
 

 

 

”Det är så MYCKET att få ett barn”  

– en kritisk diskursanalys av hur föräldraskap 
konstrueras i handboken Leva med barn. 

English title:  

”Having a child changes a lot” 

– a critical discourse analysis of  the construction of  parenthood in 

the advisory guide ”Leva med barn”.

Av: Martina Stenersjö  

Handledare: Daniel Wojahn 
Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 
Kandidatuppsats 15 hp  
Svenska | vårterminen 2016 



Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur föräldraskap konstrueras i första och sista 

upplagan av föräldrahandboken Leva med barn. Närmare bestämt undersöks vilka 

normföreställningar som finns om föräldraskap i två texter från inledningskapitlet ur respektive 

upplaga. Dessa texter har rubrikerna Att bli mamma (1983) och Att bli förälder (2013). Uppsatsens 

är således diakron. Syftet ska ses mot bakgrund av att boken Leva med barn delas ut gratis till 

många nyblivna föräldrar, vilket gör att den får ett stort spridningsområde. Uppsatsen är 

språkvetenskaplig vars teoretiska ansatser utgörs av socialkonstruktivism, kritisk diskursanalys 

samt feministisk diskursanalys. Metoderna för analysen baseras delvis på den systemiska 

funktionella grammatiken, vari metoder ur den ideationella metafunktionen samt den 

interpersonella metafunktionen används. Benämningar blir även en viktig metod för analysen. 

Analysen av benämningar visar att visar att texterna skiljer sig åt i hur föräldrar benämns vid en del 

tillfällen men förefaller lika vid andra tillfällen. Föreställningar om kön i texten Att bli mamma 

(1983) visar sig vara mer betydelsefull för vilken föräldraroll som kan sägas ha det huvudsakliga 

och självklara ansvaret för barnet. I texten Att bli förälder (2013) är detta inte lika tydligt. Med 

användningen av generiskt man, som förekommer frekvent i båda texterna går det dock att se hur 

texterna producerar och reproducerar normativa föreställningar om föräldrarollerna. De normativa 

föreställningarna blir även tydligt i analysen av språkhandlingar och modalitet (den interpersonella 

metafunktionen). De språkliga konstruktionerna av barnet visar sig skilja sig åt mellan texterna. 

Benämningarna av utomstående visar sig ha betydelse för konstruktionen av föräldraskap i 

förhållande till social bakgrund. Analysen av förstadeltagare (den ideationella metafunktionen) visar 

texternas höga abstraktionsnivå och skriver fram föräldrarna som passiva snarare än aktiva i 

föräldraskapet. I Slutdiskussionen förs ett argumenterande för att de analyserade texterna i 

upplagorna av Leva med barn reproducerar heteronormativa föreställningar om föräldraskap. Vidare 

vad den historiska synen på föräldraskap och familj har för betydelse i texternas konstruktion av 

föräldraskap. 

Nyckelord: föräldraskap, kritisk diskursanalys, feministisk diskursanalys, systemisk funktionell 

grammatik, benämningar, heteronormativitet. 
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Sov, mitt barn, i bädden hos mor, 
låt vargen yla i natten. 

Men jag ska ge'n en hönsaskank, 

om ingen annan har tatt 'en. 
Du varg, du varg, kom inte hit, 

ungen min får du aldrig. 

Tredje versen ur Vargsången (Lindgren, Isfält 1984) 

1. Inledning 

I sången från filmen Ronja Rövardotter (1984) sjunger Ronjas mamma om hur hon ska skydda sitt 

barn från den hungriga vargen. Kanske är det just det som är att vara mamma? Att skydda sitt barn 

ifrån farligheter. Lite senare i filmen har Ronja tagit på sig rollen som den beskyddande 

modersgestalten när hon sjunger samma godnattsång för vännen Birk. Är det en tillfällighet att det 

är just kvinnorna som sjunger om att ge skydd och närhet åt sitt barn? Skulle det vara lika självklart 

om Ronjas pappa stod för sången och trösten? Filmen om Ronja Rövardotter är fiktiv och skapad 

efter Astrid Lindgrens bok med samma namn, men kanske säger den en del om våra föreställningar 

om föräldraroller? Vi lämnar Ronja och hennes mamma och flyttar fokus till fenomenet 

föräldraskap. Vilka föreställningar har vi om föräldrar? Tillskrivs de olika egenskaper beroende på 

våra föreställningar om kön? Och vilka föräldraroller inkluderas i en familj? Denna uppsats ska 

handla om hur föreställningar om föräldraroller och föräldraskap produceras och reproduceras i 

föräldrahandboken Leva med barn. Undersökningen är språkvetenskaplig och baseras på kritisk 

diskursanalys. 

Att bli förälder är för många det största som händer i livet. Att plötsligt få det stora ansvaret att ta 

hand om ett nytt liv kan skapa både glädje, förväntningar och ängslan. Många nyblivna föräldrar 

vänder sig till experter, via både litteratur och internetforum, för att stilla sin nyfikenhet och oro. 

Boken Leva med barn gavs ut första gången 1983. Det är en kommersiellt obunden bok vars syfte är 

att informera föräldrar om barn och föräldraskap (H Gustafsson 2013). Många föräldrar får den 

gratis via Barnavårdscentralen (BVC). Barnläkaren och ursprungsförfattaren till boken, Lars H 

Gustafsson, skriver att syftet med boken bland annat var att ”föräldrarna skulle uppleva den som en 
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värdefull gåva som tecken på den uppskattning samhället ville visa dem för att de valt att skaffa sig 

barn” (H Gustafsson 2013). 2013 kom den tolfte upplagan av boken ut. Nu med tre nya författare – 

Marie Köhler (barnläkare), Antonia Reuter (psykolog) och Johanna Tell (BVC-sjuksköterska). 

2. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka synen på föräldraskap som den ter sig i första och sista upplagan av 

boken Leva med barn. Med hjälp av kritisk diskursanalys vill jag analysera avsnitten Att bli mamma 

(i upplagan från 1983) samt Att bli förälder (i upplagan från 2013). Dessa avsnitt utgör delar av 

böckernas inledande kapitel. Jag vill synliggöra vilka roller som konstrueras och normaliseras och 

vad det säger om synen på föräldraskap och familj i den tiden då upplagorna publicerades. Detta 

görs med hjälp av bland annat Systemisk funktionell grammatik (SFG), vari en undersökning av 

språkhandlingar, modalitet och förstadeltagare fokuseras. En analys av benämningar får också 

betydelse för konstruktionen av föräldraskap. Syftet ska ses mot bakgrunden av att Leva med barn 

delas ut gratis till många föräldrar på Barnavårdscentralen (BVC), vilket gör att boken får ett stort 

spridningsområde och kan sägas vara en lättillgänglig handbok i hur man bör ta hand om sitt/sina 

barn. Jag baserar min analys på följande frågeställningar: 

- Vilka normföreställningar om föräldraskap konstrueras i texterna Att bli mamma (från 1983) och 

Att bli förälder (från 2013), i boken Leva med barn?  

- Vilka föräldraroller inkluderas respektive exkluderas?  

- Vilka roller tillskrivs barn och utomstående i texterna och vad får rollerna för betydelse i 

konstruktionen av föräldraskap? 

3. Bakgrund – en förändrad syn 

”Det har länge rått stor enighet om behovet av ett material om barns hälsa och utveckling som 

samhället ställer sig bakom” (Socialstyrelsen 1983:4). Så skriver dåvarande Generaldirektör vid 
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Socialstyrelsen, Barbro Westerholm, i förordet till boken Leva med barn från 1983. Av citatet går att 

utläsa att det finns en inställning om att barns uppfostran är av samhällelig angelägenhet, vilket 

bland annat varit en orsak till att boken blivit till. Historiskt sett är denna syn på barn och familj inte 

anmärkningsvärd. Att samhället är upptaget av att lägga sig i barnens fostran är ett tecken på att  

föräldraskap formas genom politik, vetenskap, normer och diskurser (Berman, Eriksson, Klinth 

2011:7-8.) 1920-talets folkhemsideal ”är ett berömt svenskt exempel på hur familjen fungerar som 

en återspegling av samhället i stort” (Berman, Eriksson, Klinth 2011:8). Barnen ska fostras till nya 

och viktiga samhällsmedborgare och detta ska ske i familjen. Föräldraskapet blir alltså politiskt 

viktigt för att säkra samhällets framtid. Under 1920-talet var föräldraskapet tydligt styrt efter kön, 

där pappan sågs som familjeförsörjare medan mamman skötte hushållet. 

Nu för tiden är kanske föreställningarna om föräldraskapet som samhällsangelägenhet något 

nedtonad. Idag brottas vi istället med att förstå och förklara olika familjekonstellationer. Kärnfamilj 

har varit ett viktigt begrepp i diskussioner om föräldraroller och föräldraskap. Enligt 

Nationalencyklopedin består en kärnfamilj av en ”man och kvinna förenade i äktenskap samt deras 

gemensamma biologiska eller adopterade barn” (Nationalencyklopedin 2016). Denna 

heteronormativa konstruktion av familjen har börjat lösas upp i takt med att de lagliga rättigheterna 

för homosexuella och transpersoner blivit fler. Under 2000-talet har debatterna kring homosexuellas 

rätt att skaffa barn blivit många, vilket resulterat i ett ifrågasättande av begreppet kärnfamilj. I 

början av 00-talet infördes nya lagar som visade på ökade rättigheter för homosexuella personer. 

2003 ändrades adoptionslagen till att även gälla samkönade par som lever i ett registrerat 

förhållande. 2005 fick lesbiska par rätt att inseminera via sjukvården (RFSU 2009). På pappret blev 

alltså det tydligt att familjer inte nödvändigtvis behöver bestå av en mamma, en pappa och barn. 

Om föreställningarna kring mäns och kvinnors föräldraroller var könsstyrda i början av 1900-talet 

blev de desto neutralare i sluten av århundradet (Berman, Eriksson, Klinth 2011:12). Med en mer 

jämställd politik och en föreställning om delat föräldraskap torde de samhälleliga normerna kring 

föräldraroller och föräldraskap ändrats. Men trots att jämlikhet mellan könen blivit ett ideal ser det 

ibland annorlunda ut i praktiken.  
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”Det könskodade normerna kring föräldraskap finns fortfarande där, och moderskap 
förefaller vara en viktig del i konstruktionen av kvinnlighet […], liksom 
försörjarrollen ligger i manligheten” (Berman, Eriksson, Klinth 2011:13). 

Med en förändrad och omdiskuterad syn på kärnfamiljen blir det intressant att undersöka vilken syn 

på föräldraskap som skapas och eventuellt omskapas i texterna Att bli mamma (1983) och Att bli 

förälder (2013), vilka utgör en del av innehållet i föräldrahandboken Leva med barn. 

4. Teoretiska ansatser 

I följande avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för min uppsats. Ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv på denna undersökning blir viktigt då jag utgår jag ifrån att 

konstruktionerna av föräldraskap bygger på föreställningar om en familjs olika roller, vilka i sin tur 

bygger på sociala och samhälleliga överenskommelser. Med hjälp av kritisk diskursanalys och 

feministisk kritisk diskursanalys kan jag blottlägga de konstruktivistiska diskurserna om 

föräldraskap och föräldraroller. Här blir även begreppet intersektionalitet betydelsefullt. 

Avslutningsvis redogör jag för systemisk funktionell grammatik, vilket bygger på teorin om hur 

språket skapar relationer mellan människor och upprätthåller föreställningar om världen. Med dessa 

teoretiska ansatser kan jag synliggöra vilka föreställningar om kön som producerar och reproducerar 

normer om föräldraskap. Jag kan även skönja vilka diskurser som skrivs fram om barn och 

utomstående vilka kan få betydelse för konstruktionerna av en familj. 

Nedan ges en närmare beskrivning av de teoretiska ansatserna socialkonstruktivism, kritisk 

diskursanalys, feministisk kritisk diskursanalys, genderism samt intersektionalitet. 

4.1 Socialkonstruktivism 

Med ett socialkonstruktivistiskt synsätt utgår en ifrån att allt i samhället är konstruerat efter de 

föreställningar vi har om objekt, värderingar och handlingar etc. Inga föreställningar är från början 

naturliga eller normala men med ett konstruktivistiskt tankesätt menas att saker och ting uppfattas 
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som naturliga eller normala på grund av att de är delar av större sociala överenskommelser 

(Hornscheidt & Landqvist 2014:23-24). Dessa övergripande överenskommelser är beroende av de 

normer som råder i samhället vilka kan ge upphov till makthierarkier och maktrelationer. Med ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt menas alltså att ”maktförhållanden är en central del av hur 

diskriminering uppstår och upprätthålls” (Hornscheidt & Landqvist 2014:25) och vidare att språket 

kan vara med och skapa diskriminering då valet av ord kan skapa och återskapa rådande normer och 

maktförhållanden.  

4.2 Kritisk diskursanalys 

Inom språkvetenskapen kan en diskursanalys hjälpa till att se vilken bild vi skapar av verkligheten 

när vi läser eller skriver en text. Frågor som undersöker vilka diskurser som görs gällande och vilka 

som inkluderas i diskurserna kan vara viktiga att ställa. En kritisk diskursanalys ”syftar till att 

blottlägga de diskurser som annars inte skulle vara synliga” (Hornscheidt & Landqvist 2014:89). 

Med en sådan utgångspunkt blir maktperspektivet en viktig faktor och en undersöker hur makt tar 

sig i uttryck på sätt som inte är synliga eller uppenbara (Hornscheidt & Landqvist 2014:89). Inom 

språkvetenskapen är den brittiske diskursanalytikern Norman Fairclough framstående inom det 

teoretiska fältet. Han menar att diskurser hänger tätt samman med politik och ideologier. Diskurser 

blir självklara och giltiga utifrån vilket ideologiskt perspektiv en har. Men det handlar inte 

nödvändigtvis om ideologier som tydligt ihopkopplade med det politiska systemet. Det handlar 

snarare om de dolda och vardagliga ideologierna som finns där utan att de egentligen märks. 

Fairclough har ett tydligt politiskt syfte med sin diskursanalys och intresserar sig alltså för hur 

kunskaper och värderingar om världen görs giltiga i språket och hjälper till att skapa och 

upprätthålla maktrelationer i samhället (Nord 2011:162-163). Fairclough utgår i mångt och mycket 

från teoretikern Michel Foucaults teorier om att sociala diskurser hänger tätt samman med makt 

(Fairclough 1992:37-38). Makt blir alltså viktiga i samhällets konstruktioner av exempelvis kön, 

vilket min uppsats till stor del bygger på. Faircloughs teorier bygger på att språkanvändning går att 

analyseras utifrån genom en tredimensionell modell (se figur 2) som innehåller text, diskursiv 

praktik och social praktik (Fairclough 1992:62). Den första nivån, text, innebär att en undersöker 

textstrukturer så som ordval, grammatik, meningsuppbyggnad etc. Valet av dessa språkliga former  
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skapar betydelser och förståelser åt texten, vilka bygger på sociala diskurser (Fairclough 1992:75). 

