21-27.
12 Gustavsson 2000, s. 28.
13 Gustavsson 2000, s. 33.
14 Detta inledande stycke är fritt formulerat utifrån Gustavssons redogörelse. Se Gustavsson 2000, s. 35-100.  
15 Barlebo Wennberg s. 34-37. Kuhns teorier var betydelsefulla för vetenskapssociologins utveckling, vilket 
Gustavsson redogör för. Kuhns paradigmbegreppet har fått stor spridning i den samhällsvetenskapliga debatten. 
Paradigm, i ordets vida bemärkelse är ”världsbild”. Kuhns paradigmbegrepp kan, enligt Gustavsson, ”[…] liknas 
vid ett mönster i vilket meningen med kunskap kan utläsas.” Se Gustavsson 2000, s. 57.
16 Gustavsson påpekar att Sverige framförallt stått under anglosaxisk påverkan inom det kunskapsfilosofiska 
området, åtminstone fram till 70-talet. Därefter fick den kontinentala filosofin större inflytande även i Sverige. 
Se Gustavsson 2000, s. 69.
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mänskliga medvetandet utgångspunkten för all kunskap. Vidare ses här framväxten av 
exempelvis diskursanalytiska riktningen, som initierades av Foucault. Dessa mer subjektivt 
förankrade kunskapsteorier har de senaste decennierna fått bredare internationellt fäste och 
har haft (och har) stort inflytande inom humaniora och samhällsvetenskaplig forskning.

Synen på vetenskaplig kunskap är vidare kopplad till olika specifika vetenskaper. Gustavsson 
pekar på problematiken med vetenskaplig reduktionism, vilket har beskriver som en tendens 
hos en specifik vetenskap att reducera all kunskap och all verklighet till den egna 
disciplinen.17 Denna problematik, som ses inom den vetenskapliga kunskapssfären, är 
överförbar även på frågor som rör olika former av kunskap. I västvärlden har den 
vetenskapliga kunskapen haft stort anseende på bekostnad av andra kunskapsformer.18

Centralt är synen på teori och praktik som två åtskilda former av kunskap. 

2.1.2 Praktisk-produktiv kunskap (techne)

Denna kunskapsform kännetecknas, enligt Gustavsson, av en pragmatisk syn på kunskap.19

Grundtanken är att kunskap uppstår i handling och kunskap ses som ett verktyg eller medel 
för tillverkning, produktion och skapande. Tyst kunskap är ett begrepp som är knutet till 
denna kunskapsform och här avses den kunskap som finns men som inte kan formuleras i 
ord.20 Pragmatismen är en central teoribildning som anammar den praktisk-produktiva synen 
på kunskap. Kunskap och tänkande ses bland annat som ett sätt för människan att lösa 
praktiska problem.21

2.1.3 Kunskap som praktisk klokhet (fronesis)

Gemensamt för de båda praktiska kunskapsformer som Gustavsson urskiljer är att båda 
omfattar en syn på kunskap som personlig och erfarenhetsbaserad. Till skillnad från den 
praktisk-produktiva kunskapen rymmer dock fronesisbegreppet en kunskapssyn som i högre 
grad fokuserar på förståelse, snarare än färdighet, klokhet snarare än kunnande. I denna 
klokhet ryms aspekter som ser till etiska och politiska aspekter på kunskap. Fronesisbegreppet 
innebär en kunskapssyn som innebär att det etiskt ”goda” visar sig i människors faktiska 
handlingar.22 Det finns olika definitioner av fronesisbegreppet som vidare grundar sig på olika 
definitioner av etikbegreppet.23 Fokus ligger dock – i linje med den nyaristotelska definitionen 
– på kunskap som rör det personliga snarare än det allmänna. Till skillnad från teoretisk-
vetenskaplig kunskap rymmer fronesisbegreppet begreppet aspekter som rör känslor och 
fantasi – det vill säga hur man i konkreta situationer kan använda sig av sin livsvisdom.24

Fenomenologin och hermeneutiken är vidare de vetenskapsteoretiska riktningar som rör sig 

                                                
17 Gustavsson 2000, s. 93.
18 Gustavsson 2000, s. 101 ff.
19 Gustavsson 2000, s. 136 ff.
20 Definitionen av tyst kunskap är omdiskuterad. Två olika synsätt kan urskiljas, dels ett som delar upp kunskap i 
två delar, i kunskap som är osägbar och kunskap som är möjlig att formulera. En annan ståndpunkt är att tyst 
kunskap skall ses som en dimension av all kunskap. Se Gustavsson 2000, s. 135.
21 Detta är en mycket förenklad beskrivning av kunskapsformen techne. Se Gustavssons redogörelse, s. 101-158.
22 Gustavsson 2000, s. 166.
23 Enligt ett utilitaristiskt perspektiv på etik, och fronesis, definierar man etiskt goda handlingar som det som är 
”av nytta” för människor. Detta kan jämföras med ett mer pliktetiskt perspektiv som betonar kunskap som verkar 
för allmänhetens goda. Se Gustavsson 2000, s. 174 ff.
24 Gustavsson 2000, s. 189 ff.



8

kring denna kunskapssyn som innebär en upplösning av förhållandet mellan subjekt och 
objekt, mellan människan och världen. Fokus är riktat mot människans tolkning av världen 
och mötet med ”den andre”, vilket också är förutsättningen för kunskap, enligt ett 
hermeneutiskt perspektiv.25

2.1.4 Tillämpning av de olika kunskapsformerna

I enlighet med syftet i denna studie är mitt huvudfokus att kartlägga diskurser som rör 
kunskap om graviditet i diskussionsforum på webben. Här, inspirerad av Gustavssons 
redogörelse av olika kunskapsformer, tar jag särskilt fasta på vetenskaplig-teoretisk kunskap 
(episteme) och kunskap som praktisk klokhet (fronesis).26 Här ska poängteras att indelningen 
av olika kunskapsformer är glidande. Avsikten med denna indelning är att belysa eventuella 
samband och motsättningar mellan olika uttryck för kunskap i ett specifikt socialt 
sammanhang och jag vill betona att dessa kunskapsformer främst är avsedda att fungera som 
bakgrundsförståelse och källa till inspiration. En grundläggande skillnad mellan de olika 
kunskapsformerna episteme och fronesis är förhållandet mellan det allmänna och det 
enskilda.27 Här står episteme för de allmänna lagarna och riktlinjerna. Fronesis står för det 
enskilda. Att den praktisk-produktiva kunskapen (techne) inte bedöms som lika tillämplig i 
detta sammanhang som de båda andra kunskapsformerna beror på att fokus i denna studie inte 
är instrumentell kunskap. 

2.2 Lekmannakunskap vs expertkunskap

Inom vetenskapssociologin har flera forskare, bland andra Harry Collins, fokuserat på 
förhållandet mellan allmänhet och vetenskaplig expertis. Man noterar bland annat en 
problematik mellan två olika kunskapsperspektiv. Utifrån det ena perspektivet, “The deficit
model”, ses forskarna som de som står för all kunskapsproduktion. Enligt detta sätt att se är 
det också forskarnas uppgift att förse en okunnig allmänhet med kunskap. Å andra sidan ses 
“The contextual model”, enligt vilken allmänheten betraktas som experter inom sin egen sfär, 
det vill säga att kunskap ses som något som är kontextberoende och som kan ta sig olika 
uttryck och inte enbart vara ”vetenskapligt” förankrad.28

Vidare vill jag även nämna studier som specifikt knyter an till denna problematik med 
koppling till en medicinsk kontext. Här kan Hillary Arkseys RSI and the experts: the 
construction of medical knowledge nämnas. Hon studerar konstruktion av medicinsk kunskap 
och fokuserar förhållandet mellan medicinsk expertis och lekmannagrupper, med specifikt 
fokus på belastningsskador. Arksey kommer fram till att medicinsk kunskap konstrueras i 

                                                
25 Gustavsson 2000, s. 198 ff. I linje med detta kan människans sinnesförnimmelser, det vill säga perception, ses 
som en förutsättning för kunskap. 
26 Konkret tillämpning av dessa kunskapsformer ses i analysavsnittet. 
27 Gustavsson 2000, s. 166.
28 Gregory & Miller i The one culture, “Caught in the crossfire”, s. 61-72  Samma problematik belyser Wynne, 
vars studie av fårfarmare i Cumbrien i England efter Tjernobyl, har fått stort genomslag. Wynne visade hur 
fårfarmarna och den vetenskapliga expertisen helt hade olika synsätt på kunskap rörande riskbedömning av 
radioaktivt nedfall och fåruppfödning. Wynne beskrev hur fårfarmarnas informella, mycket flexibla och 
raffinerade sätt att ta in kunskap (kunskap om exempelvis geografiska, meteorologiska, vardagliga fenomen som 
rörde fåruppfödning) gick på tvärs mot den vetenskapliga expertisens mer byråkratiska och rigida sätt att hantera 
problemet. Se Wynne 1989, s. 33-34
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sociala strukturer, och är inte, som det ofta antas, värdeneutral.29 Arkseys studie visar att 
människor med belastningsskador ofta besitter stor kunskap om sin sjukdom. Kunskapen 
baseras både på teoretiska och praktiska erfarenheter och det förekommer att patienterna 
faktiskt får utbilda läkarna om sin sjukdom. Till skillnad från den klassiska vetenskapens ofta 
hierarkiska och standardiserade kunskapskonstruktion visar Arksey på behovet av medicinsk 
kunskap som tar hänsyn till människors individuella skillnader och som kopplar kunskapen 
till en specifik kontext. Hon visar att denna form av kunskap är mer kompatibel med 
människors egna erfarenheter och således är mer en mer demokratisk kunskap som integrerar 
lekmannakunskap och vetenskaplig expertis.30

Jag knyter an till denna kontextuella kunskapssyn, samt tar fasta på de tecknade motsättningar 
som ses mellan lekmannakunskap och vetenskap med särskild tillämpning på en 
hälsorelaterad kontext. 

2.3 Diskursanalys

Diskursanalys är ett vitt samlingsbegrepp för en mycket stor och komplex samling 
teoribildningar med en gemensam utgångspunkt i ett fokus på språk och sociala 
interaktioner.31 Den epistemologiska gemensamma utgångspunkten är att kunskap konstrueras 
i människors språk, i pågående samtal.32 Den diskursanalytiska ansatsen i denna studie är 
fokuserad på diskurskonstruktion i vardagskommunikation, en ansats som sammanfaller väl 
med diskursanalys enligt diskursiv psykologi.

2.3.1 Diskursiv psykologi

Den diskursiva psykologin, i synnerhet Margaret Wetherells och Jonathan Potters teorier, har 
vunnit stort genomslag inom samhällsvetenskapen, och så även inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Enligt denna teori och metodologi kan man studera komplexa 
sociala fenomen i konkreta vardagssammanhang med fokus på tal och text. Enligt den 
diskursiva psykologin skall psykologiska processer ses som sociala fenomen och inte som 
individuella beteenden.33 Till skillnad från exempelvis Laclaus och Moffes diskursteoretiska 
ramverk riktas fokus inom den diskursiva psykologin mot mer konkreta fenomen, mot studier 
av hur människor använder text och tal i social interaktion.34 Liksom i andra diskursanalytiska 
riktningar är bland annat Foucaults diskursteori en central utgångspunkt i den diskursiva 
psykologin. Diskursiv psykologi skall, enligt Wetherell och Potter, se till både hur den sociala 
verkligheten och människors kognitiva verklighet konstrueras. Den diskursiva psykologin tar 
exempelvis även fasta på historicitetsbegreppet, det vill säga diskursers förankring i historien. 
Wetherell och Potter har infört begreppet ”interpretative repetoires”, som används likvärdigt 
med diskurs, med avsikten med detta begrepp, är att föra diskursen närmare den konkreta 

                                                
29 Arksey 1998, s. 229.
30 Arksey 1998, s. 233.
31 Case 2007, s. 159. 
32 Talja, Savolainen & Tuominen 2005, s. 82.
33 Phillips & Jørgensen 2002, s. 102.
34 Phillips & Jørgensen ger en översikt av olika diskursanalytiska teoribildningar och visar på tre olika 
huvudriktningar. Wetherell och Pottters diskursanalytiska teoribildning, kan enligt dem ses som en syntes av de 
båda övriga övergripande riktningarna, i och med att de kombinerar såväl ett Foucauldianskt som ett 
interaktionistiskt perspektiv fokuserat på samtalsanalys. Se Phillips & Jørgensen 2002, s. 102-104.
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situationen - konversationen mellan människor i vardagligt tal och text.35 Här följer några 
centrala punkter i diskursiva psykologin. 

Centralt i den diskursiva psykologin är intresset för handling med särskilt fokus på 
människors vardagsaktiviteter. Inom den diskursiva psykologin ser man till detaljer och 
nyanser i text och tal, det vill säga med fokus på såväl stilistiska, som grammatiska och 
innehållsliga aspekter, för att utifrån denna konkreta utgångspunkt knyta an till större, mer 
abstrakta, sociala och kognitiva perspektiv på kommunikationen. Diskursiv psykologi 
anammar således en högst konkret analytisk grund som lämpar sig väl för studier av 
människors vardagskommunikation. Man intar ett förhållningssätt där människors tal och text 
ses som ett uttryck för diskursiv, social praktik, uttryckt i konkret handling.36

Repertoarer är ett begrepp som används istället för diskursbegreppet, och avsikten är att göra 
en tydligare koppling till studiet av ett konkret material, av människors tal och text. 
Repertoarer skall ses som allmänt delade uppfattningar av särskilda fenomen. I pågående 
samtal kan människor referera till dessa familjära och gemensamma förståelser med särskilda 
”abstraktioner” i kommunikation. Innebörden är att repertoarerna kan uttryckas och kännas 
igen av andra utifrån särskilda fragment eller typiska spår i kommunikationen.37 Det kan röra 
sig om ordval, grupperingar av särskilda termklustrar, beskrivningar eller särskilda 
uttryckssätt som kan kopplas samman med särskilda metaforer eller bildspråk.38 Komplexitet i 
form av regelbundenheter och motsättningar i människors utsagor kan förklaras utifrån 
anammandet av flera olika, ibland motverkande, repertoarer.39

Användandet av repertoarer omfattar även en förståelse av subjektpositioner.40 I enlighet med 
diksursananlytisk teoribildning är uppfattningen att identitet konstrueras i diskurs, vilket 
innebär identitet skall ses som situationsbunden, flexibel och föränderlig, och beroende 
exempelvis av maktrelationer. En subjektposition innebär att man i en särskild repertoar kan 
inta olika positioner som är knutna till de olika identitetskonstruktioner i det särskilda 
sammanhanget. Detta kan exemplifieras av att människor i sitt vardagliga tal kan inta 
särskilda positioner i kommunikationer med andra, något som i sin tur påverkar andra att 
förhålla sig till dessa positioner.41 I detta sammanhang kan exempelvis maktrelationer spela 
in.42 Den korta redogörelse av den diskursiva psykologin som här givits speglar de teoretiska 
huvudpunkter inom denna inriktning som jag tar fasta på i denna uppsats.

                                                
35 Phillips & Jørgensen 2002, s. 105.
36 Potter 2003, s. 785. Här refererar jag även till en artikel av Potter & Edvards, som belyser de viktigaste 
punkter där traditionell social representationsteori och diskursiv psykologi skiljer sig åt. Här lyfts den diskursiva 
psykologins fokus på handling (”action”) fram som den mest centrala skillnaden. Övriga fundamentala punkter 
som behandlas är: representation, kommunikation, kognition, konstruktion, epistemologi och metod. Värt att 
nämna är att Potter & Edvards betonar att den diskursiva psykologin anammar en kunskapssyn som, i enlighet 
socialkonstruktivistisk forskning ser kunskap som flexibel och kontextberoende. Se Potter & Edvards 1999, s 
448-450.
37 Seymour-Smith, Wetherell & Phoenix 2002.
38 Wetherell & Potter 1992.
39 Seymour-Smith, Wetherell & Phoenix 2002.
40 I denna text används även termen positioner med syftning mot samma begrepp.
41 Seymour-Smith, Wetherell & Phoenix 2002.
42 Vikten av att i den diskursiva psykologin studera hur maktrelationer tar sig konkret uttryck i exempelvis 
retorik, betonas av Wetherell och Potter 1992, s. 86.
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2.3.2 Diskursanalytiska tillämpningar inom biblioteks- och informationsvetenskapen

Sanna Talja, Reijo Savolainen och Kimmo Tuominen presenterar den konstruktionistiska 
linjen inom biblioteks- och informationsvetenskapen vilken de själva också representerar.43

Den diskursanalytiska ansatsen lämpar sig, enligt artikelförfattarna, väl för studier av mer 
övergripande, komplexa företeelser inom B&I, med fokus på bland annat 
kunskapskonstruktion, vilket jag tar fasta på i denna studie. Bland andra Talja och Tuominen
anammar även den diskursiva psykologin, enligt Wetherells och Potters teorier. Här tar man 
bland annat särskilt fasta på repertoarbegreppet.44 I studien “Analyzing qualitative interview 
data: the discourse analytic method.” presenterar Talja diskursanalytisk metodologi vid en 
intervjubaserad användarstudie. Ambitionen är, enligt Talja, att studera mönster på en social 
nivå, och sätter intervjumaterialet i ett kontextuellt/diskursivt sammanhang, snarare än att 
försöka tolka attityder bakom enskilda personers utsagor. Talja använder sig av repertoarer 
enligt bland andra Wetherell och Potter.45

Av särskilt intresse för denna studie är Tuominens från 2004 som, med en diskursanalytisk 
ansats, knyter an till en medicinsk kontext: “’Whoever increases his knowledge merely 
increases his heartache.’ Moral tensions in heart surgery patients’ and their spouses’ talk 
about information seeking.” Här genomför Tuominen en studie av informationsbeteendet hos 
allvarligt hjärtsjuka patienter och deras anhöriga inför stundande hjärtkirurgi. Studien 
genomfördes genom djupintervjuer. Tuominen ansluter till Wetherells och Potters repertoarer 
med fokus på moraliska och känslomässiga konnotationer i respondenternas utsagor. 
Tuominen urskiljer bland annat en “virtue repertoire” och en “anxiety repertoire”, vilket också 
visar sig påverka hur respondenterna förhåller sig till information, genom att antingen 
uttrycka ett duktigt/dygdigt förhållningssätt eller genom att uttrycka en repertoar som präglas 
av ångest/oro.46 Ytterligare studier med medicinskt/hälsorelaterat fokus har gjorts av Pamela 
McKenzie, som också ansluter till diskursiv psykologi då hon, i studier, baserade på 
informationssamtal mellan barnmorskor och gravida kvinnor urskiljer olika diskursiva 
positioner.47

Här kan också nämnas Olof Sundins diskursanalytiska tillämpning av domänanalys i sin 
studie av hur informationsstrategier är kopplat till yrkesidentitet i sin avhandling från 2003.48

Domäner ses som diskursiva fält och kan vara behjälpliga att tillämpa som bakgrundsteori
exempelvis vid identifikation av specifika vokabulärer.49 Sundin riktar i sin studie fokus mot 
kunskapsdomäner. Sundins resultat visar att respondenternas, det vill säga sjuksköterskornas,
yrkesidentitet är kopplat till särskilda informationsbehov och informationsstrategier men att 
dessa också har svårt att vinna mark i en miljö där medicinsk information har högre status.50

Domänanalysen lämpar sig väl för biblioteks- och informationsstudier med syfte att studera 
mer välavgränsade ämnesområden, men är inte lika tillämplig för studier av mer 
                                                
43 Den socialkonstruktionistiska riktningen inom B&I (liksom inom övriga humanvetenskaper) har vuxit sig stor. 
Min avsikt här är inte att försöka ge en överblick av hela detta forskningsfält. Här hänvisas till Taljas, 
Savolainens och Tuominens översikt i ämnet, där de bland annat presenterar namn som Blair, Given, Frohmann 
och McKenzie. Se Talja et al, s. 93, samt s. 89 f.
44 Termen repertoarer är den fria översättning av engelskans ”interpretative repertoires” som hädanefter kommer 
att användas i denna studie.
45 Talja 1999.
46 Tuominen 2004.
47 McKenzies forskning är av särskilt intresse eftersom det rör gravida kvinnors informationssökning och jag har 
för syfte att återknyta till detta i nästföljande avsnitt. Se McKenzie 2004. 
48 Sundin 2003. 
49 Talja et al. s. 88.
50 Sundin 2003. 
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epistemologiskt sammansatta och komplexa områden51, som exempelvis den kontext som är i 
fokus för denna studie. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ansatsen i denna studie är att inta ett diskursanalytiskt 
perspektiv med tillämpning av diskursiv psykologi med avseende på såväl teori som 
metodologi. Jag tar fasta på begreppen repertoarer och positioner som de här har definierats 
för att applicera på den specifika hälsorelaterade kontext, det vill säga gravidforum på 
webben, som här studeras. 

2.4 Hälsa

World Health Organisation definierar begreppet hälsa på följande sätt: “a complete state of 
physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity.”52

Begreppet hälsa omfattar många dimensioner. Hälsa kan vara en beskrivning av fysisk hälsa, 
det vill säga som frånvaro av sjukdom. Hälsa kan även vara en subjektiv upplevelse. Såväl 
livsstil som sociala och institutionella faktorer kan spegla olika tolkningar av begreppet.53 I 
denna studie kommer begreppet inte att definieras närmare emedan jag väljer att ta fasta på 
dess mångtydighet. Liksom det, för den här uppsatsen, centrala kunskapsbegreppet, väljer jag 
att se begreppet hälsa i sin specifika kontext. Olika tolkningar av hälsobegreppet skulle kunna 
avspegla sig i olika informationsbehov och i förlängningen även i olika perspektiv på 
kunskap. Begreppet hälsoinformation används ofta med syftning på begreppet ”folkhälsa”, 
med fokus på hälsofrämjande information som syftar till att främja människors fysiska hälsa. 
Tyngdpunkten ligger då på förmedling av vetenskapliga medicinska forskningsrön riktad mot 
allmänheten, specifika patientgrupper, samhällsgrupper eller åldersgrupper. Hälsoinformation 
kan dessutom vara av olika karaktär med avseende på källa och medietyp. Utbudet av 
hälsoinformation är stort i såväl TV, radio, tidningar och på Internet. Hälsoinformation kan 
förmedlas såväl av vetenskaplig expertis som av mer populärvetenskapliga aktörer.54 Med 
hälsoinformation avses i denna studie information som rör hälsa med avseende på såväl 
sjukvård som friskvård, av såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt ursprung. 

