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1 Inledning 

Den här avhandlingen handlar om hur betydelser och föreställningar som rör 

mänsklig vardag förhandlas och regleras i olika historiska och semiotiska 

sammanhang. Mänsklig vardag är ett milt sagt diversifierat fenomen och 

innefattar en mängd skiftande praktiker, deltagare och handlingar, samtidigt 

som det finns vardagliga praktiker av mer allmänmänsklig karaktär. 

Föräldraskap är en sådan allmänmänsklig praktik. Alla är vi nämligen 

barn till föräldrar och många har även egna barn. Det är också en historiskt 

kontinuerlig praktik – människor har fött barn i alla tider – samtidigt som 

uppfattningar och föreställningar om föräldraskap varierar mellan olika 

sociohistoriska kontexter. Det är på så vis en historiskt kontinuerlig och sam-

tidigt sociohistoriskt föränderlig praktik, och spänningsfältet mellan kon-

tinuitet och förändring utgör intressekärnan i denna avhandling. Mer precist 

intresserar jag mig för hur föreställningar, eller diskurser om föräldraskap 

reproduceras i och över gränser mellan olika sakprosatexter och historiska 

sammanhang. 

Frågan är alltså hur föräldraskap förhandlas och regleras diskursivt, dvs. 

med hjälp av språk och andra betydelseskapande resurser. Genom att gå till 

Nationalencyklopedin ser vi hur ordet förälder definieras som en ”person 

som är far eller mor till en viss person”.1 Definitionen fungerar reglerande 

genom att ange att det finns två sätt att vara förälder på, ett manligt och ett 

kvinnligt, och att praktiken är avhängig en relation till ett barn. Denna 

encyklopediska sanning ter sig relativt självklar, men i denna avhandling ger 

jag mig i kast med att sätta dylika och nutida sanningar om föräldraskap i 

historisk belysning. Särskilt intresserar jag mig för hur frågor om varför för-

äldrar bör vara på särskilda sätt besvaras i olika historiska perioder. Sådana 

frågor besvaras med legitimeringar, dvs. med semiotiska handlingar som 

fungerar rättfärdigande. 

Att diskurser om föräldraskap legitimeras på ett sociohistoriskt skiftande 

sätt går att illustrera med tre korta exempel. Under 1870-talet ser vi t.ex. hur 

tidskriften Svenska Familj-Journalen åberopar en kristen skaparauktoritet för 

att besvara den implicita frågan om varför kvinnor bör vara föräldrar:  

Det torde ej vara svårt att förstå, hvem som af Skaparen ämnades att utöfva 

det första inflytandet på barnet – det är modren, och djupt får hon en gång 

ångra, om hon lemnar detta dyrbara privilegium uti en annans. (SFJ 1873:3) 

                          
1 http://www.ne.se, uppslagsord föräldraskap och förälder. 
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En religiös sanning reglerar alltså föräldraskap som en primärt kvinnlig 

angelägenhet, men vänder vi blicken mot texter från 1940-talet lyser sådana 

religiösa regleringar med sin frånvaro. Den implicita fråga som i stället be-

svaras är varför moderskap bör praktiseras på särskilda sätt. Exempelvis 

legitimeras kunskapsväglett moderskap som förebildligt i den statliga in-

formationsbroschyren Barn i goda händer: 

Att vara en god mor fordrar kunskaper lika väl som andra uppgifter i livet. 

(BIGH 1948:3) 

Riktar vi i stället blicken mot 2010-talet ser vi hur tidningar som Vi För-

äldrar besvarar frågan om varför kvinnor är lämpade för föräldraskap genom 

att hänvisa till vetenskapsförankrade sanningar om kvinnors hormonella 

natur: 

Hormonerna [hos kvinnan] hjälper till att fixa förälskelsen. Våra skal mot 

omvärlden öppnas upp så att vi kan ta emot det lilla barnets signaler, säger 

[psykologen] Anna Sylvén. (ViF 2013, 3:72) 

Dessa inledande citat illustrerar att reglerande föreställningar om föräldra-

skap artikuleras diskursivt från 1870-talet till idag, samtidigt som det är 

ganska olika typer av föreställningar som träder fram. Alla citat innehåller 

dock legitimeringar, och med avhandlingen vill jag, genom att relatera ut-

sagor som dessa till varandra över tid, skapa förståelse för hur reglering av 

mänsklig vardag i vår nutid är historiskt betingad. 

Avhandlingen låter sig således positioneras som en kunskapskritisk och 

diskurshistorisk studie, och empiriskt följer avhandlingen en moderniser-

ingsprocess genom att göra nedslag under 1870-talet, 1940-talet och 2010-

talet. Den historiska analysen är alltså diakront disponerad, men strävar inte 

efter att en skriva en kausal historia. Med den diakrona analysen vill jag i 

stället skapa en historiserande förståelse för hur diskurser om föräldraskap 

förhandlas, förändras och traderas över tid.  

1.1 Historisering som forskningsuppgift 

Genom att vandra i föräldraskapets historia vill jag bringa klarhet om nu-

tiden och avhandlingen ansluter på så vis till en genealogisk forsknings-

tradition som tar avstamp i Michel Foucaults texter (se t.ex. Foucault 2008a, 

jfr Nilsson 2008). Särskilt låter jag mig inspireras av genealogins betoning 

av historien som en diskontinuerlig process och dess misstänksamhet mot 

”kontinuiteter och historiska orsakskedjor” (Nilsson 2008:79, jfr Nilsson 

2007:23). Min studie börjar förvisso i 1870-talet och vandrar framåt i tid, 

men som redan antytts strävar inte studien efter att skriva en föräldraskapets 

kronologi på jakt efter föreställningars ursprung (jfr Foucault 2008a:101 f.). 

I stället intresserar jag mig för diskursers diakrona härkomstlinjer och  



 15 

för hur föreställningar som artikuleras vid en tid kan leva vidare som 

diskontinuiteter – dvs. som variationer, fragment och oförutsägbara 

transformationer – under senare tider (jfr Wrana m.fl. 2014:74 f.). 

I linje med genealogin och språkvetenskaplig kritisk diskursanalys (se 

t.ex. Wodak & Meyer 2016) har min studie dessutom en strävan efter att de-

stabilisera och undergräva (diskriminerande) föreställningar och tankefigurer 

som i vår nutid reproduceras som förgivettagna och legitima. Studien tar 

dock inte avstamp i vår nutids förgivettaganden och legitima sanningar, utan 

undersöker hur legitimitet etableras och åstadkoms genom diakrona dis-

kursiva processer. I ett empiriskt spann på 140 år vill jag alltså identifiera 

hur legitimeringsprocesser formar föreställningar och idéer på sätt som ”givit 

upphov till det som betyder något för oss idag” (Nilsson 2008:72). 

För att möjliggöra historiseringen av föräldraskap väljer jag att arbeta 

med begreppet subjektsposition, som avser diskursivt etablerade sätt att vara 

människa på (Baxter 2003). Genom att undersöka vilka subjektspositioner 

som legitimeras, men också hur de legitimeras, vill jag fånga hur diskonti-

nuiteter, transformationer och variationer åstadkoms på diskursiv väg. 