Den diskursiva praktiken kopplar ihop texten med dess sammanhang, alltså i vilket sammanhang 

texten produceras, distribueras och konsumeras, vilket blir avgörande för förståelsen av texten. En 

tidningsartikel skrivs utifrån helt andra förutsättningar än exempelvis en akademisk avhandling. De 

skrivs och produceras utifrån olika syften och konsumeras (läses) av olika målgrupper. Diskursen i 

vilken textens befinner sig i blir alltså avgörande för hur den är uppbyggd och hur den ska förstås 

(Fairclough 1992:78-80). I den tredje nivån av den tredimensionella modellen, den sociala 

praktiken, blir ideologi och makt viktiga faktorer i förståelsen av en text. Genom att koppla textens 

andra nivåer till den sociala praktiken blir det möjligt att få syn på vilka sociala strukturer som är 

med och producerar och reproducerar samhälleliga normer. På så sätt går det att synliggöra vilka 

grupper i samhället som exkluderas från normerna och därav blottlägga maktstrukturerna i texten 

(Fairclough 1992: 86-89.  
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4.3 Feministisk kritisk diskursanalys 

Feministisk kritisk diskursanalys bygger på en socialkonstruktivistisk syn på kön och vidare en 

socialkonstruktivistisk syn på språket (Hornscheidt & Landqvist 2014:91). Språk och kön skapas av 

sociala strukturer och överenskommelser som i sin tur är konstruerade av samhälleliga normer. Den 

feministiska diskursanalysen har ett politiskt ställningstagande som utgångspunkt där grupper som 

kan kopplas till kön och genus utsätts för diskriminering. En kritisk feministisk diskursanalys utgår 

ifrån ”att kön inte är någon ”naturlig” kategori, utan att kön kontinuerligt skapas genom diskurser 

[…]” (Hornscheidt & Landqvist 2014:92). Konstruktionen av kön blir alltså avgörande för hur vi 

kommunicerar. Frågor som diskuterar uppfattningar och föreställningar om vad kön är blir viktiga. 

Med denna utgångspunkt kan begreppet genderism bli avgörande för en analys av hur språket kan 

sägas vara en källa till diskriminering.  

4.4 Genderism och intersektionalitet 

Genderism kan ses som en utveckling av feministisk kritisk diskursanays. Här undersöks hur kön 

konstrueras på olika sätt i olika sammanhang och ifrågasätter könsrelaterade normer så som 

androKönandet, tvåKönandet, cisKönandet, heteroKönandet och reproKönandet. En förklaring av 

begreppet kan vara på sin plats. AndroKönandet innebär föreställningar om en manlig normering 

och att det finns en hierarki mellan manligt och kvinnligt. TvåKönandet innebär en syn på att det i 

samhället finns två kön (manligt och kvinnligt) som utesluter varandra. Begreppet CisKönandet 

utgår från att kön är statiskt och oföränderligt. ReproKönandet utgår ifrån att det finns olika 

samhälleliga förväntningar på könen när det gäller fortplantning. Att vara kvinna är här förknippat 

med moderskap. HeteroKönandet utgår från heteronormativitet och ett antagande om att alla 

människor bör vara heterosexuella (Hornscheidt & Landqvist 2014:93). Genderism-modellen är 

alltså ett sätt att beskriva normstrukturer som ger upphov till en diskrimineringsstruktur. Genderism 

förutsätter således att föreställningar om kön alltid är beroende av andra sociala maktförhållanden i 

samhället, där etnicitet, klass och funktionshinder kan vara avgörande (Hornscheidt & Landqvist 

2014:93). 
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Den brittiske diskursanalytikern Ruth Wodak är framstående inom det teoretiska fältet kritisk 

diskursanalys. Hon är, på vissa områden, kritisk till den feministiska diskursanalysen och menar att 

många forskare inom fältet endast fokuserar på just könsfaktorn i vetenskapliga undersökningar. I 

artikeln ”Controversial issues in feminist critical discourse analysis” (2008) hävdar Wodak att en 

individ består av flera sociala konstruktioner än enbart kön, vilka kan vara avgörande i förståelsen 

av könskonstruktioner. Diskurser om klass och etnicitet blir exemplevis betydelsefulla och påverkar 

diskurser om kön (Wodak 2008:193). Wodaks resonemang skulle kunna kopplas till begreppet 

intersektionalitet vilket bygger på liknande teorier. Intersektionalitet var från början ett sätt att 

beskriva hur feministiska diskussioner om kön och ras kunde ge upphov till en form av förtryck. 

Kimberlé Crenshaw är känd för att ha introducerat begreppet i samband med en studie (1989) som 

beskrev hur svarta kvinnor i USA blev åsidosatta av både feministiska och antirasistiska rörelser då 

den typ av orättvisa och diskriminering de utsattes för inte passade in i någon grupp och följaktligen 

inte gavs någon uppmärksamhet. För att undvika diskriminering, menade Crenshaw att det är 

nödvändigt för feminister att synliggöra och inkludera kvinnor som kommer från olika typer av 

sociala bakgrunder. Det är avgörande i den feministiska kampen om rättvisa mellan könen och 

används idag för att visa på vikten av att inkludera andra sociala variabler än kön i diskussionerna 

(Emba 2015). 

4.5 Systemisk funktionell grammatik (SFG) 

Systemisk funktionell grammatik har rötter i den brittiske-australienske språkvetaren Michael 

Hallidays teorier och bygger på teorin om ”språkets förmåga att skapa betydelse i kommunikation 

mellan människor” (Holmberg & Karlsson 2013:18). Modellen är konstruktivistisk och användbar i 

analyser av språkets funktion och betydelse för att skapa och upprätthålla makt och förtryck 

(Holmberg & Karlsson 2013:11). Detta gör att grammatikmodellen passar bra för kritisk 

diskursanalys och blir därför en viktig del i min undersökning av konstruktioner kring föräldraroller 

och föräldraskap. SFG fungerar alltså som både teori och metod i denna uppsats. Hur jag kommer 

använda modellen som metod beskrivs mer utförligt i metodkapitlet. Nedan redogör jag för SFG:s 

teoretiska utgångspunkter. 
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Till skillnad från ”traditionell” grammatik som utgår från form, undersöker SFG språkets funktion 

och betydelse. På detta sätt kan en undersöka hur språket skapar relationer mellan människor samt 

vilka föreställningar vi har om världen runt omkring oss (Holmberg & Karlsson 2013:10-12). 

Grammtikmodellen delar upp språket i olika skikt – kontexten, betydelsen, lexikogrammatiken och 

de fysiska uttrycken. Tvärs igenom dessa skikt går tre övergripande metafunktioner som inom SFG 

kallas den ideationella metafunktionen, den interpersonella metafunktionen samt den textuella 

metafunktionen. Metafunktionerna kan hjälpa till att visa på vilket sätt som språket realiseras 

(Holmberg & Karlsson 2013:18-19). Figur 2 visar en översikt över grammatikmodellen.  

Den ideationella metafunktionen undersöker vilka idéer och föreställningar som kommer till uttryck 

via språket. Analyser av processer och deltagare blir viktiga för att skönja vad som händer och 

uppfattas samt vilka som berörs av det som sker (Holmberg & Karlsson 2013:73-74). Den 

interpersonella metafunktionen undersöker vilka relationer som skapas mellan människor. Hur 

någonting sägs eller skrivs och hur det ska tas emot blir viktig för förståelsen av uttrycken. 

Språkhandlingar och modalitet är här viktiga verktyg för se hur språket realiseras (Holmberg & 

Karlsson 2013:31). Den tredje och sista metafunktionen är den textuella. Här kompletteras de 

!12

Figur 2. Översikt över skikten och metafunktionerna  
i Systemisk funktionell grammatik (SFG).



tidigare nämnda metafunktionerna med en analys av hur den skrivna eller talade informationen i 

yttrandena organiseras och vad det har för betydelse för förståelsen (Holmberg & Karlsson 

2013:22). I min uppsats blir främst den ideationella samt den interpersonella metafunktionen viktiga 

metoder för att synliggöra hur föräldraskap konstrueras. En mer utförlig beskrivning av dessa finns 

således i metodkapitlet. 

Avslutningsvis knyter jag an till inledningen av detta kapitel. Teorierna ovan blir alla betydelsefulla 

i min analys av hur föräldraskap och föräldraroller konstrueras i texterna Att bli mamma (1983) och 

Att bli förälder (2013). Med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt i min uppsats kan jag 

undersöka de två texterna med utgångspunkt i att språk är ett resultat av konstruerade samhälleliga 

normer och föreställningar om familj och föräldraskap. Ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv på 

min studie, med en feministisk inriktning, kan synliggöra på vilket sätt språket i texterna Att bli 

mamma (1983) samt Att bli förälder (2013) konstruerar föräldraroller, och vidare vad dessa roller 

säger som konstruktionen av kön. Här blir även teorierna inom SGF en viktig utgångspunkt. Med 

hjälp av intersektionalitet kan jag blottlägga vilka normativa föreställningar om exemplevis klass 

och etnicitet som synliggörs i texterna. Vidare vilka grupper i samhället som exkluderas från 

konstruktionerna av föräldraroller och föräldraskap. 

5. Material 

Avsnitten Att bli mamma (1983) och Att bli förälder (2013) är båda delar av de inledande kapitlen i 

första och sista upplagan av boken Leva med barn. Den första upplagan från 1983 skrevs av 

barnläkaren Lars H Gustafsson, på uppdrag av Socialstyrelsen. Syftet med boken var att vara ett 

icke-kommersiellt kunskapsunderlag för föräldrar (Köhler, Reuter, Tell 2013:3). Den sista upplagan 

från 2013 liknar den första på många sätt. Den är dock skriven av tre författare – Marie Köhler 

(barnläkare), Antonia Reuter (psykolog) och Johanna Tell (BVC-sjuksköterska). De säger sig ha 

anpassat boken efter hur situationen för föräldrar och barn såg ut 2013. Den sista upplagan är inte 

skriven på uppdrag av någon myndighet.  
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Texterna Att bli mamma (från första upplagan) och Att bli förälder (från sista upplagan) är föremål 

för denna uppsats. Underökningen är således diakron, det vill säga en jämförelse över tid. Det är 

viktigt att påpeka att resultatet av min analys av texterna inte nödvändigtvis behöver vara 

representativ för hela böckerna. Men med texternas inledande placering i böckerna och med deras 

resonerande innehåll kan de ändå säga en del om författarnas syn på föräldraroller och föräldraskap. 

Nedan presenteras texterna var för sig. 

5.1 Att bli mamma (1983) 

Texten Att bli mamma utgör ett kapitel av bokens första del ”Man är aldrig ensam – om att höra 

ihop”. Kapitlet sträcker sig över en och en halv sida och innehåller 683 ord och 45 meningar, 

inklusive rubrik. Texten är tydligt riktat till nyblivna mammor, både genom rubrik och innehåll. Den 

handlar om första tiden efter att barnet fötts. Författaren beskriver att den stora omställningen kan 

innebära både orkeslöshet, frustration och ledsamhet för mamman. Det, menar författaren, kan bero 

på att mamman inte orkar med släktingar och vänner då all fokus ligger på barnet och omvårdnaden 

av barnet. Författaren varvar den löpande texten med citat som föregås av pratminus. Dessa citat har 

dock ingen avsändare utan förklaras vara exempel från författarens egna erfarenheter av att prata 

med nyblivna mammor. Citaten kan se ut på följande vis (exempel 1-2): 

Exempel 1-2. Ur Att bli mamma (1983)  

1. Vad skönt att få komma hem! säger många mammor till mig när de just kommit 
hem från BB.   
Och:  
2. […] några uttrycker det ungefär så här:  

Det är så MYCKET att få ett barn. Det uppfyller en så helt. […].  

Ett av dessa citat skiljer sig dock från mängden. Här diktar författaren upp en dialog mellan en 

mamma, en pappa och en farmor. Exempel 3 visar ett utdrag ur dialogen: 

Exempel 3. Ur Att bli mamma (1983) 
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3. […] då kan det hända att barnets pappa säger:  
– Jag tror hon har rätt, lägg ner henne istället, du gör ju inget annat än går runt och 
kånkar på henne! På det sättet kan hon ju aldrig somna.  

I dialogen förekommer pronomen som du, hon och henne. Då dessa pronomen endast förekommer i 

den uppdiktade, fiktiva dialogen har de inte funktionen av direkt tilltal gentemot läsaren och kan 

därför inte förstås som författarens sätt att benämna deltagare i texten. I min analys av benämningar 

(se första kapitlet i analysen) har jag valt att inte räkna citaten i denna dialog.  

Att bli förälder (2013) 

Kapitlet Att bli förälder utgör ett kapitel i delen ”Den första tiden tillsammmans” som inleder 

upplagan från 2013. Kapitlet sträcker sig över en och en halv sida och innehåller 567 ord och 33 

meningar, inklusive rubrik. Texten handlar om omställningen i att bli förälder. Författarna resonerar 

om vid vilken tidpunkt en blir förälder, vilka förändringar som uppstår i och med att barnet föds, 

vilka känslor som kan dyka upp och vad som kan påverka en att känna på ett visst sätt. Vidare vilka 

frågor som kan finnas hos en nybliven förälder och det positiva i att dela sina funderingar med 

andra. 

På sista sidan, strax efter att brödtexten avslutats, finns fyra frågor med rubriken ”Att fundera på”. 

Dessa är frågor en kan resonera kring efter att ha läst texten. Då de inte är en del av brödtexten och 

då texten från 1983 inte innehåller några motsvarande frågeställningar, har jag valt att inte räkna in 

dem i analysen. 

6. Metod 

I min uppsats vill jag synliggöra vad som skrivs fram som självklart och normalt om föräldraskap i 

texterna Att bli mamma (1983) och Att bli förälder (2013) och på så sätt blottlägga vilka eventuella 

maktförhållanden som skapas och omskapas. Uppsatsen går således under kategorin kritisk 

diskursanalys. Inom den kritisk diskursanalysen finns ingen uttalad språkvetenskaplig metod som 
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bör används i analysarbetet. Tvärtom anpassas metoder efter materialet som ska analyseras. Ruth 

Wodak och Michael Meyer uttrycker det så här:  

CDA [kritisk diskursanalys, min notering] does not constitute a well-defined 
emperical method but rather a bulk of approaches with theoretical similarities and 

research questions of a specific kind” (Wodak & Meyer 2008:27).  

Vi tittar tillbaka på Faircloughs tredimensionella modell (sid. 6-7). Analysen av texterna, Att bli 

mamma (1983) och Att bli förälder (2013) hamnar först och främst i den första nivån, textnivån. 

Enligt Fairclough ska en analys på textnivån koncentrera sig på formella drag hos texten, så som 

vokabulär, grammatik och sammanhang mellan satser. Här blir således texternas lingvistiska 

uppbyggnad viktig och Fairclough förespråkar den systemsik funktionella grammatikens (SFG) 

analysmetoder (Winter Jørgensen, Phillips 2000:71-75). SFG:s metafunktioner blir även viktiga 

metoder i min analys, vilka beskrivs nedan. Med hjälp av den interpersonella metafunktionen 

undersöker jag texternas språkhandlingar och modalitet. Det kan synliggöra relationen mellan 

författare och läsare. I den ideationella metafunktionen blir en analys av förstadeltagare viktig för 

att skönja vilka deltagare i texterna som skrivs fram som aktiva respektive passiva. Det, i sin tur, 

kan säga en hel del om författarnas syn på föräldraroller. Hur författarna uttrycker sina resonemang 

om föräldraroller och föräldraskap kan säga något om deras föreställningar om det samma. Jag 

inleder dock analysen med att frångå SFG och istället koncentrera mig på en analys av benämningar 

av texternas deltagare. En sådan kvantitativ analys kan skönja hur deltagarna benämns och vilka 

skrivs fram som viktiga för texternas innehåll.  