Allan Radley pekar på det perspektivskifte som ägt rum i samhället, som innebär att fokus 
kommit riktas från sjukdom mot hälsa. Detta är något som får moraliska och ideologiska 
konsekvenser.55 I och med att fokus riktas mot förebyggande hälsovård flyttas ansvar över 
mot individen att själv hålla sig frisk.56 Ett konkret exempel denna ökade individualistiska 
fokus är, som Radley beskriver, exempelvis ”själv-hjälpsgrupper” som samlas kring olika 
medicinska åkommor. De två huvudfunktioner som kan tillskrivas sådana grupper är utbyte av 
information och gemensamma upplevelser, och dels stödjande funktioner.57 Detta är av 
intresse för denna studie eftersom diskussionsforumen kan betraktas som en form av själv-
hjälpsgrupper.58

                                                
51 Talja et al. s. 88.
52 World Health Organisation.
53 Radley utgår från tre olika huvudperspektiv på hälsa, det vill säga tre olika utgångspunkter utifrån vilka 
hälsobegreppet kan förklaras: beteende, samhälle, och kultur. Se Radley 1994, s. 7 ff. 
54 Eriksson-Backa 2003, s. 69-70.
55 Radley 1994, s. 190.
56 Radley pekar vidare på att definition av hälsorisker inte är en värdeneutral handling. Se Radley 1994, s. 191. 
57 Radley 1994, s. 200 ff. 
58 Radleys text är skriven 1994 och berör av naturliga skäl inte den, för den här uppsatsen, aktuella 
Internetkontexten. 
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2.4.1 Hälsoinformation ur biblioteks- och informationsperspektiv

I denna studie är mitt perspektiv i huvudsak ett biblioteks- och informationsperspektiv. Fokus 
ligger på hälsoinformation i en vardagskontext, i Internetmiljö. Kristina Eriksson-Backa har i 
sin avhandling In sickness and in Health: how information and knowledge are related to 
health behaviour (2003), undersökt förhållandet mellan hälsorelaterad kunskapsnivå, 
hälsofrågor, hälsobeteende och informationskällor för hälsoinformation med fokus på 
nutrition. 50 personer, bestående av gravida kvinnor, diabetiker och en kontrollgrupp, ingick i 
den intervjubaserade studien vars huvudsakliga slutsats visar på ett samband mellan 
informationsbeteende (och informationskälla) och kunskapsnivå, samt i viss mån även hälso-
och ätbeteende.59 Studien visar bland annat på att den grupp som sökte hälsoinformation 
främst i populärvetenskapliga källor också var den grupp som fick bäst resultat i 
kunskapstesterna. Denna grupp dominerades av kvinnor, finsktalande och gravida.60 Ett 
intressant resultat var att de som kände sig kunniga inom hälsoområdet också var de som mest 
aktivt sökte ny information, något som enligt Eriksson-Backa, motsäger Kuhlthaus 
osäkerhetsprincip vad gäller informationssökning.61 Eriksson-Backa påpekar att Internet inte 
angavs som informationskälla i någon stor omfattning, vilket hon poängterar är 
anmärkningsvärt. De gravida kvinnorna i studien var dock bevisligen aktiva i 
diskussionsforum på webben eftersom de rekryterades genom detta forum till studien.62 I en 
uppföljande studie fann Eriksson-Backa att gravida kvinnor var aktiva användare av webben 
som källa till hälsoinformation, och att de i synnerhet var aktiva på hälsoportaler och 
diskussionsforum.63 Eriksson-Backa har ett uttalat kognitivt fokus och baserar sina resultat på 
mätning av kunskapsnivåer. En möjlig anledning till att Internet i så låg omfattning angavs 
som kunskapskälla i den förstnämnda studien skulle kunna vara att respondenternas syn på 
den kunskap där erhölls var av ett annat slag än den syn på kunskap som förmedlades i den 
genomförda studien. Detta motiverar i mitt tycke en studie med ett diskursanalytiskt 
perspektiv på kunskapsbegreppet relaterat till hälsoinformation rörande graviditet på webben. 

Marianne Wikgren visar på hur människor refererar till hälsoinformation i diskussionsgrupper 
på Internet. Studien visar på visar att över 80 % av de källor som refereras i diskussionerna är 
webbsidor och att närmare 60 % av citaten avser källor av vetenskaplig medicinsk karaktär. 
Detta pekar, enligt Wikgren, på ett normativt citerings- och informationsbeteende i en rik 
informationskontext.64 Detta är en intressant iakttagelse som berör den aktuella kontexten för 
denna studie.  

2.5 Kunskapsobjekt: Graviditet

Graviditet är en rik kontext som rymmer många aspekter, allt från det mest privata och starkt 
känslomässiga till de stora samhällsfrågorna. Begreppet omfattar såväl sjukdom som hälsa. 
Gravida kvinnor utgör inte en sammanhållen grupp med ett gemensamt ursprung utan skall 
ses en sammansättning av personer och idéer, som utgör den ”kulturella tolkningsram” inom 

                                                
59 Eriksson-Backa 2003, s. 164 ff.
60 Eriksson-Backa 2003, s. 111.
61 Eriksson-Backa 2003, s. 174 , samt s. 189. Se även Kuhlthau 2004, s. 89-106.
62 Eriksson-Backa 2003, s. 169, samt s. 185.
63 Eriksson-Backa 2004.
64 Wikgren 2003. 
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vilken graviditetsidentiteten skapas, menar Birgitta Hellmark Lindgren.65 Hellmark Lindgren, 
studerar fenomenet graviditet och ser den gravida kvinnokroppen som arena för motstridiga 
perspektiv som rör risk, kön och medicinsk teknik.66 Hon beskriver hur gravida kvinnor på 
olika sätt påverkas av tekniken och den medicinska vetenskapen. Den tekniska utvecklingen 
innebär exempelvis möjligheter för gravida kvinnor att i allt större utsträckning och att allt 
snabbare, kan få information om sitt tillstånd och att på olika sätt eliminera hälsorisker. I 
spänningsfältet mellan riktlinjer och tekniska hjälpmedel och kroppens biologiska processer, 
det vill säga mellan det som är kontrollerbart och det som inte går att kontrollera, uppstår 
bland annat mycket oro.67 Hellmark Lindgrens kan iakttagelser kan bidra med perspektiv på 
graviditet som kan vara tillämpliga i denna studie.68

2.5.1 Graviditet ur ett biblioteks- och informationsperspektiv

McKenzie visar att graviditet, sett ur ett biblioteks- och informationsperspektiv, rymmer 
moraliska konnotationer. Hon beskriver hur ”det goda moderskapet” inbegriper en förväntan 
om att den gravida kvinnan aktivt ska söka graviditetsinformation.69 McKenzie, som studerat 
gravida kvinnors informationssökning ur ett diskursanalytiskt perspektiv, visar på hur 
graviditetskontexten präglas av en kunskapssyn där medicinsk expertkunskap tillskrivs stor 
betydelse. Den medicinska auktoriteten tenderar att betrakta graviditet som ett medicinskt 
risktillstånd.70 McKenzie visar vidare på att den personliga erfarenheten ses som en viktig 
kunskapskälla när det gäller graviditet, särskilt när det gällde personliga förväntningar på 
graviditeten. McKenzie urskiljer i sin studie, The seeking of baby-feeding information by 
Canadian women pregnant with twins (2006), två repertoarer, varav den ena fokuserar på 
graviditet som en gemensam kontext. Den andra repertoaren betonar individuella skillnader 
och den gravida kvinnans unika upplevelse. McKenzie visar att graviditet är en kontext som 
rymmer en komplex syn på kunskap, med en kombination av tilltro till såväl vetenskaplig 
information som personlig erfarenhet, där kvinnorna beroende på repertoar och sammanhang, 
åberopar olika kunskapskällor.71  

                                                
65 Hellmark Lindgrens studie är en doktorsavhandling i kulturantropologi och etnologi. Se Hellmark Lindgren 
2006, s. 54.
66 Hellmark Lindgren 2006, s. 17.
67 Hellmark Lindgren 2006, s. 15.
68 Hellmark Lindgrens studie omfattar även i viss mån bland annat diskussionsforum på webben. Exempel på 
iakttagelser kommer att ges i empiriavsnittet. 
69 McKenzie 2006, s. 221.
70 McKenzie 2006, s. 224.
71 McKenzie 2006, s. 218-227.
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3. EMPIRISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Med den diskursanalytiska ansatsen som grund är teori och metodologi följaktligen tätt 
sammanknutna. I detta fall är utgångspunkten den diskursiva psykologin, enligt Wetherell och 
Potter. Utifrån denna teoribildning väljer jag att särskilt ta fasta på begreppen repertoarer och 
subjektpositioner. Här tar jag vidare stöd i de tillämpningar av dessa analysverktyg, som 
tidigare redogjorts för. Vidare kommer jag även att återknyta till beskrivningen av olika 
kunskapsformer, vid urskiljandet av olika kunskapsrepertoarer. 

3.1 Etiska ställningstaganden

När det gäller etik och forskning på naturligt material på Internet finns än så länge endast 
vägledande riktlinjer. Amy Bruckman poängterar att etiska ställningstaganden bör göras vid 
varje specifik forskningssituation vid studier av naturligt material på Internet. Bruckman 
ställer upp vägledande riktlinjer som bör beaktas. En grundläggande frågeställning är om 
användande av materialet kräver godkännande eller inte. Enligt dessa riktlinjer kan material 
användas, analyseras och citeras utan godkännande om följande tumregler gäller:

 Materialet är offentligt publicerat. 
 Inga lösenord krävs för tillgång. 
 Webbsidans policyregler inte förbjuder användning. 
 Det aktuella ämnet inte är ytterst känsligt.72

I detta fall studeras diskussionsforum som är offentligt publicerade och där inga lösenord 
krävs, vilket innebär att materialet som är publicerat på dessa forum är allmänt tillgängligt. 
Forumens egna policyregler tillåter att materialet används om det inte sker i marknadsförande 
syfte. På grund av att ämnets karaktär är personligt och kan röra känsliga frågor väljer jag att 
maskera materialet. Jag anser dock inte att materialet är så känsligt att det inte kan användas 
eftersom det är offentligt publicerat. Dessutom är ämnet i sig, graviditet, allmängiltigt och de 
frågeställningar som diskuteras är i stor omfattning av allmängiltig karaktär. Med maskering 
bedömer jag att den känslighetsproblematik som ändå finns kan avhjälpas. Maskeringen
innebär att alla inlägg kommer att avidentifieras. Alla namnuppgifter i materialet kommer att 
tas bort och bytas ut.73 De specifika undergrupperna på forumen kommer inte att namnges. 
Inte heller de två gravidforum som studeras kommer att betecknas med sina riktiga namn. I 
trådar som rör särskilt känsliga ämnen kommer extra känsliga uppgifter att tas bort och 
fingeras. Med dessa sammantagna etiska ställningstaganden gör jag bedömningen att studien 
kan genomföras utan personligt medgivande. Emedan antalet inlägg som studeras är mycket 
stort är detta, av praktiska orsaker, en faktor som gör att studien faktiskt är genomförbar.

                                                
72 Detta enligt Bruckmans formulerade vägledande riktlinjer, här i fri översättning från engelska. Se Bruckman 
2002.
73 Här avses således alla användarnamn och egennamn som förekommer i texten. Bruckman betonar vikten att 
man vid anonymisering av naturligt material på Internet även ta användarnamn i beaktande, då de är att betrakta 
som riktiga namn. Se Bruckman 2002.
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3.2 Urval

Urvalet i denna studie baserar sig således på ett naturligt förekommande material.74 Materialet 
utgörs av diskussionstrådar kring graviditet som är publicerade på diskussionsforum kring 
graviditet. Jag har valt att studera två graviditetsforum, som jag väljer att kalla: 

(I) Stora forumet

(II) Lilla forumet

Urvalet vilar på subjektiva grunder. Vidare tillämpas urvalskriterier för avgränsning av 
diskurser, det vill säga hur texter ska relateras till sin omvärld och till varandra, formulerade 
av Joacim Hansson utifrån Foucaults beskrivning av diskursiva formationer.75

Urvalskriterierna är följande:

(1) Texterna ska samlas kring och relatera till ett och samma objekt,
(2) deras form och eller sammanhang ska knyta dem samman,
(3) de ska belysa relationen mellan enstaka utsagor eller skeenden och de strukturer inom 
vilka dessa ryms, samt
(4) de ska innehållsligt relateras till varandra exempelvis genom vissa gemensamma 
teman som binder dem samman inom ramen för en eller flera övergripande diskussioner.76

Kriterierna har tillämpats enligt följande:
(1) Texterna skall samlas kring och relateras till ett och samma objekt.
Kunskapsobjektet i detta fall är graviditet.

(2) Texternas form och eller sammanhang ska knyta dem samman.
De diskussionsforum som studerats kopplas samman av såväl form som sammanhang i detta 
fall. Det övergripande sammanhanget är diskussionsforum kring graviditet. De specifika 
diskussionstrådar som valts ut kopplas initialt samman utifrån ämnesinnehåll. Jag har valt att 
studera trådar som rör graviditetens första del och där huvudfokus ligger på frågor som rör 
fysisk hälsa. Här har jag utgått ifrån de rubricerade underkategorier som ges av forumet (Stora 
forumet) samt de trådrubriker som ges, inklusive trådstartarens inlägg. Jag har valt att studera 
de senast publicerade trådarna. Tidsmässigt rör det sig om en studie av diskussionsinlägg 
under tolv dagar under första hälften av april månad 2007. Jag följer det aktuella trådarna från 
trådstart till och med studiens slutdatum.

(3) Texterna ska belysa relationen mellan enstaka utsagor eller skeenden och de strukturer 
inom vilka dessa ryms.
Jag studerar pågående diskussionstrådar och har initialt lagt vikt vid att få en bild av dessa 
trådar som helhet, med särskilt fokus på urskiljandet av diskurser som rör kunskap, och har 
lagt vikt vid såväl form som innehåll, enskildheter och mer generella mönster. 
                                                
74 Fördelarna med ett naturligt förekommande material, det vill säga ett material som är allmänt tillgängligt och 
som är oredigerat, sammanfaller med studiens diskursanalytiska ansats och som David Silverman poängterar är 
fördelarna med naturligt förekommande data att det kan ge resultat som inte är förväntade. Se Silverman 2005, s. 
120.
75 Hansson 1998, s. 17, samt s. 26.
76 Hansson har omformulerat urvalskriterierna något i sin doktorsavhandling och det är dessa formuleringar som 
här citeras. Se Hansson 1999, s. 80. Här har jag även tagit inspiration av Hedemarks och Hedmans tillämpning 
av dessa urvalskriterier i sin studie av folkbibliotekens användardiskurser från 2002. Se Hedemark & Hedman 
2002. 
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(4) Texterna ska innehållsligt relateras till varandra exempelvis genom vissa gemensamma 
teman som binder dem samman inom ramen för en eller flera övergripande diskussioner.
Det slutliga urvalet baseras på identifiering av repertoarer (hänvisning till (3)), dess funktioner 
och relationer. Urvalsprocessen speglar således ett successivt förlopp. I takt med att 
repertoarer, funktioner och inbördes relationer har framträtt i materialet har särskilt 
representativa trådar, enskilda diskussionsinlägg valts ut med tanke på hur väl de illustrerar de 
noterade mönstren. För att försöka säkra de gjorda iakttagelserna, och de gjorda urvalen, har 
materialet gåtts igenom i flera omgångar under arbetsprocessen. I vissa fall har detta inneburit 
att jag reviderat resultaten efterhand nya tendenser framträder, eller att vissa noteringar inte 
visat sig tillräckligt hållbara. Min ambition har varit att i möjligaste mån försöka referera till 
textmaterialet så att det återspeglas så korrekt som möjligt med syftning mot såväl 
helhetsintryck som detaljer. Detta har dock följaktligen även inneburit att mycket text har 
valts bort. 

Jag har valt att studera de senaste inläggen på de aktuella forumen. Följaktligen kommer 
också mitt material att i hög grad att representera de diskussionstrådar som har högst aktivitet, 
eftersom de trådar som har flest inlägg ständigt ligger högt upp på denna lista av ”senast 
publicerade” inlägg. Detta är ett medvetet val eftersom jag måste göra ett urval och inte har 
någon möjlighet att följa alla trådar eftersom publiceringstakten, i synnerhet på Stora forumet, 
är mycket hög. Jag studerar pågående samtal och har av naturliga skäl inte möjlighet att följa 
alla diskussioner till trådslut. Detta innebär en diskursiv fixering, det vill säga att en pågående 
diskussion studeras i en ”fryst” form, vilket kan innebära att diskussionerna i de trådar som 
studeras fortsätter efter att materialet insamlats. Genom att följa de senaste inläggen försöker 
jag att, i möjligaste mån, minska detta problem. Detta innebär att jag i hög grad kommer att 
följa långa diskussionstrådar, samt trådar som innehåller ämnen som diskuteras ofta, och ökar 
följaktligen även möjligheterna att få ett så rikt textmaterial som möjligt.

3.2.1 Källkritik

Webbsidorna som tillhandahåller Stora forumet respektive Lilla forumet bedöms som 
tillförlitliga ur källkritiska aspekter.77 Dessa sidor tillhandahåller diskussionsforum, vilka 
fungerar som allmänna, gentemot värdsidorna relativt fristående, mötesplatser. Då fokus för 
denna studie är diskussionstrådar i dessa forum och riktat mot texten/samtalet i sig, läggs 
ingen större vikt läggs vid faktamässig ”sanningshalt”.78 I detta fall skulle uppriktighet kunna 
beaktas ur ett källkritiskt perspektiv. Då man på dessa forum är anonym (med alias) finns en 
risk att uppriktigheten kan brista. Å andra sidan kan man anta att möjligheten att vara anonym 
faktisk gör att människor i större utsträckning är uppriktiga med sina tankar och känslor och 
att de vågar diskutera ämnen som de i verkliga, icke-anonyma, sammanhang inte skulle vågat. 
Möjligheten till anonymitet (med användarnamn) är en förutsättning för öppenheten på dessa 
forum. I linje med en diskursanalytisk ansats bedöms dock uppriktighetsfaktorn inte som 
särskilt viktig. De diskurser som utläses är knutna till den specifika kontext som dessa 

                                                
77 Här syftas på de kriterier som Leth och Thurén ställer upp: Tid, Beroende, Äkthet, Tendens, Världsbild och 
kunskapssyn (varav de två sistnämnda inte tagits i beaktande här), samt källans förutsättningar och egenskaper. 
Se Leth & Thurén 2000.
78 Leth och Thurén delar in information i tre kategorier, utifrån vilka man bör göra olika källkritiska 
ställningstaganden: fakta, förklaringar och åsikter. I detta fall rör det sig varken om en studie av fakta eller 
förklaringar utan kan närmast, utifrån nämnda indelning, räknas till åsikter. När det gäller åsikter bör 
uppriktighet och representativitet tas i beaktande enligt författarna. Se Leth & Thurén 2000, s. 22.
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diskussionsforum är. Ouppriktighet kan lika väl som uppriktighet vara en intressant 
iakttagelse (om den är möjlig att göra) i ett diskursivt sammanhang.

En viktigare källkritisk aspekt är, som jag ser det, den demokratiska aspekten, att alla kommer 
till tals och att människor har möjlighet att uttrycka sig som de önskar. En stor del av 
fördelarna med detta naturliga material är just att det är ett forum, öppet för alla, samt att 
texterna är oredigerade. Man får inblick i pågående kommunikation. Här är det följaktligen av 
vikt att se till vilka begränsningar de ägande sidorna gör. Här får man beakta de regler för 
kommunikation som finns uppsatta för forumen. De betraktar jag dock inte som begränsande 
utan kan snarare ses som normalt accepterade sociala regler för kommunikation som främjar 
en god samtalsstämning.79

3.3 Materialet i kontext

Stora forumet innehåller i skrivande stund, det vill säga vid insamlingsperiodens slut, drygt 
185 000 trådar. Lilla forumet är mindre i omfång och består av ca 2 500 inlägg. Antal 
studerade trådar är 120 stycken i Stora forumet, respektive 27 i Lilla forumet. Detta innebär i 
praktiken 1 837 respektive 92 diskussionsinlägg.80

3.3.1 Nätvett

Nätvett avser etikettregler, för skriftlig kommunikation på Internet.81 Det finns inget allmänt 
vedertaget regelverk. Forum och portaler formulerar ofta sina egna regelsamlingar, vilket ses 
exempelvis i ett av de aktuella forumen. Stora forumet har formulerat forumregler. På Lilla 
forumet finns inga uttalade regler utöver de användarvillkor som anges. Det ska dock betonas 
att dessa forum är sociala umgängesplatser. Kommunikativa mönster skapas. Gemensamma 
utgångspunkter för nätvett på diskussionsforum finns dock och exempel på sådana kan se ut 
så här:

 Tänk först, skriv sedan: Sök efter din fråga eller använd dig av ”Vanliga frågor/FAQ”
 Tydlighet är allt: Använd smileys för att förstärka känslor; Undvik sarkasmer; Undvik 

versaler; Tydlig styckeindelning ökar läsbarheten; Välj ämne/rubrik med omsorg; Om 
du svarar på ett brev, citera originalbrevet; 

 Massposta inte
 Visa vem du är: Använd inte multipla användarnamn.82

Karakteristiskt för det studerade materialet på de båda forumen är att man i 
diskussionsinläggen, generellt sett, håller sig till rubricerat ämne och respekterar 

                                                
79 På Stora forumet använder man sig av en moderator. På Lilla forumet betonar man att man inte kan ha kontroll 
över vad som skrivs i deras diskussionsfourm men redaktionen förbehåller sig rätten att radera inlägg som de 
anser kunna väcka anstöt. 
80 En närmare presentation av materialet ges i avsnitt 4.1. Översikt över ämnesfördelning i trådar och trådinlägg 
ges i Bilaga 1. 
81 Att jämföra med engelskans netiquette, en sammanslagning av ”net” och ”etiquette”. Den svenska 
motsvarigheten ”nätikett” är en sammanslagning av nät och etikett men på grund av att stavningen inte matchar 
riktigt på svenska (etikett stavas inte med ä) bör termen nätvett eller nätetikett användas, enligt 
Datatermgruppen. Se Netikett Svenska Datatermgruppen. 
82 Fritt återgivet utifrån Wikipedias beskrivning. Se Netikett Wikipedia.
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trådstartaren.83 TS sätter därmed upp ramarna för samtalet. Ramarna som sätts upp gäller 
dock inte enbart ämnet för tråden, något som jag avser att återkomma till i analysen. En ny
frågeställning ges i en ny tråd. På detta sätt kan man betrakta dessa trådstartare som små, 
specifika regelverk. Diskussionsforum är till karaktären just forum där samtalet förs öppet. 
Trådkaraktären bygger på att man spinner vidare på föregående inlägg, till ett eller flera 
specifika inlägg eller till hela den föregående tråden, till hela diskussionen. 

3.3.2 Språkbruk

På Stora forumet tillhandahålls en förkortningslista som främst innehåller förkortningar över 
medicinska, omvårdnadsrelaterade fackuttryck som rör graviditet. Detta bidrar till att texterna 
präglas av dessa förkortningar, och följaktligen också ett medicinskt språkbruk. Någon 
närmare förklaring av begreppen ges inte. På Lilla forumet tillhandahålls ingen lista över 
förkortningar vilket innebär att texterna i detta forum får en annan, och lite mindre ”styrd” 
karaktär. Detta kommer att behandlas närmare i analysdelen. 