I den diakrona analysen av subjektspositioner intresserar jag mig dess-

utom för makt. Med utgångspunkt i feministiska läsningar och tolkningar av 

Foucault (t.ex. 2002:102) betraktas makt som något som präglar alla sociala 

relationer. Med den historiserande analysen vill jag undersöka vilka frigör-

ande såväl som begränsande maktrelationer som ryms inom föreställningar 

om föräldraskap från olika tider. En legitimeringsanalys av subjektsposi-

tioner och deras samverkande maktrelationer tillämpas på så vis som genea-

logisk metod för att synliggöra de diskontinuerliga förändringar och varia-

tioner som diskurser om föräldraskap består av (jfr Foucault 2008a:120). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur föräldraskap legi-

timeras i sakprosatexter från 1870-talet, 1940-talet och 2010-talet. Vad jag 

vill undersöka är alltså hur frågan ”Varför ska vi vara föräldrar på särskilda 

sätt?” besvaras i olika sociohistoriska sammanhang samt hur svaren förhåller 

sig till varandra över tid. Avhandlingens övergripande syfte låter sig brytas 

ned i följande forskningsfrågor: 

 Vilka föräldraskapsrelaterade subjektspositioner legitimeras under 1870-, 

1940- och 2010-talet och vilka strategier och diskurser åberopas för att 

legitimera dessa? 

 Hur förhåller sig de legitimerade subjektspositionerna till varandra över 

tid? 

 Vilka maktrelationer reproducerar de legitimerade subjektspositionerna? 

 Hur realiseras legitimeringar visuellt och lexikogrammatiskt i texter från 

1870-, 1940- och 2010-talet? 
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Forskningsfrågorna har olika vetenskapligt fokus: den första och tvåledade 

frågan är empirisk, samtidigt som jag ser undersökningen som en exempli-

fiering av hur mänsklig vardag villkoras och regleras diskursivt. Den andra 

frågan sätter genealogiskt fokus på hur representationer från olika tider går 

att förstå som diakrona diskontinuiteter av varandra. Den tredje frågan 

fokuserar avhandlingens diskursteoretiska och feministiska intresse för makt 

och strävar efter att belysa föräldraskap som ett område inom vilket olika 

maktrelationer trängs i olika sammanhang. 

Den sista frågan är mer metodiskt orienterad och fokuserar legitimering 

som semiotiskt fenomen. Med frågan åtar jag mig att dels inventera vilka 

skriftliga och visuella resurser som har potential att realisera legitimerande 

betydelser, dels att undersöka huruvida realiseringsformer kan åstadkomma 

diakrona diskontinuiteter i diskurserna om föräldraskap.  

På ett övergripande plan riktar avhandlingen intresset mot vad texter 

åstadkommer i termer av diskurser, subjektspositioner och maktrelationer. 

Det är alltså inte texter, textsorter eller handlingsmönster som sådana som 

står i den analytiska förgrunden, utan de betydelsemässiga mönster och dis-

kurser som texter reproducerar tillsammans (jfr Seiler Brylla 2016:227, se 

även Spitzmüller & Warnkes 2011 resonemang om diskurs som lingvistiskt 

studieobjekt).  

Svensson (2005) menar att texthistoriska nordister tidigare sysselsatt sig 

med att sortera och klassificera texter, bedöma texters stilistik, undersöka 

förändrade språkbruksvillkor samt studera språkförändringar genom analys 

av historiska texter. Mitt sätt att ta mig an historiska texter låter sig inte 

riktigt inlemmas i denna nordistiska tradition, vilket huvudsakligen beror på 

att jag förhåller mig till texter som ett medel för att komma åt en mer 

abstrakt analysenhet. Detta angreppssätt erinrar dock om Svenssons (2005: 

69 f.) karakteristik av språkförändringsstudier, där texter studeras som ett 

sätt ”för att försöka få en bild av språkbruket vid en viss given tidpunkt eller 

över ett visst tidsförlopp”. Även om jag inte fokuserar språkstrukturella 

förändringar, intresserar jag mig på ett jämförbart sätt för betydelsemässiga 

mönster vid vissa givna tidpunkter och över ett visst tidsförlopp. Detta in-

dikerar att min studie kompletterar Svenssons uppställning, och med av-

handlingen vill jag visa att det går att arbeta med historiska texter på ett 

annat och diskursanalytiskt sätt. Avhandlingen har, och får, således det 

metodologiska syftet att introducera ett inom nordisistiken delvis nytt 

språkhistoriskt arbetssätt som antar diskurs i stället för text som analysenhet. 

1.3 Avhandlingens disposition 
I detta inledande kapitel har jag introducerat den forskningsuppgift jag åtar 

mig samt presenterat avhandlingens syften och forskningsfrågor. I kapitel 2, 

Diskursteoretiska förhållningssätt och överväganden, teoretiserar jag be-
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grepp såsom diskurs, makt, subjektspositionering och legitimering samt pre-

senterar avhandlingens sociosemiotiska angreppssätt. I kapitel 3, Material-

urval och metoder, presenterar jag avhandlingens diskurshistoriska metod-

ologi och materialinsamlingsprinciper och positionerar samtidigt undersök-

ningen i relation till tidigare diskursanalytisk forskning inom nordistiken. I 

kapitlet introduceras även avhandlingens analysmetoder. I kapitel 4, 5 och 6 

presenteras undersökningens diskursanalytiska resultat och kapitlen besvarar 

tillsammans de tre första forskningsfrågorna. Varje kapitel inleds med en 

historisk kontextualisering av respektive undersökningsperiod samt en kort 

sammanfattning av de centrala resultat som legitimeringsanalysen genererat. 

Därefter följer resultatpresentationen, som är sorterad utifrån de subjekts-

positioner som legitimeringsanalysen identifierat. Den fjärde forsknings-

frågan besvaras i kapitel 7, Legitimering och realisering, som lämnar de 

diskursanalytiska resultaten åt sidan. I kapitlet fokuseras i stället system-

atiska samband mellan legitimerande betydelser och realiserande resurser. I 

kapitel 8, Sammanfattande diskussion, summerar jag avhandlingens resultat 

och för en avslutande diskussion om diakron diskursanalys. 
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2 Diskursteoretiska förhållningssätt och 

överväganden 

I detta kapitel presenterar jag de diskurs- och språkvetenskapliga antaganden 

som avhandlingen vilar på. Inledningsvis klargörs avhandlingens diskurs-

analytiska ansats och centrala begrepp såsom diskurs, makt och subjekts-

positionering teoretiseras. Därefter introduceras legitimering som teoretiskt 

begrepp samt den sociosemiotiska språksyn som avhandlingen utgår från. 

2.1 Diskursanalytisk ansats 

I det föregående kapitlet introducerades denna avhandling som en Foucault-

inspirerad och genealogisk diskurshistoria och i detta och följande två avsnitt 

specificeras undersökningens diskursanalytiska ansats. Konkret presenteras 

hur jag med feministiska tillämpningar av Foucaults diskurs-, kunskaps- och 

maktbegrepp tar mig an historiseringen av föräldraskap.  

Avhandlingen diskursanalytiska ansats ligger nära vad Mills (2004, 2008) 

kallar tredje vågens feminism, alternativt poststrukturalistisk feminism i 

Baxters (2003) termer. Det är en feminism som i grova drag strävar efter att 

analysera identiteter och subjekt som diskursiva konstruktioner utan att sam-

tidigt polarisera grupper i essentiella kategorier som kvinnor–män, offer–

förövare, maktfull–maktlös, vi–dem. På ett liknande sätt strävar jag med 

denna avhandling efter att fånga hur föreställningar om föräldraskap kon-

stitueras av en mängd samverkande och potentiellt motstridiga diskurser och 

maktrelationer. 