Den diskursiva praktiken respektive den sociala praktiken i Faicloughs tredimensionella modell 

kommer analyseras och diskuteras löpande genom analysdelen, i takt med att resultaten presenteras. 

Även i Slutdiskussionen kommer det ges utrymme och diskussion åt den diskursiva och sociala 

praktiken. 
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6.1 Benämningar 

”Genom att göra en detaljerad analys av texternas egenskaper med bestämda redskap 
kan man kartlägga hur diskurserna förverkligas textuellt, och man kan därmed 

komma fram till och underbygga sin tolkning” (Winter Jørgensen, Phillips 2000:87). 

Detta citat, som är en beskrivelse av Faircloughs textuella nivå, skulle likväl kunna passa in på 

beskrivnigen av SFG (se nedan). Genom detta citat vill jag dock tydliggöra mitt metodval av 

benämningar. Genom att göra en detaljerad undersökning av hur deltagarna i texterna benämns kan 

jag synliggöra hur författarna omtalar deltagarna samt hur de tilltalar läsaren. Det kan visa vilken 

relation som skapas till läsaren samt vilka föräldraroller som skrivs fram som betydelsefulla i 

föräldraskapet. Jag har valt att dela in benämningarna utifrån fyra kategorier, vilka representerar de 

deltagare/roller som förekommer i texterna. Kategorierna är som följer: benämningar av föräldrar, 

benämningar av barnet, benämningar av utomstående och benämningar av författaren. Det kommer 

visa sig att det generiska pronomenet man blir viktigt i analysen av föräldrabenämningar. Likaså hur 

texterna väljer att skriva fram könsbestämda benämningar.  

Det kan kanske tyckas märkligt att göra en analys av hur barn, utomstående och författare benämns 

när syftet är att undersöka hur föräldraskap konstrueras. Men beroende på hur föräldra-

benämningarna tar sig i uttryck, kan det i förhållande till benämningar av barnet, utomstående och 

författare säga en del om författarnas syn på föräldraroller och föräldraskap. Att genom 

benämningar exempelvis synliggöra barnet som en individ och inte som ett fenomen skulle kunna 

göra föräldraskapet till en form av relationsbyggande med en individ (barnet) snarare än skötsel av 

ens avkomma. Vidare kommer benämningarna av utomstående visa sig vara betydelsefulla i 

konstruktionen av föräldrarnas sociala bakgrund. Benämningarna av författare blir viktiga för att 

skönja hur författarna positionerar sig i förhållande till läsaren (föräldrar).  
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6.2 Systemisk funktionell grammatik (SFG) 

I teorikapitlet presenterades den systemisk funktionella grammatikens (SFG) teoretiska 

utgångspunkter samt en kort redogörelse för de tre metafunktionerna. Då min uppsats utgår från 

kritisk diskursanalys i både teori och metodval, följer jag Faircloughs rekommendationer att basera 

en textanalys på den systemsik funktionella grammatiken. I min analys av hur föräldraskap 

konstrueras blir således den ideationella metafunktionen och den interpersonella metafunktionen 

viktiga analysverktyg. Nedan presenteras först den interpersonella metafunktionen vari 

språkhandlingar och modalitet är de huvudsakliga metoderna i min analys. De hjälper mig att förstå 

hur författarna valt att språkligt bygga upp texterna gentemot läsaren. Hur språkhandlingarna 

realiseras och ska förstås kan säga något om relationen mellan författarna och läsare. Därefter 

beskriver jag den ideationella metafunktionen, vilken blir viktig för förståelsen i min analys av 

förstadeltagare. Genom denna undersökning kan jag skönja vilka deltagare som görs aktiva 

respektive passiva i texterna och vad de säger som författarnas syn på föräldraroller och 

föräldraskap. 

6.2.1 Språkhandlingar och modalitet 
Den interpersonella metafunktionen undersöker relationer mellan talare och lyssnare samt skribent 

och läsare.”Å ena sidan besvaras den semantiska frågan om vilken språkhandling som realiseras. Å 

andra sidan besvaras den lexikogrammatiska frågan om hur detta sker” (Holmberg 2011:97). Inom 

SFG finns fyra uttalade språkhandlingar – påståenden, uppmaningar, erbjudanden och frågor. 

Dessa kan ses som olika kombinationer av utbyten och talarroller. Utbytena består av information 

alternativt varor och tjänster. Talarrollerna kan antingen vara givande eller krävande. En 

påståendesats kan således ses som ett givande av information, en uppmaning som krävande av en 

tjänst (ett handlande), ett erbjudande som ett givande av varor och tjänster och en fråga som ett 

krävande av information (Holmberg 2011:99). För att illustrera kan vi titta på påståendesatsen 

nedan, från texten Att bli förälder (2013): 

Påståendesats: Det här är frågor som man med fördel kan dela med andra föräldrar.  
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Detta påstående kräver ingenting av läsaren. Hen kan endast välja att hålla med eller att inte hålla 

med. Ändrar vi om lite i exemplet ovan skulle det kunna se ut så här: 

Uppmaningssats: Dela de här frågorna med andra föräldrar. 

Nu har satsen blivit en uppmaning och läsaren förväntas agera på det skribenten skriver. Vi ser 

alltså hur olika satser kan förändra relationen mellan skribent och läsare. Ibland kan det dock vara 

knepigt att avgöra en sats egentliga betydelse. En skulle kunna hävda att påståendesatsen ovan 

likväl skulle kunna tolkas som en form av en uppmaning, då skribenten med hjälp av uttrycket med 

fördel talar om att läsaren faktiskt bör dela frågorna med andra föräldrar. En språkhandling som, likt 

exemplet ovan, realiseras med en annan betydelse kallas grammatisk metafor (Holmberg & 

Karlsson 2013:53-54). 

Ett annat sätt att se hur en sats förväntas förstås av läsaren är att undersöka modaliteten. Genom att 

undersöka modala verb och satsadverbial i en språkhandling kan en synliggöra hur pass kraftfullt ett 

uttryck bör tolkas. ”Funktionell grammatik beskriver modalitet som val på på någon av fyra 

betydelseskalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet” (Holmberg & Karlsson 2013:58). 

Sannoliksmodalitet kan visa hur säker läsaren vill framstå i sina påståenden. Med modaliteten 

vanlighet kan språkhandlingar som påståenden eller frågor modifieras för att visa hur ofta 

informationen som ges gäller. Förpliktelsemodalitet används ofta i uppmaningssatser för att den 

tilltalade ska bli mer eller mindre förpliktigad att lyda. Modaliteten villighet rör graden av villighet i 

en språkhandling som handlar om utbytet av varor och tjänster, exempelvis ett erbjudande. För att 

förstå dessa betydelseskalor lite närmare får en tänka sig en språkhandling utan modalitet och dess 

negerade motsats (Holmberg & Karlsson 2013:58). För att illustrera tar vi exempelmeningen 

”Koliken blir ofta en prövosten”, från texten Att bli mamma (1983). Det är en mening utan 

modalitet och dess negerande form skulle vara ”Koliken blir inte en prövosten”. Däremellan finns 

dock en mängd uttrycksätt som gör att meningen förstås på olika sätt. Jämför ”Koliken kan bli en 

prövosten” och ”Koliken ska bli en prövosten”, i vilka de modala verben kan (vanlighet/

sannolikhet) och ska (förpliktelse) ger meningen helt olika innebörd och tolkningsutrymme. 
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6.2.2 Processer och förstadeltagare 
SFG:s ideationella metafunktion kan hjälpa till att visa vilka föreställningar om världen som 

synliggörs i språket, exemplevis i texter av olika slag. Språkets funktion att beskriva världen görs 

dels genom att hjälpa oss att ge uttryck för erfarenheter […], dels genom att hjälpa oss att ge uttryck 

för relationer mellan betydelser […] (Holmberg & Karlsson 2013:73). I den här uppsatsen kommer 

jag framförallt undersöka de erfarenhetsmässiga betydelserna. Betydelserna och beskrivningarna av 

världen byggs upp av processer – någonting som händer, utförs, uppfattas, sägs eller är. Processerna 

utgörs oftast av verbgrupper och är ihopkopplade med deltagare och omständigheter. Deltagarna 

beskriver alltså vilka som deltar eller berörs av det som sker. Vidare beskriver omständigheterna 

var, när, hur någonting sker (Holmberg & Karlsson 2013:73-74). Inom den ideationella 

metafunktionen kallas detta system för transitivitetssystemet och beskriver fyra typer av processer – 

materiella, relationella, mentala och verbala. En grundläggande skillnad mellan dessa är att de 

antingen befinner sig i den fysiska världen eller i medvetandevärlden. Men vi kan även tala om 

abstrakta företeelser vilka hamnar i en tredje typ av betydelsevärld. Processerna mata och bada är 

materiella och finns i den fysiska världen. Känna och tänka är mentala och hör hemma i 

metvetandevärlden. Verben är och blir är relationella preocesser och befinner sig i den abstrakta 

världen. Verbala processer så som tala och förklara kan finnas i både den fysiska och den mentala 

världen (Holmberg & Karlsson 2013:78-79). Figur 3 ger en översikt över processtyperna och dess 

betydelsevärldar. 
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En grundläggande tanke inom transivitetssystemet är att det finns en deltagare i processerna som är 

mer framträdande än de andra – förstadeltagaren. Att studera förstadeltagare i en text kan vara ett 

sätt att undersöka vilka deltagare i text som konstrueras som centrala och mest viktiga för innehållet 

(Karlsson 2011:27). En kan alltså få reda på vilka deltagare som agerar i de materiella processerna, 

vilka som skrivs fram som upplevare i de mentala processerna, vilka deltagare som är talare av de 

verbala processerna samt vilka som framställs som bärare av de relationella processerna. I min 

analys av förstadeltagare är jag intresserad av att undersöka vilka deltagare som framställs som 

centrala i de olika processerna och om det kan säga något om vilka deltagare i texterna som 

framstår som aktiva respektive passiva. Här kommer det visa sig att betydelsen av abstrakta 

förstadeltagare blir viktiga för förståelsen av texten. 

7. Tidigare forskning 

Som rubriken avslöjar presenteras här några av de tidigare språkvetenskapliga undersökningar som 

gjorts på temat föräldraskap. Ett sätt att skapa samhällsrelevans i min studie är att jämföra och 

diskutera resultat och analys i kontrast till tidigare forskning. Mot bakgrund av vad som tidigare 

skrivits kan en förhoppningsvis säga en del om synen på föräldraskap och föräldraroller och hur den 

förändrats. 

I avhandlingen Normaliserade föräldrar – en undersökning av Försäkringskassans broschyrer 

1974-2007 (2010) undersöker Lena Lind Palicki hur föreställningar om föräldrar normaliseras i nio 

broschyrer om föräldraförsäkringen. Undersökningen baseras på material från 1974 till 2007. Syftet 

är att undersöka vilka försäkringskassan pekar ut, konstruerar och normaliserar som föräldrar och 

mottagare av broschyrerna. Lind Palicki menar att ”syftet ska ses mot bakgrund av att myndigheten 

har ett jämställdhetspolitiskt uppdrag (Lind Palicki 2010:145). Undersökningen utgår från ett 

feministiskt diskursanalytiskt ramverk, där konstruktionen av kön står i centrum. Diskursanalyserna 

blir viktiga för att förstå texterna (broschyrerna) utifrån ett maktperspektiv, alltså för att förstå 

föreställningarna om föräldrar i förhållande i samhällsnormer. Den tredje vågens feminism och 

intersektionalitet är två teoretiska ansatser som blir viktiga i avhandlingen. Den tredje vågens 
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feminism är tydligt emancipatorisk och vill bidra till förändring. Kön ses här som konstruerade 

sociala kategoriseringar. Det intersektionella perspektivet bygger på antagandet att kön, ras, klass 

etc. inte kan skiljas ifrån varandra utan måste förstås och som sociala kategoriseringar som 

samspelar och förutsätter varandra (Lind Palicki 2010:146). Med dessa teoretisk utgångspunkter 

utgår Lind Palicki från en textnära analysmetod ”där institutionella förutsättningar och kontexter är 

en viktig del av analysen” (Lind Palicki 2010:147). Analysen är uppdelad på tre kapitel där det 

första undersöker vem eller vilka som konstrueras som mottagare av broschyrerna. Nästa del 

undersöker vilka normaliserande föreställningar som finns om föräldrar, det vill säga vilka 

egenskaper och attribut hos mottagarna som normaliseras. Analysens sista del handlar om hur 

relationen mellan myndigheten och mottagarna (föräldrarna) konstrueras i texterna (Lind Palicki 

2010:148-150). 

Lind Palicki finner att det finns en starkt könsmarkerad konstruktion av föräldraskap i både 

broschyrerna och kontexterna. Synen på föräldraskap som heteronormativ och parnormativ medför 

att diskursen om jämställdhet präglas av dessa föreställningar. Jämställdheten konstrueras även 

utifrån en syn på samhället som ett välfärdssamhälle. Analysen visar att även om 

normalföreställningarna om föräldrar är mer komplexa i de senare broschyrerna än i de tidiga, går 

det att se hur många föreställningar hängt med och traderats från de äldre broschyrerna. På så sätt 

återkommer samma typer av formuleringar vilket gör att föreställningarna finns kvar. Det menar 

Lind Palicki visar en diskursiv praktik som är så normbunden att försäkringskassan och dess 

myndighetsspråk reproducerar sig själv och därmed normativa föreställningar om föräldraskap 

(Lind Palicki 2010:150-151). 