3.4 Genomförande

I det initiala skedet bevakade jag diskussionsforumen under några veckors tid för att få en 
övergripande bild av diskussionerna som fördes. Därefter utfördes en genomgång 
textmaterialet i utskrift där jag initialt noterade mina intryck av de olika trådarna med fokus 
på såväl övergripande mönster som särskilda detaljer eller avvikelser. Här försökte jag inta ett 
förutsättningslöst förhållningssätt, dock med grundfokus på uttryck för kunskap. I detta skede
urskiljdes repertoarerna, då jag såg mönster som kunde tillskrivas en erfarenhetsrepertoar 
respektive en vetenskapsrepertoar. Därefter kartlades respektive repertoar och kopplades till 
de olika funktioner som urskiljdes vid närläsning av textmaterialet. Rent praktiskt innebar 
detta att jag i det utskrivna materialet gjorde anteckningar i anslutning till varje studerad tråd 
med avseende på såväl övergripande intryck som detaljer. Slutligen studerade jag relationerna 
– mönster i form av samband och avvikelser – mellan kartlagda diskurser och funktioner. 
Emedan materialet är stort till omfånget har som sagt ett successivt urval gjorts, där särskilt 
fokus har riktats mot utvalda trådar eller inlägg, som är representativa med avseende på 
iakttagna mönster. Resultaten har, som tidigare nämnts, reviderats under arbetets gång, då 
upprepade genomgångar av materialet i sin helhet har gjorts.

De trådar och inlägg som förekommer på dessa forum är uppbyggda enligt en särskild form. 
Denna form innebär att tråden rubriceras med inledande titel och inledande trådinlägg, den så 
kallade trådstartaren.  Särskilt fokus har således riktats mot TS, eftersom ”tonen” där sätts för 
diskussionerna. I de fall där jag refererar till en specifik diskussion mellan två eller flera 
personer kommer jag endast att beteckna enskilda inlägg med identitet  A, B, C … och så 
vidare. I vissa längre textreferat anges styckeindelning med ”//”. I de exempel som ges har jag 
gjort ett urval, där det ibland refereras till ett visst parti i tråden, och ibland även till en 
särskild dialog i tråden, mellan ett par eller flera personer. Jag har valt att placera relativt 
många textexempel i den löpande texten, vilket motiveras av att analysen i så hög grad är 
detaljknuten till textexempel. Avsikten är att öka studiens transparens. 

                                                
83 Här hänvisas även till engelskans ”thread starter” och ”thread subject”. Med trådstartare kan således både 
själva inlägget och personen som är upphov till inlägget, avses. Förkortningen TS kommer hädanefter att 
användas i den löpande texten med avseende på trådstartare. 
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4. ANALYS

Detta kapitel inleds med en översiktlig presentation av de diskussionstrådar som studerats. 
Därefter följer den egentliga analysen, som här kommer att presenteras i enlighet med 
studiens arbetsgång, vilken grundar sig på uppsatsens forskningsfrågor enligt följande:

(1) Presentation och kartläggning av diskurser, i form av repertoarer: Vetenskapsrepertoaren
och Erfarenhetsrepertoaren.

(2) Utifrån denna kartläggning i (1) redovisas de funktioner som kan knytas till respektive 
repertoar (med fokus på konstruktion av identitet och subjektpositioner).

(3) Därefter, med utgångspunkt i (1) och (2), presenteras inbördes relationer med fokus på 
mönster i form av likheter och avvikelser. I detta avsnitt ges grafiska sammanställningar av 
repertoarer, funktioner och inbördes relationer, samt konklusioner.

När det gäller urskiljande av repertoarer i detta material är utgångspunkten urskiljandet av 
”abstraktioner”, det vill säga språkliga fragment där gemensamma mönster kan urskiljas. 
Dessa fragment kan relateras till såväl form som innehåll. Detta innebär således att 
utgångspunkten vid identifiering av repertoarer är ett konkret fokus på språket med avseende 
på såväl det rent grafiska uttrycket som på meningsbyggnad, ordval och retorik. Naturligtvis 
är innehållet i diskussionen viktig. Jag vill dock särskilt betona kopplingen mellan form och 
innehåll. Ambitionen är att ge successivt framväxande bild av de två repertoarerna. 

I materialet har två repertoarer som rör kunskap om graviditet kunnat urskiljas. Den ena 
benämns vetenskapsrepertoaren, med syftning mot och inspiration från det teoretisk-
vetenskapliga kunskapsperspektivet, enligt den redogörelse för olika kunskapsformer som 
tidigare givits.84 Vetenskapsrepertoaren syftar på en repertoar som rör vetenskaplig-teoretisk 
kunskap. Här avses vetenskaplig kunskap i allmänhet. Särskilt fokus riktas mot den 
naturvetenskapliga uppfattningen av kunskapsbegreppet, vilket innebär en viktning åt ett 
(medicinskt) realistiskt och objektiv epistemologisk utgångsperspektiv, eftersom denna 
tendens kommer till utrryck i materialet. Vad som kan vara värt att understryka är att 
perspektivet är ett indirekt perspektiv på vetenskap och som syftar mot en anammad repertoar
som både i form och innehåll kan hänföras till ett vetenskapligt uttryckssätt.85 Den andra
repertoaren betecknar ett praktiskt kunskapsperspektiv och kallas hädanefter 
erfarenhetsrepertoaren. Här är det kunskapsformen ”kunskap som praktisk klokhet”, som är 
inspirationskälla. Med denna kunskapsform som utgångspunkt tar jag fasta på betydelsen av
kunskap som personlig. Kunskap kan ur detta perspektiv ses som livserfarenhet. Denna 
kunskapsform tar även fasta på den fysiska aspekten av kunskap, det vill säga kunskap via 
kropps- och sinnesförnimmelser.  

4.1 Presentation av materialet och de identifierade repertoarerna

Antalet inlägg i diskussionstrådarna kan variera mellan ett par inlägg och några hundra (och 
uppåt). Diskussionerna rör många olika ämnen och den övergripande bilden av textmaterialet 
                                                
84 Se avsnitt 2.1 Olika former av kunskap.
85 Detta innebär i praktiken att jag inte lägger särskild vikt vid vilka informationskällor som anges i materialet, 
vilket innebär att såväl populärvetenskapliga källor, skriftliga och muntliga källor, etcetera, kan räknas in i 
vetenskapsrepertoaren, beroende på i vilket sammanhang de uttrycks.
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är därför mycket heterogen. Vissa frågeställningar diskuteras dock oftare än andra och de 
diskussioner som återkommer särskilt frekvent i Stora forumet berör frågeställningar som rör 
exempelvis graviditetssymptom, läkemedel, rökning, kost och viktfrågor.86

De ämnen som är mest omdiskuterade på Stora forumet är, som Figur 1 visar, de som rör 
symptom och kost. I de trådar som rör symptom är bilden dessutom mycket spridd och här ses 
ett brett spektrum av olika symptom med avseende på, såväl diskussioner kring symptom i 
allmänhet, som detaljerade diskussioner kring specifika symptom eller graviditetstecken. Som 
synes är fördelningen av ämnen trådarna i Lilla forumet jämnare än i Stora forumet, vilket 
naturligtvis kan förklaras av att textunderlaget är mindre. Som figuren visar är dock 
ämnesrepresentationen till stor del överensstämmande. En stor skillnad är dock att 
specialiseringen är högre i Stora forumet och likaså antal trådar som berör vetenskapliga 
frågeställningar. Ytterligare en notering är att diskussioner som exklusivt berör oro och stress 
är vanligare i Lilla forumet än i Stora forumet.

Stora forumet Lilla forumet 

Ämne Antal trådar Ämne Antal trådar

Alkohol 3 Alkohol 1

Blödning 4 Bli gravid 3

Graviditetstest 5 Blödning 2

Huvudvärk 3 Graviditetstest 2

Illamående 7 Illamående 2

Komplikationer, övrigt 9 Infektion 1

Kost 22 Kost 1

Läkemedel 13 Läkemedel 3

Magsmärta 6 Magsmärta 2

Motion 2 Missfall 3

Nedstämdhet 2 Oro/stress 5

Rökning 12 Symptom, allmänt 2

Snusning 1 Symptom, specifikt 1

Solande 2 Vikt/Övervikt 2

Symptom, allmänt 8 Övrigt 3

Symptom, specifikt 18 Totalt antal trådar 27
Ultraljud 4
Vikt/Övervikt 8
Övrigt 5
Totalt antal trådar 120

Figur 1. Översikt av ämnesfördelning i diskussionstrådarna 

                                                
86 När det gäller särskilt populära ämnen i Stora forumet ses ofta referering och återknytning till särskilt populära 
trådar. I dessa fall länkar man ofta tillbaka till ursprungstråden, vilket ger möjlighet för deltagarna på forumet att 
få en översikt av den föregående diskussionen.
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Formmässiga aspekter såsom användande av smileys, meningsbyggnad, fördelning av 
versaler och gemener etcetera, påverkar i hög grad uttrycket på dessa inlägg. Formmässigt 
skiljer sig inläggen mycket åt. Vissa är kortfattade, ofta i form av listor, andra långa och av 
mer berättande/beskrivande karaktär. Generellt sett är dock inläggen relativt korta, med 
koncentrerat innehåll och förkortningar och länkhänvisningar används frekvent. Citering 
används ofta i tråden för att visa vilket inlägg eller vilken specifik fråga som man knyter an 
till. De längsta trådarna i materialet sträcker sig flera månader bakåt i tiden. Lilla forumet är 
ett formmässigt friare forum än Stora forumet, och där förekommer inte lika mycket 
förkortningar och inte lika stort fokus läggs vid TS. Omfångsmässigt är detta forum mycket 
mindre med färre inlägg och inte heller lika långa trådar. Istället diskuteras ämnena lite friare 
och diskussionerna går mer in i varandra. 

I materialet kan två stora huvuddrag urskiljas: informationsutbytet och forumens sociala, 
funktion.87 Den information som utbyts rör information om graviditet med avseende på såväl 
erfarenheter och mer vetenskaplig information. Här kan således de två huvudrepertoarerna 
rörande kunskap urskiljas: erfarenhetsrepertoaren och vetenskapsrepertoaren. Detta gäller 
dock endast Stora forumet. I Lilla forumet kan inte vetenskapsrepertoaren urskiljas. 
Repertoarerna är naturligtvis kopplade till vilket ämne som diskuteras. Något som i särskilt 
stor utsträckning tycks påverka vilken repertoar som anammas är det inledande inlägget, det 
vill säga trådstartaren. I TS definieras vilket ämne som berörs, vilken information som 
efterfrågas, och hur informationsförfrågan uttrycks. TS sätter tonen för diskussionen. Enligt 
reglerna på forumet, håller man sig till TS, alla svar i inlägget utgår från den första frågan. 

Här följer exempel på några olika TS:

Exempel 1. TS – några exempel

Gått upp sju kilo redan!! // hej på er!!// är i artonde veckan nu och har redan gått upp sju kilo...är det 
normalt?

Kan man äta detta? //är bf+9,kan man äta filladejfiaost? det stavas säkert inte så,ser inte alls bra 
ut,men ja orkar inte kolla upp hur de stavas,hehe. Mamma brukar alltid göra filladejfiatårta till påsk,ska 
äta de i morgon,men de är väl inte farligt va? 

Herregud, får man inte äta korv (hot dogs)?!!! // Jag läste igår att för att undvika infektioner ska 
man inte äta grönmögelost,brieost etc (det visste jag!) MEN det stod även att denna bakterie kan 
finnas i varm korv!!! Herregud åt hot dogs må, tis, ons o igår!!! Var så sugen  // Men nu blev jag lite 
orolig!! Är i v.7. // Nån annan som visste detta? Har ju inte blivit sjuk så borde vl inte vara nån fara, 
eller??? 

storlek på Embryot? // Ni som har gjort VUL omkr vecka 7. Hur många m.m var embryot? Gjorde det 
idag och den var 5 mm.

Som synes är frågeställningarna olika. Vissa frågor är mycket konkreta och efterfrågar fakta, 
eller enkla jakande eller nekande svar. I många fall efterfrågar man andra med liknande 
erfarenheter. Som illustreras av exemplen ovan färgas frågeställningarna av flera faktorer som 
exempelvis personliga, sociala och känslomässiga formuleringar. Dessa TS påverkar – både 

                                                
87 Paralleller kan här göras till Radleys karakterisering av de två huvudfunktionerna som kan ses i själv-
hjälpsgrupper kring olika medicinska åkommor: utbyte av information och erfarenheter, samt en stödjande 
funktion. Se Radley s. 200 ff. 
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explicit och implicit - följaktligen också hur den följande diskussionen utvecklas. Detta 
innebär att TS ses som en viktig faktor för hur kunskapsrepertoarerna tar sig uttryck. Att oro 
är ett dominerade inslag i diskussionerna visar sig tydligt i materialet, och även direkt i många 
TS, vilket illustreras i Exempel 1. Då jag studerar trådar som rör hälsoinformation kring 
graviditetens första trimester, som är den period med störst risk för missfall, samt att jag väljer 
att fokusera på de diskussioner som rör frågor om den fysiska hälsan är detta uttryck för oro, 
inte något oväntat. 

4.2 Vetenskapsrepertoaren

Stora forumet står för ett mer uttalat vetenskapligt ramverk genom att tillhandahålla en 
förkortningslista av relativt specialiserad vetenskaplig karaktär, med förkortningar som 
exempelvis: ”VUL” (Vaginalt ultraljud), ”Femur/FL” (Fostrets lårbensmått vid ultraljud) och 
BM (Barnmorska eller Beräknad Mens, beroende på sammanhang). Dessa förkortningar 
förekommer följaktligen också i större utsträckning på Stora forumet än på Lilla forumet. 
Vetenskapsrepertoaren kan urskiljas på flera plan, såväl formmässigt som innehållsmässigt i 
inläggen. Användandet av siffror och förkortningar förekommer frekvent, vilket ger trådarna 
ett naturvetenskapligt präglat uttryck. Detta exemplifieras av hur beskrivningen av 
graviditetsstadium anges veckovis. Som Exempel 2 visar används dessa siffror för att ange 
graviditetsstadium. Dessutom visas ofta själva uträkningen med en exakt angivelse av veckor 
och dagar, vilket kan se ut på följande sätt:

Exempel 2. Tre inlägg i ”Nån mer som är gravid i v.5?”

A: Jag är i v.6 (5+3). Ska till mvc 17april då jag är i v.8(7+6).

[…]

B: Jag plussade också i veckan och om jag räknar rätt är jag/vi i vecka 6 (5+3). Beräknad BF 2/12.

[…]

C: Jag har enligt [Stora forumet] BF 28/11 är jag i vecka 6 då eller vad är jag? Tänkte bara på er som 
skriver att ni är i v 5 och BF 1/12 ? 

Med denna identitet skriver man, som person A, B och C ovan, således in sig i den 
medicinska vetenskapens sätt att relatera till graviditetsutvecklingen, vilket kan ses som ett 
anammande av vetenskapsrepertoaren. Som C:s inlägg visar är denna identitet inte alltid 
självklar. Vid uträkning av graviditetsvecka och BF (beräknad förlossning) hänvisar man, 
liksom C, ofta till de uträkningstjänster som tillhandahålls. Här litar man således till ett 
automatiserat verktyg, som tillhandahåller detaljerad faktainformation om graviditeten. 
Användningen av uttrycket ”plussade” kan ses som en liknande tendens. ”Att plussa” betyder 
att man fått ett plus på graviditetstestet. Man utgår från testresultatet och är antingen ”positiv” 
eller ”negativ”. Även detta kan ses som ett uttryck för anammande av en vetenskapsrepertoar, 
där graviditet definieras utifrån resultatet av ett vetenskapligt test.88 Vidare är ”listformen” 

                                                
88 Även Hellmark Lindgren gör iakttagelsen att gravidas språkbruk präglas av den medicinska vetenskapen och 
påpekar just att uttrycket ”att plussa” används i gravidforum på webben. Författaren konstaterar att språkbruket 
anpassas efter tekniken och diskuterar vidare hur användandet av graviditetstester spelar en betydelsefull roll i 
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något som förekommer i stor utsträckning på dessa forum. Man listar, mer eller mindre strikt, 
symptom och annat som knyter an till det som efterfrågas av TS. Dessa listor byggs successivt 
på av den svarande tråden. Denna tendens är mer uttalad på Stora forumet än på Lilla forumet, 
men även där ses listning av exempelvis symptom. Vidare noteras ett frekvent användande av 
medicinska ord och uttryck. ”Symptom” är genomgående det ord används för att beteckna
tecken på graviditet, vilket tyder på ett anammande av en medicinsk färgad repertoar.

Exempel 3. Ett inlägg i tråd om symptom

Symptom // Jag är i vecka 6 cirka och jag känner nästan inga symptom, är det vanligt eller? // Lite 
halsbränna hade jag några dar, lite mensvärkliknande smärta några dar, svagt illamående då och då. 
Just nu ingenting.

Som Exempel 3 visar kan närvaron av symptom betraktas som det implicita normaltillståndet, 
då man uttrycker oro över frånvaron av symptom. Detta visar att man intar ett medicinskt, 
vetenskapligt förhållningssätt till graviditet där fokus ligger på symptom. Uttrycksformen, 
påminner för övrigt såväl stilistiskt som innehållsligt om en medicinsk anamnes, det vill säga 
sjukdomshistoria, i sin korta koncentrerade form och objektiva symptombeskrivningar. 

Innehållsmässigt kan vetenskapsrepertoaren kopplas till trådar som berör vetenskapliga och 
medicinska frågor, som exempelvis diskussioner om läkemedel, kostrekommendationer 
etcetera. I materialet ses återkommande referenser till ett auktoritärt och anonymt regelverk, 
vilket nedanstående exempel visar.  

Exempel 4. TS- inlägg om alkohol och Alvedon

alkohol - nej, alvedon - ja??

Jag har en liten fundering som surrar här.. Tog en alvedon i går mot min huvudvärk och då började 
tankarna snurra.. 

Alkohol får man ju inte dricka. Bebisens lever är ju inte fördigutvecklad så alkoholen går ju bara runt 
där rätt länge innan något (moderkakan eller nått) tar bort den. Så det är ju fruktansvärt. Drick aldrig 
alkohol gravid!!

Men – betyder det här nu att min stackare därnere fortfarande har en alvedon i omlopp??? För det är 
ju också sånt som tas bort av levern, eller hur?? Jag tycker det verkar läskigt när jag tänker på det..

Någon som har en förklaring ”for dummies” som jag kan förstå..?

Ska fråga min BM på onsdag och se vad hon har för förklaring…

När TS i Exempel 4 skriver ”Alkohol får man ju inte dricka”, hänvisas till ett allmängiltigt och 
absolut förbud, vilket understryks av uppmaningen ”Drick aldrig alkohol gravid”. Personen i 
inlägget hänvisar vidare till den vetenskapliga förklaringen bakom förbudet. Här noteras att 

                                                                                                                                                        
gravida kvinnors kunskap om den egna graviditeten. Hon reflekterar över hur själva testandet blir ”överordnat” 
graviditeten i sig och att gravida kvinnor inte litar på de egna kroppsliga erfarenheterna utan tenderar att hellre 
luta sig mot en objektiv bedömning. Hellmark Lindgren talar i detta sammanhang om hur effekterna av tekniken, 
möjligheten att få snabba svar och att gravida kvinnor själv kan hantera testandet, tenderar att vara 
beroendeframkallande. Se Hellmark Lindgren s. 129-133, samt s. 153. 
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förhållningssättet i denna förklaring färgas av en osäker retorik och man betonar sin okunskap 
i förhållande till expertinformationen. I utdraget ovan efterfrågas exempelvis en förklaring 
”for dummies”. Samtidigt som förhållningssättet är osäkert förhåller man sig dock ”aktiv” i 
vetenskapsrepertoaren, när detaljerad vetenskaplig information diskuteras och efterfrågas. Att 
man uttrycker osäkerhet inför specialiserad information, som exempelvis biokemiska 
processer, hindrar således inte en kritisk inställning till informationen. 

Exempel 5. Ett utdrag ur ”Nån mer som är gravid i v.5?”

A: Välkomna och grattis!! // vi bler bara mer och mer hela tiden, vilket är bara kul??
förresten äter någon folsyra här?

B: Jag äter vitamax kvinna och i de finns folsyra och andra vitaminer man behöver.

A: okej, vad annat finns i de då?:)

B: Det är vitamin A, D, E, C, Tiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folsyra, Vitamin B12, Biotin, 
Pantolensyra, Kalcium, Järn, Magnesium, Zink, Jod, Alfa liponsyra, Lycopen, Krom, Molybden, Selen 
och druvkärneextrakt. för att vara exakt 

Vet inte vad hälften är, men det ska visst vara bra iaf!

Som Exempel 5 visar kan uttryck för osäkerhet såväl som ett kritiskt förhållningssätt, 
förekomma samtidigt i samma inlägg. Ett inlägg med en detaljerad information avslutas där 
med glad smiley och kommentaren ”Vet inte vad hälften är, men det ska visst vara bra iaf!”, 
vilket visar att man retoriskt förhåller sig osäker till det ämne man just diskuterat, men att man 
gör detta med glimten i ögat. Särskilt när det gäller läkemedelsfrågor ses för övrigt många 
initierade samtal. Här förekommer avancerade diskussioner och vetenskaplig information 
efterfrågas och utbyts. Man förhåller sig till vetenskapliga texter, läkarutlåtanden och kommer 
med egna åsikter kring dessa. Det kritiska och aktiva förhållningssättet visar sig vidare i att 
man refererar till och jämför olika rön från olika vetenskapliga källor. Utifrån de 
vetenskapliga diskussionerna ställer man diagnos och föreslår behandling åt både sig själv och 
andra. I dessa fall är förhållningssättet till den vetenskapliga informationen och expertisen
självsäkert, vilket exemplifieras i Exempel 6 nedan. 

Exempel 6. Ett utdrag ur tråd om allergi- och läkemedel

A: Skönt att höra att Zyrlex verkar ok! Jag har stora problem med pollen och fasar för hur det ska gå, 
jag tar alltid ett antal kurer Depo-Medrol på våren annars.// I FASS står det lite luddigt men som jag 
uppfattar det ska man INTE ta Depo-Medrol under grav.. Jag lånar din tråd TS, hoppas det är ok ..
Är det möjligen någon som hört nån som tagit/blivit rekommenderad det trots grav? 

B: jag har fått Tavegyl å lomudal utskrivet från läkaren pga graviditeten. Gå till vårdcentralen å be om 
en läkartid som kan skriva ut nåt till dig om du nu inte kan vänta.