Denna feministiska riktning har föregångare och på ett jämförbart vis talar 

Baxter och Mills om förmodern och modern respektive första och andra våg-

ens feminism. Kortfattat associerar Mills (2004, 2008, jfr Mills & Mullany 

2011) förmodern eller första vågens feminism med den kvinnliga med-

borgarrättsrörelsen och rösträttskampen kring 1900-talets början. Modern 

eller andra vågens feminism associeras med 1960- och 70-talets strävan efter 

att upphöja föreställningen om det universellt kvinnliga såväl som att 

politisera det privata (jfr Lind Palicki 2010:23 ff.). Denna strävan och kamp 

mot kvinnors underordning var typiskt strukturell och antipatriarkal och inte 

sällan förankrad i marxistiska ideologianalyser. Som Mills (2008:22) dock 

betonar bör de olika riktningarna inte förstås som polemiska skiften, utan 

som ett kontinuum av teoretisk utveckling och insikt (jfr Baxter 2003:5). I 
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det följande redogör jag för hur sådana utvecklingar och insikter tillämpas 

som tankeverktyg för undersökningens historiserande forskningsuppgift. 

2.1.1 Diskurs, kunskap och makt 

Hittills har diskursbegreppet använts ganska vagt i betydelsen ’föreställ-

ningar om ett visst fenomen’, men avhandlingens analytiska begrepps-

användning kräver precisering. På ett grundläggande plan väljer jag att i 

socialkonstruktivistisk tradition definiera diskurs som socialt konstruerade 

kunskaper som formar, reglerar och möjliggör mänsklig erfarenhet (jfr 

Foucault 2011:70, se även Baxter 2003:46, Mills 2004:17, van Leeuwen 

2005:94 ff., Reisigl 2007:29). Med socialt konstruerade menar jag att dis-

kurser utvecklas och reproduceras i specifika sociala kontexter.2 Med 

pluralformen kunskaper vill jag understryka att mänsklig erfarenhet kan 

formas, regleras och möjliggöras på olika sätt, dvs. att kunskaper kan formu-

leras utifrån olika perspektiv. Att diskurser vidare antas forma, reglera och 

möjliggöra mänskliga erfarenheter innebär att de betraktas som funda-

mentala för människors tillägnande av verkligheten. Det är genom diskurser 

som verkligheten antas bli möjlig att erfara. 

Vidare ser jag diskurser som tematiskt sammanhållna och kunskaps-

reproducerande (’en diskurs om x’), medan jag däremot ser specifika (delar 

av) texter och deras representationer av mänsklig erfarenhet som reprodu-

cerande fragment av diskurser (jfr Baxter 2003:46, van Leeuwen 2008:6, 

Jäger & Maier 2016:122, Reisigl & Wodak 2016:38). Diskurser och social 

kunskap reproduceras med andra ord på transtextuell nivå, dvs. över gränser 

och i samspel mellan olika texter. Diskurser antas således vara möjliga att 

identifiera utifrån transtextuella representationsmönster (jfr van Leeuwen 

2005:95, Spitzmüller & Warnke 2011:82). Vidare antar jag att det i text går 

att använda olika semiotiska modaliteter för att representera mänsklig erfar-

enhet och utgår på så vis från ett multimodalt antagande om att bl.a. språk, 

bild och layout tillsammans kan forma, reglera och möjliggöra mänsklig 

erfarenhet (jfr Kress & van Leeuwen 2001:5, Björkvall 2009:7 f.). 

Kortfattat betraktar jag diskurs som ett skiktat fenomen: mänsklig erfaren-

het formas och regleras som kunskapsobjekt genom representationsmönster 

på transtextuell nivå. Samtidigt antas den observerbara reproduktionen av 

kunskap komma till uttryck som fragment i enskilda texter, och sådana 

representationer antas i sin tur komma till uttryck genom användning av 

                          
2 Jag använder inte termen reproducera i betydelsen ’tradera’ eller ’återskapa’. Jag menar i 
stället att varje reproduktion också är produktiv. När diskurser reproduceras ser jag det alltså 
inte som en passiv kopiering av sedan tidigare etablerade synsätt, utan som en aktiv förhand-
ling av betydelse (jfr Hagren Idevall 2014:79 not 1, Wojahn 2015:12, not 4, Landqvist & 
Hornscheidt 2015:9 f. som använder skrivningen re_producera för att markera denna dyna-
mik). 
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olika semiotiska modaliteter. Detta skiktade förhållningssätt utgör avhand-

lingens diskursteoretiska grund, och i kapitlets fortsättning reder jag ut hur 

denna omsätts som tankeverktyg för att historisera diskurser om föräldra-

skap. I det nästkommande utvecklar jag avhandlingens syn på diskursiv kun-

skapsreproduktion. 

Diskurser uppfattas alltså som kunskapsproduktiva (jfr Mills 2004:17), 

men i genealogisk tradition menar jag samtidigt att det inte är möjligt att gå 

bortom diskurserna för att komma åt något som en prediskursiv sanning eller 

ett oförvrängt ursprung. Hos Foucault (2008a:104, 105) avfärdas sådana 

strävanden som villfarelser och chimärer, och min diskurshistoriska målsätt-

ning är inte att skala fram föräldraskapets ”exakta väsen” eller dess ”orubb-

lig[a] form som antas föregå allt yttre, accidentiellt och successivt” (Foucault 

2008a:103). Analysens mål är i stället att visa hur representationsmönster 

reproducerar reglerande kunskaper om föräldraskap i olika sammanhang och 

över tid. 

Att jag förnekar en prediskursiv mänsklig tillvaro innebär inte att jag sam-

tidigt avfärdrar den materiella verklighetens existens, men som Baxter 

skriver så kan inte materiella verkligheter  

exist outside the range of discourse, and to this extent they are difficult to 

distinguish conceptually from social realities. Competing discourses work to 

determine and fix the meanings of the material world and hence our 

experience of social realities. (Baxter 2003:9) 

Materiella erfarenheter och upplevelser befinner sig alltså aldrig i ett dis-

kursivt vakuum (jfr Nilsson 2008:65), eftersom de blir betydelsefulla genom 

att ständigt konceptualiseras i och genom diskurser, aldrig utanför dem. 

Diskurser antas göra verkligheter menings- och betydelsefulla, varför jag 

väljer att studera diskursiva representationer av och kunskaper om föräldra-

skap i relation till varandra och inte till ”verkligheten”.3 

Som Mills (2004:19) påpekar är diskursiv kunskapsreproduktion sam-

manlänkad med reproduktion av maktrelationer, och i linje med den tredje 

vågens feminism väljer jag att framhäva makt som något annat än en 

repressiv kraft som utövas inom asymmetriska relationer mellan olika soci-

ala grupper. Makt perspektiveras i stället som något som präglar alla dis-

kursiva kunskapsobjekt och sociala relationer, och därmed som något pluralt, 

nätliknande och potentiellt motstridigt (jfr Foucault 2002:102 ff.). Maktrela-

                          
3 Detta angreppssätt såväl erinrar om som avviker från det dialektiska synsätt som utgår från 
att diskurser såväl speglar som återskapar verkligheten och dess sociala strukturer (jfr Fair-
clough 1992:64, 2003:124). Utifrån ett mer antimaterialistiskt perspektiv menar jag att diskurs 
och verklighet inte kan separeras, eftersom verkligheten inte går att konceptualisera utan 
diskurser om densamma (jfr Baxter 2003:52, Baxter 2008:248 f.). Även denna avhandling 
fungerar på så vis som ett enskilt och kunskapsformande fragment, men gör samtidigt inga 
anspråk på att formulera en slutgiltig sanning. 
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tioner antas dessutom vara målorienterade och kunna fungera såväl fri-

görande som begränsande, varför det blir missvisande att tala om makten i 

bestämd form (jfr Mills 2008:27). Med detta analytiska förhållningssätt till 

makt avser jag att belysa föräldraskap som ett kunskapsområde inom vilket 

olika – potentiellt motstridiga och motståndsmässiga – maktrelationer trängs 

och samverkar med varandra. 