I juni i år disputerar Gustav Westberg med avhandlingen Legitimerade föräldraskap 1870-2010 – en 

diskurshistorisk undersökning (2016). Westberg undersöker hur föreställningar och diskurser om 

föräldraskap reproduceras historiskt i och mellan olika sakprosatexter. Särskilt intresse läggs vid 

”hur frågor om varför föräldrar bör vara på ett visst sätt besvaras i olika historiska 

perioder” (Westberg 2016:13). Syftet är således att undersöka hur föräldraskap legitimeras i 

sakprosatexter från 1870-talet, 1940-talet och 2010-talet. Materialet är brett och innefattar 

familjetidskrifter från 1870-talet till bloggar och internetbaserad sjukvårdsrådgivning från 2010-
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talet. Undersökningen är diskursanalytisk och tar fasta på många av Foucaults teorier och begrepp 

om diskurs, kunskap och makt. Till detta anlägger Westberg ett feministiskt perspektiv från tredje 

vågens feminism, vilket ger möjlighet att studera hur föreställningar om föräldraskap legitimeras av 

en mängd samverkande och eventuellt motverkande diskurser och maktrelationer (Westberg 

2016:18). Westberg väljer dock att, i detta sammanhang, se begreppet makt som något som kommer 

underifrån där olika maktrelationer samverkar med varandra. Makt fungerar då både som något 

frigörande men även som något begränsande. Detta perspektiv på makt skiljer sig från den kritiska 

diskursanalysens teorier om makt, där makten alltid kommer uppifrån och påverkar vissa sociala 

grupper (Westberg 2016:20-21). Även det teoretiska begreppet subjektspositionering blir viktigt i 

Westbergs avhandling, vilket innebär att ”individer alltid positioneras som subjekt utifrån den 

mångfald av diskurser som aktualiseras i ett visst sammanhang” (Westberg 2016:21). Metoderna för 

undersökningen är diskurshistoriskt och baseras på diskursanalytiska metoden The Discourse -

Historical Approach (DHA) utvecklad av bland annat diskursanalytikern Ruth Wodak. Metoden 

hjälper till att relatera nutida politiska och sociala diskurser till historiska sammanhang (Westberg 

2016:32). För att närmare undersöka hur föräldraskap legitimeras i sakprosatexter använder sig 

Westberg även av en metod för legitimeringsanalys, vilket är en metod utvecklad av Theo van 

Leeuwen. Här blir begreppen auktoritetslegitimering, moraliskt legitimering, rationalisering och 

mytopoesis viktiga för att komma närmare frågan om hur föräldraskap legitimeras och varför 

föräldrar ska vara på ett visst sätt. Slutligen använder Westberg den systemisk funktionella 

grammatiken (SFG) som metod och då framförallt den ideationella och den interspersonella 

metafunktionen (Westberg 2016:43-48). I avhandlingen kommer Westberg fram till att diskurser 

från en viss tidsperiod kan konstruera föreställningar om föräldraskap som lever kvar i framtida 

tidsperioder. Exempelvis visar analysen hur modern legitimeras som den huvudsakliga föräldern på 

1870-talet, vilket lever kvar på 1940-talet och 2010-talet, om än i transformerad form. 

Föreställningar om modern som huvudsaklig förälder baseras under 1870-talet på kristna teorier, 

vilka reproduceras vid senare tidsperioder utan att dess kristna härkomster explicitgörs. Det gör att 

dessa föreställningar lever vidare som tysta föregivettaganden (Westberg 2016:224-225). I 

materialet från 1940-talet och 2010-talet får dock mannen en mer framträdande roll som fader. 

Dock handlar faderskapet här om ett val, vilket kan vara ett sätt att tillskriva mannen makt. 

Analysen visar även att barnen blir mer centrala i diskurser från 2010 och resulterar i en mer 
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demokratiserad roll mellan föräldrar och barn. Avslutningsvis visar analysen hur kvinnan som 

huvudsaklig förälder konstrueras som en slags modell över ett svenskt sätt att vara förälder på, 

vilket legitimerar det svenska föräldraskapet och vidare skapar föreställningar om ”de andras” 

föräldraskap som illegitimt (Westberg 2016:228). 

Gustav Westberg har även skrivit magisteruppsatsen Beskyddande pappor och oroliga mammor – 

evaluering och attityder i föräldralitteratur (2008), vilken även blir en intressant i jämförelse med 

min uppsats. I magisteruppsatsen utgår Westberg från texter som kommer från barna- och 

mödravårdscentraler och riktar sig till nyblivna föräldrar. I jämförelse med min uppsats blir det här 

extra intressant då materialet till viss del utgörs av 9:e upplagan (2002) av föräldrahandboken Leva 

med barn. Mitt material består, som tidigare presenterats, av första och sista upplagan av samma 

bok. Westberg undersöker hur kvinnlighet och manlighet skapas via representationer av faderskap 

och moderskap. Vidare analyserar han hur texterna kan sägas delta i sociala konstruktioner av kön 

(Westberg 2008:3). Westberg utgår från ett socialkonstruktivistiska teorier där både både 

konstruktioner av kön och text ingår, vilket leder honom till att använda metoden appraisal. 

Metoden påminner om den interpersonella metafunktionen men fokuserar på evaluerande 

språkbruk, alltså de attityder en text företräder och på vilket sätt dessa presenteras för läsaren och 

hur författaren förhåller sig till det yttrandet i relation till läsaren (Westberg 2008:12). Analysen 

visar att både mammor och pappor framställs som lika viktiga i föräldraskapet, men diskurserna ger 

upphov till olika sociala roller. Pappan evalueras i högre grad än mamman. Han bedöms oftast i 

positivt i texterna och tilldelas ett idealt pappabeteende, vilket Westberg menar tyder på att den 

diskursiva konstruktionen av pappan är medvetandegjord och aktiv. Mammans beteende som 

förälder bedöms å andra sidan inte. När hon bedöms är det oftast i negativa ordalag, vilket, 

sammantaget med de få bedömningarna, tyder på att moderskapet inte är lika tydliggjort. Det menar 

Westberg, beror på att kvinnan är så pass nära förknippad med moderskap att hon därför inte är i 

behov av bedömning. I Leva med barn konstrueras mammans relation till barnet som fysiskt 

betingad. Sammantaget visar analysen av texterna representerar och återskapar stereotypa 

föreställningar om kön. Utöver uppsatsens egentliga syfte finner Westberg även att den maskulinitet 

och femininitet kopplat till föräldraroller som aktualiseras i texterna förmedlar en 

heteronormativitet (Westberg 2008:42-44). 
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8. Resultat och analys 

I det är kapitlet redovisas analyserna av benämningar, språkhandlingar och modalitet samt 

förstadeltagare, i texterna Att bli mamma (1983) och Att bli förälder (2013). Första avsnittet, om 

benämningar, är tematiskt uppdelat. Det vill säga, jag redogör för texternas benämningar kategori 

för kategori. Efter det följer avsnittet Språkliga medel för att beskriva ett normalt föräldraskap. Här 

redovisar jag resultaten av språkhandlingar och modalitet samt förstadeltagare. Resultaten av de 

båda texterna jämförs kontinuerligt genom kapitlet. Avsnitten avslutas med en sammanfattning av 

mina analyser. 

8.1 Benämningar av texternas deltagare 

I det här avsnittet undersöker jag hur författarna benämner texternas deltagare. Genom att titta på 

hur författarna väljer att tilltala och omtala deltagarna kan jag undersöka vilka roller som skapas 

inom och utanför föräldraskapet. Vidare vad skapandet av dessa roller säger om synen på 

föräldraskap och de föreställningar som finns kring de olika rollerna. Analysen visar att 

benämningarna i de båda texterna går att dela upp efter fyra olika kategorier: 

• benämningar av föräldrar 

• benämningar av barnet 

• benämningar av utomstående  

• benämningar av författaren.  

Analysen av benämningar är uppdelade i avsnitt i vilka jag beskriver och resonerar kring 

benämningarna som förekommer i de båda texterna. Avslutningsvis sammanfattar jag mina resultat. 

I tabell 01 (nedan) visas hur ofta benämningarna, inom varje kategori, förekommer i texterna från 

1983 samt 2013. Här kan vi se att de totala antalet benämningar i texterna är ungefär lika många. 

Även benämningar av föräldrar är ungefär lika många. Kategorin utomstående (släktingar, vänner 

och andra föräldrar mfl.) innehåller ungefär samma mängd benämningar i de båda texterna.  
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Det som skiljer texterna åt när det gäller benämningar av föräldrar är att i texten från 1983 benämns 

mamman och pappan åtskilda medan texten från 2013 benämner föräldrar utan att könsplacera dem. 

Att prata om föräldrar istället för mamma och pappa kan vara ett sätt att inkludera fler föräldraskap 

en enbart de som består av heterosexuella par. Då texten från 1983 endast består av föräldrarollerna 

mamma och pappa skapas en heteronormativ föreställning om att ett föräldraskap består av en 

mamma och en pappa, vilket exkluderar homosexuella par, transpersoner, ensamstående föräldrar 

och familjer som innehåller fler föräldrar än två.  

En annan sak som skiljer texterna åt är benämningar av barnet. Som tabell 01 visar syns en stor 

skillnad mellan texterna, då den från 1983 innehåller elva stycken benämningar av barnet, medan 

texten från 2013 innehåller mer än dubbelt så många (28 st). Denna kvantitativa skillnad skulle 

kunna visa på synen kring barnets involverade och betydelse i föräldraskapet. En skulle kunna 

hävda att utan barn blir det inget föräldraskap, vilket gör barnet till en förutsättning för att det ens 

går att prata om ett föräldraskap. Att undvika att nämna barnet i en text om föräldraskap skulle 

kunna ses som om barnet inte tillskrivs så stor betydelse.  

Tabell 01: Översikt över benämningar i båda texterna, kategoriserat efter texternas deltagare. 

Att bli mamma – 1983 Att bli förälder – 2013

Benämning efter 
kategori

Antal förekomster i 
texten

Benämning efter 
kategori

Antal förekomster i 
texten

Mammor 39 st (55,7 %) Föräldrar 41 st (52,5 %)

Barnet 11 st (15,7 %) Barnet 28 st (35,9 %)

Utomstående 10 st (14,2 %) Utomstående 9 st (11,5 %)

Pappor 6 st (8,6 %)

Författaren 4 st (5,7 %) Författaren 0 st (inkluderas i vi)

Totala antalet 
benämningar: 70 st (100 %)

Totala antalet 
benämningar: 78 st (100 %)
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Olika sätt att prata om föräldrar 

Som nämnts ovan benämns mamman och pappan åtskilda i texten från 1983, till skillnad från texten 

från 2013 där författarna enbart använder begreppet förälder. Något som däremot förenar de båda 

texterna är bruket av generiskt pronomen man i texterna. Analysen nedan visar vad användningen 

av man har för betydelse för synen på föräldraskap i de båda texterna.  

Tabell 02: Benämningar av mammor i texten Att bli mamma (1983). 

Majoriteten av mamma-benämningarna i texten från 1983 utgörs av pronomen. Se tabell 02 (ovan). 

Man (generiskt), många och en förekommer flest gånger. Man förekommer hela 21 gånger vilket 

innebär att mammor benämns som man i mer än hälften av textens totala benämningar av mammor. 

Exempel 4-6 nedan visar på den frekventa användningen av man i texten från 1983.  

Exempel 4-6. Ur Att bli mamma (1983) 

4. Man läser och hör så mycket som hur ”besvärligt” det är att ha barn, om hur låst 
man blir. Men den friheten kan man både ha och mista, i varje fall för en tid. 

5. Och även om man hjälps åt är det lätt att man som mamma känner sig ensam i sin 
oro och trötthet. 

Benämning Antal gånger benämningen förekommer i texten

Man (generiskt) 21 st (53,8 %)

Många 5 st (12,8 %)

En 4 st (10,2 %)

Mamma/Mammor 3 st (7,6 %)

Sig 2 st (5,1 %)

Förälder 1 st (2,5 %)

Kvinnor 1 st (2,5 %)

De 1 st (2,5 %)

Några 1 st (2,5 %)

Totala antalet benämningar: 39 st (100 %)
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6. Många funderar vad som egentligen händer inom en, man märker hur sårbar man 
är, hur snabbt ledsenheten och övergivenheten kan skölja upp inom en trots att man 
stunden innan känts sig obeskrivligt glad. 

Att använda sig av man och andra opersonliga benämningar som beskrivits ovan kan vara 

författarens sätt att prata om mammor på ett opersonligt vis, vilket gör att texten kan rikta sig till en 

större skara läsare. Genom användningen av man skriver författaren om nyblivna mammor i största 

allmänhet, vilket kan vara ett sätt att inkludera fler mottagare. Men den frekventa användningen av 

detta allmänna man kan också ses som ett sätt att prata om mammor som en allmän homogen grupp. 

En grupp som enligt texten (se exempel 4-6) kan sägas ha svårt att veta vad det innebär att få barn. 

Den frekventa användningen av man skulle alltså kunna ses som att författaren producerar 

föreställningar om vad som ses som allmänt och normalt, vilket producerar och reproducerar 

stereotypa könsföreställningar där kvinnor och mammor ses som svaga, och svåra att förstå sig på. 

Texten från 2013 har dock en del likheter med den från 1983. Bland annat innehåller texten från 

2013 till största delen benämningar som till formen är opersonliga. Pronomenet man och 

substantivet förälder dominerar. I texten Att bli förälder från 2013 förekommer totalt 41 stycken 

benämningar av föräldrarna (rubriken inräknad). Man (generiskt) utgör knappt 37 procent av 

benämningarna och förälder utgör drygt 24 procent. Den frekventa användningen av man påminner 

alltså om texten från 1983. Tabell 03 (nedan) visar fördelningen över benämningarna av föräldrar i 

texten från 2013. 

Tabell 03: Översikt över benämningar av föräldrar i texten Att bli förälder. 

Benämningar Antal gånger benämningen förekommer i texten

Man (generiskt) 15 st (36,5 %)

Förälder 11 st (26,8 %)

Vi 6 st (14,6 %)

Jag 3 st (7,3 %)

En 1 st (2,4 %)

”perfekt förälder” 1 st (2,4 %)

Sig 1 st (2,4 %)

Benämningar
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Man, som pronomen är obestämt och beskriver en obestämd person eller grupp. Substantivet 

förälder är även det till formen obestämt och beskriver en obestämd person som kan klassas som 

just förälder. Att användningen av dessa två benämningar dominerar skulle kunna ses som att 

författarna inte vill rikta sig till en specifik grupp personer, utan nå ut till en stor skara föräldrar. 

Exempel 7-9 visar hur användningen av man och förälder kan se ut i texten från 2013. 

Exempel 7-9. Ur Att bli förälder (2013) 

7. Att bli förälder tillhör livets stora händelser. En ny människa har kommit till 

världen och man har fått en ny viktig uppgift i livet. 
8. Förlossningen blir ofta en stark upplevelse. Anspänningen är stor, och man kan 
känna sig helt slut efteråt. Samtidigt får man äntligen se sitt barn. 
9. Efter förlossningen lär barn och förälder känna varandra närmare för att så 

småningom hitta rytmen med mat, sömn och kontakt. Man ställer om till barnets 
tempo och får en annan vardagsrytm. 

I likhet med texten från 1983 kan går det att se hur användningen av benämningen man blir 

problematiskt. De resonemang och råd som författarna väljer att sätta samman med detta man blir 

någon slags allmängiltig sanning, om än inte direkt uttalad. Att tilltala läsaren med man blir på 

något vis ett kvitto på hur saker och ting bör förhålla sig, hur det bör vara och hur det bör kännas att 

bli förälder. Att ”man ställer om till barnets tempo och får en annan vardagsrytm” (se exempel 9) 

skapar en föreställning om att alla som föder barn vill och har möjlighet att leva ihop med sitt barn. 

Dessa antaganden exkluderar personer som inte har ekonomiska eller sociala möjligheter att ta hand 

om sitt barn. I exempel 8 ser vi också hur författarna skriver att man kan känna sig helt slut efter en 

förlossning. Här skapas en föreställning om att föräldrar på ett eller annat vis medverkar aktivt i en 

förlossning, vilket utesluter personer som inte kan, vill eller har möjlighet att föda sitt barn. Krasst 

Många 1 st (2,4 %)

Vissa 1 st (2,4 %)

Andra 1 st (2,4 %)

Totala antalet benämningar: 41 st (100 %)

Antal gånger benämningen förekommer i textenBenämningar
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uttryckt skulle en kunna hävda att författarna exkluderar exempelvis adoptivföräldrar, homosexuella 

och transpersoner från att ingå i kategorierna föräldrar och föräldraskap. 