C: Clarityn ska ju inte vara någon hitt när man är gravid enligt fass. Sjukt klurigt, jag är i samma 
situation.

D: A – det är lugnt  Jag har också fått Depo-Medrol tidigare, men tänkte försöka klara mig utan i år. 
I fass står det om depo-medrol såhär: Kategori C. I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge 
upphov till missbildningar av olika slag (gomspalt, skelettmissbildningar) men dessa 
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djurexperimentella resutlat förefaller dock inte ha någon relevans för människa. Efter 
långtidsbehandlling har hos människa och djur konstaterats reducerad placenta- och fördelsevikt. 
Dessutom föreligger vid långtidsbehandling risk för binjurebarkssuppression hos det nyfödda barnet. 
Under graviditet bör därför kortikosteroider ges först efter särskilt övervägande. Så jag tror jag avstår 

 Har du så pass svår allergi så du inte klarar dig utan depo-medrol? Jag kan tänka mig att de bara 
ger i undantagsfall, dvs om mamman är allergisk och inget annat hjälper. Jag har skickat mail åt min 
läkare så får jag se vad hon tycker jag ska ta för medicin, hon är ganska försiktig av sig så jag skulle 
gissa på att jag får Tavegyl. Försökte ringa men att komma fram på telefontid är ju helt omöjligt.

A: D – Fast när det gäller missbildningar så kommer ju dom i utvecklingsprocessen så att säga, min 
bebis är ju ”färdig”, den kan ju inte utveckla gomspalt i v 30 menar jag, för då har den ju redan vuxit 
ihop i gommen. Och dom andra komplikationerna rör ju LÅNGTIDSBEHANDLING av depo-medrol, 
och när det gäller pollenallergi så ger man ju EN dos.. 

Fast jag avstår också, det är inte det, men jag tycker inte FASS ger nåt entydigt svar!

Om jag inte tar depo-medrol så kan jag inte jobba, fast å andra sidan lär jag vara sjukskriven ändå i 
vår pga krånglig grav! Skriv gärna om vad din läkare sa, alltid roligt att höra!

I denna tråd förhåller man sig aktivt kritisk till vetenskaplig information av olika 
ursprungskällor och diskuterar frågan, utifrån ett relativ specialiserat uttryck för 
specialkunskap i ämnet. Värt att notera är hänvisningar till den vetenskapliga informationens 
relativa karaktär när man pekar på att FASS inte ger något entydigt svar. I samma linje 
uttrycks, av person D i diskussionen ovan, att experten (här läkaren) tillhandahåller en 
information som är subjektiv och kopplad till hennes personliga karaktär. Här rör man sig 
således i vetenskapsrepertoaren med ett förhållningssätt till information som är intresserat, 
ifrågasättande och problematiserande. Detta förhållningssätt kan vidare exemplifieras med att 
internationella jämförelser görs mellan olika vetenskapliga hållningssätt när det gäller 
exempelvis riktlinjer för kost och koffein. Exempel på detta ses i utdragen från två olika 
trådar i Exempel 7 och Exempel 8 nedan.

Exempel 7. Ett inlägg i ”Gravid med migrän”

Jag läste i en annan tråd att man i USA forskat kring sambandet mellan upprepade missfall och koffein 
i USA. Det visar tydligen att en väldigt hög del med kvinnor slapp gå igenom ytterligare ett missfall när 
dom gav upp allt koffein såsom kaffe, te och cola m.m....//I USA reagerar man numera på nästan 
samma sätt om en gravid kvinna röker som hon dricker kaffe. I Sverige säger vi ju att det är ok med tre 
koppar kaffe om dagen. Man kan ju undra varför det är så stora variationer från land till land. Jag har i 
alla fall helt slutat dricka kaffe, men det är pga att jag helt tappat sugen efter kaffe. 

Exempel 8. Ett inlägg i tråd om nötter

Jag tycker att det ar mycket information som man far olika i Sverige och England. Eller rattare sagt, 
har far man mycket mer restriktioner an i Sverige. Jag tror ju inte att det ar mindre farligt att ata 
jordnotter for att man bor i Sverige // Det ar ju inte bara i England som dom forskar och har upptackt 
detta utan aven manga andra lander. Har valjer dom dock att ga ut och beratta det for alla blivande 
mammor vilket dom har valt att inte gora i Sverige. Vilket jag tycker ar lite konstigt speciellt om man 
har mycket allergier i familjen och antalet barn med allergier okar. 

Ett tydligt framträdande drag i denna vetenskapsrepertoar är ett intresserat förhållningssätt till 
kunskap och information – man vill veta och efterfrågar detaljerad, säker och vetenskaplig 
kunskap. Innehållet i diskussionerna visar att man inte nöjer sig med en informationskälla. 
Som i Exempel 8 ovan, påpekas den vetenskapliga forskningens internationella karaktär och 
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”glappet” mellan internationell forskning och de specifika riktlinjer som är knutet till enskilda 
länder. Här intas ett kritiskt förhållningssätt till de riktlinjer som ges i Sverige. 
Förhållningssättet till glappet mellan vetenskapliga rön och rådande riktlinjer och direktioner 
diskuteras mycket i dessa trådar och skapar olika problem. 

Rösterna på forumen är många och det refereras till olika vetenskapliga källor, såväl muntliga 
som skriftliga. Informationsutbytet är centralt och en tydlig koppling ses mellan osäkerhet, 
oro och informationsförfrågningar. Detta är något som också ses genomgående i materialet. 
Det osäkra förhållningssättet till vetenskaplig kunskap är inte nödvändigtvis och enbart ett 
uttryck för osäkerhet, utan kan ha andra funktioner.89

Gravidforumet tillhandahåller med sina trådar specialiserade ”rum” för diskussion kring 
specifika ämnen. Beroende på under vilken kategori man väljer att publicera sitt inlägg, samt 
beroende på vilken rubrik och inledande inlägg som ges av trådstartaren, kan man profilera 
sig i Stora forumet och bjuda in till initierad och specialiserad diskussion. Personer med 
graviditetskomplikationer av olika slag får här exempelvis möjlighet att samlas i ett rum med 
en tydligt rubricerad diagnos. I Exempel 9 ses exempel på en sådan TS:

Exempel 9. TS-inlägg i hyperemesis-tråd

Fortsättn. För oss med hyperemesis (illamående) del 2

Hej  Gör här en fortsättningtråd till oss //Kopierar tidigare inlägg

----------------------------------- ---------------------------
Hej!!//Det har funnits forum med ovanstående rubrik tidigare, men som är inaktuella nu. Kan vi inte 
starta en ny! Där vi kan stötta varran i vår misär!//Alla som mår pyton är välkomna ;) //Själv är jag i v23 
och kräks fortfarande. Spyorna är dock mycket mindre frekvent än tidigare, men jag är KONSTANT 
illamående och har helt glömt bort hur lyxigt det kan vara att må bra - bara för en dag!!// Jag är 
överlycklig för att jag är gravid för övrigt, trots denna pest och pina och har fkt aldrig tänkt i abort-
tankar men jag kan förstå att det finns dem som gjort det! För det här är, HANDS DOWN det absolut 
värsta jag varit med om - i hela mitt liv!//Kram, hoppas vi kan bli några som följer varran på vägen! 
----------------------------------- ----------------------------
Jag, TS, är nu i v.36 och börjar närma mig BF, mitt illamående är fortfarande lika närvarande som 
innan.... //helt galet *när man tänker efter* att man har klarat sig så här länge ändå!!!

Genom att rubricera inlägget med en medicinsk diagnos, och genom att översätta den till 
vardagsspråk i parentestillägg, samt att i undertexten bjuda in ”alla som mår pyton”, erbjuder 
TS här en subjektiv tolkning av diagnosen. Med denna formulering utesluts ingen som ”bara” 
mår pyton men som inte fått en läkardiagnos. Man rör sig således i en 
övergripande/rubricerande vetenskapsrepertoar (som sätter diagnos) och som samtidigt 
välkomnar ett subjektivt och personligt förhållningssätt rörande graviditetsillamående. Som vi 
ser i Exempel 9 ges det i TS, trots den medicinskt färgade rubriken, uttryck för ett mycket 
personligt förhållningssätt till graviditetsillamående. Den kunskapsrepertoar som uttrycks i 
den tråd som följer på TS i Exempel 9 utgörs till stor del av den andra stora repertoar som jag 
urskiljer i detta material, det vill säga erfarenhetsrepertoaren, vilken närmare kommer att 
presenteras i nästföljande kapitel.

                                                
89 Detta är något som behandlas närmare i avsnitt 4.3.
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Sammanfattningsvis: En vetenskapsrepertoar kan urskiljas i särskilda övergripande mönster i 
kommunikationen. I det yttre stilistiska uttrycket ses mycket sifferbeskrivningar, särskilt i 
anknytning till presentation och identitetskonstruktion i diskussionerna. En central term är 
ordet ”symptom”, som används som tecken på graviditet. Detta visar sig bland annat i att 
symptom ses som normaltillstånd. Symptombeskrivningar, i objektiv form, likt medicinska 
anamneser ses i vetenskapsrepertoaren. Detaljkunskap, fokus på bevis, fakta, riktlinjer och 
förbud är mönster som här kan urskiljas. Detta är knutet till ett intresserat och kritiskt 
jämförande förhållningssätt till information. I denna repertoar kan man vidare urskilja en 
hierarkisk positionering, i form av två olika förhållningssätt till vetenskaplig kunskap: 
antingen osäkert eller auktoritärt. Detta är något jag kommer att återknyta senare. En viktig 
anmärkning är att vetenskapsrepertoaren, som den här har beskrivits, främst är skönjbar på 
Stora forumet. På Lilla forumet kan endast en erfarenhetsrepertoar urskiljas.

4.3 Erfarenhetsrepertoaren

Det är på inga vis några vattentäta skott mellan de två repertoarerna. De används omväxlande 
i samma trådar, i samma inlägg, och går in i varandra. Att denna repertoar, som relaterar till 
erfarenhetsbaserad kunskap, uttrycks med tydlig koppling till personliga erfarenheter kan 
tyckas självklart. Subjektiva upplevelser av den egna kroppen är centralt. Ett stilistiskt 
uttryckssätt som är kortfattat och i ”listform” samlar symptom, kan till det ”yttre” tillskrivas 
en vetenskapsrepertoar, samtidigt som det innehållsliga uttrycket bygger på subjektiv kunskap 
om den egna graviditeten. Vid jämförelse av ett typiskt, kortfattat, symptominlägg med ett 
mer personligt färgat inlägg, som i Exempel 9, ser man hur egen erfarenhet tar sig tydligare 
uttryck i det sistnämnda fallet. Uttrycket är mer känslomässigt färgat, mer berättande, med 
tydligare knytning till ett ”jag” och med ett vardagsspråkligt uttryck. Stora bokstäver 
understryker känslomässigheten. 

Exempel 10. Ett inlägg i hyperemesis-tråd

A: ÄR SÅ FRUSTRERAD! Fått höra typ tio gånger på en vecka; jamen graviditet är ju ingen sjukdom. 
och: ..jag mådde åxå jätteilla, men det gick över i vecka 12..jaha, har ditt fortfarande inte gått över, 
men det går nog över snart ska du se..

Men mest frustrerad är jag över att inte kunna DRICKA. Jag får ju i mig okej med vätska nu, via 
vattenmelon(MUMS!! men jag har INTE råd att köpa fler; kostar ca.75 spänn för en hel vattenmelon, 
som jag äter upp på en dag.) jordgubbskräm å Oatly(en havredryck). Men det jag egentligen VILL 
dricka är ju VATTEN!! 

Eftersom medicinen faktiskt har hjälpt så att jag sluppit kräkas senaste veckan(iaf när jag småäter hela 
tiden) så tänkte jag häromkvällen när jag var sådär TOKTÖRSTIG efter just vatten "det MÅSTE vara 
inbillning att det inte går å dricka vatten, när nu annan vätska går ner" å så drack jag ett halvt glas 
vatten, under en tio minuters period.. å sen var IllamåendetFromHell tillbaka igen!! VARFÖR? Hur kan 
jag äta en halv vattenmelon utan att må skit, men INTE dricka ett halvt glas vatten?? SÅ 
FRUSTRERAD! (Hallucinerar nästan om att bälja i mig stora glas med iskallt vatten..) […] 

B: [A]: Har du prövat att gå upp och dricka vatten på natten? Ibland funkade det för mig.... 

Liksom i Exempel 9 ses här uttryck för frustration, där A beskriver en erfarenhet som inte 
stämmer överrens med den normala uppfattningen om graviditetsillamående. Här relaterar och 
reagerar man mot uppfattningen att ”graviditet är ju ingen sjukdom”. I denna tråd, som av TS 



29

rubriceras med en medicinsk diagnos, konstrueras erfarenhetsrepertoaren utifrån ett 
sjukdomstillstånd. När man uttrycker och delar med sig av erfarenhetsbaserad kunskap, som i 
exemplet ovan, ses en tät koppling mellan fysiska och känslomässiga upplevelser och 
beprövad erfarenhet. De ord som i exemplet står i versaler får extra tyngd och de är kopplade 
just till känsla och fysisk förnimmelse.

Exempel 11. Ett inlägg i tråd om illamående 

Jag mår också illa hela dagarna (kopplad till nån sorts diffus huvudvärk). Är i v.8 nu – längtar tilll v.14 
när det släppte med förra barnet. Hoppas, hoppas det finns en bortre gräns även denna gång! Det 
enda jag märkt som hjälper (åtminstone de närmaste timmarna) är att gå på gympa, ungefär som att 
mamma-hormonerna sköljs bort av ansträngningshormoner. Är det någon mer som kännt så?

I inlägget ovan ses exempel på hur man ger uttryck för egna erfarenheter och jämför sina 
upplevelser med tidigare erfarenhet. Här ses även hur man beskriver kunskap om en 
fungerande åtgärd, som bygger på egen erfarenhet. En intressant detalj är att man, som i 
Exempel 11, för ett fysiologisk orsaksresonemang som beskriver känslan av ”mamma-
hormonerna” och ”ansträngningshormonerna”. Ord av tydlig vetenskaplig karaktär definieras
således om och konstruerar en ny, erfarenhetsbaserad kunskap. Den kunskap som efterfrågas 
är för övrigt också erfarenhetsbaserad: ”Är det någon mer som kännt så?” Man frågar efter 
liknande erfarenheter. Frågeordet är ”känna” inte ”veta”, vilket kan tyckas självklart men som 
öppnar för en intressant iakttagelse av vilka funktioner de olika repertoarerna fyller, det vill 
säga vilka positioner man intar till olika slags kunskap. 

Exempel 12. Ett utdrag ur ”Niferex istället för Hemofer?”

A: Vad ska man ligga på i värde?
Hittar inga tablett som direkt funkar för min mage, har alltid haft en plåtmage men nu ballar den ur när 
jag äter järntabletter. 

B: jag tar 1 tablett varannan dag, då funkar min mage finfint varje dag så blir den trög. 
Av de andra järntabletterna man brukar få vid blodgivning osv. blir jag lös av istället..
Höjde mitt blodvärde, men det har sjunkit nu i slutet så jag borde egentligen äta varje dag. BM sa att 
man kan ta två varannan dag också... men, äsch.
blutsaft funkar bra för magen men det gör ingen egentlig effekt om man har för låga värden...det blir 
dessutom dyrt. 

C:vet inte men jag hade sjunkit typ 30 i värde på nån veckor så bm tyckte de var ide att börja äta så 
de inte sjönk för mycket..
har för mig att jag låg på 120.. 

D:Vet inte heller vad man bör ligga på för värde, men när jag var över 120 var min bm nöjd, och i 
onsdags när jag var nere i 98 var hon missnöjd....kanske inte så konstigt....  äter nu 1 niferex 
varannan dag och 2 varannan dag.

I Exempel 12, där TS har rubricerat ämnet som ”Niferex istället för Hemofer?”, rör man sig i 
vetenskapsrepertoaren på ett övergripande plan, vilket titeln med preparatnamn pekar på, 
samtidigt som diskussionen kommer att luta över mot en erfarenhetsrepertoar. Den inledande 
frågan om (blod)värde behandlas i den följande diskussionen i förbigående. Man är inte så 
noga med de exakta värdena eller de rekommendationer som experten (här barnmorskan) ger 
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utan fokuserar främst på och sätter tillit till de individuella erfarenheterna och det är också de 
som i stor utsträckning i slutänden styr de personligt skräddarsydda behandlingarna. Vidare 
knyter man, som exempelvis person A och B, an till konkreta vardagserfarenheter och pekar 
på konkreta faktorer som påverkar den personliga upplevelsen av olika järnpreparat. Man kan 
konstatera att erfarenhetsrepertoaren visar på hur man i hög grad konstruerar kunskapen om 
graviditet utifrån praktiskt beprövade individuella metoder. I Exempel 12 ses således hur man, 
med utgångspunkt ifrån vetenskapliga riktlinjer, i inläggen förhåller sig till dessa riktlinjer och 
relaterar detta till en personlig situation. Man håller sig således inom vetenskapsrepertoarens 
övergripande ramverk men anammar inom dessa ramar erfarenhetsrepertoarens mer relativa 
och personligt förankrade kunskap. Detta innebär således att gränserna mellan de båda 
repertoarerna är glidande. I vetenskapsrepertoaren ses tydligare uttalat subjekt och erfarenhet, 
detta i sammankoppling med fysiska och känslomässigt färgade uttalanden.

Dessa varianter, kombination av erfarenhets- och vetenskapsrepertoar är något som ses 
genomgående, i olika konstellationer, och hur denna fördelning ser ut är naturligtvis i hög 
grad beroende av vilket övergripande ämne som behandlas i tråden. Erfarenhetsrepertoaren är
genomgående svårare att urskilja än vetenskapsrepertoaren eftersom gränserna mellan ett mer 
subjektivt och objektivt uttryck för kunskap är ytterst glidande. Det är här de olika 
funktionerna kommer in och det är främst här de två repertoarerna blir tydliga. Man kan 
koppla de olika repertoarerna till olika funktioner, vilket kommer att behandlas i följande 
avsnitt.

4.4 Funktioner

Några centrala funktioner kan dock kopplas till respektive repertoar och det är också här de 
tydligast framträder. Här utkristalliserar sig tre olika huvudfunktioner. Dessa funktioner rör 
aspekter av kontroll, moral och normalitet. 

4.4.1 Kunskap och kontroll

En central och ständigt närvarande uttryck, såväl direkt som indirekt uttalat, är oro. Detta kan 
ses såväl i vetenskapsrepertoaren som i erfarenhetsrepertoaren. I vetenskapsrepertoaren är oro 
ofta tätt knutet till uttryck för kontroll och detta visar sig i en uttalad önskan följa 
vetenskapens råd och riktlinjer. Man förhåller sig till det ”man bör” och vad ”man får”. 
Vetenskapen och experter tillskrivs här olika grader av auktoritet. Som tidigare vistats ses 
olika förhållningssätt till vetenskap, såväl ett osäkert som ett mer självsäkert och kritiskt 
förhållningssätt. En gemensam position som kan urskiljas i dessa diskussioner är att man vill 
ha vetenskaplig, säker kunskap, och säkra rekommendationer och riktlinjer att följa. Den 
kontrollerande position som kan urskiljas tar sig uttryck i att man vill undvika att utsätta sig 
för risker under graviditeten, vilket kan uttryckas på följande sätt i en diskussion kring 
läkemedel och migrän: 

Exempel 13. Inlägg i ”Gravid med migrän”

Har också fått recept på Imigran nu under graviditeten, men jag tycker att en minirisk ändå är en risk 
[påförd kursivering] och har valt att inte hämta ut dem än.”
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Vetenskaplig kunskap utgör i detta fall det regelverk, eller ramverk att förhålla sig till och 
fokus tenderar att riktas mot riskeliminering. Oro och rädsla är knutet till kunskap och 
vetenskaplig information om risker. En iakttagelse är att man i vetenskapsrepertoaren ofta 
intar en position där man förhåller sig till vetenskapliga riskbedömningar, och där man utifrån 
dessa, undviker risker för att lindra oro. Denna position illustreras nedan:

Exempel 14. Ett utdrag ur tråd om prickig korv

TS: Någon som vet säkert att man får äta prickig korv när man är gravid? // Det står på 
förpackningen att den är rökt för övrigt! fast det kanske alla prickig korvar är ;D 

A: Varför inte?! Är man lagd åt hållet att man tror att slv:s lista är en förbudslista så kanske man ska 
undvika vacuumpackad prickikorv... 

B: är den kallrökt så ska man väl inte äta den? 

A: Korvar är sällan kallrökta om jag har fått rätt info från charken i vår affär.... 

C: Va? det står inte på min lista jag fick från MVC om vad man fick o inte äta?! varför skulle man inte 
kunna de? älskar prickig korv! om det va farligt skulle alla BM självklart varit noga med o säga det eller 
hur?! :P 

TS: jag ger upp, det står bara rökt hushållsmedwurst på den! får låta bli att äta helt enkelt.. f'n! 

TS: [C]: haha ja jag älskar också det, men blev lite nojig eftersom det stog "rökt" på den.. 

D: ÄT! 

E: Jaaa! Med saltgurka på!!! Mmmmmums! 

C: Får man inte äta rökt? varför? 

[…]

G: Ja. Fast är den vacuumförpackad får man bara äta den den första hälften av tiden mellan 
förpackningsdatum och utgångsdatum. 

H: Det har jag ätit som vanligt och jag orkar inte bekymra mig om det finns risker med det. Givetvis 
äter jag den inte om bästföre-datum gått ut. 

I: nej... det kan innehålla bakterier tydligen.. så jag åt inte det för jag fixar BIG NO´NO´S bättre... 

Som Exempel 14  visar intar några personer (TS, B, C, G och I) en position som innebär 
riskeliminering. Som inlägget ovan visar innebär detta att man förhåller sig till svårtydd 
information som är kopplade till medicinska risker. Detta är ett utdrag ur en diskussion som 
handlar rökt (och kallrökt) korv, vad som är tillåtet att äta under graviditet, och vilka 
tillagningsprocesser som innebär eventuella risker. Som exemplet visar efterfrågas säker och 
entydigt allmängiltig information. Här är frågan om man får äta Prickig korv eller inte. 
Diskussionen som därefter följer rör olika rökningsmetoder och de olika risker (och icke-
risker) som är kopplade till dessa. TS intar en position som kan illustrera 
vetenskapsrepertoarens ”riskeliminering”. Samma position uttrycks av person I, som förklarar 
sin position med att totala förbud (BIG NO NO’s) är enklare att följa, som svar på den mer 
flexibla inställningen som uttrycks av H. Här ses således även en motposition, där man som 
person A, D, E och H, intar en mer kritisk och flexibel inställning till informationen. Här 
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riktas istället fokus mot ätande sammankopplat med lust. Utifrån denna position konstrueras 
kunskap utifrån ”sunt förnuft”, vilket illustreras av H: ”Givetvis äter jag den inte om bäst-
före-datum gått ut.”  Denna position kan knytas till ett anammande av erfarenhetsrepertoaren. 
En skillnad mellan repertoarerna, som de tar sig uttryck ovan, är att man å ena sidan förhåller 
sig till detaljfokuserad skriftlig information, som här exempelvis förpackningsinformation och 
MVC:s lista, och å andra sidan hänvisar till muntliga källor och egen erfarenhet när man 
hänvisar till ”info från charken i vår affär”.90

En notering är hur effektiv informationsspridningen är i Exempel 14, vilket illustreras i C:s 
reaktion, som uttrycker oro och knyter an till den information som ges i tråden. Med uttrycket 
”Va? det står inte på min lista jag fick från MVC […]” intar person C här en position som 
innebär att hon direkt kopplar samman den nya informationen med förbud när hon säger ”får 
man inte äta rökt?”. Ytterligare exempel på den effektiva informationsspridningen ses i 
följande exempel: 

Exempel 15. Ett utdrag ur bikttråd

A: Jag äter blodiga biffar (välstekt är inte min melodi), salami och lufttorkad skinka. Dessutom äter jag 
faktiskt godis och andra onyttigheter […] // Jag har inte heller dåligt samvete eftersom pyret växer och 
frodas och mina värden är bättre än innan jag var gravid.