Intresset för maktrelationer kommer på så vis underifrån genom att inte 

anta ”någon binär och genomgående motsättning mellan de härskande och 

dem de härskar över” (Foucault 2002:104). Detta teoretiska perspektiv 

motiverar också varför jag väljer att inte fullt ut positionera undersökningen 

som en kritisk diskursanalys (hädanefter förkortat CDA efter den engelska 

termen Criticial Disocurse Analysis). Inom CDA finns nämligen en tradition 

att betona och betrakta makt uppifrån, som en asymmetrisk kraft som 

diskriminerar särskilda sociala grupper (jfr Wodak & Meyer 2009:9). Det 

finns emellertid CDA-orienterade forskare som ser makt som något mer än 

förtryck och diskriminering (t.ex. Wodak 2008, Wojahn 2015), men det 

ligger samtidigt i CDA:s epistemologiska motiv att synliggöra och bekämpa 

diskriminering av förtryckta grupper. Viljan att bekämpa diskriminering del-

as förvisso av den tredje vågens feminism, men utifrån en strävan att bejaka 

förändring och motstånd och inte låsa sig fast i kategorier såsom offer och 

förövare väljer jag att uppmärksamma diskursernas motstridiga och flerskift-

ande kunskaps- och makteffekter. 

I nästa avsnitt uppmärksammas hur de analytiska begreppen subjekts-

position och subjektspositionering tillämpas för att fånga kunskaps- och 

makteffekter hos diskurser. 

2.1.2 Subjektspositionering 

Diskurser antas reproducera kunskaper och maktrelationer, och som teo-

retiskt verktyg för att fånga sådan reproduktion väljer jag att arbeta med 

begreppen subjektsposition och subjektspositionering. Begreppens teoretiska 

implikationer leder nämligen tanken bort från färdigformulerade, över-

ordnade och potentiellt stereotypiserande kategorier (jfr Hornscheidt & 

Landqvist 2014:140), och gör det på så vis möjligt att ta fasta på motstridig-

heter, motstånd och skiftande maktrelationer i den historiserande analysen. 

Beträffande subjektspositionering skriver Baxter att individer aldrig är 

outside of cultural forces or discursive practices but always ’subject’ to them. 

Their identities are determined by a range of ’subject positions’ (’ways of 

being’), approved by their culture and made available to them by means of 

the particular discourses operating within a given discursive context. (Baxter 

2003:25) 

Jag utgår alltså från att individer positioneras som subjekt utifrån den mång-

fald av diskurser som aktualiseras i ett visst sammanhang. Beroende av vilka 
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diskurser som aktualiseras antas det vara möjligt att samtidigt positioneras 

som maktlös och begränsad och maktfull och motståndsmässig (jfr Baxter 

2003:8 f.). Undersökningen värjer sig på så vis mot en mer deterministisk 

förståelse av subjektspositionering och syn på subjekt som underkastade 

ideologiers subjektsgörande anrop (jfr Althusser 1976:144). 

Min begreppsanvändning skiljer sig också från Baxters (2003), som stud-

erar hur individer förhandlar identiteter, relationer och möjligheter till makt i 

samtal. Med begreppen frågar jag i stället efter vilka subjektspositioner som 

reproduceras och regleras när föräldraskap tematiseras i texter, och genom 

att uppmärksamma mångfalden av positioner samt deras samspel och bero-

endeförhållanden vill jag fånga hur reglerande kunskaper och maktrelationer 

etableras interdiskursivt.4 Med interdiskursivitet menar jag hur diskurser kan 

länkas samman och interagera med varandra. Som tidigare påpekats är dis-

kurser tematiskt sammanhållna och kunskapsreproducerande (’en diskurs om 

x’), och när kunskap om ett visst tema reproduceras sker det i regel med 

referens till andra teman och kunskaper. Exempelvis illustrerar avhand-

lingens inledande exempel från 1870-talet hur en diskurs om föräldraskap 

reproduceras genom legitimerande referens till en kristen världsordning. På 

så vis reproduceras föreställningar om föräldraskap och kristendom inter-

diskursivt, och som Reisigl & Wodak (2016:28) påpekar är diskurser öppna 

och hybrida. 

Intresset för hur diskurser och subjektspositioner såväl interagerar som 

samkonstruerar betydelser går att beskriva som en intersektionell eller inter-

dependent perspektivering av föräldraskap. Intersektionalitetsbegreppet har 

utvecklats av forskare inom områden som postmodern feminism, post-

kolonial teori, Black Feminism och queer-teori och har inte minst använts 

för att kritisera den vithetsnorm som präglat och präglar feminism (Lykke 

2003:48, jfr Hornscheidt & Landqvist 2014:kap. 5). Med Lykkes (2003:52) 

ord belyser intersektionalitetsbegreppet ”hur individer subjektiveras som 

effekt av, och i förhandling med, föränderliga och hela tiden interagerande 

diskurser och maktaxlar kring bland annat genus, etnicitet, klass, ålder, sexu-

ell preferens, profession, nationalitet”.  

Att inta ett intersektionellt perspektiv kan dock sätta forskaren i en 

analytisk rävsax, eftersom det inte är empiriskt möjligt att beakta alla tänk-

bara maktrelationer och aktualiserade diskurser. Lykke (2003) föreslår därför 

att den enskilde forskaren måste välja att fokusera vissa kontextuellt motiv-

erade kategorier och maktrelationer på bekostnad av andra (jfr Wodak 

2008:195). Carbin & Tornhill (2004) kritiserar dock sådana analytiska strate-

gier eftersom den intersektionella utgångspunkten just är att betydelse-

                          
4 Att positionering är ett interdiskursivt fenomen bekräftas t.ex. av Hornscheidt & Landqvist 
(2014:136 ff.) som särskiljer institutionell från social subjektspositionering och samtidigt 
poängterar att de olika typerna kan ingå i och förverkligas genom varandra. 
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skapande sker genom dynamiska samspel. Hornscheidt & Landqvist (2014: 

113 f.) formulerar en liknande kritik när de påpekar att intersektionella 

studier som tar sociala kategorier som analytisk utgångspunkt riskerar att 

reproducera desamma. 

Att inte ta positioner eller kategorier som analytisk utgångspunkt blir 

särskilt viktigt i en historiserande undersökning som denna. För att undvika 

anakronistiska läsningar och inte låta nutida diskurser forma förståelsen av 

det historiska materialet är det därför nödvändigt att påminna sig om att 

subjektspositionsbegreppet är ett analytiskt tankeverktyg som kan användas 

för att beforska hur mänsklig tillvaro görs betydelsefull och regleras dis-

kursivt (jfr Tolvhed 2010:62). Utifrån en ambition att inte sammanblanda 

kunskapens verktyg med forskningsmaterialets beskaffenhet strävar jag där-

för i görligaste mån efter att låta den empiriska analysen avgöra vilka dis-

kurser och positioneringar som är särskilt framträdande och relevanta att 

beakta synkront såväl som diakront. 

Som en strategi för att tillmötesgå denna strävan föreslår Tolvhed 

(2010:65) att den enskilde forskaren bör ”sätta de analytiska tankefigurer i 

centrum som samlar normerande inne- och uteslutande processer”, vilket i 

mitt ifall innebär att sätta föräldraskap i den historiserande analysens cent-

rum. En liknande ansats formuleras hos Vallström (2010:77), som menar att 

intersektionella kategorier konsekvent bör undvikas som vetenskaplig ut-

gångspunkt, och i stället betraktas som historiespecifik empiri. 