Ett liknande resonemang skulle kunna föras om just benämningen förälder. Resonemang om hur 

det är att vara förälder riktar sig inte till en specifik förälder utan föräldrar i största allmänhet. 

Författarna uttrycker att ett av livets stora händelser är att bli förälder och vikten av att lära känna 

sitt barn (se exempel 7 och 9). Det kan ses som ett sätt att skapa normföreställningar om hur en 

person som kallar sig själv förälder bör tycka och känna när en får barn. Personer som tycker, tänker 

eller känner på annat sätt bli därmed exkluderade från den föräldraroll som författarna skapar.  

Den oviktiga pappan 

Som jag nämnde inledningsvis skiljer sig de båda texterna åt när det gäller benämningen av 

föräldrar. I texten från 1983 skriver författaren om föräldrarollerna mammor och pappor, vilket 

skapar en heteronormativ föreställning om föräldraskap. Då jag hittills tittat på hur mamman 

benämns i texten från 1983 kan det vara relevant att undersöka hur pappan benämns och vilken roll 

han får i föräldraskapet. 

Benämningar av pappan i texten Att bli mamma är totalt tretton stycken. Tabell 04 (nedan) visar 

benämningarna och hur ofta de förekommer i texten. 

Tabell 04: Översikt över benämningar av den andre föräldern i texten Att bli mamma. 

Benämning Antal gånger benämningen förekommer i texten

Barnets pappa 3 st (23,0 %)

Man (generiskt) (mamman inräknad) 3 st (23,0 %)

Ingen (utomstående inräknad) 2 st (15,3 %)

Han 1 st (7,7 %)

Förälder (mamman inräknad) 1 st (7,7 %)

Män 1 st (7,7 %)

Människor (utomstående inräknad) 1 st (7,7 %)

Ingen annan 1 st (7,7 %)

Benämning
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Genom användningen av benämningarna barnets pappa, han, och män kan läsaren förstå att den 

andre föräldern är av manligt kön, alltså en pappa. Ungefär halvvägs in i texten nämns pappan för 

första gången. Det ser ut på följande vis: 

Exempel 10. Ur Att bli mamma (1983) 

10. Och på något underligt sätt kan man känna sig så ensam i den här upplevelsen, 
som om ingen annan riktigt kan förstå den, inte ens barnets pappa, nej allra minst 

han.  

Vid några tillfällen benämns pappan med pronomenet man (generiskt), ingen och ingen annan samt 

substantiven förälder och människor. Dessa benämningar handlar inte enbart om pappan. Han 

räknas här in i grupper, antingen tillsammans med mamman (förälder, man) eller utomstående 

(människor, ingen). De gånger då pappan och mamman benämns tillsammans genom förälder eller 

man går det dock att se att dessa benämningar egentligen handlar om mamman. Följande exempel 

illustrerar detta: 

Exempel 11. Ur Att bli mamma (1983) 

11. Koliken blir ofta en prövosten. Många barn får ju det. På barnavårdscentralen 

tycker vi kanske att det inte är så farligt, ”det går över”, säger vi – men som förälder 
kan man tycka att det är hemskt. Att gå och bära och bära på ett barn och inte kunna 
trösta. Ofta är det värst på kvällarna, just när barnets pappa kommer hem från jobbet. 
Och även om man hjälps åt är det lätt att man som mamma känner sig ensam i sin 

oro och trötthet. 

Författaren skriver om att man som förälder kan tycka att det är hemskt att inte kunna trösta sitt 

gråtande barn. Genom benämningen förälder kan båda föräldrarna inkluderas i resonemanget. Detta 

ändras dock ett par meningar längre ner där författaren skriver om att barnets värsta gråtperiod ofta 

Totalt antal benämningar: 13 st (100 %)

Antal gånger benämningen förekommer i textenBenämning
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inträffar då barnets pappa kommer hem från jobbet. Med denna mening kan resonemanget förstås 

som att det är mamman som har tagit hand om det gråtande barnet, vilket gör att benämningen 

förälder i själva verket endast inkluderar mammor. Begreppet förälder i texten kan alltså förstås 

som något som enbart mammor är, vilket gör papporna överflödiga och ses som mindre 

betydelsefulla i omhändertagande av barnet och i föräldraskapet som stort. Denna föreställning 

förstärks ytterligare genom citatets sista mening där beskrivningen av pappans delaktighet hjälper 

föga: ”Och även om man hjälps åt är det lätt att man som mamma känner sig ensam i sin oro och 

trötthet”. 

Att pappan även benämns tillsammans med andra utomstående förstärker bilden av att det är 

mamman som står för huvudansvaret av barnet. Att pappan omtalas tillsammans med utomstående 

genom benämningarna ingen, ingen annan och människor kan ses som att pappan utesluts ur det 

innersta föräldraskapet, det mellan mamma och barn, vilket kan ses som att pappan inte tillskrivs 

lika stor betydelse och ansvar. 

Exempel 12. Ur Att bli mamma (1983) 

12. Och på något underligt sätt kan man känns sig ensam i den här upplevelsen, som 
om ingen annan riktigt kan förstå den, inte ens barnets pappa, nej allra minst han… 

  

I citatet ovan ser vi även exempel på en annan benämning av den andra föräldern som förekommer 

tre gånger i texten – barnets pappa. Benämningen pappa står aldrig själv, utan föregås alltid av ett 

attribut som talar om att det rör sig som just barnets pappa. Här kan en fråga sig varför författaren 

känner sig nödgad att tydliggöra exakt vilken pappa det handlar om, när mamman inte behöver en 

närmare definition? Att tydligt definiera vilken pappa det rör sig om gör honom inte som en 

självklar kandidat i familjekonstellationen, vilket även här kan ses som om han utesluts ur det 

innersta föräldraskapet och inte tillskrivs lika stort ansvar som mamman. Vidare blir det intressant 

att undersöka hur författaren definierar barnets pappa? Är det bara barnets biologiska pappa som 

tillåts ha ett förhållande till barnet och besitta de egenskaper som författaren beskriver? De föräldrar 

som varken har ett biologiskt band till barnet eller inte känner igen sig i beskrivningen barnets 

pappa, men har en omhändertagande roll av barnet, exkluderas här från föräldrarollen.  
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Som jag nämnt ett par gånger redan tyder föräldra-benämningarna i texten från 1983 på att 

författaren förutsätter en familj som innehåller en mamma, en pappa och ett barn. Att det finns en 

mamma förutsätts redan i rubriken Att bli mamma. Med benämningarna av den andra föräldern blir 

det tydligt att författaren riktar sig till ett heterosexuellt par. Detta syns inte minst i användningen av 

benämningen barnets pappa. På detta sätt skapas en bild av föräldraskap och familj som 

heteronormativ. Benämningarna kan också tyda på föreställningar om en tvåsamhet där ett 

föräldraskap består av en mamma och en pappa, varken mer eller mindre. Detta utesluter 

ensamstående föräldrar och familjer där fler föräldrar ingår. 

Vilka vi? 

Att benämna föräldraroller med personliga pronomen är vanligare i texten från 2013. 

Benämningarna vi och jag används i texten från 2013 och utgörs av drygt 14 procent (vi) respektive 

drygt 7 procent (jag) av totala antalet föräldrar-benämningar. Övriga benämningar förekommer 

endast en gång i texten. I analysen nedan visar jag vilken roll pronomenet vi spelar och vad 

användningen av dem får för betydelse för författarnas resonerande kring föräldrarollen.  

Pronomenet vi, som pluralform av första person, förekommer sex gånger i texten. Exempel 13-15 

illustrerar några av förekomsterna. 

Exempel 13-15. Ur Att bli förälder (2013) 

13. Vi har att möta egna och andra förväntningar som ofta förstärks i reklam och 
media. 
14. Kan vi lämna barnet till någon annan och resa bort över helgen? 
15. Att bli förälder innebär att vi alltid bär våra barn med oss där vi går, att vi har 

dem med som en väsentlig del av livet och är ett vi med dem. 

Med pronomenet vi kan en inte vara helt säkra på vilka som inkluderas. Det är inte glasklart vilka 

författarna, mer än de själva, räknar in i denna vi-gemenskap. Syftar vi:et endast på dem själva eller 

väljer författarna att vara vi med läsarna? Användningen av benämningen vi är det enda sätt på 

vilket författarna synliggör sig själva i texten. Då texten Att bli förälder ingår i en handbok om 

föräldraskap få en anta att författarna väljer att låta läsarna inkluderas i vi:et. 
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Användningen av vi har även funktionen av att beskriva en slags familjerelation i texten. Det är 

endast på dessa ställen som en förälder inte beskrivs som ensam. En stor del av textens övriga satser 

kan få resonemangen att låta som att en förälder är helt ensam i sitt föräldraskap och tillmäts hela 

ansvaret över barnet. Titta exempelvis på användningen av benämningen förälder som förekommer 

i många satser (exempel 16 och 17, nedan), vilka kan få det att låta som om föräldraskap är ett 

fenomen som endast rör en person. 

Exempel 16-17. Ur Att bli förälder (2013) 

16. Att bli förälder tillhör livets stora händelser. 
17. Som förälder kan man ha många undringar och frågor. 

Användningen av vi kan alltså sägas göra två saker i texten. Dels bygger det upp ett slags inställning 

om att föräldraskapet är en slags social verksamhet som kan delas med fler personer, vilket tar fokus 

från att fenomenet föräldraskap bara finns på individnivå (som vi såg i exemplen ovan). Dels skapar 

vi:et föreställningar om att föräldraskapet innehåller fler föräldrar än en, vilket exkluderar föräldrar 

som av olika anledningar är ensamma i sitt föräldraskap. 

Sammanfattning av föräldra-benämningar 

Sammanfattningsvis går det att säga att det generiska pronomenet man ofta förekommer som 

benämning i båda texterna. Det som skiljer dem åt är dock att i texten från 1983 syftar man på 

mamman, medan det i texten från 2013 syftar till föräldrarna. Med användningen av man skriver 

författarna, i båda texterna, om föräldrar som homogen grupp. Författarnas funderingar, resonemang 

och påståenden som föräldraskapet blir till en slags outtalad sanning. På så vis sätter de agendan för 

hur ett föräldraskap bör se ut. Den frekventa användningen av man skapar och omskapar normativa 

föreställningar om föräldraskap.  

Texten från 1983 skapar även föreställningar om ett heteronormativt föräldraskap. Det ser vi inte 

minst i kombinationen av benämningarna mamma och barnets pappa. Extra tydligt blir det i 

följande citat när författaren skriver om kolik: ”Ofta är det värst på kvällarna, när barnets pappa 

kommer hem från jobbet”. Här ser vi att pappan inte bara är pappa till barnet, han kommer också 
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hem från jobbet på kvällarna, vilket ger intrycket av en familjerelation. Detta antagande om ett 

heterosexuella föräldraskap skapar en heteronormativ syn på familjer och föräldraskap. 

I texten från 2013 används ofta benämningen förälder. Det ger intrycket av att texten riktar sig till 

just en förälder. Denna förälder är dock inte könsbestämd, vilket inkluderar personer med olika 

könstillhörighet. Men benämningen skulle också kunna förmedla en föreställning om föräldraskap 

som en individuell företeelse och inte en social verksamhet mellan föräldrar – och barn. En skulle 

kunna hävda att författarna till texten från 2013 råder bot på detta genom användningen av 

pronomenet vi, vilket får en att tänka sig att föräldraskapet handlar om fler än en person. Men å 

andra sidan skulle vi:et kunna skapa föreställningar om att föräldraskap innehåller fler personer, 

vilket utesluter föräldrar som av olika anledningar är ensamma i sitt föräldraskap. Avslutningsvis 

går det att konstatera att valet av benämningar spelar stor roll för vilka som inkluderas respektive 

exkluderas. Och kanske kan en hävda att författarnas blandning av förälder och vi kan vara ett sätt 

att med olika språkliga medel inkludera olika typer av föräldraskap i texten. 

Barn som fenomen och individ 

I min analys av hur föräldrar och föräldraskap konstrueras kan det vara intressant att titta på hur 

barnet/barnen synliggörs. Barnet är i grunden själva anledningen till att ett föräldraskap 

överhuvudtaget kan konstrueras. Att undersöka benämningar av barnet kan, i förhållande till 

konstruktionen av föräldrarna, bli betydelsefullt för att se vilka roller och egenskaper som tilldelas 

barnet, som deltagare i familjen och föräldraskapet. Det skulle kunna ge en hint om huruvida 

författarna ser barnet som en aktiv eller passiv deltagare i konstruktionen av familjen. Som vi såg 

inledningsvis, innehåller texten från 2013 mer än dubbelt så många benämningar om barn än texten 

från 1983. Nedan presenterar jag först resultaten av barn-benämningarna i texten från 1983 följt av 

benämningarna i texten från 2013. Slutligen sammanfattar jag resultaten. Tabell 05 (nedan) ger en 

översikt över barn-benämningarna i de båda texterna. 
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Tabell 05: Översikt över barn-benämningar i båda texterna. 

Majoriteten av benämningar om barnet i texten från 1983 utgörs av substantivet barn. Benämningen 

barn utgör 40 procent av textens barn-benämningar. Grammatisk sätt är benämningen barn 

obestämt och kan både stå i singular eller plural. Benämningen barn beskriver alltså inte hur många 

barn det rör sig om. Inte heller vilket barn det handlar om, utan barn som sådana. Och en stor del av 

texten handlar just om fenomenet barn snarare än barnet som individ. 

Exempel 18-20. Ur Att bli mamma (1983) 

18. Man läser och hör så mycket om hur ”besvärligt” det är att ha barn, om hur låst 
man blir. 
19. Förresten kan man ta med barn både på möten och fotbollsträning – det är en 

rättighet att slåss för! 
20. Att gå runt och bära på ett barn och inte kunna trösta. 

Barn-benämningar i 
texten Att bli mamma 
(1983)

Antal gånger 
benämningen 
förekommer i texten

Barn-benämningar i 
texten Att bli förälder 
(2013)

Antal gånger 
benämningen 
förekommer i texten

Barn 6 st (54,5 %) Barnet/barnets 10 st (35,7 %)

Barnet 2 st (18,1 %) Barn 6 st (21,4 %)

Underverket 1 st (9,0 %) Vem 2 st (7,1 %)

Någon 1 st (9,0 %) Mitt barn 2 st (7,1 %)

Det 1 st (9,0 %) Dem 2 st (7,1 %)

En ny människa 1 st (3,5 %)

Sitt barn 1 st (3,5 %)

Det egna barnet 1 st (3,5 %)

Små barn 1 st (3,5 %)

Liten och följsam 
bebis

1 st (3,5 %)

Aktiv och envis unge 1 st (3,5 %)

Totala antalet 
benämningar: 11 st (100 %)

Totala antalet 
benämningar: 28 st (100 %)
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Denna beskrivning av barn som homogen grupp skapar en slags allmängiltighet, det som skrivs 

gäller alla barn. Det, i sin tur, hjälper till att skapa föreställningar om hur det är att ha barn, hur barn 

fungerar och vad barn behöver. Att inte individualisera barnen skulle också kunna ses som ett sätt 

att göra barnen mindre värda, som ofärdiga varianter av vuxna.  

I texten Att bli förälder från 2013, förekommer det totalt 28 stycken barn-benämningar. Se tabellen 

ovan. Majoriteten (knappt 36 %) utgörs av substantivet barnet respektive genitivformen barnets. 