B: varför ska man inte äta salami?!?!? 

C: Oj får man inte äta salami alltså.. ja då har jag ju gjort det. Och inga vitaminer äter jag.. och kanske 
inte allt för nyttigt heller =0 

D: Salami, skinkar och sådan där korvar innehåller nitriter som inte är bra. Exakt vad de gör vet jag 
inte.... men man ska inte ge för mycket sådana pålägg till barn heller. 

E: Ok....nu blir jag orolig faktiskt när jag ser salami på era listor. Ska man inte äta det? Jag äter typ 
varje morgon, 2 skivor. // För övrigt åt jag brie ost i början av graviditeten...visste ju inte....

F: Idag åt jag en pastasallad med mozzarella och parmaskinka. Den åt jag utan att skämmas! I början 
av graviditeten var jag supernoga med att inte stoppa i mig nåt från ajabaja-listan. Nu orkar jag inte bry 
mig längre, risken att det skulle bli konsekvenser av det är så liten. 

G: Får man inte äta salami???91

I Exempel 15, som är ett utdrag ur en tråd där man lista sina ”synder”, illustrerar hur effektiv 
informationsspridningen i dessa trådar är. Person B, C, E och G ger uttryck för att man stött 
på ny information som man inte har kunskap om tidigare. En notering är den återkommande 
retoriska positionen ”får man inte äta…?”, vilket som sagt tyder på att man gör direkta 
kopplingar mellan ny information och förbud. Samtidigt noteras att förhållningssättet till ny 

                                                
90 Denna skillnad mellan de båda repertoarerna och uppdelningen mellan hänvisningar till skriftlig och muntliga 
är inte generaliserbar för materialet i stort. Vad man däremot kan säga är att man i vetenskapsrepertoaren 
refererar till flera olika informationskällor än i erfarenhetsrepertoaren, samt att man i vetenskapsrepertoaren 
fokuserar på detaljerad faktainformation.
91 Exempel 13 är ett utdrag i en lång tråd om ”bikt” och här har en diskussion om salami/charkuterier lyfts ur den 
övergripande diskussionen.
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information ofta är kritiskt, och att man som i Exempel 13 söker bakomliggande förklaringar 
till den nya informationen (som exempelvis varför man inte ska äta salami). 

I vetenskapsrepertoaren hänvisar man till många olika informationskällor. Några i 
disskussionstrådarna återkommande källor som refereras till är Mödravården, Statens 
livsmedelsverk och FASS. Man hänvisar i stor utsträckning till enskilda experter såsom läkare 
och barnmorskor. Detta visar att man rör sig såväl med skriftliga som muntliga 
informationskällor. Att notera är att källorna är många, informationstillgången är stor och inte 
sällan motsägelsefull. 

Skuld är en central aspekt i detta sammanhang, vilket jag återkommer till. Som synes ses en 
motsättning mellan de två repertoarerna, en dikotomi mellan en kontrollerande position och 
en icke-kontrollerande position. En notering är att erfarenhetsrepertoaren ofta just framstår 
som en motposition till vetenskapsrepertoaren och att man här, i stor omfattning, förhåller sig 
till vetenskapen. Erfarenhetsrepertoaren kan i många fall ses som en ”icke-
vetenskapsrepertoar”, vilket exempelvis illustreras i Exempel 14 och i följande exempel:

Exempel 16. Ett utdrag ur tråd om sug

A: Jo! jag har konstant sug efter nåt...men problemet är att jag känner mig mätt så fort, så då får jag 
gå och drömma om all choklad jag skulle vilja sätta i mig men inte orkar. Det går ner rätt mkt ändå iofs! 
Jag försöker intala mig själv att äta mer frukt i stället och dadlar. Men det hjälper bara nåra timmar el. i 
en dag. Suck! Jag vet faktiskt inte hur man kan få slut på suget! 

B: Grapefrukt är bra för att döva sötsug och innehåller mkt nyttigheter. Börja till frukost så håller det 
hela dagen. 

C: [A], känner mig också mätt fort med resultat att jag då blir illamende om jag ändå faller för 
frstelsen... =/ // [B], jag tror säkert att grapefrukt är jättebra mot en massa saker, men det är få saker 
osm jag finner så förbenat vidrigt som just grapefrukt...sorry, men bara tanken på denna bittra frukt får 
smaklökarna att vrida sig av obehag.// Det gick ganska bra igår iaf, tog ett äpple som faktiskt var riktigt 
gott! Känner migi nte så farligt sugen idag, men det kommer ofta på kvällen, framför tv:n när maken är 
på jobbet... =/ Laddar med mer äpplen idag, får se hur det funkar.. 

A: [C]: jag känner igen mig!! Suget kommer fram på kvällen och speciellt när man är själv! SUCK!! // 
Jag tycker iofs om grapefrukt, men även om jag äter det så kommer jag äta mkt på kvällen också. (jag 
ska försöka) 

I exemplet ovan jämför man olika personliga behov, här i form av olika ”sug”. I alla tre 
inläggen talar man om att döva och dämpa suget, vilket omtalas som ”frestelse”. Trots att man 
diskuterar personliga erfarenheter ses en uttalad strävan mot kontroll och nyttigt ätande, som 
när exempelvis person A uttrycker att ”Jag försöker intala mig själv att äta mer frukt i stället 
och dadlar.” A intar således en position där hon förhåller sig till en indirekt 
vetenskapsrepertoar, som står för de nyttiga direktiven, som B här förespråkar. Försöken att 
följa direktiven beskrivs som tröttande och som en kamp (som man förlorar). Detta är 
sammankopplat med uttryck för negativa känslor och skuld. De två repertoarerna 
kännetecknas här av kontroll och icke-kontroll. Att följa regelverket och att ha kunskap, samt 
att söka information är kopplat till kontroll och vetenskapsrepertoaren. Som motpositition kan 
man urskilja en erfarenhetsrepertoar, som talar för icke-kontroll och att fokusera på egna 
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behov. Som synes är kontroll och oro en central aspekt i dessa trådar, och följaktligen är dessa 
frågor också knutna till frågor om moral och skuld, vilket även visar sig i många av inläggen.

4.4.2 Vetenskap och moral

Särskilt laddade ämnen på dessa forum är rökning och alkohol under graviditet, det vill säga 
ämnen som rör förbud, där det råder stark vetenskaplig konsensus kring hälsorisker och de 
risker för fosterskador som är förknippade med intag/användning av alkohol och tobak under 
graviditet. Detta sammanfaller med en moralisk uppfattning med stark allmän förankring, det 
vill säga att rökning och alkohol inte hör ihop med graviditet. Detta illustreras av reaktionerna 
på de inlägg där rökning under graviditet, samt graviditet och alkohol, förekommer i 
diskussionsinläggen.92 Starka känslor, mycket ilska och personangrepp ses i dessa trådar. 
Exempel på en sådan trådstart kan se ut enligt följande: ”’Gravid och röker’Är du oxå gravid 
och röker? SJälv är jag i vecka 5 och jag röker har inga planer på att sluta men därmot 
minska.”93 Inlägg i denna tråd kan se ut på följande sätt.

Exempel 17. Två inlägg i tråd om rökning 

A: Jag tycker inte att det är fel att röka bara när man är gravid, jag tycker att det är minst lika illa att 
röka som småbarnsförälder (är barnen utflugna så är det ju en annan femma förstås). // Det finns 
huuuuur mycket som heeeelst vetenskapligt stöd för att passiv rökning skadar. Och det finns också 
tunga tunga studier som visar att barn till rökare drabbas jag passiv rökning även om föräldrarna inte 
röker inomhus. Det hjälper inte // Barn till rökare har högre frekvens av allergier, astma, svårare att bli 
av med förkylningar, infektionskänsligare m.m. Visst finns det kärnfriska ungar till rökare - men vi kan 
inte förlita oss på enskilda lyckliga historier här - det är mer tillförlitligt att titta på vad etablerad och 
seriös forskning kommit fram till. // När man som förälder röker utsätter man tredje part (i detta fall 
barn som bor med en) för skada. Det tycker jag är misshandel. Att medvetet bete sig på ett sätt som 
skadar sitt barn är att misshandla. Detta är min åsikt, jag vet att det inte är klassat som misshandel 
idag och visst kan jag vara tveksam till hur pass stor nytta det egentligen skulle göra átt straffa 
rökande föräldrar. Men det går inte komma ifrån omständigheten att man faktiskt - som rökande 
förälder - skadar sitt barn. Prata bort det hur mycket ni vill, men faktum kvarstår. 

B: Jag har ALDRIG försvarat att man röker när man är gravid.
Jag slutade direkt när jag fick plus och höll upp hela graviditeten...Men var röksugen hela tiden ändå.
Efter tre månader efter förlossningen tog röksuget överhanden pga,ny sitation,sömnlösa nätter och 
stress. // Och det är INGET jag är stolt över eller försvarar.// Jag mår mer dåligt över det..// Menar bara 
att många rökare redan mår dåligt över att ha en sådan börda,och att ni inte behöver påminna oss 
hela tiden.// För det är ett beroende , och om så 50000 inlägg på [Stora forumet] om att man e dålig 
så slutar man inte PGA dessa nerklankande meddelanden.// Jag vill sluta,men klarar inte av det pga 
av många orsaker just nu...//Men hoppas på att styrkan kommer snart. 

Som inläggen visar hänvisar person A till moraliska synpunkter på rökning under graviditet 
och rökning beskrivs som något som inte är moraliskt försvarbart. Här noteras att A anammar 
en vetenskapsrepertoar för att understödja argumenten. Person B går inte i moraliskt försvar 
för själva rökningen eller talar emot de vetenskapliga resonemang som förs, utan reagerar mot 
det generella moraliska fördömandet. Här ses således en krock mellan två olika positioner. B 

                                                
92 Här avses endast diskussionerna på Stora forumet.
93 Detta är ett utdrag ur en mycket lång tråd. De båda inläggen, A och B, representerar två olika positioner i 
diskussionen. 
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uttrycker skuld och försvarar sitt handlande utifrån känslomässiga aspekter, hänvisar till andra 
moraliska aspekter, som är mer personligt grundade än den kategoriska moraliska ståndpunkt 
som ges av A, som grundar sig på vetenskapliga fakta. Här krockar således två olika 
moraliska positioner. Den ena förankrar sig i vetenskapsrepertoar och den andra i en 
erfarenhetsrepertoar. B pekar i sitt inlägg på det massiva moraliska motstånd som möter de 
som erkänner rökning under graviditet på Stora forumet. Rökning är inte moraliskt accepterat 
på forumet. Detta innebär att rökarna utesluts ur det allmänna rummet. Istället skapas 
särskilda trådar för rökare. Detta är en intressant effekt, som jag återkommer till. 

Rökning och alkohol befinner sig längst ut på skalan över moraliskt förbjudna beteenden vid 
graviditet. De moraliska aspekterna är tätt knutna till vetenskaplig forskning. Detta är inte 
någon särskilt oväntad iakttagelse eftersom rökningens skadeeffekter är kända sedan länge. 
En kanske inte lika självklar koppling notering är att frågan om övervikt vid graviditet är 
något som förs in i samma moraliska diskussion. 

Exempel 18. Ett utdrag ur tråd om rökning

A: Att folk inte tröttnar på att diskutera rökning under graviditet. Varför är det ingen som diskuterar hur 
farligt det är med fetma hos den blivande mamman? 

B: Enkelt: För det är inget man kan ändra på när man väl är gravid...

C: Nej men det är ändå något som man kan göra något åt INNAN man blir gravid.// Jag menar bara att 
jag är helt emot rökning under graviditet och tycker det är hemskt att man kan utsätta sitt barn för 
något så hemskt. Men det är såååå tjatigt med alla dessa trådar och jag förstår inte hur folk orkar!! 
Men men, det är inte mitt problem 

I detta exempel förs således övervikt in som parallell till rökande. I botten ligger 
vetenskapliga rön kring forskning som visar att övervikt innebär risker för fostret. Detta är 
enstaka röster bland många. Men paralleller mellan övervikt och rökning uttalas, vilket 
innebär att kopplingen är gjord. Denna parallell är också något som väcker starka 
motreaktioner, vilket illustreras i Exempel 18. Frågor om vikt, och övervikt är, generellt sett i 
materialet, mycket vanliga diskussionsämnen.

Exempel 19. Ett utdrag ur tråd om viktuppgång

A: Under förra grav. vägde jag ca 10 kg för mycket vid start. Gick sedan upp 15. Ett halvår efter 
förlossningen hade jag tappat nästan 30 kg pga amning, en promenad med vagnen om dagen och bra 
mat. // Jag bantade inte medvetet eftersom det inte är bra vid amning men jag satt inte och tryckte i 
mig kakor bara för att inte gå ner så snabbt. // Få se hur det blir den här gången- har gått upp två kg i 
v.6. 

B: Glömde poängen: amningen drar mycket energi så det går fort att gå ner igen. 
C: jag gick upp 3 kg fram till v 9, sen fick jag vinterkräksjukan så nu har jag gått upp 1 kg totalt..är 
snart i vecka 12. 

D: Jag hade BMI 26-27 innan graviditeten. Är i vecka 9 och har inte gått upp något ännu. Om man har 
BMI 27 bör man inte gå upp mer än 7-11 kilo totalt, tror jag. Man behöver ju inte lägga på sig några 
extra fettreserver, för sådana har man ju redan... 
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Exempel 19 ovan är hämtat ur en tråd vars titel är ”Övervikt vid graviditetens början”. Denna 
titel kan kopplas till vetenskapsrepertoar, liksom mycket av innehållet i detta utdrag i övrigt. 
Som synes relaterar man till bakomliggande riktlinjer för rekommenderad viktuppgång under 
graviditeten. A:s inledande kommentar påpekar här att hon vägde ”ca 10 kg för mycket vid 
start.” Amning omtalas som ett sätt att bli av med övervikt. BMI-riktlinjer diskuteras. 
Förhållningssättet är mycket koncentrerat på siffror och riktlinjer, vilket kan kopplas till ett 
anammande av vetenskapsrepertoar. Trådar som Exempel 19 är vanligt förekommande på 
forumet.

Trådarna som rör övervikt, ätande och graviditet är starkt kopplade till ett anammande av 
vetenskapsrepertoaren, där man förhåller sig till vetenskapliga riktlinjer. Dessa riktlinjer utgör 
ett ramverk som för med sig moraliska konnotationer som kommer till uttryck i de många 
konkreta vardagssituationer som är kopplade till ätande. Att vetenskapsrepertoaren i hög grad 
präglar diskussionen i dessa vikt- och kostrelaterade trådar innebär följaktligen att 
erfarenhetsrepertoaren får stå tillbaka, något som ytterligare pekar på att den vetenskapliga 
kunskapen i denna fråga väger tungt och att de moraliska aspekterna väger tungt. Att en tråd 
med titeln ”Graviditetsbikten! Vad har du fuskat med?” väcker så stor respons är således inte 
helt oväntat i detta perspektiv. 

Exempel 20. TS-inlägg samt ett svarande inlägg i bikttråd

Graviditetsbikten! Vad har du fuskat med? 
TS: Det är sååå många "du ska inte..." och det är så svårt att hålla redapå alla regler och visst finns 
det saker som man känner inte är "passande" en gravid kvinna... Vad har du för "synder" att erkänna? 
Utnytja anonymiteten och bikta dig! 
Har du låtit en sushi slinka ner?
Har du varit otrogen?
Vet du inte vem som är pappan?
Äter du råbiff och ost?
Har du druckit vin?
Har du ljugit för BM?
Går du igång på din egen gravida kropp?
OBS Den här tråden är inte till för er som vill skälla och klandra varandra men visst är tröst 
välkommet...
[…]
A: oj oj oj... jag har nog en meter lång lista...
drack massa kaffe
inga knip övningar
åt massa lakrits
rökte
åt massa choklad
massa jordgubbar
MASSOR med apelsin juice
VÄLDIGT dålig med alla piller jag skulle ta
och ljög för BM om det
inge frukt el grönt
massor med godis och chips och annat onyttigt
åt vakum förpackade grejer
stressade och lyfte tungt
gjorde inte mina foglossnings övningar varje dag
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tror inte att jag kan komma på mer nu... 
usch, får ångest när jag går igenom listan 

I denna tråd listar man sina synder. Även här rör man sig både indirekt och direkt i 
vetenskapsrepertoaren, när man förhåller sig till rådande ”regelverk”, vilket illustreras av TS 
inledande inlägg: ”Det är sååå många ’du ska inte...’ och det är så svårt att hålla redapå alla
regler och visst finns det saker som man känner inte är ’passande’ en gravid kvinna...” Här 
finns dock samtidigt utrymme för erfarenhetsrepertoaren, åter som motposition. 
Humoraspekten är här central och man knyter an till den distanserade tonen i TS, som med 
glimten i ögat bjuder in till bekännelser. Förutom att man i denna TS tydligt bjuder in till en 
tråd fri från moraliska fördömanden understryker man detta med en humoristiskt distanserad 
ton. I denna tråd förekommer syndabekännelser av olika ”svårighetsgrad”. Något att notera är 
att rökning under graviditet är exempel på bekännelser som ges i den svarande tråden och att 
moraliska fördömanden uteblir. Här skapas således en moralisk frizon på forumet, och detta är 
kopplat till ett av de ämnen som också rymmer de starkaste moraliska konnotationerna. Detta 
innebär att erfarenhetsrepertoaren ges utrymme där vetenskapsrepertoaren för övrigt är mest 
framträdande.

4.4.3  Erfarenhet och normalitet

Härmed kommer jag in på en central funktion när det gäller vetenskapsrepertoaren och 
erfarenhetsrepertoaren och hur de kommer till uttryck. Två poler kan här urskiljas: normalitet
och individualitet. Att hänga på en diskussionstråd innebär att man ansluter till en gemenskap. 
Informationsutbytet är centralt samtidigt som den sociala aspekten viktig. Samtalsformen, det 
vill säga forumkaraktären och det öppna samtalet, medför att man enkelt kan utbyta och 
jämföra information. I och med detta ges tillgång till kunskap av både personlig och allmän 
karaktär, vilket innebär att dessa diskussionstrådar ger en bild både av vad som är normalt och 
vad som är unikt för varje enskild individ. 

Erfarenhetsrepertoaren kännetecknas genomgående av att man utifrån individuell 
utgångspunkt, utifrån egna erfarenheter, efterfrågar andras liknande upplevelser att jämföra 
med. Ett typiskt exempel ses i tråden nedan. I TS ses en tydlig koppling till 
erfarenhetsrepertoar, man hänvisar till tidigare erfarenheter och kopplar upplevelserna till
konkreta vardagssituationer. 

Exempel 21. Ett utdrag ur tråd om illamående

När började ni må illa? 
TS: Undrar när man vanligtvis börjar må illa under graviditeten? Är i vecka 5+4 och har börjat känna 
mig konstigt illamående rätt så ofta. // Känns som en "klump i halsen" när jag ätit och typ som 
halsbränna som är på väg att komma? Verkar heller inte tåla fet mat längre. Åt igår rätt så fet mat till 
middag och då var det bara att springa på toaletten efter 1 timma :o( Kan det bero på grav? 

A: Jag har mått illa hela tiden, men det blev värre mitten av v5 och v 6, nu är jag i v 8 och det börjar 
minska.

B: runt v.6 kom mitt illamående...¨mådde illa dygnet runt, kräktes inte...men kunde bara äta grönsaker 
och frukt typ. Jag mådde illa till v.14 ungefär....men de sista veckorna var det bara kvällsillamående, 
vilket var jobbigt att gå o lägga sig med. 
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C: runt vecka 7 började det båda gångerna 

D: Veckorna 7-14 mådde jag illa under mina tidigare graviditeter.

E: Mitt illamående har precis börjat komma och jag är i v 7+2. Fast jag mår inte illa hela tiden utan då 
och då. 
TS: TACK så mycket för era svar. Även här känns det som att det kommer och går. Just nu känns det 
inget, märkligt?!! 
[…]
X: jag mådde illa fram tilll början av mån 4 men det är ju väldigt olika från person till person. som man 
hört. 

En intressant notering är att rubriken ställer frågan: ”När började ni må illa?” samtidigt som 
frågan formuleras vidare i TS:s första inledande mening; ”Undrar när man vanligtvis börjar 
må illa under graviditeten?” I TS ges därefter ges en vidare beskrivning av utifrån en 
personlig erfarenhetsrepertoar. Vad man ser i de efterföljande svaren är att man svarar utifrån 
personliga erfarenheter och anammar en erfarenhetsrepertoar, istället för att svara på den mer 
allmänna frågan ”Undrar när man vanligtvis [...]”. Detta visar på att detta ”vanligtvis” här 
används för att efterlysa olika individuella erfarenheter. Man efterfrågar således normalitet, 
men utgångspunkten är samtidigt individuell. Ett senare svar, av person X, i samma tråd gör 
följande iakttagelse, som just refererar till kunskap som betonar individualitetens betydelse 
genom att konstatera ”men det är ju väldigt olika från person till person […]” Här följer några 
ytterliggare exempel på TS, där normalitet efterfrågas. I samtliga fall ses det dubbla uttrycket 
i frågorna – sammankopplingen av att fråga efter liknande erfarenheter, samtidigt som man 
frågar efter vad som är vanligt. 

Exempel 22. TS-inlägg om näsblod

Näsblod
Blödde jag idag.. =(
För första gången i hela mitt liv. Konstigt det kändes.. hehe.
Är det vanligt att man gör det? Nån mer?

Exempel 23. TS-inlägg om ryggont

Ryggont i v 10?
Kan man få ont i ryggen pga graviditeten redan i vecka 10?
Brukar inte ha ont i ryggen, men nu har jag haft det i två dagar. 