Ambitionen med den historiserande analysen är alltså att centrera för-

äldraskap som analytisk figur, och låta den empiriska analysen avgöra vilka 

interdiskursiva relationer och interdependenta positioner som konstituerar 

representationerna från olika tider. Subjektspositionsbegreppet används på så 

vis som ett verktyg för genealogiskt tänkande och som medel för att studera 

diskontinuiteter – variationer, uppbrott, och transformationer – i den trans-

textuella kunskapsreproduktionen av föräldraskap. 

2.2 Social praktik som analytisk figur 

Van Leeuwen (2008) presenterar ett diskursanalytiskt ramverk som gör det 

möjligt för mig att ställa föräldraskap i den historiserande analysens centrum 

och samtidigt frångå färdigbestämda positioneringar och maktrelationer. 

Kärnan i detta ramverk är sociala praktiker och hur sådana transformeras 

och regleras genom att rekontextualiseras med språk och andra semiotiska 

modaliteter. I nästa avsnitt redogör jag för van Leeuwens tankar om sociala 

praktiker och hur de transformeras och förhandlas diskursivt. Därefter teo-

retiserar jag legitimering som en diskursiv transformationstyp. 
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2.2.1 Sociala praktiker och diskursiva transformationer 

Van Leeuwen (2008:6–12) definierar social praktik som socialt reglerade 

sätt att göra saker på och menar att praktiker konstitueras av deltagare 

(”Participants”), deltagarkvalifikationer (”Eligibility Conditions”) och fys-

iska deltagarattribut (”Presentation Styles”), handlingar (”Actions”) och ut-

förandesätt (”Performance Modes”), tider (”Times”), platser (”Locations”) 

och platskvalifikationer (”Eligibility Conditions”) samt materiella medel och 

resurser (”Resources: Tools and Materials”) och kvalifikationer (”Eligibility 

Conditions”) hos dessa. När praktiker rekontextualiseras som kunskaps-

objekt är det alltså dessa element som transformeras och regleras, och van 

Leeuwen (2008:17–21) räknar med ersättningar (”Substitutions”), stryk-

ningar (”Deletions”), temporala omarrangemang (”Rearrangements”) och 

tillägg (”Additions”) som övergripande och kunskapsreproducerande trans-

formationstyper. 

Sådana transformationer och regleringar antas pågå i fortlöpande rekon-

textualiseringskedjor, vars förutsättningar van Leeuwen beskriver på följ-

ande sätt:  

In recontextualization, the recontextualized social practice may be (1) a 

sequence of nonlinguistic actions, for example dressing or having breakfast, 

(2) a sequence in which linguistic and nonlinguistic actions alternate […], or 

(3) a sequence of linguistic (and/or other semiotic) actions […]. The recon-

textualizing social practice, however, must always be a sequence of linguistic 

(and/or other semiotic) activities […]. (Van Leeuwen 2008:12) 

Rekontextualisering innebär alltså semiotisering av sociala praktiker. I denna 

avhandling intresserar jag mig primärt för hur föräldraskapspraktikens del-

tagare och deltagarkvalifikationer samt handlingar och utförandesätt – dvs. 

föräldraskapsrelaterade subjektspositioner – transformeras och regleras i 

olika sociohistoriska sammanhang. Van Leeuwens tankar om rekontextuali-

sering tangerar intertextualitet, som syftar på hur texter och deras repre-

sentationer kan sammanlänkas med varandra på olika implicita och explicita 

sätt (jfr Reisigl & Wodak 2016:28). När t.ex. en semiotisk praktik (A) 

rekontextualiserar en annan semiotisk praktik (B) upprättas en intertextuell 

relation mellan praktik (A) och (B). Sådana relationer kan manifesteras med 

såväl explicita referenser som med mer implicita anspelningar. 

Van Leeuwen verkar emellertid inom en tydlig CDA-tradition och antar 

på ett dialektiskt vis att rekontextualiseringskedjor dels har en definierbar 

startpunkt, dels att rekontextualiseringar kan gå varvet runt och påverka den 

praktik som utgör kedjans startpunkt (van Leeuwen 2008:12 ff.). Detta 

antagande implicerar att det är möjligt att identifiera enskilda diskursers och 

praktikers ursprung, men som tidigare framhållits är det utifrån en genea-

logisk historiesyn svårt att upprätthålla sådana strävanden. Därför förefaller 

det mer motivererat att tala om ett kontinuum av rekontextualiseringar utan 
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början eller slut, och avhandlingen utgår från att praktiker och diskurser 

påverkar varandra, samtidigt som diskurser antas ha reglerande makt över 

praktiker.  

Avhandlingens intresse för diskursiv reglering uppmärksammas vidare i 

nästa avsnitt, där jag teoretiserar legitimering som diskursiv transforma-

tionstyp. 

2.2.2 Legitimering 

Legitimering är en transformationstyp som reproducerar reglerande och rätt-

färdigande kunskaper om sociala praktiker. Legitimeringar åstadkoms med 

olika former av semiotiska handlingar som besvarar varför saker bör göras 

på särskilda sätt. Med van Leeuwens egna ord kan rekontextualiserande 

praktiker  

add the ”why” to their representations of social practices, that is, they may 

add legitimations, reasons that either the whole of a social practice or some 

part of it must take place, or must take place in the way that it does. Texts not 

only represent social practices, they also explain and legitimate (or 

delegitimate, critique) them. (Van Leeuwen 2008:20) 

Legitimering definieras alltså som ett diskursivt och semiotiskt fenomen på 

textnivå, men innefattar samtidigt större sociologiska och sociopolitiska 

dimensioner. Exempelvis påpekar Martin Rojo & van Dijk (1997:531) att 

politik kan legitimeras via demokratiska val, och såväl van Leeuwen (2008: 

20 f., 110) som Mackay (2015:332) understryker att legitimering inbegriper 

en sociologisk rörelse mellan legitimering och legitimitet. Legitimerings-

processer kan alltså göra diskurser legitima, dvs. transformera dem till 

legitima förgivettaganden och frigöra dem från behovet av att legitimeras. 

Legitimitet förstås på så vis som en effekt av diakrona legitimerings-

processer (jfr van Leeuwen 2008:20 f.), samtidigt som Mackay (2015:332) 

betonar att också legitimitet åstadkoms och upprätthålls diskursivt. Legitim-

ering och legitimitet bör således ses som två poler av ett representations-

kontinuum, och med denna studie vill jag undersöka vilka föräldraskaps-

relaterade subjektspositioner som legitimeras över tid, men också hur 

diakrona legitimeringsprocesser åstadkommer legitimitet hos diskurser och 

subjektspositioner. Intresset för detta kontinuum innebär att analysen också 

uppmärksammar (diakront) påvisbar avsaknad av legitimering, dvs. repre-

sentationer av praktikaspekter som om de vore legitima och därför inte be-

höver legitimeras. 

Det är dock analysen av legitimeringar som står i centrum och van 

Leeuwen (2008) menar att semiotiska praktiker kan besvara ”varför”-frågan 

med fyra huvudtyper av legitimerande strategier (jfr van Leeuwen & Wodak 

1999, van Leeuwen 2007, se även Gustafsson 2009 för en grundlig svensk 

introduktion).  
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De urskilda strategierna är: 

 Auktoritetslegitimering (”Authorization”), som legitimerar genom hänvis-

ning till auktoritet hos t.ex. experter, lagar, förebilder, konformitet eller 

tradition. 

 Moralisk legitimering (”Moral Evaluation”), som legitimerar genom refe-

rens till värdesystem och positivt laddade diskurser, vilket bl.a. kan ske 

med evalueringar och moraliska jämförelser. 