Det obestämda substantivet barn utgör drygt 21 procent av benämningarna, vilket kan jämföras med  

drygt 54 procent i texten från 1983. 

Till skillnad från texten från 1983, där den största delen av barn-benämningarna var obestämda till 

formen, utgörs majoriteten av benämningar i texten från 2013 sådana som beskriver ett specifikt 

eller specifika barn. Exempel 21-23 visar hur det kan se ut i texten: 

Exempel 21-23. Ur Att bli förälder (2013) 

21. När blir man förälder egentligen? När barnet är fött eller långt innan? Man 
brukar räkna barnets födelse som det ögonblick då detta händer. 
22. Vem bär jag på? Vem finns där? 

23. Utvecklas mitt barn normalt? […] Vad är bra mat för mitt barn? 

Det handlar alltså inte om vilka barn som helst, utan barnet/barnen till föräldrarna som läser texten. 

Genom användningen av dessa substantiv och pronomen gör författarna barnen till individer. Det 

gör att föräldrar och barn kommer närmare varandra i texten. Det skulle även kunna ses som ett sätt 

att göra barnet till en aktiv deltagare i familjen, vilket kan visa på föreställningen om att barnet, i 

egenskap av unik människa, bör värderas på samma villkor som föräldrarna.  

En annan viktig skillnad mellan texterna är att texten från 2013 även använder sig av en benämning 

där både barn och föräldrar inkluderas. Det gäller framförallt benämningen ett vi som förekommer 

tre gånger i texten. Exemplen nedan illustrerar detta: 
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Exempel 24-25. Ur Att bli förälder (2013) 

24. Ett ”vi” börjar sakta ta form. 

25. Att bli förälder innebär att vi alltid bär våra barn med oss där vi går, att vi har 
dem med som en väsentlig del av livet och är ett vi med dem. Ett vi som aldrig 
upphör att vara. 

Genom dessa benämningar skapas en slags familjerelation och en samvaro mellan föräldrar och 

barn. Detta är inte lika synligt i texten från 1983, där barn och föräldrar beskrivs åtskilda från 

varandra. I texten från 2013 inkluderas både barn och vuxna. Det skulle kunna ses som om barnet 

tillskrivs en central plats i familjen och föräldraskapet, vilket ger barnet än större och viktigare roll 

än i texten från 1983. 

Sammanfattning av barn-benämningar 

En summering av resultaten av barn-benämningar i båda texterna visar olika sätt att se på barnet 

som deltagare i familjen. I texten från 2013 talar benämningarna om att det rör sig om just läsarens 

barn. På så sätt görs barnet till en individ och får ett egenvärde i textens konstruktion av 

föräldraskapet. Genom benämningen ett vi får barnet även en viktig roll i familjen. I texten från 

1983 ser barn-benämningarna dock annorlunda ut. Där utgörs majoriteten av benämningar av det 

obestämda substantivet barn, vilket gör att barnet i texten får vara en del av barn som homogen 

grupp, snarare än läsarens specifika barn. På så sätt skapas föreställningar om det nyfödda barnet 

som ett fenomen snarare än en individ, vilket gör att barnets betydelse och värde minskar i 

författarens konstruktion av familjen.   

Utomstående som specifika och ospecifika 

I det här avsnittet undersöker jag hur de deltagare som inte tillhör familjen benämns. Vidare vad 

benämningarna kan säga om synen på föräldraskap och föräldraroller. Användningen av 

benämningar av utomstående är ungefär lika många i de båda texterna. Det som främst skiljer dem 

åt är hur specifika benämningarna är. Benämningarna i de båda texterna visas i listorna nedan: 

Benämningar av utomstående i texten Att bli mamma (1983): 

Ingen (förekommer två gånger) 
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alla 

många 

de flesta 

dem 

människor 

ingen annan 

farmor 

hon 

Benämningar av utomstående i texten Att bli förälder (2013): 

Man 

barnmorskan 

andras (förväntningar) 

familjen man vuxit upp med 

sina föräldrar 

syskon 

andra viktiga personer 

någon annan 

andra föräldrar 

Texten från 1983 innehåller tio stycken benämningar och texten från 2013 nio stycken. Det som 

skiljer dem åt är att texten från 1983, till största delen, utgörs av opersonliga pronomen som alla, 

många, de flesta, ingen etc. 

Exempel 26. Ur Att bli mamma (1983) 

26. När man kommer hem från BB blir det lätt så mycket krav. Telefonen ringer i ett, 

alla vi ringa och gratulera, och många kommer också för att ”beskåda underverket”. 
De flesta har med sig kaffebröd och blir sittande några timmar, och det är ju trevligt i 
och för sig. Och ändå kan man till slut känna att man bara vill tjuta och köra ut dem 
genom dörren! 
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I texten från 2013 är benämningarna av utomstående mer specifika och utgörs till största delen av 

substantiv och nominalfraser. 

Exempel 27. Ur Att bli förälder (2013) 

27. Samtidigt som man tycks börja på första sidan i en oskriven bok, så har man 
redan en historia med egna erfarenheter från familjen man vuxit upp med. Det gäller 

traditioner, vanor och förhållningssätt. Hur man har haft det med sina föräldrar, 
syskon och andra viktiga personer påverkar föräldraskapet, relationen och samspelet 
med det egna barnet. 

Det kan tyckas trevligare att skapa en närmare relation med läsaren då författarna är mer specifika i 

sina benämningar av utomstående. Jämför med texten från 1983 där utomstående anonymiseras 

med hjälp av pronomen. Och visst kan det kännas en aning opersonligt med benämningar som alla, 

många, ingen, dem etc. Men en skulle också kunna se det som att de specifika benämningarna i 

texten från 2013 skapar föreställningar om att nyblivna föräldrar kommer ifrån en viss social 

bakgrund där bland annat syskon- och föräldrarelationer är av stor betydelse för att klara av 

föräldraskapet. Visserligen använder författarna benämningen andra viktiga personer, vilket skulle 

kunna inkludera andra personer än enbart släktingar. Men då benämningarna som antar en 

existerande släktrelation är fler skulle en kunna hävda att författarna normaliserar ett föräldraskap 

som bygger på hjälp och inspiration från nära släkt och vänner. Det gör att föräldrar som inte har 

denna sociala bakgrund utesluts från författarnas konstruktion av föräldraskap. 

Författarnas plats i texten 

I avsnittet om benämningar av föräldrar skrev jag om användningen av pronomenet vi i texten från 

2013, där det är osäkert vilka som inkluderas, mer än författarna själva. Då texten ingår i en 

handbok om föräldraskap får en anta att författarna valt att inkludera föräldrarna i benämningen vi. 

Det kan vara ett sätt att minska avståndet mellan författare och läsare, att tona ner författarnas roll 

som informerande auktoritet gentemot läsarna och skapa en slags förstående vi-gemenskap kring 

föräldraskapet. Men en skulle också kunna se det som författarnas sätt att genom en vi-gemenskap 

få läsarna att följa deras råd. Lennart Hellspong och Per Ledin skriver att ”det är ett vanligt grepp i 

reklam och propaganda att låta vi växa och bygga upp en språklig gemenskap som omfattar alla 
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deltagare” (Hellspong & Ledin 1997:174). Detta resonemang skulle framförallt kunna stämma in på 

textens avslutande stycke där författarna tydliggör sin syn på föräldraskap. Meningen i exempel 28 

(nedan) avslutar stycket och kan ses som ett slags propagerande och något läsarna förväntas följa. 

Exempel 28. Ur Att bli förälder (2013) 

28. Att bli förälder innebär att vi alltid bär våra barn med oss där vi går, att vi har 

dem med som en väsentlig del av livet och är ett vi med dem. 

I texten från 1983 förekommer det ingen liknande vi-benämning. Däremot synliggörs författaren på 

andra sätt. I texten från 1983 använder författaren benämningarna mig, jag och vi på BVC för att 

benämna sig själv. Vid dessa tillfällen är det tydligt att författaren refererar till sitt eget tyckande. 

Här inkluderas inte läsaren i något gemensamt vi, vilket skapar ett avstånd mellan författare och 

läsare, till skillnad från vi:et i texten från 2013. Avsaknaden av gemensamt vi ger heller inget sken 

av att något osynligt propagerande, vilket en skulle kunna hävda om texten från 2013. 

Sammanfattning av texternas benämningar 

I första analyskapitlet av den här uppsatsen har jag undersökt hur deltagarna i texterna Att bli 

mamma (1983) och Att bli förälder (2013) benämns och vad det säger om synen på föräldraroller 

och föräldraskap. En första viktig iakttagelse blev synlig redan i rubrikerna. Texten från 1983 är 

riktad till en nybliven mamma, vilket visar på författarens antagande om att en mamma är en 

självklar föräldraroll och en naturlig del av ett föräldraskap. Även en pappa blir del av 

föräldraskapet. Hans roll verkar dock inte vara av så stor vikt då han bland annat benämns 

tillsammans med utomstående. Benämningen barnets pappa har flera funktioner i texten. Att tydligt 

tala om att det specifikt rör sig om barnets pappa gör honom inte till en självklar föräldraroll i 

sammanhanget. I kombination med benämningen mamma skapas även antaganden om ett 

heterosexuellt förhållande, vilket i sin tur producerar heteronormativa föreställningar om 

föräldraskapet. Författarna till texten från 2013 har valt att rikta sig till föräldrar, eller närmare 

bestämt en förälder. Genom den benämningen inkluderar författarna olika typer av föräldraroller. 

Men benämningen förälder är en aning vansklig. Dels skulle en kunna hävda att författarnas val av 

den singulara formen inkluderar personer som av olika anledningar är ensamma i sitt föräldraskap. 
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Benämningen förälder skulle även kunna ses som om att fenomenet föräldraskap är en individuell 

företeelse, snarare än social. Kanske råder författarna bot på detta genom att även använda 

benämningen vi. Med i den benämningen inkluderar författarna även sig själva som deltagare, vilket 

kan ses som att de är vi med alla föräldrar. Det kan även vara ett sätt att propagera för sina 

resonemang och få läsarna att följa råden. Denna typ av vi-benämning förekommer inte i texten från 

1983. 

En benämning som texterna har gemensamt och som används flitigt är det generiska pronomenet 

man. I båda texterna kan vi se hur författarna med hjälp av man riktar sina resonemang till en stor 

skara läsare och kan på så vis inkludera fler föräldrar. Men benämningen man blir även 

problematisk då råden och resonemangen som sätts samman med man blir till en slags sanning om 

hur man bör förhålla sig i sin roll som förälder. Genom benämningen skapar författarna normativa 

föreställning om föräldraskap. 

Hur barnet benämns skiljer sig åt i de båda texterna. Till att börja med förekommer det mer än 

dubbelt så många benämningar i texten från 2013 än i texten från 1983 vilket gör barnet mer synligt 

i den senare texten och skulle där kunna ses som en viktigare deltagare. Varianterna av barn-

benämningar ser även de olika ut i texterna. I texten från 1983 beskrivs barnet i allmänna och 

opersonliga former. Benämningen barn används flest gånger. Det kan jämföras med varianterna i 

texten från 2013 där benämningarna till största delen utgörs av barnet/barnets. Dessa benämningar 

talar om att det rör sig om ett specifikt barn – läsarens barn, vilket gör barnet till en individ och 

vidare en betydelsefull deltagare i familjen. 

Även benämningarna av utomstående skiljer sig åt i texterna. I likhet med barn-benämningarna är 

de av mer allmän karaktär i texten från 1983. Här ser vi varianter som ingen, alla, många mfl. I 

texten från 2013 är de mer specifika, exempelvis familjen man vuxit upp med, sina föräldrar, syskon 

mfl. Att författarna i texten från 2013 gör utomstående till individer får dock en annan effekt till 

skillnad från benämningarna av barnet (se avsnittet ovan). Genom dessa specifika benämningar av 

utomstående skulle en kunna hävda att författarna skapar föreställningar om att läsarna kommer 
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från en viss social bakgrund där släkten blir viktig för synen på föräldraroller och föräldraskap. Det 

utesluter föräldrar som av olika anledningar inte har nära band med familj och vänner. 

Vilka andra språkliga medel än benämningar använder författarna för att konstruera en bild av 

familj, föräldraroller och föräldraskap? I nästa avsnitt av analysen tittar jag närmare hur författarnas 

val av språkhandlingar påverkar relationen till läsaren och synen på föräldraskap. Jag undersöker 

även vilka deltagare som skrivs fram som aktiva eller passiva i texterna. 

8.2 Språkliga medel för att beskriva ett normalt föräldraskap 

I följande avsnittet undersöker jag vilka språkliga medel författarna till texterna Att bli mamma och 

Att bli förälder använder för att beskriva ett normalt föräldraskap. Genom att med hjälp av 

Systemisk funktionell grammatik (SFG) analysera språkhandlingar, modalitet och förstadeltagare 

kan jag skönja vilken bild av föräldraskap som förmedlas och synliggöra vilka som skrivs fram som 

aktiva respektive passiva i texterna och vad det säger om synen på föräldrarollerna. 

Min analys visar att påståendesatser och modalitet av typen vanlighet dominerar i båda texterna. 

Det modala verbet kan används frekvent. Dessa språkliga val skulle kunna förmedla en bild av vad 

författarna påstår vara vanlig i ett föräldraskap. Alltså vad som ses som normalt. Nedan redogör jag 

först resultatet av analysen av språkhandlingar och modalitet. Därefter följer analysen av 

förstadeltagare. 

Påståenden om det normala 

Med hjälp av den interpersonella metafunktionen i Systemisk funktionell grammatik (SFG) kan en 

titta på språkhandlingar i texter. På så sätt går det att få syn på hur språket skapar relationer mellan 

talare och lyssnare eller som i denna undersökning, mellan författare och läsare. I texterna från 1983 

och 2013 utgörs majoriteten av språkhandlingarna av påståendesatser. Påståendesatser är vanligt i 

texter av det informativa slaget, som faktatexter, vilka inte förväntar sig någon respons från läsaren. 

Läsaren förväntas inte reagera med frågor eller handlingar efter det som påstås. Med det i åtanke, i 

min studie av hur föräldraskap konstrueras, blir det viktigt att undersöka vad som påstås om 
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föräldrar och familj, vidare hur författarna påstår det. Det kan ge en bild av vilka föreställningar om 

föräldraskap som förmedlas i texterna. Tabell 06 (nedan) visar fördelningen av texternas 

språkhandlingar. 

Tabell 06: Översikt över språkhandlingar i texterna från 1983 respektive 2013. 

Som tabellen visar, dominerar påståendesatserna i bägge texterna. I texten från 1983 förekommer 

det 50 påståendesatser, och i texten från 2013 totalt 35 stycken. Det är drygt 94 procent respektive 

drygt 71 procent av texternas språkhandlingar. Med denna dominans kan det vara angeläget att titta 

på hur dessa påståendesatser realiseras för att förstå hur de förväntas mottas av läsaren. Genom att 

titta på vilken typ av modalitet texterna innehåller kan påståendesatsernas egentliga syften 

synliggöras. Valet av modalitet påverkar hur det som skrivs eller sägs ska tolkas. De modala verben 

kan, bör, ska, måste ger alla olika betydelse för hur en sats ska förstå och tolkas (Holmberg & 

Karlsson 2013:66-67). Modala verb och satsadverbial kan delas in efter kategorierna vanlighet, 

sannolikhet, villighet och förpliktelse. Modalitet av typen vanlighet och sannolikhet används ofta i 

utbyte av information. Modalitet av typen förpliktelse och villighet öppnar upp för olika typer av 

handlingar (Holmberg 2011:106-107). Titta på meningen i följande exempel hämtat från Att bli 

förälder (2013): ”Det kan upplevas som en stor press på hur man ska vara som nybliven förälder”. 