Exempel 24. TS-inlägg om att frysa

Fryser någon annan än mig?
Undrar om det är ok att frysa i början av graviditeten? Jag är i vecka 6 och fryser titt som tätt. Sedan 
kan det slå om och så blir jag varm istället? // Känner mig pigg för övrigt och har ingen feber! Är detta 
vanligt, någon som vet? 

Även om utgångspunkten är dubbel, att man inom erfarenhetsrepertoaren ser uttryck för både 
normalitet och individualitet, tycks tendensen vara att normalitet är en något mer central och 
dominerande funktion. Som i exempel ovan ”Undrar om det är ok att frysa i början av 
graviditeten” visar kopplas frågan efter liknande erfarenheter samman med oro – det vill säga 
att svar som bekräftar normaliteten dämpar oron. Detta är något som syns genomgående i 
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materialet. Listningsfunktionen är central i Stora forumet, och utgångspunkten är att man 
jämför erfarenheter genom att bygga på tråden i kortfattad listform. Erfarenhetsrepertoaren är 
som sagt knuten till jämförande, man jämför erfarenheter. Som exemplet nedan visar listar 
man erfarenheter, som svar på TS förfrågan om viktuppgång. 

Exempel 25 Ett utdrag ur tråd om viktuppgång

Vilken vecka är ni i och hur mycket har ni gått upp än så länge. 
TS: Kom på att jag blev lite nyfiken på de där. Det sägs ju att man i snitt går upp 13kilo under en 
graviditet men jag tänkte kolla lite hur de stämmer.
Själv är jag i vecka 28 nu och har gått upp 4 kilo totalt. Med mitt första barn gick jag upp totalt 16kilo 
och hade i vecka 28 gått upp 11 av dom. 

A: v 19+5 och ligger på -2 kg sen inskrivning. 

B: Vecka 14 och har gått ner 7,1kg sedan jag plussade.... 

C: V 35, 2 kg 

D: är iv 30 nu o har gått upp 14 kilo! 

E: v33 +19kg 

F: V. 13  + 2kg.

(mina tidigare graviditeter gick jag upp 30 kg + 25kg....så jag lär ju gå upp liiiiiiite till)

G: v25 har gått upp ca 12kg 

Som synes är det formmässiga uttrycket sifferdominerat. Meningarna saknar i stor omfattning 
subjekt, vilket gör att tråden ger ett objektivt intryck. Här blir det tydligt att jämförandet och
normaliteten, är i av större betydelse än mer nyanserade, personliga erfarenheter. En viktig 
notering här är att det stilistiska uttrycket, som i Exempel 23, närmar sig
vetenskapsrepertoaren med fokus på detaljer, siffror och objektiv information. Detta är något 
jag kommer att återknyta till senare.

Normalitetsfunktionen tar sig olika uttryck. När det gäller graviditetskomplikationer ses att 
man samlas kring specialtrådar i Stora forumet. Som tidigare nämnts kan 
vetenskapsrepertoaren användas i TS för att skapa ett gemensamt rum för personer med 
liknande upplevelser av svåra graviditetskomplikationer, detta genom att sätta en diagnos, 
exempelvis på svårt graviditetsillamående. Detta kan ses som ett sätt att markera ett 
specialtillstånd, en markering av avvikelse från normaliteten. Genom utbyte av information, 
genom erhållande av kunskap skapas här ett rum där erfarenhet bekräftas och som ”normalitet 
i ett specialtillstånd”. Vad som tydligt framgår av diskussionerna i dessa trådar är att samtalet 
förs på expertnivå, då här finns mycket och välintegrerad kunskap med avseende på såväl 
erfarenhet som vetenskap.

Exempel 26. Ett utdrag ur tråd om onormalt sug

Vad gör man mot onormalt sug?
TS: Okej när man blir sugen på en burk gröna oliver eller Konsums kalops på burk eller 
Apelsinjuice...då är det ju bara att införskaffa och proppa i sig...//...men när man blir sugen på sjuka 
saker?// Jag är GRYMT sugen på betong, eler rättare sagt betongdamm. Lagomt nyttigt...inte.// 
[…]Fattar inte varför just detta?// Jag var jättesugen på frukt första halvan av graviditeten och vräkte i 
mig mängder men nu är jag inte sugen på något speciellt...förrutom stendamm då...// Finns det något 
man KAN äta? kan man äta sand? fin fin sand...typ akvariesand eller något...går det äta?// 
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A: Jag hade EXAKT samma sug när jag väntade min tös!! Just det dammet på den soliga grussvägen 
var jag jättesugen på. Dock släppte det när jag började äta järntabletter. Ingen aning om orsaken till 
suget var järnbrist men skönt var det när suget släppte iaf. 

TS: Åh tack...det kanske är järnet iallafall! 

TS: Såklart det var järnet! Hade idag på MVC ett hb på 98 så nu blir det till att knapra tabletter 

Som exemplet ovan visar är utgångspositionen i TS just det onormala. Här är den unika och 
personliga upplevelsen som TS beskriver utgångspunkt för en jämförelse och en konstruktion 
av normalitet. Person A i kan i denna diskussion dela med sig av sin erfarenhet och också 
bidra med en lösning på problemet. Utgångspunkten är således praktisk erfarenhet, då A 
uttrycker att hon inte har någon aning om orsaken, men beskriver att järntabletterna avhjälpte 
”suget”. Här anammar TS denna information och återkommer med en konfirmation om att A 
hade rätt. Detta förlopp visar tydligt hur kunskapsintegreringen sker och tråden ger inblick 
kunskapsprocessen. Här får man följa hur person TS, presenterar en ovanlig erfarenhet, 
efterfrågar information och därefter kan jämföra sina erfarenheter med andra med liknande 
erfarenheter. Vidare ges förslag på ”diagnos” och bot och till sist återkommer TS med 
feedback. Här får man som läsare möjlighet att följa de berörda personernas kunskapsprocess, 
vilket kan beskrivas som, även ur ett läsarperspektiv, kan beskrivas som mycket pedagogisk.

Även om erfarenhetsrepertoaren är den repertoar som är tydligast knuten till 
normalitetsfunktionen, är normalitetssträvan även något som ses i vetenskapsrepertoaren. I de 
fallen är det följaktligen vetenskaplig kunskap som jämförs, det vill säga vetenskapliga rön 
och rekommendationer. I allmänhet kommer detta kritiska förhållningssätt till uttryck i de 
trådar som är tydligt specialiserade på exempelvis graviditetskomplikationer. Här jämförs 
vetenskapliga direktiv, samt riktlinjer och rekommendationer från experter. Dessa iakttagelser 
kan återknytas till tidigare resonemang kring jämförande av olika nationella riktlinjer vad 
gäller exempelvis kost, samt förskrivning av läkemedel för gravida kvinnor. 

4.5 Relationer, konklusioner

I detta avsnitt är avsikten att beskriva relationsförhållanden mellan de båda repertoarerna och 
de olika funktioner som iakttagits, vilket innebär en återknytning och utvidgning av tidigare 
avsnitt. Även om jag nu gör en hårdragning, med syfte att försöka ge en översiktlig bild av 
repertoarerna, kan man säga att två ytterlägen kan urskiljas. Ett, där det finns en konflikt 
mellan repertoarerna och ett läge där de smälter samman och där både erfarenhets- och 
kunskapsrepertoaren integreras till expertkunskap. Det ena ytterläget kan iakttas i de mer 
specialiserade trådarna som exempelvis rör graviditetskomplikationer. Vetenskapsrepertoaren 
är välrepresenterad i dessa trådar men det är samtidigt även svårt att skilja de båda 
repertoarerna åt. Vetenskapsrepertoaren är införlivad i erfarenhetsrepertoaren (eller vice 
versa). I det andra ytterläget ses en konflikt mellan repertoarerna, när de tar sig uttryck som 
motrepertoarer.
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Figur 2. De två repertoarerna i översikt

Figuren ovan ger således en sammanfattande bild av de två repertoarerna och de funktioner 
som är kopplade till dessa. Här skall man notera att erfarenhetsrepertoaren (till vänster) har 
varit svårare att urskilja tydligt, den tar sig mer olika uttryck i materialet, och figuren ovan 
illustrerar erfarenhetsrepertoaren, när den tydligast framträder som motrepertoar till 
vetenskapsrepertoaren (till höger). Här ses således en konflikt mellan repertoarerna och hur 
denna tar sig uttryck skall jag nu närmare gå in på.

Exempel 27 Två inlägg i tråd om risker och överdrifter

överdriver man inte lite när de tex. gäller opastöriserat?

A: eller allt som man inte får äta. men om vi tex tar opastöriserad mjölk,de får man ju inte dricka,men 
hur har man gjort i alla tider då? man har bara hållt på me o pastörisera i kanske 50 år. födde man 
inga friska barn innan dess då eller?// tycker man överdriver lite. man får tänka lite biologiskt 
ibland,inte bara gräva ner sig i massa "information" . människan(alla djur föresten) har ju alltid fött barn 
(djur) så man vet hur man ska ta hand om dom,o äta mm. Lyssna till ditt hjärta o tänk efter själv. 
lyssna inte för mkt på andra!

B: Svaret pa din fraga TS ar ju ganksa enkel. Barndodligheten och halso problem inklusive dod for 
bade kvinnor och graviditeter var ju storre forr.

Jag forstar inte varfor man medvetet valjer att ta bevisade risker som inte ar nagot som gor sa valdigt 
stor skillnad i ens liv om man undviker dem.

I inläggen ovan belyses den motsättning mellan erfarenhet och vetenskap när de framträder 
som motrepertoarer. Som synes talar man i A för en subjektiv, erfarenhetsbaserad kunskap: 
”man får tänka lite biologiskt ibland”. Motsatsen beskrivs som att ”gräva ner sig i massa 
’information’”. Som synes står information här som motsats till erfarenhet. Repliken som ges 
av B visar att man utifrån vetenskapsrepertoaren intar argument som hänvisar till en ”enkel”, i 
betydelsen självklar, faktabaserad, förklaring. Vidare för man fram ett moraliskt argument 
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som implicerar att man genom att inte följa vetenskapliga riktlinjer, medvetet väljer ett 
riskfyllt oansvarigt beteende (som innebär risk för fostret). Denna motsättning är också något 
som, indirekt eller direkt, kommer till uttryck i många av trådarna på det Stora forumet. 
Mellan de två repertoarerna finns en polemik som kan beskrivas en motsättning mellan 
subjektivitet och objektivitet. Vad som är allra mest framträdande är att vetenskapsrepertoaren 
i så stor utsträckning präglas av moral. De moraliska konnotationerna präglar repertoarens 
andra funktioner och positioner, såsom kontroll, riskeliminering, att följa riktlinjer, att aktivt 
söka information och att agera ansvarsfullt utifrån den. Det aktiva förhållningssättet framstår i 
denna repertoar som moraliskt föredömligt. I de fall där erfarenhetsrepertoaren tydligast 
framträder framstår den således främst som en motrepertoar som motsätter sig regelverket och 
dess moraliska ”allmängiltiga” konnotationer och som istället tar fasta på individuell frihet 
och har en kropplig mer subjektivt förankrad utgångspunkt och här ges uttryck för behov och 
känslor.

Oro är något som så gott som ständigt är närvarande i diskussionstrådarna och detta gäller 
materialet i helhet och ses som en ständigt närvarande drivkraft, i synnerhet vid 
informationsförfrågningar. I vetenskapsrepertoaren är oron tätt knuten till riskeliminering och 
kontroll. De uttryck för oro som ses i erfarenhetsrepertoaren kan sammankopplas med en 
social funktion och den information som efterfrågas är fokuserad på jämförande, det vill säga 
att man frågar efter liknande erfarenheter. Oroslindringen tycks i dessa fall vara normaliteten. 
Gemensamt för de båda repertoarerna är uttryck för stora informationsbehov, även om de tar 
sig olika uttryck. Undantag finns dock och ses exempelvis i trådar som präglas av tydligt 
uttalade moraliska bedömningar, som exempelvis rökning vid graviditet. I inlägg där man 
intar en motposition till vetenskapsrepertoaren, ses en kritik av den starka kopplingen mellan 
vetenskapliga och moraliska riktlinjer. I dessa fall, i särskilda trådar där man tydligt sätter upp 
diskussionsregler som frånsäger sig moraliska fördömanden, ses också en viktning åt 
erfarenhetsrepertoaren. Undvikande av moraliska fördömanden är således sammankopplade
med undvikande av vetenskapsrepertoarens aktiva sökande efter medicinsk vetenskapligt 
präglad information. Att notera är vidare även att dessa moraliska ”frizoner” respekteras på 
forumet. 

Tecken på hierarkiska positioner i repertoarerna kan urskiljas, och detta visar sig främst i 
vetenskapsrepertoaren. Som tidigare exempel visat kan ett osäkert förhållningssätt läsas som 
en inställning till vetenskaplig kunskap i allmänhet, där man visar på sin osäkerhet i samband 
med att man ställer en fråga.94 Men, detta kan även ses som en position gentemot ”experterna” 
på forumet och kan ses ur en social aspekt som exempel på hur man intar en nedtonad, låg 
hierarkisk position för att få ta del av gemenskapen och dess expertkunskap. Vidare kan detta 
ses som ett rent retoriskt grepp, ett sätt att få gensvar och svar på en fråga. Hänvisningar till 
forumets, och även till särskilda individers, expertis förekommer. I båda dessa fall rör sig 
diskussionen främst i vetenskapsrepertoaren:

Exempel 28 Ett inlägg i tråd om risker och överdrifter

X  - kolla in i ”Y:s” krypin här på [Stora forumet]. Hon har koll! 

                                                
94 Se exempel 4 i denna uppsats, s. 27.
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Exempel 29. Ett inlägg i hyperemesis-tråd

Hej alla kräksuperproffs!  // Som en del av er vet så försöker jag skriva en bok om 
graviditetsillamående och nu kollar jag upp medicinerna. Ni som vet allt; är det någon som jag har 
missat? Postafen, Amocyt, Lergigan, Lergigan comp, Zofran, Torecan, Esucos, Primperan, Nozinan
Stemitil, Phenergan 

Vetenskapsrepertoaren förefaller tillskrivas hög(re) status på det Stora forumet. Här kan man 
göra en koppling till de moraliska paralleller mellan vetenskapsrepertoarens hänvisningar till 
de allmänna vetenskapliga riktlinjer och rekommendationer som gäller. 

Figur 3. Välintegrerade kunskapsrepertoarer 

Figuren visar en övergripande och hårdragen schematisk bild av hur kunskapsrepertoarerna 
kan ta sig välintegrerat uttryck i specialiserade trådar på Stora forumet. I specialiserade trådar 
är repertoarerna välintegrerade och sammanvävda och som figuren ovan visar, kan man se att 
det sker en omprioritering av funktioner med avseende på såväl sociala, känslomässiga och 
moraliska aspekter. I dessa specialtrådar ges individualiteten, det vill säga varje kvinnas unika 
tillstånd, högre prioritering. 

Exempel 30. Två inlägg i tråd om migrän

B: Jag hade migrän innan jag blev gravid, men lärde mig vad som utlöstde de flesta anfallen; ost, 
citrusfrukt, socker, salt, persikor, skippade måltider mm. Så när jag blev gravid såg jag till att sköta mig 
med kosten och lyckades på så väg hålla mig till ytterst få anfall. //Men för vissa är det mest hormoner 
som utlöser anfallen, och det är ju lite svårare att reglera Jag kan dock rekommendera en kost-
översyn ändå, för oftast är det ju en kombination (t.ex. svängande blodsocker o mens samtidigt)// 

N:usch, många verkar vi vara med det här problemet... och det är såååå jobbigt när man inte riktigt tas 
på allvar av läkare och barnmorskor. "alvedon och vila" kanske hjälper vissa, men jäklar, för mig har 
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det krävts starkare saker. //jag åt maxalt (och ibland imigran) innan jag blev gravid, och avråddes att 
sluta med dem när jag blev gravid. däremot fick jag klartecken för imigran. tack och lov! har inte haft 
migrän sen v 20 nu, *peppar peppar*, men har ingen aning om hur jag skulle ha klarat mig utan 
imigran.//mitt tips, nöj dig inte med att läkaren/bm säger "vila och ta en alvedon" utan kräv att de 
ordentligt kollar upp vad som gäller.

I denna diskussion refererar man såväl till egna erfarenheter ”men lärde mig vad som utlöstde 
de flesta anfallen”. Uttalande som ”Men för vissa är det mest hormoner som utlöser anfallen 
[…]” dock svårare att tydligt relatera till vetenskaplig eller till erfarenhetsbaserad kunskap. 
Vad man kan notera är att man pekar på diversiteten, sätter sin egen upplevelse i relation till 
en andras. Vidare ses (i det andra inlägget) hur man relaterar till expertisen, och intar ett 
kritiskt förhållningssätt där man både förutsäger vilken information som kommer att ges och 
att man bör kräva att de (experterna) ”kollar upp vad som gäller”. Utgångspunkten är här att 
man ser sig som bättre insatta i den vetenskapliga problematiken än expertisen. I diskussionen 
ovan ses exempel på hur man underbygger resonemanget med hänvisning till ett nätverk: 
”många vi verkar vara med det här problemet”. Normalitetsfunktionen är således viktig och 
den egna erfarenhetsrepertoaren understöds av andras upplevelser. Utifrån denna 
gemensamma ståndpunkt uppmanar man således varandra att sätta krav på expertisen. 
Utgångspunkten här är således tilltro till både erfarenhet och vetenskapligt baserad kunskap, 
dock med slagsida åt vetenskapsrepertoaren. Utgångspunkten är det gemensamma tillståndet 
(här: migrän vid graviditet) och samtidigt pekar man på det unika i den individuella 
upplevelsen: ”’alvedon och vila’ kanske hjälper vissa, men jäklar, för mig har det krävts 
starkare saker..” De båda polerna möts därmed i samma uttalande. Man kan konstatera att i 
vissa trådar, särskilt de med hög specialisering, är uttrycken för kunskap mycket tätt 
integrerade och subjektpositionerna komplexa.

Jag kan konstatera att forskningsfrågorna successivt har besvarats i takt med att repertoarerna 
har kunnat urskiljas. Repertoarerna har visat sig framträda som tydligast i ljuset av de mer 
övergripande mönstren som ses i diskussionstrådarna, det vill säga när man betraktar de 
funktioner och inbördes relationer som kan knytas kunskapsrepertoarerna. I synnerhet 
erfarenhetsrepertoaren låter sig inte urskiljas med tydliga detaljspecifika övergripande 
kännetecken, till skillnad från vetenskapsrepertoaren som kan urskiljas i såväl innehållsliga 
som formmässiga uttryck på Stora forumet, och kan ta sig uttryck exempelvis i ett objektivt 
och medicinskt färgat språkbruk med mycket förkortningar och med vissa nyckelord som 
exempelvis ”symptom”. När det gäller erfarenhetsrepertoaren kännetecknas den av mer 
subjektiva och känslomässiga uttryck men det tydligaste och mest framträdande kännetecknet 
är kopplingen mellan erfarenhet och normalitet. För vetenskapsrepertoaren är kontroll och 
moral de två mest framträdandet funktionerna. Som resultatet visat är integration av 
information till kunskap om graviditet en mycket dynamisk och mångfacetterat fenomen, som 
jag nu ska försöka diskutera närmare. 
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5. DISKUSSION

Resultatet i denna studie visar på en mycket komplex bild av hur kunskap om graviditet 
konstrueras på gravidforumen. En stor svårighet har varit att urskilja samband, 
sammanhängande mönster och avvikelser. Jag var medveten om att graviditet är ett 
mångbottnat ämne, som rymmer alla tänkbara aspekter. Trots min relativt specifika 
avgränsning till diskussionstrådar rörande fysisk hälsa under graviditetens första del (första 
trimestern) kan jag konstatera att bilden är relativt suddig. Bilden av kunskapsrepertoarerna är 
komplex och på grund av materialets storlek och på spridningen av de ämnen som diskuteras i 
trådarna är detta resultat inte helt oväntat. Ansatsen, att använda diskursiv psykologi, har varit 
fruktbar men hade nog kunnat ge ännu mer om materialet varit mer sammanhängande och 
koncentrerat kring en mer specifik och välavgränsad kontext än vad som varit fallet i denna 
studie. Jag tänker mig att repertoarerna med respektive funktioner och urskiljbara 
subjektpositioner möjligtvis skulle kunna framträda klarare i en mer sammanhängande 
kontext med tydligare och tätare kopplingar till enskilda personer. Ett viktigt resultat som 
måste diskuteras är att vetenskapsrepertoaren inte kan urskiljas i det Lilla forumet. En naturlig 
förklaring torde vara att det Stora forumet till omfattningen just är mycket större och att det 
därmed uppvisar ett större spann av inlägg. Trådarna i Stora forumet är dessutom längre och 
tenderar att rymma fler aspekter än att vara rena informationsförfrågningar. Men det skulle 
även kunna tyda på att de människor som samlas på Stora forumet är mer intresserade av 
vetenskaplig information i allmänhet. Här finns således ett överförbarhetsproblem, emedan 
resultaten i denna studie är knuten till ett specifikt forum. Det hade naturligtvis varit önskvärt 
att ha flera forum att jämföra sinsemellan för att kunna dra några generaliserbara slutsatser. 
Man kan konstatera att Stora forumet bidrar med ett medicinskt, vetenskapligt ramverk, med 
exempelvis relativt detaljerade och specialiserade förkortningslistor etcetera. En intressant 
frågeställning, utifrån detta resultat, skulle vara att undersöka vidare i vilken mån dessa 
ramverk, det vill säga hur webbsidornas innehåll och grafiska användargränssnitt påverkar hur 
kunskap om graviditet konstrueras i diskussionsforumen. Det skulle även vara intressant att 
studera vilka människor som söker sig till respektive forum, om man här kan se några 
särskilda kopplingar mellan exempelvis demografiska faktorer och vilka diskussionsforum 
människor söker sig till.

Med detta i beaktande, den komplexa bilden samt det faktum att resultaten är begränsade i 
överförbarhet, anser jag att resultaten är värda att beakta, om inte annat som utgångspunkt för 
vidare studier, eftersom materialet omfattar drygt 1900 diskussionsinlägg, och att det i detta 
material är möjligt att urskilja flera tendenser. Att det är svårare att identifiera 
erfarenhetsrepertoaren än vetenskapsrepertoaren utifrån generella mönster är något som skulle 
kunna förklaras av att ett signum för lekmannakunskap, till skillnad från expertkunskap, just 
är dess fragmenterade och oorganiserade karaktär.95 Ytterligare en reflektion över resultat och 
metodologi är att de ställda forskningsfrågorna så här i efterhand kan tyckas något 
konstruerade. När det gäller urskiljandet av erfarenhetsrepertoaren, som till sin karaktär visat 
sig vara så komplex och så tätt knuten till de urskiljbara funktionerna frågar jag mig om ett 
lite annorlunda fokus, en annan infallsvinkel med tydligare fokus på relationer möjligtvis 
skulle vara mer fruktbart. 