 Rationalisering (”Rationalization”), som legitimerar genom att represen-

tera praktiker som förnuftigt motiverade. Detta kan dels ske genom att 

praktiker tillskrivs ändamålsorienterade syften, dels genom sannings-

konstruktioner som representerar praktiker och praktikdeltagare som 

naturgivna.  

 Mytopoesis (”Mythopoesis”), som legitimerar med narrativer och exem-

plifieringar i vilka en protagonist belönas för att ha deltagit i en legi-

timerad praktik, alternativt bestraffas för att ha avvikit från en legitimerad 

praktik. 

Dessa strategier kan aktualiseras av semiotiska praktiker i olika historiska 

och situationella sammanhang för att länka samman legitimerande diskurser 

och praktikrepresentationer med varandra. Dessutom antas realiseringen av 

dem inte vara bunden till någon specifik semiotisk modalitet. Strategierna är 

på så vis pansemiotiska (van Leeuwen 2008:25), samtidigt som frågan om 

hur de kan uttryckas och vad och vilka diskurser som kan åberopas i legi-

timerande syfte är sociohistoriskt betingad (jfr Mackay 2015:325 f.). Exem-

pelvis kan auktoritetslegitimering aktualiseras i olika sammanhang, sam-

tidigt som det är rimligt att anta att olika auktoriteter har mandat att reglera 

praktiker i olika sammanhang. Likaledes är det ett rimligt antagande att 

auktoriteter kan representeras på olika semiotiska sätt i texter från olika tider 

och sammanhang. Tillsammans ringar dessa antaganden in legitimering som 

en fruktbar ingång för att studera hur sociala praktiker regleras på dis-

kontinuerliga sätt över tid. 

Tidigare legitimeringsforskning har i första hand intresserat sig för poli-

tisk kommunikation och i Sverige har t.ex. Gustafsson (2009) studerat legi-

timering i svenska 1700-talspamfletter, medan Lind Palicki & Nord (2014) 

ägnar språkpolitiskt intresse åt hur diskurser om klarspråk legitimeras. Inter-

nationellt har uppmärksamhet ägnats åt hur diskurser om bl.a. krig och 

militärpolitik (van Dijk 2005, Peled-Elhanan 2010, 2012, Oddo 2011), 

migrationspolitik (Martin Rojo & van Dijk 1997, van Leeuwen & Wodak 

1999), global finanskris (Fonseca & Ferreira 2015), partipolitik (Mackay 

2013, 2015) och statlig makt (Pagani 2014) legitimeras.  

Med hänvisning till Jürgen Habermas teoretiseras ofta legitimering som 

ett slags strategisk kommunikation i sådana politolingvistiska studier (se 

t.ex. Gustafsson 2009, Chilton 2004). Enligt Habermas har kommunikativa 
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yttranden fyra giltighetsanspråk (se Habermas 1984:41 ff., Habermas 1976: 

xiii, Chilton 2004:42), och (något förenklat) antas ett giltigt och idealt 

kommunikativt yttrande vara begripligt, sant, ärligt och samtidigt riktigt och 

lämpligt för talaren att yttra.5 I situerad kommunikation antas alla yttranden 

dock formas av talarens strategiska syften, vilket innebär att giltighets-

anspråken sätts ur spel (Habermas 1990:164, jfr Chilton 2004:43). Strategisk 

kommunikation för tanken till avsändarintention, samtidigt som Habermas 

(1990:164 ff.) menar att strategier kan vara såväl medvetna och manipulativa 

som omedvetna och systematiska. 

På ett liknande sätt definierar Reisigl & Wodak (2009:94) diskursiva 

strategier som ”more or less intentional plan of practices […] adopted to 

achieve a particular social, political, psychological or linguistic goal” (jfr 

Reisigl & Wodak 2001:44, Wodak m.fl. 2009:31). Wodak m.fl. (2009:31 f.) 

menar vidare att strategiska handlingar förvisso är målorienterade, men att 

de samtidigt kan vara rutiniserade och konventionaliserade och understryker 

att graden av strategisk intention varierar mellan olika kommunikativa sam-

manhang. Strategier kan alltså artikuleras mer eller mindre intentionellt eller 

rutiniserat, varför den kommunikativa förståelsen av legitimerande strategier 

inte låter sig reduceras till en fråga om avsändaransvar och valfrihet (jfr 

Foucault 2002:105).  

Det ligger inte heller i denna avhandlings intresse att sätta legitimerande 

strategier i relation till eventuell avsändarintention. Intresset handlar i stället 

om att beforska vilka subjektspositioner och maktrelationer som legitimeras 

genom transtextuell användning av legitimerande strategier, oberoende av 

om de används intentionellt eller rutiniserat.  

Sammanfattningsvis teoretiserar jag legitimering på två nivåer i denna 

avhandling: dels som ett semiotiskt fenomen på textnivå som aktualiseras 

när sociala praktiker representeras och regleras diskursivt, dels som en trans-

textuell och diakron rörelse mellan legitimering och legitimitet som åstad-

koms i samspel mellan enskilda semiotiska praktikers användning av legi-

timerande strategier. Dessa nivåer förstås som ömsesidiga och för att kunna 

uttala sig om och analysera legitimering på såväl intra- som transtextuell 

nivå blir det nödvändigt att ta sig an legitimering ur ett semiotiskt perspektiv 

(jfr Martin Rojo & van Dijk 1997:527). I nästkommande avsnitt introduceras 

därför den sociosemiotiska språksyn utifrån vilken jag närmar mig legitimer-

ingars semiotiska egenskaper. 

                          
5 Habermas språksyn har beröringspunkter med Grice (1975:45 ff.) maximer rörande kommu-
nikativa samarbetsprinciper. De fyra maximerna är kvalitet, kvantitet, relevans och sätt 
(”Quantity, Quality, Relation, Manner”). 
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2.3 Sociosemiotik 

I detta avsnitt introduceras den sociosemiotiska och systemisk-funktionella 

språksyn  utifrån vilken jag tillämpar legitimeringsanalysen (Halliday 1978, 

Hodge & Kress 1988, van Leeuwen 2005, Kress & van Leeuwen 2001, 

2006). Ett av sociosemiotikens och den systemisk-funktionella lingvistikens 

(hädanefter förkortat SFL) grundantaganden är att semiotiska modaliteter, 

som t.ex. tal, skrift, bild och layout, tillhandahåller semiotiska resurser för 

socialt betydelseskapande. Med semiotisk resurs avser jag de aktiviteter och 

artefakter, fysiologiska såväl som tekniska, vi använder för att kommunicera 

och skapa betydelser i konkreta sammanhang (van Leeuwen 2005:3, jfr 

Halliday 1978:4, 192). Med semiotisk modalitet avses en organiserad upp-

sättning semiotiska resurser som kan användas för att skapa betydelser (jfr 

Jewitt 2014:23, Björkvall 2009:13). Skriftspråk är en särskilt central semi-

otisk modalitet med en organiserad (grammatisk) uppsättning semiotiska 

resurser för betydelseskapande, men ses samtidigt som en semiotisk modali-

tet bland andra, vars resurser sätter ramarna för vilka betydelser som kan 

uttryckas (jfr Kress 2014:64). Avhandlingen utgår på så vis från att texters 

betydelseskapande sker genom en kombination och ett samspel mellan olika 

semiotiska modaliteter. 