Det modala verbet kan tillhör typen vanlighet med låg grad på modalitetsskalan. Förståelsen och 

tolkningen av satsen blir helt annorlunda beroende på vilket modalt verb som används. Jämför 

exempelvis med verbet ska som till skillnad från kan har hög grad av modalitet och skapar en form 

av förpliktelse gentemot läsaren.  

Att bli mamma, 1983 Att bli förälder, 2013

Satstyp Antal i texten Satstyp Antal i texten

Påståendesatser 50 st (94,3 %) Påståendesatser 35 st (71,4 %)

Uppmaningssatser 2 st (3,7 %) Uppmaningssatser 0 st (0 %)

Erbjudandesatser 1 st (1,9 %) Erbjudandesatser 1 st (2,0 %)

Frågesatser 0 st (0,0 %) Frågesatser 13 st (26,5 %)

Totalt: 53 st (100 %) Totalt: 49
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Min analys visar att båda texterna, till största delen, innehåller modala verb och modala 

satsadverbial med modaliteten vanlighet. I texten från 1983 utgör typen vanlighet nästan 60 procent 

av textens modala verb och satsadverbial. I texten från 2013  är motsvarande siffra knappt 75 

procent. Tabellen/listan 07 (nedan) visar de mest förekommande modala verben och satsadverbialen 

av typen vanlighet i texterna från 1983 respektive 2013: 

Tabell 07: Översikt över de vanligaste modala verben och satsadverbialen av typen vanlighet. 

Det modala verbet kan används flitigt i båda texterna. Exempel 29-34 visar påståendesatser med 

modaliteten vanlighet i texterna. 

Exempel 29-31. Ur Att bli mamma (1983) 

29. Det kan kännas riktigt skönt att få gå hemma och ta hand om någon ett tag. 

Förresten kan man ju ta med barn på både möten och fotbollsträning – det är en 
rättighet att slåss för! 
30. Och på något underligt sätt kan man känna sig så ensam i den här upplevelsen, 
som om ingen annan riktigt kan förstå den, inte ens barnets pappa, nej allra minst 

han… 
31. I sådana situationer kan man känna sig genomledsen och alldeles övergiven, som 
om ingen förstod, som om ingen fattade någonting av det här med att få barn. 

Exempel 32-34. Ur Att bli förälder (2013) 

32. Det kan upplevas som en stor press på hur man ska vara som nybliven förälder. 

33. Den stora omställningen, livssituationen rent allmänt, och inte minst det höga 
kraven på att vara en ”perfekt” förälder, kan effektivt motarbeta ”lyckoruset” och få 

Att bli mamma –1983: Att bli förälder – 2013:

- kan (förekommer elva gånger) - kan (förekommer åtta gånger)

- brukar - brukar

- oftast - ibland

- ofta (förekommer två gånger) - ofta
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en att känna sig osäker, ensam och ibland ledsen. Så kan man känna, och det gör 
många. 
34. Som förälder kan man ha många undringar och frågor. […] Det här är frågor och 

upplevelser som man med fördel kan dela med andra föräldrar. 

Det är intressant att texterna, som ingår i rådgivande böcker om föräldraskap, inte rymmer fler 

satser med hög förpliktelse. En skulle kunna tänka sig att råd i omhändertagandet av barn 

(samhällets framtid), skulle innehålla fler uppmanande och förpliktande råd. Avsaknaden av modala 

verb som ska och måste mfl. gör således att författarens auktoritära roll minskar, vilket öppnar upp 

för läsarens egna reflektioner kring föräldraskapet.  

Som vi såg i exemplen ovan dominerar de modala verbet kan i båda texterna. Trots att kan är en 

form av modalitet med låg grad och kanske verkar harmlös i sammanhanget kan det ändå säga en 

del om vad vad texterna vill förmedla. Det vill säga, de skapar föreställningar om att det är vanligt 

att en kan ta med barn på fotbollsträning, att en kan känna sig ensam och ledsen för att ingen förstår, 

att pressen kan vara stor på nyblivna föräldrar och att en kan dela upplevelserna med andra 

föräldrar. Med hjälp av kan producerar författarna en bild av vad som är vanligt och normalt i en 

föräldraskap. Det vill säga, i texten från 1983 är det vanligt att mammor känner sig nöjda över att 

vara hemma med barnet men även känner sig ensamma och ledsna i sitt föräldraskap, vilket skulle 

kunna förmedla en normativ bild av dåtidens mammor. I texten från 2013 är det vanligt att föräldrar 

känner press på att vara en perfekt förälder och har många frågor om hur det är att vara förälder. Det 

skulle å sin sida kunna ses som en normativ beskrivning av att dagens föräldrar är osäkra och 

oroliga i sitt föräldraskap. 

Opersonliga förstadeltagare 

Den ideationella metafunktionen undersöker de erfarenhetsmässiga betydelserna i en text. 

Betydelser som går ut på att någonting görs, känns, sägs eller finns till kallas i den systemisk 

funktionella grammatiken för processer. Processerna kan sägas binda ihop deltagare, det vill säga 

processerna utgår från en deltagare och påverkar en annan. Den deltagare som processen utgår ifrån 

kallas förstadeltagare och den som påverkas blir andradeltagare (Holmberg & Karlsson 2013:75). I 

den relationella processen ”Förlossningen blir ofta en stark upplevelse” är det en stark upplevelse 

som binds ihop och påverkas av förlossningen, vilket gör förlossningen till förstadeltagare och en 
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stark upplevelse till andradeltagare. I analysen nedan undersöker jag förstadeltagarna i Att bli 

mamma (1983) samt Att bli förälder (2013). Genom att titta på vilka förstadeltagare som 

förekommer i de olika processerna kan jag undersöka vem eller vad det är som påverkar det som 

görs, känns, sägs eller finns och på sätt få fram vem eller vilka deltagare som görs aktiva eller 

passiva i texterna. Det i sin tur kan säga något om vilka vilka egenskaper föräldrarollerna tilldelas 

och vad det säger som synen på föräldraskap. I min analys av förstadeltagare har jag valt att endast 

titta på processkärnor i texterna, då de tydligast utgår ifrån förstadeltagarens påverkan. Dessutom är 

de huvudprocess i satserna, vilket även påverkar vilken roll förstadeltagaren tilldelas. 

Texten från 1983 innehåller till största delen relationella processer. Totalt 25 stycken 

(processkärnor). Det är drygt 50 procent av alla processer i texten. Det förekommer elva stycken 

materiella processer, åtta mentala processer och fem verbala. Relationella processer beskriver hur 

något är beskaffat och hur saker och ting förhåller sig till varandra. Sådana processer förekommer 

ofta i faktatexter av olika slag (Holmberg & Karlsson 2013:89-90). Den störst delen av de 

relationella processerna i texten från 1983 utgörs av verben är och blir: 

Exempel 35-37. Ur Att bli mamma (1983) 

35. Det är som om alla ork går åt till barnet […]. 

36. Det är så mycket att få ett barn. 

37. Och ändå – efter en kort tid hemma kan allt bli så annorlunda. Inte för att det blir 

så jobbigt med tvättning och blöjbyten och allt det där praktiskt […]. Och inte heller 
för att man blir bunden. Visst blir man det, hela livet blir ju annorlunda. Men det är 
man oftast inställd på. 

I exemplen ovan kan vi se att majoriteten av förstadeltagarna i texten utgörs av opersonligt det och 

pronomenet man, vilket är överensstämmande med texten i stort. 60 procent av förstadeltagarna i 

textens relationella processer utgörs av det. En skulle kunna hävda att den största delen av textens 

förstadeltagare osynliggörs och ersätts med något odefinierbart och abstrakt. Sammantaget kan en 

hävda att den stora delen relationella processer och användningen av förstadeltagaren det tyder på 

en hög grad av abstraktionsnivå i texten. 
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Texten från 2013 innehåller även den många relationella processer. Även här utgör de drygt 50 

procent av alla processer i texten. Här är dock de materiella processerna fler än i texten från 1983. 

De är 17 stycken till antalet och utgör drygt 35 procent av processerna i texten. Det förekommer 

fem mentala processer, inga verbala. Förutom skillnaden i att texten från 2013 innehåller fler 

materiella processer, det vill säga textens deltagare gör mer i texten från 2013 än i texten från 1983, 

så är dominansen av opersonligt det inte alls lika stor. Bland förstadeltagarna i de relationella 

processerna förekommer visserligen generiskt pronomen man, opersonligt det och pronomenet vi 

flest gånger. Men de utgör som sagt ingen dominans och en kan även se förstadeltagare som barnet, 

vissa, att vara förälder, som förälder, en ny människa etc. I denna text bli det alltså tydligare vem 

eller vilka deltagare i texten som beskrivs med en viss egenskap eller hur något förhåller sig till 

något annat. Det gör texten mindre abstrakt. Efter en närmare titt på några av de relationella 

processerna i texten från 2013 blir det dock intressant att undersöka författarnas resonemang kring 

när en blir förälder. Exemplen nedan illustrerar detta. 

Exempel 38-40. Ur Att bli förälder (2013) 

38. En ny människa har kommit till världen och man har fått en ny viktig uppgift i 
livet. 
39. När blir man förälder egentligen? När barnet är fött eller långt innan? 

40. Förlossningen blir ofta en stark upplevelse. Anspänningen är stor och man kan 
känna sig helt slut efteråt. 

En skulle kanske tycka att dessa exempel som handlar om barnets födelse borde inkludera 

föräldrarna på något aktivt sätt. Istället handlar processerna om abstrakta förstadeltagare som endast 

påverkar hur något är. Meningen förlossningen blir ofta en stark upplevelse (i exempel 40) handlar 

ju i själva verket om att en kvinna, aktivt, föder ett barn, vilket osynliggörs genom förstadeltagaren 

förlossningen. Detta går likväl att säga om exempel 38 och 39 där det beskrivs att barnet föds utan 

att föräldrarna inkluderas. Att genom en relationell process osynliggöra att det faktiskt är 

föräldrarna som gör något i födelseprocessen tilldelar dem en passiv roll i texten, vilket får dem att 

verka mindre betydelsefulla i sammanhanget. 
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Då texten från 2013 innehåller en del materiella processer kan det vara angeläget att titta på hur 

dessa förhåller sig till förstadeltagarna. Bland de materiella processerna utgör pronomenet man 30 

procent av förstadeltagarna. Man utgör alltså en knapp tredjedel av textens förstadeltagare vilket ger 

utrymme för exempelvis förstadeltagare som processen att bli förälder, det positiva 

graviditetstestet, barn och förälder, mitt barn etc. Exemplen nedan visar: 

Exempel 41-42. Ur Att bli förälder (2013) 

41. Man brukar räkna barnets födelse som det ögonblick då detta [stunden man blir 
förälder, min notering] händer. Men processen att bli förälder startar tidigare. Redan 
det positiva graviditetstestet utmanar […]. Barnets första rörelse gör det än mer 

påtagligt. 

42. Efter förlossningen lär barn och förälder känna varandra närmare för att så 

småningom hitta rytmen med mat, sömn och kontakt. Man ställer om till barnets 
tempo och får en annan vardagsrytm. 

Fler materiella processer där något görs skulle kunna leda till en text med fler aktiva deltagare. Och 

det stämmer in på texten från 2013. Men frågan är dock vem det är som gör det som beskrivs? Som 

vi kan se i exemplen är förstadeltagarna även här rätt allmänna och ogreppbara till karaktären. Det 

är inte nödvändigtvis textens definierade deltagare som gör något utan i många fall odefinierade 

ting, som exempelvis processen att bli förälder, det positiva graviditetstestet, generiskt man. Även 

förstadeltagare som barnets första rörelser i magen, ett ”vi”, det, andra samt under de första åren 

med barnet blir svåra att definiera. Sammantaget skapar detta en osäkerhet om vem eller vad det är 

som gör något i texten, det vill säga vem som är aktiv i texten. 

Sammanfattning av språkhandlingar, modalitet och förstadeltagare 

Texterna Att bli mamma (1983) och Att bli förälder (2013) utgörs till största delen av 

påståendesatser. Denna form av språkhandling är vanlig i faktatexter av olika slag och förväntar sig 

inte någon respons av läsaren. Författarna till de båda texterna påstår alltså saker om familjeroller 

och föräldraskap. Analysen av modalitet visade att dessa påståenden knappt innehöll någon typ 

förpliktelsemodalitet, vilket sammantaget kan säga något om författarnas syn på att läsaren själv är 

kapabel till att fundera och resonera kring föräldraskapet. Analysen av modalitet visade också att 
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påståendesatserna till största delen realiserades med modaliteten vanlighet vilket till en början 

verkade harmlöst. Men den stora andelen vanlighetsmodalitet skulle kunna synliggöra vad 

författarna anser vara vanligt och normalt i ett föräldraskap. Det kan ses som ett sätt att producera 

och reproducera en normativ bild av föräldraskap. 

Avslutningsvis visade analysen av texternas förstadeltagare att det och generiskt man användes 

flitigt i de relationella processerna i texten från 1983. Även i texten från 2013 förekom de ofta, men 

där fanns även mindre abstrakta förstadeltagare som barnet och att vara förälder mfl. Intressant 

blev det dock i satser som beskrev ett barns födelse där föräldrarna osynliggjordes som 

förstadeltagare, vilket gav dem en passiv roll och gjorde föräldrarna mindre betydelsefulla i 

sammanhanget. Texten från 2013 innehöll även fler materiella processer än texten från 1983. Här 

utgjorde förstadeltagarna till största delen av generiskt man och andra odefinierade förstadeltagare. 

Med denna abstraktion av förstadeltagare blev det inte tydligt vem som skrevs fram som aktiv i 

processerna. 

9. Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldraskap konstrueras i texterna Att bli mamma (1983) 

och Att bli förälder (2013). Dessa texter representerar delar ur första och sista upplagen av 

föräldrahandboken Leva med barn. Båda texterna handlar om den första tiden efter att ett barn 

kommit till världen och riktar sig således till nyblivna föräldrar. Jag vill synliggöra vilka 

föräldraroller som konstrueras och normaliseras i texterna och vad det säger om synen på 

föräldraskap i den tid då upplagorna publicerades. Boken Leva med barn delas ut gratis till alla 

nyblivna föräldrar via Barnavårdscentralen (BVC), vilket gör att den får ett stort spridningsområde 

och läses av många. Detta blir en viktig utgångspunkt och en röd tråd i arbetet med denna uppsats. 