Man kan konstatera att uttryck för oro är en central utgångspunkt och något som genomlyser 
hela det studerade materialet. Detta ses i båda repertoarerna. Att bli gravid innebär 
genomgripande förändringar och omställningar på många plan i livet och i ljuset av detta är 

                                                
95 Arksey 1998, s. 236.
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uttryck för oro i materialet inte oväntat. Oro och osäkerhet ses särskilt i frågeformuleringar, 
och kan därför ses som en drivkraft att söka både erfarenhetsbaserad och vetenskaplig 
information. Som analysen visar ses i båda repertoarerna kopplingar mellan information och 
oro. Hellmark Lindgren pekar på att tekniska och vetenskapliga framsteg kan leda till att 
gravida kvinnor paradoxalt nog upplever ökad oro. Detta kan förklaras av ett ökat fokus på 
risker och ökade möjligheter för kvinnorna att kontrollera dessa risker (med kunskap och 
teknik).96 Här kan man dra paralleller till resultatet i denna studie där det finns tydliga 
kopplingar mellan uttryck för oro, kontroll och riskeliminering. Här skulle det vara önskvärt 
att gå vidare och undersöka denna koppling närmare, att studera i vilken omfattning 
vetenskaplig och erfarenhetsbaserad information kan avhjälpa oro och i vilken omfattning 
informationen underblåser oron. I detta material ses uttryck för båda tendenser. Att utifrån 
detta perspektiv studera närmare vilken betydelse olika informationskällor har är en, mitt 
tycke, intressant frågeställning. 

Studiens resultat visar att de diskurser som rör kunskap om graviditet på dessa forum uppvisar 
komplexa mönster. De två repertoarerna: vetenskapsrepertoaren och erfarenhetsrepertoaren är 
tätt sammanknutna och går in i varandra. Två huvudfunktioner som kan knytas till 
repertoarerna är normalitet och moral, och det är också här skillnaderna mellan repertoarerna 
tydligast framträder. McKenzie urskiljer i sin studie av informationsbehovet hos kvinnor som 
är gravida med tvillingar två repertoarer. Den ena repertoaren betonar normalitet, den 
gemensamma upplevelsen av graviditeten och den andra tar fasta på individualitet och det 
unika i varje enskild kvinnas upplevelse av graviditeten.97 Detta mönster är något som noteras 
även i denna studie. Normalitet och individualitet är två olika positioner som kan knytas an 
till en social funktion, ett sätt att konstruera kunskap om graviditet i ett socialt sammanhang. 
Genom att jämföra erfarenheter kan man konstruera en uppfattning av vad som är normalt. I 
erfarenhetsrepertoaren är normalitetssträvan den mest framträdande funktionen. Att gränserna 
mellan de båda kunskapsrepertoarerna är flytande och att de går in i varandra kan förklaras
just av den normalitetssträvan som i stor omfattning präglar diskussionerna. Här kan man dra 
en naturlig parallell till graviditetsutveckling, som en sätt att konstruera identitet i utifrån den 
gemensamma upplevelsen. Tendensen är att erfarenhetsrepertoaren närmar sig 
vetenskapsrepertoaren när strävan går mot jämförande och normalitet, vilket visar sig i att den 
avpersonaliseras. En central utgångspunkt här är att man i diskussionstrådarna konstruerar 
identitet utifrån en vetenskaplig angivelse av graviditetsstadium och symptombeskrivningar 
etcetera. 

Tuominen visar på hur moraliska och känslomässiga förväntningar påverkar människors 
informationsbeteende i en hälsorelaterad kontext.98 Studien visar på att den ”dygdrepertoar” 
som urskiljs kännetecknas av exempelvis, rationalitet, moraliskt accepterat beteende, 
compliance, informationssökning som en del i rehabiliteringsprocessen.99 Den andra 
repertoaren kännetecknas av oro/ångest och denna repertoar fungerar som en motrepertoar till 
dygdrepertoaren, vilket kännetecknas av bland annat kontrollförlust, känslodominans (över 
förnuft), non-compliance samt undvikande av information. Även om Tuominens studie rör en 
mycket specifik medicinsk kontext kan man se flera kopplingar till resultaten i denna studie, 

                                                
96 Hellmark Lindgren 2006, s. 133, samt s. 230.
97 McKenzie 2006.
98 Respondenter i Tuominens intervjustudie var svårt hjärtsjuka patienter, vars informationssökningsbeteende 
inför stundande hjärtkirurgiskt ingrepp studerades. Se Tuominen 2004.
99 Med compliance avses tendensen att följa medicinska föreskrifter. Med non-compliance avses det motsatta, 
det vill säga icke-följsamhet.
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där vetenskapsrepertoaren på flera punkter överensstämmer med dygdrepertoaren.100 Särskilt 
tydlig är kopplingen i vetenskapsrepertoaren den mellan vetenskap och moral, där beteende i 
stor omfattning konstrueras utifrån egenskaper som ansvarsfullhet, kontroll, god moral, att 
följa riktlinjer, och att ha kunskap. Här kan man även dra paralleller till McKenzies 
iakttagelser av de moraliska förväntningar som är knutna till graviditet och där det i 
uppfattningen om ”det goda moderskapet” bland annat finns en förväntan om att den gravida 
kvinnan aktivt ska söka information om graviditet.101 Även till den repertoar som Tuominen 
urskiljer som en oros/ångestrepertoar kan paralleller dras till det som i denna studie har 
utkristalliserat sig i erfarenhetsrepertoaren som en motrepertoar till vetenskapsrepertoarens 
moraliska förväntningar. Föreställningar om skuld, synd och förbud präglar denna repertoar. 
En intressant iakttagelse är att diskussionstrådar kan fungera som ”moraliska frizoner”, där 
det är mer moraliskt tillåtet att ansluta till denna motrepertoar. Särskilt tydligt är detta i 
diskussioner som rör ämnesområden där det finns starka vetenskapliga bevis och inarbetade 
riktlinjer, och följaktligen också allmänt inarbetade moraliska uppfattningar. Detta visar sig 
också på forumen, där dessa ämnen väcker heta känslor och starka moraliska fördömanden 
knutna till anammandet av vetenskapsrepertoaren. I de moraliska frizonerna, särskilt när det 
gäller rökning, lyser vetenskapsrepertoaren med sin frånvaro. Detta kan ses som ett 
undvikande informationsbeteende. Det är inte bara när det gäller rökning man ser denna 
tendens. Motreaktioner ses som sagt när det gäller ämnen som rör exempelvis viktfrågor och 
kostdirektiv, där vetenskaplig information uppenbarligen är knuten till moraliska 
konnotationer. Som resultaten visar rör man sig här i en mycket komplex 
informationskontext. I vetenskapsrepertoaren förhåller man sig till många olika vetenskapliga 
informationskällor. Dessa källor tillskrivs stor auktoritet och de riktlinjer som tillhandahålls 
kommer till uttryck, både implicit och explicit i diskussionerna och till dessa riktlinjer kan 
som sagt tydliga moraliska kopplingar iakttas. De olika påverkande instanserna är många.102

Här kan man ställa sig frågan vilken roll forumet i sig spelar i detta avseende och vad som är 
”yttre” påverkan. Som Radley påpekar är en viktig aspekt av hälsofrämjande (och 
sjukdomsförebyggande) åtgärder de moraliska problemställningar som följer av att man 
inskränker människors privatliv genom att ge hälsodirektiv.103 Hälsoinformation är inte 
värdeneutral. 

I denna studie ses som sagt en motreaktion mot de moraliska förväntningar som är knutna till 
vetenskaplig kunskap. Hellmark Lindgren pekar på att en ökad medicinsk 
kunskapsproduktion om graviditet innebär möjligheter, men kan också verka moraliskt 
förpliktigande. Kan man ta reda på något för att eliminera risker, så bör man också göra det. 
Att agera ses som moraliskt riktigt och att inte agera ses som en aktiv handling, enligt denna 
moraliska ståndpunkt.104 Denna koppling ses också i detta material, i vetenskapsrepertoaren 
där riskmedvetenhet är kopplat till aktiv handling. Att inte agera i linje med riktlinjer och
information ses som moraliskt tveksamt. En intressant notering är att humor tycks stärka 
motrepertoaren (erfarenhetsrepertoaren) på så sätt att det förenklar diskussion kring moraliskt 
laddade ämnen. Genom att inta humoristisk, distanserad position i förhållande till risker, 

                                                
100 På en väsentlig punkt ses en avvikelse och det rör vilken sorts information man söker. I dygdrepertoaren, i 
Tuominens studie, litar man främst till populärvetenskapliga informationskällor. I denna diskursanalytiska studie 
kan jag endast konstatera att vetenskapsrepertoaren rör sig i en vetenskaplig informationssfär utan att närmare gå 
in på informationskällor.
101 McKenzie 2006, s. 21.
102 Tuominen pekar i sin studie på det medicinska etablissemangets inflytande på patienten som tar sig uttryck i 
en moraliskt färgad förväntan om en lydig, dygdig patient, som tar till sig information (av rätt slag). Se 
Tuominen 2004.  
103 Radley 1994, s. 190-191. 
104 Hellmark Lindgren 2006, s. 133.
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förbud och kontroll tycks det lättare att erkänna och prata om ”synder”. Som motvikt till det
dominerande uttryck för oro som ses på forumen tycks också humorn spela en viktig roll. 
Detta är något som skulle vara intressant att undersöka närmare.

I vetenskapsrepertoaren kan hierarkiska positioner urskiljas. En osäker position ses främst i 
samband med informationsförfrågningar. Detta kan dock även ha andra förklaringar och som 
jag tidigare varit inne på skulle detta kunna kopplas till en social funktion på forumet, där man 
som ”ny”, intar en nedtonad position för att få vara med i gemenskapen. Osäkerheten skulle 
även kunna vara ett rent retoriskt grepp för att få svar på frågor. Något som framgår i denna 
studie är att, i synnerhet det Stora forumet är ett forum för mycket kunskap. I vissa trådar, 
särskilt i de som rör svårare graviditetskomplikationer, som exempelvis gravt 
graviditetsillamående och graviditetsutlöst migrän, besitter man stor kunskap med avseende 
på både erfarenhet och vetenskapliga fakta. I dessa trådar är repertoarerna också särskilt 
sammanvävda och välintegrerade, och ger uttryck för expertkunskap som är konstruerad 
utifrån såväl erfarenhet och vetenskap. Stora forumet är som sagt ett lärande forum som 
erbjuder inblick i pågående kunskapsprocesser och detta kan i sin tur ses som mycket 
pedagogiska kraftfulla medel. Kunskapen sprider sig som ringar på vattnet. I detta 
sammanhang vill jag citera Arksey som urskiljer en tendens som hon beskriver som 
”demokratisering av vetenskapen”, enligt följande: 

[…] whilst medical knowledge is routinely structured and standardized, by default it tends to be 
insensitive to, and ignorant of, people’s individual variability. It follows that what is needed is some sort 
of local contextualisation, in order to produce knowledge of the disease which is more specifically 
accurate.” The resulting knowledge is of greater practical relevance to day-to-day reality, and in this sense 
more ‘user-friendly’.105     

Denna beskrivning av kunskap som demokratiserad stämmer med bilden av den 
expertkunskap som konstrueras i de specialiserade ämnestrådarna på Stora forumet, där 
kunskapen kännetecknas av en blandning av såväl vetenskapliga fakta och personliga 
erfarenheter. Att denna kunskap dessutom har ett sammanhang, där de individuella 
erfarenheterna kan jämföras med andras, bli allmänt tillgängliga ”normaliteter” i dessa öppna 
forum, kan man tänka sig att denna expertkunskap verkar än mer i demokratisk riktning. 

Den normalitetssträvan som så tydligt kommer till uttryck i materialet och de moraliska 
kopplingarna som ses i vetenskapsrepertoaren visar, som jag ser det, på en bild av 
kunskapskonstruktion som i denna kontext dock inte är oproblematisk. Att avgöra vad som är 
”normalt” i utifrån alla individuella uttryck, att ta in och förhålla sig till stora mängder 
vetenskaplig information framstår inte som helt enkel. Kunskap kan vara en börda, det finns 
många studier som visar på kopplingen mellan oro/ångest och information, här kan 
exempelvis nämnas Tuominens studie. En demokratisering av vetenskaplig kunskap innebär 
ett ökat individansvar, vilket inte nödvändigtvis är helt problemfritt, vilket ses i Stora 
forumet.106

                                                
105 Arksey 1998, s. 232.
106 Jag har i denna uppsats inte gått in på begreppet medikalisering, som utgör ett stort forskningsfält. 
Medikalisering innebär att icke-medicinska sociala fenomen får/tilldelas medicinsk prägel. Detta är ett 
perspektiv som skulle kunna illustrera den problematik som demokratiseringen av kunskap medför som rör 
ansvar och maktfördelning. I detta fall skulle exempelvis den medicinskt präglade vetenskapsrepertoaren kunna 
betraktas som något påfört där makten är förskjuten från individen mot andra aktörer som står för 
kunskapsproduktionen. Då analysen pekar på förekomst av tydlig ansvars- och maktproblematik skulle vidare 
studier av denna kontext med ett mer uttalat fokus på medikaliseringsprocesser, olika aktörer och maktstrukturer 
kunna vara fruktbar.
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Som resultaten här har visat bildas särskilda expertrum inom forumet för svåra 
graviditetskomplikationer, det vill säga för upplevelser som faller utanför normalitetsramen. I 
detta avseende erbjuder dessa specialiserade diskussionsforum särskilda mötesplatser som 
skulle vara intressanta att studera vidare på grund av den expertkunskap som utvecklas där.
En intressant och, i mitt tycke, angelägen fråga för vidare forskning är likaså att studera andra 
aktörer i samhället. Om man i en lekmannakontext ser en utveckling mot demokratisering av 
kunskap, bör man rimligen också ställa sig frågan hur detta påverkar interaktionen mellan 
lekmän och de traditionella experterna, de som av tradition tillhandahåller vetenskaplig 
information, alternativt, som står för den vetenskapliga kunskapsproduktionen. Med så många 
olika expertaktörer, som står för olika slags kunskapsproduktion inom det hälsorelaterade 
området förefaller det angeläget att studera interaktionen mellan lekmän och expertis närmare 
ur flera olika perspektiv. Studier med fokus på maktkonstruktion och med ett mer kritiskt 
perspektiv kan i detta avseende vara motiverat.

Rörelser mellan det allmänna och det enskilda är något som återspeglar sig i de iakttagna 
repertoarerna. Paralleller kan göras till resonemanget kring förhållandet mellan 
kunskapsformerna episteme och fronesis, där den episteme står för det allmänna och fronesis 
för det enskilda. I ljuset av detta är det intressant att notera den strävan efter normalitet som 
gör att man i erfarenhetsrepertoaren rör sig mot vetenskapsrepertoaren i denna studie. 
Erfarenhet blir allmängiltig. Samtidigt ses en rörelse åt motsatt håll där vetenskapen integreras 
med erfarenhet och blir mer personlig. Vid en övergripande reflektion förefaller detta inte 
särskilt oväntat i den informationstäta lekmannakontext som gravidforumen på webben utgör. 
Att ökad tillgång till information leder till ökad kunskap med avseende på såväl erfarenhet 
som vetenskap förefaller ur detta perspektiv naturligt. Något som jag dock finner
anmärkningsvärt är i vilken stor omfattning vetenskapsrepertoaren präglas av oro och 
moraliska konnotationer. Det är även slående att en så tydligt uttalad motsättning mellan 
erfarenhet och vetenskap kan iakttas, där vetenskapsrepertoaren framstår som moraliskt 
föredömlig och erfarenhetsrepertoaren är präglad av skuld. När vetenskapliga rön står mot 
erfarenhet, behov och känslor, tenderar vetenskapen i dessa fall att ”vinna” och erfarenhet 
exempelvis i form av fysiska upplevelser och behov får stå tillbaka. Som jag ser det är oro och 
rädsla en central drivkraft här. Att närmare försöka utreda vad detta beror på framstår som 
sagt som en mycket angelägen frågeställning.

Mitt huvudfokus i denna uppsats har varit kunskap och kunskapskonstruktion. Detta 
motiveras av att kunskapens personliga karaktär är en central aspekt med avseende på hur 
informationsbehov och informationsvägar tar sig uttryck, växer fram och förändras. Ur ett 
biblioteks- och informationsperspektiv förefaller det som sagt motiverat att studera denna 
kontext vidare ur flera olika teoretiska och metodologiska ingångar, för att få en så 
heltäckande bild som möjligt av fenomenet (/fenomenen). Här avses både vidare forskning för 
den specifika kontexten graviditet, som uppenbarligen är en mycket rik kontext att studera, 
samt att vidga perspektivet mot andra hälsorelaterade diskussionsforum.107 Vidare forskning 
på detta område kan även motiveras av att ökad förståelse för denna högaktuella 
Internetkontext är av vikt eftersom det innebär insikt i hur information integreras till kunskap
(om graviditet) i ett mycket komplext sammanhang är förknippat med både möjligheter och 
risker. De iakttagna sambanden mellan kunskapskonstruktion, normalitet och moral skulle i 
förlängningen även kunna tillämpas i praktisk biblioteksverksamhet. Att på olika sätt 
exempelvis lyfta fram och visa på de moraliska laddningar som följer med vetenskaplig 

                                                
107 Det skulle vara intressant att studera andra hälsorelaterade kontexter, särskilt med avseende på 
kunskapsobjekt som likt graviditet, befinner sig på gränsen mellan sjukvård och friskvård. Här knyter jag an till 
Arkseys studie om belastningsskador, som räknas som en sjukdom utan tydlig diagnos. Se Arksey 1998. 



50

information skulle kunna bidra till en ökad allmän insikt om att vetenskap inte är värdeneutral 
och i detta sammanhang föreställer jag mig att bibliotek kan fungera som viktiga kritiska
instanser och forum för problematiserande diskussioner. 

I denna studie har stora vetenskapsfält förbisetts och här avses i synnerhet 
omvårdnadsvetenskap och socialmedicin. Jag tänker mig att det här finns mycket kunskap att 
hämta och förhoppningsvis kan även det omvända gälla, att biblioteks- och 
informationsperspektiv kan tillföra fruktbara/användbara perspektiv till exempelvis medicinsk 
och omvårdnadsrelaterad forskning.
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6. SAMMANFATTNING

Utifrån ett intresse för hälsoinformation och för vad som sker när den traditionella 
kunskapsbalansen mellan lekmän och experter rubbas riktas studiens fokus mot 
diskussionsforum på webben, emedan detta är en kontext som har kommit att få allt större 
betydelse i människors vardagliga informationssökning, i synnerhet vad gäller hälsorelaterade 
frågor. Graviditet, närmare bestämt graviditetsforum på webben, erbjuder en intressant och 
rik kontext med avseende på dessa frågeställningar. Särskilt fokus riktas mot 
kunskapskonstruktion. Detta är ett intressant och angeläget perspektiv då gränserna mellan 
information och kunskap tenderar att suddas ut, att kunskap objektifieras. 

Denna studie undersöker hur hälsoinformation integreras till kunskap i en vardaglig 
hälsorelaterad informationskontext på webben. Det specifika målet är att, ur ett biblioteks-
och informationsperspektiv, kartlägga diskurser med fokus på kunskap om graviditet i 
diskussionsforum på svenska hälsorelaterade webbsidor. Följande forskningsfrågor har ställs 
upp: (1) a)Vilka diskurser som rör kunskap om graviditet kan urskiljas och b) hur uttrycks 
dessa? (2) Vilka funktioner fyller de identifierade diskurserna? (3) Hur ser relationerna mellan 
identifierade diskurser ut? 

Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten är diskursanalys med särskild tillämpning 
av diskursiv psykologi enligt Wetherells och Potters teoretiska och empiriska arbeten. Studien 
tar vidare fasta på olika kunskapsformer med särskilt fokus på praktisk och teoretisk kunskap 
med inspiration av exempelvis Gustavssons redogörelse av kunskapsformer i historisk 
belysning. Särskilt fokus riktas mot tillämpningar av den diskursiva psykologin inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen, med forskningsbidrag av Talja, Tuominen och 
McKenzie bland andra. 

En textanalys med diskursanalytisk ansats, enligt diskursiv psykologi, tillämpas. Repertoarer 
urskiljs i materialet som abstraktioner eller språkliga fragment och mönster med avseende på 
såväl innehållsliga som formmässiga aspekter. Två gravidforum på webben studeras: Stora 
forumet respektive Lilla forumet. Urvalskriterier för diskursanalytiska litteraturstudier, 
uppställda av Hansson, har beaktats vid urvalsprocessen. Trådar med fokus på fysisk hälsa 
under graviditetens första del (första trimestern) har valts ut och samlats in under en 
tvåveckorsperiod. I det successiva urvalet som rör mer övergripande mönster och teman har 
grundtanken varit att både ge en illustrativ och korrekt spegling av materialet med avseende 
på såväl detaljer som övergripande mönster. Materialet omfattar drygt 1900 diskussionsinlägg 
varav majoriteten utgörs av inlägg i det Stora forumet. Arbetsgången har följt de uppsatta 
frågeställningarna, vilket i praktiken har inneburit en successivt fördjupad analys med utskrift 
av materialet, översiktlig genomläsning, identifiering av övergripande mönster och därefter 
närläsning och kartläggning av repertoarerna. Upprepade genomgångar av materialet i sin 
helhet har gjorts.

Två övergripande diskurser, eller repertoarer, identifieras: vetenskapsrepertoaren och 
erfarenhetsrepertoaren. Vetenskapsrepertoaren kan ta sig uttryck exempelvis i ett objektivt 
och medicinskt färgat språkbruk med mycket förkortningar och med vissa nyckelord som 
exempelvis ”symptom”. När det gäller erfarenhetsrepertoaren är det svårare att urskilja 
övergripande kännetecken. Det allra tydligaste och framträdande kännetecknet är kopplingen 
mellan erfarenhet och normalitet. För vetenskapsrepertoaren är kontroll och moral de två 
mest framträdandet funktionerna. När människor uttrycker sig utifrån vetenskapsrepertoar 
kännetecknas präglas deras språk av syftningar mot exempelvis ”riskeliminering”, ”kontroll”, 
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”moraliskt korrekt, ansvarsfullt beteende”, ”aktivt förhållningssätt till information”, ”att följa 
riktlinjer”. Vetenskapsrepertoaren är endast skönjbar i Stora forumet. Resultatet visar att 
kunskapskonstruktionen på dessa forum är mycket komplex och att repertoarerna går in i 
varandra. Vid identifiering av relationer kan dock två ytterlägen urskiljas: ett där 
vetenskapsrepertoaren och erfarenhetsrepertoaren ses som motrepertoarer och det finns en 
uttalad konflikt mellan de olika positionerna och ett där repertoarerna är tätt integrerade. 