Inom sociosemiotiken antas betydelser skapas genom val mellan system-

atiskt ordnade semiotiska resurser. Valet – dvs. kontrasten mellan vad som 

väljs och vad som inte väljs men samtidigt kunde ha valts – uppfattas som 

den mest grundläggande principen för semiotisering av mänsklig tillvaro och 

erfarenhet (jfr Fontaine 2013:3, Halliday 2013:25 f.). Semiotiska system av 

betydelseskapande valmöjligheter ses med andra ord som en överordnad 

resurs, från vilket det är möjligt och nödvändigt att använda bestämda delar 

för att utrycka en viss, t.ex. legitimerande, betydelse i ett bestämt kommu-

nikativt sammanhang (jfr Hestbæk Andersen & Boeriis 2012:8, Halliday 

2013:18 f., Halliday & Matthiessen 2014:22 f.). 

Van Leeuwens (2008) legitimeringsmodell bygger på samma grund-

antagande: när något ska legitimeras så måste någon (eller flera) av de ovan 

presenterade legitimeringsstrategierna väljas. Sådana betydelseskapande val 

antas komma till uttryck, eller realiseras, genom användning av olika 

semiotiska resurser. Semiotiska resurser är alltså allt det som vi kan välja att 

använda för att semiotisera (och legitimera) vår mänskliga tillvaro, och olika 

semiotiska modaliteter tillhandahåller olika resurser. 

I likhet med t.ex. Wodak m.fl. (2009) menar jag dock att val och använd-

ning av semiotiska resurser inte (nödvändigtvis) sammanfaller med inten-

tionellt betydelseskapande, utan att användningen kan vara konventionali-

serad och bestämd av och samtidigt forma sociohistoriska sammanhang (jfr 

Halliday 2013:36). Detta sociosemiotiska förhållningssätt är konstruktiv-

istiskt, och som Fairclough framhåller delar CDA sociosemiotikens antag-

ande om att betydelseskapande är kontextuellt och socialt motiverat:  
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there are social reasons for combining particular signifiers with particular 

signifieds […]. This may be a matter of vocabulary – ‘terrorist’ and ‘freedom 

fighter’ are contrasting combinations of signifier and signified, and the 

contrast between them is a socially motivated one – or a matter of grammar 

[…] or other dimensions of language organization. (Fairclough 1992:75) 

Som påpekades i förra avsnittet är de legitimerande strategierna pansemio-

tiska och inom sociosemiotiken antas semiotiska resurser ha sociohistoriskt 

betingade betydelsepotentialer snarare än fasta betydelser (jfr Kress & van 

Leeuwen 2006:12, Björkvall 2009:15). Betydelsepotential kan därför lik-

ställas med det som är semiotiskt möjligt att åstadkomma med användning 

av en specifik resurs vid situerat betydelseskapande (jfr Halliday 2006:47) 

och van Leeuwen (2005:4) skiljer mellan teoretisk (”theoretical”) respektive 

aktualiserad (”actual”) potential. Medan den förra syftar på alla tidigare 

användningar samt alla potentiella användningar av en resurs, syftar den 

senare på de tidigare användningar som är bekanta och betraktade som rele-

vanta vid situerat betydelse- och textskapande. Teoretisk potential är således 

jämförbart med idén om språk som ett abstrakt och grammatiskt system, 

konstituerat av alla tidigare och alla möjliga användningar av det, medan 

aktualiserad potential förstås som en situerad instantiering av systemet. 

Sociosemiotiken utgår vidare från att resurser har multifunktionell poten-

tial att realisera tre huvudbetydelser eller metafunktioner. Resurser antas 

kunna ge uttryck för ideationella betydelser i fråga om mänsklig erfarenhet 

och den materiella världen, samt forma kommunikationens interpersonella 

relation i förhållande till det som representeras ideationellt. Dessutom räknar 

man med att resurser har potential att uttrycka textuell och kompositionell 

betydelse, som organiserar ideationella och interpersonella betydelser till 

sammanhängande texter. Ingen metafunktion ses dock som överordnad 

någon annan, och i text går det inte att skapa t.ex. ideationell betydelse utan 

att samtidigt skapa interpersonell och textuell betydelse (jfr Halliday 2013: 

31). 

Avhandlingens övergripande sociosemiotiska målsättning handlar om att 

inventera vilka lexikogrammatiska och visuella resurser som har teoretisk 

potential att realisera legitimerande betydelser. Med andra ord vill jag under-

söka hur legitimerande betydelser realiseras på intratextuell nivå genom 

användning av olika typer av metafunktionellt sorterade resurser. Genom att 

inventera hur legitimerande betydelser realiseras vill jag dessutom undersöka 

huruvida val mellan olika resurser kan förskjuta diskurser mellan legitim-

ering och legitimitet på transtextuell nivå och över tid. 

Sociosemiotiken antar vidare en skiktad (”stratified”) syn på metafunk-

tionellt betydelseskapande och skiljer mellan kontext, semantik, lexiko-

grammatik och den semiotiska handlingens fysiska uttryckssida (jfr Halliday 

& Matthiessen 2004:24 f., Holmberg m.fl. 2011:10 f.). Detta synsätt medför 

att betydelser och språkliga former hålls separerade samtidigt som relationen 
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mellan skikten inte förstås som kausal-sekventiell (jfr Halliday 2013:33, 

Kress & van Leeuwen 2001:4). Skikten antas i stället ingå i och realisera 

varandra, och grundtanken är att alla semiotiska aktiviteter är inbäddade i ett 

situationskontextuellt sammanhang, som realiseras som semantiska betyd-

elser, vilka realiseras genom användning av olika semiotiska resurser inom 

olika semiotiska modaliteter. 

Såväl semantiska val som val av realiseringsform ses vidare som betyd-

elseskapande, och inom SFL skiljer man mellan inkongruenta (alt. meta-

foriska) kontra kongruenta betydelserealiseringar (Holmberg & Karlsson 

2006:162 ff.). En kongruent realisering innebär kortfattat att form och betyd-

else överensstämmer, vilket t.ex. är fallet när en ideationell processbetydelse 

realiseras med ett verb eller när ett interpersonellt påstående realiseras med 

deklarativt modus, dvs. med en påståendesats. Samtidigt kan ideationella 

processbetydelser realiseras metaforiskt, t.ex. med ett substantiv, vilket 

medför en förtingligande och metaforisk betydelseglidning av ett processu-

ellt skeende (se vidare Karlsson 2011:31). Även interpersonella betydelser 

kan realiseras metaforiskt, vilket exempelvis sker när val av semantisk 

språkhandling inte överensstämmer med den satsform som väljs för att reali-

sera språkhandlingen. Exempelvis kan påståenden realiseras med frågesatser 

och vice versa (se vidare Holmberg 2011:103 ff., 108 ff.). Realiserings-

former betraktas med andra ord som betydelseskapande, alternativt som 

transformerande av sociala praktiker i van Leeuwens (2008) modell. 

Genom att föra samman sociosemiotikens grundantaganden med van 

Leeuwens diskursanalytiska ramverk antas alltså (kluster av) semiotiska 

praktiker forma diskurser om sociala praktiker genom olika semantiska och 

realiseringsorienterade val. Exempelvis kan deltagare exkluderas i diskursiva 

representationer genom att praktikkonstituerande handlingar realiseras med 

substantiv i stället för med verb (jfr van Leeuwen 2008:28 ff.).6 Att som van 

Leeuwen sätta social praktik i den analytiska förgrunden skiljer sig emeller-

tid åt från hur sociosemiotiska och systemisk-funktionella textanalyser 

brukar bedrivas. Vanligtvis relateras användning av semiotiska resurser och 

realisering av metafunktionella betydelser till olika situationskontextuella 

faktorer i syfte att visa hur situationskontexter går att utläsa ur texter. I 

Holmberg m.fl. (red.) 2011 återfinns flera exempel på sådana analyser. 

