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I en nyligen påbörjad studie med kritisk diskursanalys som teoretisk ram (se t.ex. Meyer & 
Wodak 2009) undersöker jag hur förlossningsskador framställs i nationellt spridd vårdinforma-
tion. Syftet är primärt att undersöka vilka ord som används för att benämna och beskriva 
förlossningsskador. Följande forskningsfrågor ställs:  

• Vilka ord används för att benämna olika typer av skador? 
• Hur definieras skadorna? 
• Hur är fördelningen mellan medicinska och allmänna ord i texterna?   

Materialet är hämtat från Sveriges kommuners och landstings gemensamma webbplats 1177 
Vårdguiden.  På webbplatsen framgår att språket i Vårdguidens information ska vara vardagligt 
och enkelt.  Webbplatsens skribenter följer alltså språkliga riktlinjer som är i linje med 
vedertagna klarspråksråd. Något som jag vill problematisera i presentationen är vad som händer 
när facktermer istället för att förklaras byts ut mot vardagliga ord.  
Undersökningen görs mot bakgrund av att det under senare år har förts en offentlig debatt om att 
gravida och nyförlösta kvinnor får för lite information om förlossningsskador (se t.ex. Nihlén 
2014; Andersson 2015). Inom obstetriken delas förlossningsskador in i fyra nivåer, där nivå tre 
och fyra betecknar allvarligare bristningar där ändtarmens ringmuskel har brustit – på fackspråk 
en sfinkterruptur. En sådan skada kan innebära ett kroniskt lidande för kvinnan, om skadan inte 
upptäcks och behandlas korrekt (Jonsson & Hagström 2013). Det är därför relevant att kvinnor 
får tillgång till tydlig information om att olika typer av förlossningsskador existerar, och att vissa 
skador behöver mer omfattande eftervård än andra.  
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