I motställningen ses en konfliktställning mellan vetenskapsrepertoarens normativa moraliska 
prägel ”kontroll-riskeliminering” stå mot erfarenhetsrepertoarens fokus mot individuell frihet 
och bejakande av behov och känslor. Här ses även vetenskapsrepertoarens aktiva 
informationsutbyte och förhållningssätt till ny vetenskaplig information stå mot undvikande 
av vetenskaplig information i erfarenhetsrepertoaren. Detta är som sagt tydligast i trådar som 
rör särskilt moraliskt laddade ämnen som exempelvis rökning och viktfrågor. Det andra 
ytterläget, där repertoarerna är välintegrerade, urskiljs främst i de mer specialiserade trådarna 
på Stora forumet i samband med exempelvis frågor som svårare graviditetskomplikationer. 
Det som kännetecknar kunskapskonstruktionen i dessa trådar är större individfokus och ett 
ännu mer aktivt och kritiskt förhållningssätt till vetenskaplig information. Det stora forumet är 
ett lärande forum och kunskapshierarkier kan urskiljas i vetenskapsrepertoaren. Vissa 
individer på dessa forum har expertstatus och här är det främst också vetenskaplig kunskap 
som avses. Vetenskaplig kunskap tenderar således att hållas högre än erfarenhetskunskap. 

Oro är något som genomlyser hela materialet och detta är något som kan ha många 
förklaringar, exempelvis graviditetstillståndet i sig. Som analysen visar ses i båda 
repertoarerna kopplingar mellan information och oro. Paralleller kan göras till ett samhälleligt 
och institutionellt fokus på risker i allmänhet. Här kan även kopplingar ses till den medicinska 
kunskapsproduktionen och den tekniska utvecklingen, emedan detta ger gravida kvinnor ökad 
möjlighet att kontrollera och eliminera risker.

Till de huvudfunktioner som kan kopplas till respektive repertoar, normalitet och moral, kan
paralleller göras till andra B&I-studier. Strävan efter normalitet kan ses som ett sätt att 
konstruera kunskap om graviditet i ett socialt sammanhang. I erfarenhetsrepertoaren är 
normalitetssträvan den mest framträdande funktionen. Tendensen i detta material är att 
erfarenhetsrepertoaren närmar sig vetenskapsrepertoaren när strävan går mot jämförande och 
normalitet, vilket bland annat visar sig i att den avpersonaliseras. Beträffande 
vetenskapsrepertoarens moraliska prägel kan paralleller dras till Tuominens studie som visar 
att människor i en medicinsk kontext präglas av moraliska förväntningar och anammar 
repertoarer som å ena sidan innebär anpassning till och å andra sidan motreaktion mot dessa 
förväntningar. Hälsoinformation är inte värdeneutral och effekten av hälsofrämjande åtgärder 
innebär etiska frågeställningar som rör var gränsen går mellan att främja hälsa och att 
inskränka människors personliga frihet. 

Kunskapshierarkier kan urskiljas vilket kan förklaras av att vetenskaplig kunskap räknas 
högre än personlig erfarenhet. Vidare kan man konstatera att Stora forumet är ett lärande 
forum och särskilt i de mer specialiserade trådarna finns stor expertkunskap. Här är de två 
repertoarerna tätt integrerade och utmärkande är det aktiva kritiska förhållningssättet till 
information och ett ökade fokus på individuella erfarenheter. De tendenser som ses i 
materialet kan beskrivas som en demokratisering av kunskap om graviditet på dessa 
diskussionsforum, där vetenskap och personliga erfarenheter integreras i en komplex och 
mångfacetterad kontext. Denna tendens inte oproblematisk emedan en demokratisering av 
vetenskaplig kunskap innebär ett ökat individansvar.  
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Studien kan ses som en ingång och uppslag till vidare forskning. Olika teoretiska och 
metodologiska tillvägagångssätt är önskvärt. Vidare forskning på detta område kan motiveras 
av att ökad förståelse för denna högaktuella Internetkontext är angeläget, samt att man genom 
att få inblick i kopplingen mellan information och kunskapskonstruktion i en specifik 
hälsorelaterad kontext, kan utveckla bibliotekspraktiken, exempelvis genom att på olika sätt 
peka på att vetenskaplig information inte är värdeneutral och hur detta tar sig konkreta
uttryck. 
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1. Ämnesfördelning, översikt

STORA FORUMET

Ämnesförekomst i antal trådar:
Alkohol:3 
Blödning: 4 
Gravtest 5 
Huvudvärk: 3 
Illamående: 7 
Kost: 22 
Läkemedel: 13 
Magsmärta: 6 
Motion:2 
Nedstämdhet 2 
Oro: 3 
Rökning: 12 
Snusning: 1 
Solande: 2 
Symptom, allmänt: 8 
Symptom, specifikt 18 
Ultraljud 4 
Vikt: 8 
Övriga komplikationer 10 
Övrigt 5 

Totalt antal trådar: 120

I de fall där indelningskategori är inte är uppenbar anges kategori/kategorier efter trådbeskrivning med ”/”. De 
ämneskategorier som förekommer i två eller flera trådar har tilldelats egen kategori, resterande sorteras in under 
bredare kategorier. Denna indelning är endast avsedd att ge en övergripande bild av materialet. Diskussionerna 
är komplexa och nyanserade och avsikten är att dessa nyanser skall synliggöras i analysen. 

Översikt trådinlägg och ämneskategorier
1. Läkemedel, Alkohol 5 inlägg
2. Symptom/Allm sympt 75 inlägg
3. Huvudvärk 11 inlägg
4. Bäckenuppluckring/Övr kompl 1 inlägg
5. Läkemededel 3 inlägg
6. Rökning 32 inlägg
7. Läkemedel 18 inlägg
8. Ont i låret/Spec sympt 4 inlägg
9. Nedstämdhet 13 inlägg
10 Psyk/Läkemedel 2 inlägg
11. Solande 3 inlägg
12. Övrigt 50 inlägg
13. Blödning 61 inlägg
14 Läkemedel 31 inlägg
15. Illamående 16 inlägg
16. Gravtest 2 inlägg
17. Rökning 15 inlägg
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18, Rökning 21 inlägg
19. Havandeskapsförgiftn./Övr kompl 30 inlägg
20. Gravtest 3 inlägg
21. Karpaltunnelsyndrom/Övr kompl 2 inlägg
22. Kost 6 inlägg
23. Migrän/Huvudvärk 23 inlägg
24. Bikttråd/Kost, Rökning, alkohol. Läkemedel, Motion, Oro 120 inlägg
25. Övervikt/Vikt 41 inlägg
26. VUL/Ultraljud 3 inlägg
27. Sug 6 inlägg
28. Biologiskt/Kost 12 inlägg
29. Vikt 18 inlägg
30. Kost 6 inlägg
31. Sug/Kost 10 inlägg
32. Övervikt/Vikt 36 inlägg
33. Bihålor/Spec sympt 3 inlägg
34. Rökning 17 inlägg
35. Rökning 30 inlägg
36. Kost 4 inlägg
37. Saliv/Spec sympt 3 inlägg
38. Kost 8 inlägg
39. Bada/Övrigt 4 inlägg
40. Smärta/Blödning 8 inlägg
41. Snusning 14 inlägg
42. Oro,glädje/Oro 11 inlägg
43. Bröst/ Spec sympt 18 inlägg
44. Rökning 21 inlägg
45. Illamående 25 inlägg
46. Läkemedel 16 inlägg
47. Tandläkarbesök/Övrigt 11 inlägg
48. Rökning 26 inlägg
49. Gravtest 5 inlägg
50. Kost, Gravtest 2 inlägg
51. Pos.test/Gravtest 7 inlägg
52. Huvudvärk, Läkemedel 13 inlägg
53. Fladder/Spec sympt 1 inlägg
54. Vaccin/Läkemedel 2 inlägg
55. Hudproblem/Spec sympt 4 inlägg
56. Rh-immunisering/Övr kompl 42 inlägg
57. Sug/Kost 8 inlägg
58. Magsmärta, Blödning 2 inlägg
59. Ultraljud 9 inlägg
60. Kost 7 inlägg
61. Inga symptom/ Allm sympt 4 inlägg
62. Lättöl/Alkohol 41 inlägg
63. Rökning 16 inlägg
64. Halsbränna/ Spec sympt 6 inlägg
65. Lax/Kost 5 inlägg
66. Ost/Kost 4 inlägg
67. Övervikt/Vikt7 inlägg
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68. Läkemedel 10 inlägg
69. Rökning 3 inlägg
70. Sug/kost 13 inlägg
71. Doppler/Ultraljud 7 inlägg
72. Trötthet, humör/Allm sympt 30 inlägg
73. Gravidmage/Spec sympt 11 inlägg
74. Magsmärta, Illamående 10 inlägg
75. Trötthet/Spec sympt 6 inlägg
76. Missfall, Symptom/Övr kompl, Allm sympt 11 inlägg 
77. Sola 4 inlägg
78. Yrsel/Övr kompl 3 inlägg
79. Gravidmage/Spec sympt 6 inlägg
80. Illamående, Läkemedel 10 inlägg
81. Prickig korv/Kost 19 inlägg
82. Ont i foten/Spec sympt 4 inlägg
83. Andfåddhet/ Spec sympt 5 inlägg
84. Nötter, allergi/Kost 6 inlägg
85. Övervikt/Vikt 47 inlägg
86. forts. Bikttråd 63 inlägg
87. Frånvaro av symptom/Magsmärta, Allm sympt 8 inlägg
88. Salami/Kost 3 inlägg
89. Äpplen sug/ Kost 21 inlägg
90. Övervikt/Vikt 19 inlägg
91. Piercing/Övrigt 18 inlägg
92. Grillrök/Övrigt 6 inlägg
93. Pastörisering, juice/Kost 11 inlägg
94. Skengraviditet, symptom/Allm sympt 31 inlägg
95. Laktulos/Magsmärta 2 inlägg
96. Missbildningar, läkemedel/Läkemedel 23 inlägg
97. Magsmärta 4 inlägg
98. Blödning 20 inlägg
99. Ost/Kost 10 inlägg
100. Normala symptom/Allm sympt. 4 inlägg
101. Infektion/Övr kompl 4 inlägg
102. Näsblod/Spec sympt 7 inlägg
103.. Ultraljud 11 inlägg
104. Oro, symptom/Allm sympt 3 inlägg
105. Sug, pica/Kost, Spec sympt 32 inlägg
106. Ultraljud 10 inlägg
107. Illamående 15 inlägg
108. Fiskolja/Kost 5 inlägg
109. Ryggont/Övr kompl 3 inlägg
110. Drömmar/Spec sympt 19 inlägg
111. Ost/Kost 18 inlägg
112. Illamående 13 inlägg
113. Frysa/Spec sympt. 31 inlägg
114. Övervikt/Vikt 9 inlägg
115. Nästäppa/Spec sympt, läkemedel 18 inlägg
116. Symptom/Allm sympt 3 inlägg
117. Infektion, sjukvård/ Övr kompl 26 inlägg
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118. Järnvärde/Läkemedel 11 inlägg
119. Illamående 14 inlägg
120. Infektion/Övr kompl 1 inlägg

Totalt antal inlägg: 1837

LILLA FORUMET

Ämnesförekomst i antal trådar:
Alkohol 1
Bli gravid 3
Blödning 2
Graviditetstest 2
Illamående 2
Infektion 1
Kost 1
Läkemedel 3
Magsmärta 2
Missfall 3
Oro/stress 5
Symptom, allmänt 2
Symptom, specifikt 1
Vikt 2
Övrigt 3

Totalt antal trådar: 27

Översikt trådinlägg och ämneskategorier
1. Mensvärk/Magsmärta, Oro 1 inlägg 
2. Illamående, läkemedel/Illamående 15 inlägg
3. Nupptest/Övrigt 5 inlägg 
4. Missfall, Blödning 1 inlägg
5. Bli gravid, illamående/Illamående 4 inlägg
6. Oro/stress 4 inlägg
7. Alkohol 5 inlägg
8. Oro, Magsmärta 5 inlägg
9. Blödning 2 inlägg
10. Missfall 2 inlägg
11. Graviditetsförsök/Övrigt12 inlägg
12. Allmänt symptom 2 inlägg
13. Graviditetstest, Allm sympt 4 inlägg
14. Ägglossning/Bli gravid 1
15. Vikt 1 inlägg
16. Oro, Gravtest 2 inlägg
17. Symptom 1 inlägg
18. Viktuppgång/Vikt 5 inlägg
19. Flyga/Övrigt 3 inlägg
20. Infektion, läkemedel 2 inlägg
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21. Läkemedel 2 inlägg
22. Missfall, Blödning 2 inlägg
23. Bli gravid 1 inlägg
24. IBS, förlossning/Övrigt 1 inlägg
25. Infektion 3 inlägg
26. Kost 1 inlägg
27. Oro 5 inlägg

Totalt antal inlägg: 92
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2. Exempeltråd

Gravid med migrän [i utdrag]

TS: Precis som när jag väntade min son, så har jag nu vid ungefär samma tid (ca 14:e veckan) 
återigen börjat fått massor med migrän. Hade hoppats på att det skulle bli annorlunda denna gången. 
Lyckas nästan altid tima de gånger jag jobbar. Som tur är har jag ett lungt jobb och det är inte alltid jag 
blir så dålig att jag måste ligga och vila. 
Panodil hjälper inte mer än möjligtvis lite placeboeffekt. Citodon får jag inte ta än, men det hjälpte 
ändå inte mer än kanske var 4:e gång sist. 

Jag fick akupunktur sist, men det blev aldrig bättre av det. Det känns alltid lite bättre när jag äter, men 
det kan man ju inte göra hela tiden. Nån som känner igen sig och har nåt tips på vad som gör det 
bättre? 

A: Jag hade migrän innan jag blev gravid, men lärde mig vad som utlöstde de flesta anfallen; ost, 
citrusfrukt, socker, salt, persikor, skippade måltider mm. Så när jag blev gravid såg jag till att sköta mig 
med kosten och lyckades på så väg hålla mig till ytterst få anfall. //Men för vissa är det mest hormoner 
som utlöser anfallen, och det är ju lite svårare att reglera Jag kan dock rekommendera en kost-
översyn ändå, för oftast är det ju en kombination (t.ex. svängande blodsocker o mens samtidigt)// 
Lycka till! 

B: Min väninna är gravid och fick först rådet att sluta med Imigran som hon ätit men efter besök hos 
"migränläkaren" så sa han att det var helt ok så nu är hon på banan igen! 

C: migrän hade jag i ca 2 veckor, sedan försvann det. 

D: jag vilade .. och ja det va det enda som funkade.. det kaninte vara järnbrist för dig då?? har du 
kollat det ?? 

TS: Nej, järnet är bra, det var det sist hos bm i alla fall. Tar lite extra tabletter också. // Visste inte att 
imigranen funkar när man är gravid, men det låter ju intressant.// Vila är bra för mig med, men inte 
alltid så lätt att få till när den behövs som mest...// Jag försöker tänka på kosten också, men får inget 
grepp om vad det kan va. När jag är "normal", dvs icke-gravid märker jag inget av vad jag äter.// Det 
konstiga är att migränen är så annorlunda när jag är med barn. Har tryck i ena eller båda tinningarna. 
Min "vanliga" migrän sitter nästan alltid i höger öga. Sen så kräks jag nu också. Det har jag inte gjort 
av migrän sen i tioårsåldern, men det var precis så här sist också. Undrar verkligen vilka hormoner 
som härjar med mig. 

E: Gå till en Osteopat! Ovärdeligt och totalt ofarligt för gravida. Suveränt...
www.osteopatforbundet.se gå in och läs och hitta en nära dig.
Lycka till 

F: Hej, lilla [TS]! Stackars dig! Migrän är verkligen såå hemskt, och folk som inte har det fattar inte vad 
det innebär att få ett anfall. Jag har haft svår migrän under båda mina graviditeter och akupunktur 
hjälpte inte mig heller. Jag var tvungen att bli sjukskriven för ett par mån. sedan, och vila har faktiskt 
minskat anfallen. Fast när man väl får dem är det ju lika illa.
Stor kram på dig och håll ut! du får din "belöning" sen - säkert en bebis som är ovanligt fin och 
underbar.
/F
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TS: Hej alla, och tack för tips och förslag.// [E]: Låter intressant, har du provat det för migrän själv? //
G: jag överväger också verkligen att försöka bli sjukskriven om det inte ger sig. Tänker INTE kämpa 
som jag gjorde förra gången då jobbet blev en pina. Försöker också tänka på att varje dag är en dag 
närmare bebisen. Tyvärr är det inte dags förrän mitten av september. 

H: zitodon och imigran är väl vad dom säger hjälper..Avslappning,att vara ute, lugn och ro..du förstår 
säkert vad jag menar, lycka till! 

I: Hej [TS]! Jag e i v 13 och lider oxå av migrän.. med aura. Har aldirg haft det innan graviditeten men 
neurologen sa att det berodde på hormoner. Jättejobbigt! ! Jag tar två alvedon så fort jag känner av 
det och försöker vila. :( 

J: Jag fick diclofenac utskrivet sist och den hjälper mig. Den fick jag äta från andra trimestern fram till 
tre veckor före bf. Fick ta en sån samt två alvedon och de tillsammans gjorde susen. 

K: Här en till som lider av migrän med aura. Väntar nu barn nr 2 och har hittills inte haft något anfall, 
men det kommer nog...är bara i vecka 9 än så länge. När jag väntade dottern hade jag migrän lite titt 
som tätt, vilket var urjobbigt. Jag har alltid bara tagit alvedon mot det, men nu blev jag lite nyfiken då 
jag läste här i tråden att man får äta imigran fast man är gravid...det trodde jag inte. Kanske vore något 
för mig med. Bävar för att det ska bli likadant denna graviditeten. Annars har jag mått hur bra som 
helst, men det är just migränen jag är rädd för....speciellt just för att jag alltid också får aura symptom 
och då kan ha synbortfall i upp till 5 timmar! 

L: Här är en till. Det känns som om jag lever på Alvedon  // Har haft migrän sedan jag var barn, men 
den har blivit allt bättre med åren. Första graviditeten hade jag nästan inga anfall alls, men denna har 
jag det flera gånger i veckan. //Har också fått recept på Imigran nu under graviditeten, men jag tycker 
att en minirisk ändå är en risk och har valt att inte hämta ut dem än. Men å andra sidan går det inte att 
fortsätta såhär heller.// Kompisens mamma är akupunktör så ev blir det ett/ ett par besök till henne 
med... 

M: Jag har i vanliga fall väldigt sällan migrän men nu är det hemskt. Och precis som du kommer det 
när jag jobbar mycket. Fått gå hem 2ggr senaste 2 veckorna. Har läst att råg mildrar migrän så om 
man äter råggröt till frukost ska det bli bättre. Vet inte om det stämmer, men ska pröva. 

N:usch, många verkar vi vara med det här problemet... och det är såååå jobbigt när man inte riktigt tas 
på allvar av läkare och barnmorskor. "alvedon och vila" kanske hjälper vissa, men jäklar, för mig har 
det krävts starkare saker. //jag åt maxalt (och ibland imigran) innan jag blev gravid, och avråddes att 
sluta med dem när jag blev gravid. däremot fick jag klartecken för imigran. tack och lov! har inte haft 
migrän sen v 20 nu, *peppar peppar*, men har ingen aning om hur jag skulle ha klarat mig utan 
imigran.//mitt tips, nöj dig inte med att läkaren/bm säger "vila och ta en alvedon" utan kräv att de 
ordentligt kollar upp vad som gäller. 

N: [L] – jag förstår hur du tänker om det här med riskerna... jag har också tänkt en hel del på det. men 
jag har försökt att läsa mig till så mycket som möjligt, och tydligen finns ändå rätt gott underlag för att 
hävda att imigran inte innebär ökade risker för fosterskador. 

M: akupunktur, panodil supp rek min bm mig va helt ok,även bamyl m koffein va tppen..// hade tre 
anfall under min grav varav den na hade jag synrubbn i 24h..efter grav blev min mig mkt sämre 
varannan vecka....suck nu har jag inte haft på 3v peppar peppar 

TS: Så många vi verkar vara ändå. Fint att inte va ensam, även om det inte är något jag önskar nån 
annan. Innan jag var gravid första gången var jag orolig hur det skulle bli med migränen, just med 
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tanke på medicinmöjligheterna, men då sa alla att hormonerna gör att man blir så mycket bättre och 
de flesta får nästan inga anfall alls... //[L]: vilken vecka är du i? Har för mig att när jag fick akupunktur 
så fick man inte få de första fyra månaderna, men det har väl hon som ska göra det koll på. 
Känner igen mig i din migränbild. Fick det när jag var sex år, men innan jag blev gravid var det otroligt 
bra. Nåt anfall om året kanske. Hormonerna i puberteten rättade till mycket tror jag. // Tycker också att 
det är jobbigt med mediciner när man är gravid. Många gånger sist försökte jag klara mig så länge 
som möjligt utan, men då blir det ju fel om man väntar för länge då inte tabletten verkar så bra. Och 
ibland när den inte hjälpte fick jag dåligt samvete för att man hade petat i sig kemikalier i onödan. 
Dessutom passade en väldigt opedagogisk läkare jag hade på att kalla citodon för "ett riktigt rävgift" i 
slutet på min graviditet. Snacka om att ge ångest. Jag bytte bort honom efter det. 

L: – [N] nej tydligen sägs det att 7 barn av 183 där mamman ätit Imigran visat på någon sorts 
fosterskador ( min dr sa inte vilka skador) och att det är alldeles för få för att skylla på Imigran då 7 
barn utan någon som helst medicinpåverkan ändå skulle kunna födas med skador. Men jag ser bara 
dessa 7. Knäppt, jag vet. //[TS], jag är i vecka 19 (18+5 tror jag) //Jag var hos husläkaren och blev 
sjukskriven 2 veckor för ett tag sedan. Anledningarna var flera men migränen tog hon inte ens upp, 
trots att jag mer än en gång påpekade hur dålig jag var utan just den Mvcläkaren jag var hos innan 
det frågade inte ens hur jag mådde utan gav mig bara Imigranreceptet på fem minuter. Man blir trött! 

O: Jag lider oxå av migrän och har haft mycket innan jag blev gravid både med mitt första och andra 
barn, när jag väntade mitt första barn så klarade jag mig från att få så många anfall fick bara några 
stycken, men sen efter att jag fött så blev min migrän mycket värre och fick börja ta förebyggande 
medeciner. Nu andra gången har jag haft några fler anfall under graviditeten men jag tar ingen 
medicin förutom alvedon som inte hjälper ett dugg. //Jag vart faktiskt bättre när jag slutade att äta 
choklad (kakao) och ost sen har jag märkt att om jag vaknar tidigt å somnar om kan jag få migrän så 
nu går jag i stället upp när jag vaknar och det första jag gör är å dricka kaffe som är jätte bra mot 
migrän! (tycker jag iaf  )