Uppsatsen bygger på socialkonstruktivistiska ansatser och med hjälp av kritisk diskursanalys och 

feministisk kritisk diskursanalys kan jag blottlägga de konstruktivistiska diskurserna om 

föräldraskap och föräldraroller. Intersektionalitet ger mig möjlighet att synliggöra vilka andra 
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konstruktioner än könsroller som normaliserar föräldraroller och föräldraskap. Då uppsatsen är en 

kritisk diskursanalys finns det ingen given metod att använda. De metoder som förefaller vara mest 

lämpade för denna typ av analys är den interpersonella- och ideationella metafunktionen från 

Michael Hallidays teorier om Systemsik funktionell grammatik (SFG). Vidare utökar jag 

textanalysen genom att undersöka hur texternas deltagare benämns. 

Analysens första del, den om benämningar, visar att texterna benämner föräldrar på olika sätt. I 

texten från 1983 antas det redan på rubriknivå (Att bli mamma) att föräldraskapet består av en 

mamma. Antalet benämningar av mamman är betydligt fler än benämningar av pappan vilket gör 

henne till en självklar del av föräldraskapet. De få benämningarna av pappan samt det sätt som 

pappan benämns på visar att han inte är en lika stor del av föräldraskapet. De specifika 

benämningarna av en mamma och en pappa skapar även föreställningar om ett heterosexuellt 

föräldraskap. Könsuppdelningen i texten från 1983, där mamman görs till den självklara föräldern, 

och den heteronormativa synen på föräldraskapet, överensstämmer med resultaten i både Lind 

Palickis och Westbergs avhandlingar. Att texten från 2013 använder den ”neutrala” benämningen 

förälder skulle kan ses som ett sätt att motverka dessa föreställningar. Här görs istället föräldern och 

föräldraskapet till något individuellt, snarare än socialt. Men tar vi fasta på avhandlingarnas resultat 

som visar att texter från äldre tidsperioder lever kvar och påverkar nutidens syn på föräldraskap, om 

än i transformerad form, skulle en kunna hävda att användningen av benämningen förälder är ett 

sätt att, på ytan, sudda ut stereotypa könsföreställningar. Den individualiserade benämningen 

förälder skulle eventuellt kopplas till mamman som huvudsaklig förälder, vilket avhandlingarna 

visat. Det i sin tur skulle kunna visa hur föräldraskapet från förr lever kvar och reproduceras i texten 

från 2013. 

Den frekventa användningen av det generiska pronomenet man visar sig också vara betydelsefullt 

för hur föräldraskap konstrueras. Samtidigt som det är ett sätt att inkludera fler läsare (föräldrar) i 

föräldraskapet kan även benämningen sägas vara ett kvitto på hur ett föräldraskap ska se ut. I 

samband med hur benämningen används synliggörs ett heteronormativt föräldraskap där 

homosexuella, transpersoner och adoptivföräldrar utesluts ur föräldraskapet. 
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Benämningar av barnet blir viktiga för att undersöka texternas konstruktioner av familjen vilket kan 

säga en del om synen på familjen. I texten från 1983 beskrivs barnet som ett fenomen snarare än en 

individ. I likhet med resultaten i Westbergs avhandling, blir barnet i texten från 2013 mer central i 

diskurserna om föräldraskap. Vilket gör att barnet får en tydligare roll som individ och vidare en 

självklar plats i familjen.  

Benämningarna av utomstående i texterna visar en viktig skillnad. I texten från 1983 är 

benämningarna odefinierade vilket gör de utomstående opersonliga och svåra att relatera till. I 

texten från 2013 är de desto tydligare, vilket leder till föreställningar om att föräldrar kommer från 

en viss social bakgrund, där släktrelationer är viktiga i konstruktionen av föräldraskapet. Det 

normaliserar ett föräldraskap där släkten och vänner finns nära till hands och blir viktiga deltagare i 

föräldraskapet. En sådan syn utesluter föräldrar som inte har ett rikt utbud av nära relationer, vilket 

skulle kunna utesluta föräldrar vars släkt inte bor i Sverige eller andra föräldrar som av olika 

anledningar är ensamma i sitt föräldraskap. I texten från 2013 skulle alltså konstruktionen av 

föräldraskap bli en klassfråga och i viss mån en fråga om ett svenskt sätt att beskriva familjer och 

familjekonstellationer. 

Andra delen i analysen visar att påståendesatser med modaliteten vanlighet dominerar i texterna. 

Detta ger sken åt hur ett vanligt och normalt föräldraskap ter sig. Texten från 1983 visar således en 

syn på mammor som nöjda över att gå hemma med sitt barn men samtidigt ensamma och ledsna för 

att ingen förstår dem. I texten från 2013 normaliseras föräldrar som oroliga och osäkra i sitt 

föräldraskap. Återgår vi till Lind Palickis och Westbergs resultat om hur historiska diskurser om 

föräldraskap lever kvar i nutida diskurser skulle en kunna hävda att föräldraskapet (med mamman 

som huvudperson) konstrueras som en tid av ensamhet och orolighet. 

Analysen av förstadeltagare visar en hög andel av odefinierbara och abstrakta förstadeltagare, vilket 

osynliggör föräldrarna i texten. På så vis tillskrivs de en passiv roll i föräldraskapet. Det skulle alltså 

kunna ses om en konstruktion av föräldraskap där föräldrarnas inte ses som aktiva. Det kan sättas 

samman med resultaten från analysen av språkhandlingarna (stycket ovan), vilket normaliserar en 

bild av föräldrar som ensamma, ledsna och oroliga. Sammantaget konstruerar detta en bild av 
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föräldrar som oförmögna och okapabla att själva definiera och bestämma över sitt föräldraskap. 

Denna syn på föräldraskap ger en tydligare förståelse av varför boken Leva med barn 

överhuvudtaget finns till. Trots att folkhemsidealets syn på föräldraskap, som 

samhällsangelägenhet, förändrats sedan 1920-talet (se bakgrundskapitlet) går det att se spår av 

föreställningarna i de texterna som analyserats i denna uppsats. Texterna kan ses som ett sätt att leda 

(osäkra och oroliga) föräldrar till att fostra framtiden samhällsmedborgare. Författarens inkludering 

i benämningen vi (i texten från 2013) kan även sägas bidra till denna syn på föräldraskapet. Då 

benämningen kan förstås som ett slags propagerande sätt att få föräldrarna att följa råden och 

resonemangen i texten. 

Sammanfattningsvis ser vi hur texterna reproducerar nedärvda diskurser om heteronormativa 

föräldraskap, vilket varit fallet i Lind Palickis och Westbergs studier. Trots att synen på kärnfamiljen 

omdiskuterats i samband med fler rättigheter för homosexuella och transpersoner under 2000-talet, 

har historiska, heteronormativa, diskurser om könsroller och föräldraskap levt vidare, även om det 

kanske ser annorlunda ut på ytan. Konstruktionerna av kön blir således avgörande för hur 

föräldraroller och föräldraskap skrivs fram i texterna Att bli mamma och Att bli förälder. Vi har även 

sett tendenser på hur konstruktionen av föräldraskap vilar på antaganden om att föräldrarna kommer 

från en viss social bakgrund, vilket gör att även klassperspektiv är av vikt i normaliseringen av 

föräldraskapet. Texternas konstruktion av föräldraskap blir betydelsefullt i termer av makt då 

texterna (läs: normaliseringen av föräldraskap) når ett stort antal föräldrar, då de delas ut gratis via 

BVC. Att på detta vis exkludera föräldrar som inte överensstämmer med den bild av föräldraskap 

som texterna målar upp, gör att det går att tala om språklig diskriminering. 

Det är dock viktigt att påtala att den här uppsatsen endast analyserat en liten del av innehållet i 

första och sista upplagan av boken Leva med barn. Analyser av flera delar av upplagorna kan 

möjligtvis ge ett annat resultat. Dock kan denna uppsats analyserade texter, Att bli mamma och Att 

bli förälder få stor betydelse då de är placerade i inledningskapitlen. Texternas uppbyggnad och 

innehåll kan sägas vara med och sätta tonen för hur resterande delar ska förstås. För en framtida 

studie skulle en undersökning av fler avsnitt i upplagorna kunna ge en mer utvecklad analys och 

förhoppningsvis fler spännande resultat. 
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11. Bilagor 

Material 

Text 1: Att bli mamma (1983) 

Att bli mamma 

– Vad skönt att få komma hem! säger många mammor till mig när de just kommit hem från BB. 

Och ändå  – efter en kort tid hemma kan allt bli så annorlunda. Inte för att det blir så jobbigt med 

tvättning och blöjbyten och allt det där praktiska, sånt brukar kunna gå väldigt bra, i varje fall om 

man är två och kan hjälpas åt. Och inte heller för att man blir bunden. 

 Visst blir man det, hela livet blir ju annorlunda. Men det är man oftast inställd på. Många 

tror till och med att det ska bli värre än det blir. Man läser och hör så mycket om hur ”besvärligt” 

det är att ha barn, och hur låst man blir. Men den friheten kan man både ha och mista, i varje fall för 

en tid. Det kan kännas riktigt skönt att få gå hemma och ta hand om någon ett tag. Förresten kan 

man ta med barn både på möten och fotbollsträning – det är en rättighet att slåss för! 

 – Men, är det många som säger, det är något annat som händer, något som är svårare att 

beskriva. Kanske har det en del med trötthet att göra. 

 – När man kommer hem från BB blir det lätt så mycket krav. Telefonen ringer i ett, alla vill 

ringa och gratulera, och många kommer också för att ”beskåda underverket”. De flesta har med sig 

kaffebröd och blir sittande några timmar, och det är ju trevligt i och för sig. Och ändå kan man till 

slut känna att man bara vill tjuta och köra ut dem genom dörren! 

 Det är som om all ork går åt till barnet, till att mata, bada, ja till att vara med det helt enkelt. 

Det finns liksom inte plats för fler människor under de första veckorna. 

 Och några uttrycker det ungefär så här: 

 – Det är så MYCKET att få ett barn. Det uppfyller en så helt. Det är något som händer inom 

en som betyder så mycket mer än det som syns utifrån, än det som har med det praktiska att göra. 

Och på något underligt sätt kan man känna sig ensam i den här upplevelsen, som om ingen annan 

riktigt kan förstå den, inte ens barnets pappa, nej allra minst han… 
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 Koliken blir ofta en prövosten. Många barn får ju det. På barnavårdcentralen tycker vi 

kanske att det inte är så farligt. ”det går över”, säger vi – men som förälder kan man tycka att det är 

hemskt. Att gå och bära på ett barn och inte kunna trösta. Ofta är det värst på kvällarna, just när 

barnets pappa kommer hem från jobbet. Och även om man hjälps åt är det lätt att man som mamma 

känner sig ensam i sin oro och trötthet. 

 Så kommer kanske farmor och hälsar på en kväll, just när barnet skriker som allra mest. Till 

slut blir hon irriterad: 

 – Men snälla du, lägg ner henne i sängen, det hjälper ju ändå inte att bära, håller du på så där 

får du bära henne hela livet! 

 Och då kan det hända att barnets pappa säger: 

 – Jag tror hon har rätt, lägg ner henne istället, du gör ju inget annat än går runt och kånkar på 

henne! På det sättet kan hon ju aldrig somna. 

 I sådana situationer kan man känna sig genomledsen och alldeles övergiven, som om ingen 

förstod, som om ingen fattade någonting av det här med att få barn. 

 Många funderar över vad som egentligen händer inom en. Man märker hur sårbar man är, 

hur snabbt ledsenheten och övergivenheten kan skölja upp inom en trots att man stunden innan känt 

sig obeskrivligt glad. Många frågar om det har med hormonerna att göra – och visst är det en del av 

förklaringen. 

 Men jag tror också det hänger ihop med hur själva livet är. Att hinnan mellan glädjen och 

sorgen, mellan gemenskapen och ensamheten är så tunn när man befinner sig i livets centrum. 

 Det är en slags insikt många får under de här månaderna. Och trots att många kvinnor – och 

män – säkert har fått den förut kan man känna sig väldigt ensam om den. 

Text 2: Att bli förälder (2013) 

Att bli förälder 

Att bli förälder tillhör livets stora händelser. En ny människa har kommit till världen och man har 

fått en ny viktigt uppgift i livet. Ibland är det svårt att hinna med. Allt har gått så snabbt, och allt är 

förändrat. 
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När blir man förälder egentligen? När barnet är fött eller långt innan? Man brukar räkna barnets 

födelse som det ögonblick då detta händer. Men processen att bli förälder startar tidigare. Redan det 

positiva graviditetstestet utmanar – kan det vara sant? Barnets första rörelser i magen gör det än mer 

påtagligt. Kanske får man också höra barnets hjärtslag hos barnmorskan. Vem bär jag på? Vem finns 

där? Hur blir jag som förälder? Ett ”vi” börjar sakta ta form. 

Förlossningen blir ofta en stark upplevelse. Anspänningen är stor, och man kan känna sig helt slut 

efteråt. Samtidigt får man äntligen se sitt barn. 

Efter förlossningen lär barn och förälder känna varandra närmare för att så småningom hitta rytmen 

med mat, sömn och kontakt. Man ställer om till barnets tempo och får en annan vardagsrytm. 

Det kan upplevas som en stor press på hur man ska vara som nybliven förälder. Vi har att möta egna 

och andras förväntningar, som ofta förstärks i reklam och media. 

Den stora omställningen, livssituationen rent allmänt, och inte minst de höga kraven på att vara en 

”perfekt” förälder, kan effektivt motarbeta ”lyckoruset” och få en att känna sig osäker, ensam och 

ibland ledsen. Så kan man känna sig, och det gör många. Vi behöver tid att i lugn och ro finna egna 

sätt att vara med barnet och en ny, spännande och annorlunda gemenskap. Det är något som inte 

alltid kommer av sig självt – det kräver sin tid och en del arbete. 

Innan man får barn kan det vara svårt att riktigt föreställa sig hur det ska bli. Vissa har redan i 

förväg en dagordning och tydliga mål för föräldraskapet. Andra väntar och ser. Samtidigt som man 

tycks börja på första sidan i en oskriven bok, så har man redan en historia med egna erfarenheter 

från familjen man vuxit upp med. Det gäller traditioner, vanor och förhållningssätt. Hur man haft 

det med sina föräldrar, syskon och andra viktiga personer påverkar föräldraskapet, relationen och 

samspelet med det egna barnet. 
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Som förälder kan man ha många undringar och frågor. Utvecklas mitt barn normalt? Hur mycket 

sover barn? Vad är bra mat för mitt barn? Kan vi lämna barnet till någon annan och resa bort över 

helgen? Är det verkligen bara en lindrig förkylning? Behöver små barn kompisar? Hur ska jag räcka 

till för mitt barn? 

Det här är frågor och upplevelser som man med fördel kan dela med andra föräldrar. Att vara 

förälder kan innebära stunder av innerlig lycka och glädje, men också stunder av osäkerhet och 

känsla av otillräcklighet. 

Under de första åren med barnet går utvecklingen snabbt och är därför fulla av överraskningar. Från 

att vara liten och helt beroende så kan barnet vid två års ålder ta sig fram och utforska världen med 

nyfikenhet på egen hand. Vi har inte längre någon liten och följsam bebis som somnar i famnen, 

utan en aktiv, envis unge som uttrycker sina känslor med ännu större tydlighet. 

Att bli förälder innebär att vi alltid bär våra barn med oss där vi går, att vi har dem med som en 

väsentlig del av livet och är ett vi med dem. Ett vi som aldrig upphör att vara. 
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