Denna åtskillnad syns också i hur van Leeuwen (2008:23 ff.) väljer att 

inte sortera de legitimerande strategierna som metafunktionella utan som 

sociologiskt motiverade sociosemantiska betydelser. De sociosemantiska be-

tydelserna har upprinnelse i sociala praktiker snarare än i situationskontexter 

samtidigt som de realiseras genom användning av semiotiska resurser med 

metafunktionell potential. Genom att kombinera van Leeuwens socio-

                          
6 Van Leeuwen presenterar en detaljerad inventering av hur deltagare i sociala praktiker kan 
representeras diskursivt och mitt exempel gör på intet vis rättvisa åt denna inventering. 
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semantiska och pansemiotiska strategier med en metafunktionell och reali-

seringsorienterad analys är det min målsättning att åskådliggöra hur kulturell 

och sociohistorisk betydelseförhandling kring en specifik social praktik 

åstadkoms genom val på realiseringsnivå. Utifrån denna målsättning väljer 

jag att ersätta SFL:s situationskontextbegrepp med social praktik, som antas 

realiseras och regleras med sociosemantiska betydelser, vilka i sin tur antas 

realiseras genom olika metafunktionella och realiseringsorienterade val. 

Skiktningen mellan social praktik, sociosemantiska betydelser och semio-

tiska resurser fungerar på så vis som en operationalisering av den diskurs-

definition som presenteras i avsnitt 2.1.1. Jag utgår från att praktiker formas 

och regleras som kunskapsobjekt genom att semiotiseras på transtextuell 

nivå av tematiskt sammanlänkade och sociohistoriskt bundna semiotiska 

praktiker. Samtidigt antas den konkreta kunskapsreproduktionen manifest-

eras som fragment när enskilda semiotiska praktiker realiserar sociosemant-

iska betydelser genom användning av semiotiska resurser med metafunk-

tionell betydelsepotential. Enskilda texters representationer och realisering 

av legitimerande strategier betraktas alltså som grunden till transtextuella 

mönster, dvs. till diskurser och deras kontinuerliga rörelser mellan legitim-

ering och legitimitet.  

Sammanfattningsvis har jag med detta kapitel redogjort för avhandlingens 

diskursanalytiska strävanden och preciserat vikten av att inte arbeta med 

färdigbestämda positioner och maktrelationer i en diskurshistorisk under-

sökning. I samband med det har social praktik introducerats som analytisk 

figur och legitimering har belysts som ett semiotiskt fenomen på såväl intra- 

som transtextuell nivå. Slutligen har jag redogjort för de sociosemiotiska 

grundantaganden med vilka jag ramar in legitimeringsanalysen. I nästa 

kapitel för jag undersökningen ett steg närmare empirin genom att redogöra 

för avhandlingens metodologiska utgångspunkter. 
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3 Materialurval och metoder 

I detta kapitel preciseras de tillvägagångssätt med vilka jag närmar mig 

empirin, dvs. hur jag väljer att gå till väga för att historisera diskurser om 

föräldraskap. Kapitlet tar avstamp i ett resonemang om triangulering, var-

efter jag ställer avhandlingens textanalytiska motiv i relation till tidigare 

text- och diskursanalytiska studier inom nordistiken. Med denna jämförelse 

som grund presenteras därefter avhandlingens materialurvalskriterier, varpå 

avhandlingens metod för såväl legitimeringsanalys som realiseringsanalys 

presenteras. Avslutningsvis beskriver jag avhandlingens arbetsgång och 

redovisar en kort exempelanalys där den realiseringsorienterade legitim-

eringsanalysen tillämpas. 

3.1 Diskurshistorisk metodologi 

Som klargjorts i föregående två kapitel vill jag med denna avhandling his-

torisera diskurser om föräldraskap. I detta och följande två avsnitt preciserar 

jag mina tillvägagångssätt för att genomföra denna uppgift. På ett över-

gripande plan fungerar det diskurshistoriska programmet (hädanefter för-

kortat DHA efter den engelska benämningen The Discourse-Historical 

Approach) som metodologisk inspirationskälla. DHA har utvecklats av Ruth 

Wodak med kollegor och är en variant av CDA som syftar till att sätta nutida 

politiska och sociala problem och diskurser i historisk belysning (se t.ex. van 

Leeuwen & Wodak 1999, Reisigl & Wodak 2001, Wodak 2001, Reisigl 

2007, Reisigl & Wodak 2016, se även Gustafsson 2009 för en tidigare 

introduktion på svenska). Huvudsakligen har DHA tillämpats för att studera 

hur rasistiska, nationalistiska och etniskt diskriminerande diskurser och deras 

historiska kontexter reproduceras i en mångfald diskursiva sammanhang (jfr 

Reisigl & Wodak 2001:41–44). 

Inom DHA framhålls triangulering (”triangulation”) som en metodo-

logisk grundprincip (Reisigl & Wodak 2016:26, 31). Som triangulerande 

metodologi förespråkar DHA teoretisk och metodisk multiperspektivering av 

det aktuella forskningsobjektet, samt att den diskurs eller det sociala problem 

som står i undersökningens fokus belyses utifrån en mångfald källmaterial. 

Reisigl & Wodak (2009:96) betonar dock att interdisciplinär triangulering 

ska ses som en idealiserad tillämpning av DHA och att mer begränsade 

tillämpningar är fullt legitima, men samtidigt i behov av explicita metodo-

logiska val. Vikten av triangulering betonas även av Spitzmüller & Warnke 

(2011), som förvisso inte verkar inom DHA, men samtidigt påpekar att 
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språkvetenskapliga diskursanalyser med för snäva metodiska och empiriska 

perspektiv löper risk att hamna i såväl övergenererade (”overgenererated”) 

som underspecificerade (”underspecified”) slutsatser och resultat. Över-

genererade analyser, menar Spitzmüller & Warnke (2011:79 f.), strävar efter 

att upptäcka mer och gör större analytiska anspråk än vad som är möjligt 

med språkvetenskapliga metoder. Underspecificerade analyser upptäcker i 

stället mindre hos studieobjektet och skapar mindre förståelse för det än vad 

som är möjligt med de metoder och källmaterial som står till buds. 

Inom DHA förankras föreskrifterna om triangulering i en kontextmodell 

som innefattar det omedelbara inom- eller kotextuella sammanhanget, det 

intertextuella och interdiskursiva sammanhanget, extralingvistiska faktorer 

kopplade till specifika semiotiska praktiker och situationskontexter samt den 

bredare sociopolitiska och historiska kontext i vilka diskursiva praktiker be-

traktas som inbäddade i och relaterade till (Reisigl & Wodak 2001:41, 

2009:93).7 Historia betraktas alltså som en kontextuell dimension som nutida 

diskurser analyseras och tolkas i dialog med, samtidigt som denna kon-

textuella dimension i första hand ringas in med hjälp av tidigare forskning 

(jfr Wodak 2011:359) och inte genom egna diakrona analyser (se bl.a. exem-

pelanalysen i Reisigl & Wodak 2009, jfr också Machin & Thornborrow 2006 

och Machin & van Leeuwen 2009 för liknande diskurshistoriska analyser). 

I linje med genealogins strävanden tillhandahåller DHA en metodologi 

för att skriva nutidshistoria. Samtidigt erbjuds inte något tydligt tillväga-

gångssätt för att bedriva diakron diskursanalys, vilket hänger samman med 

hur historia perspektiveras som en kontextuell fond snarare än som område 

för empirisk analys (se dock Reisigl 2007 för en diakron tillämpning av 

DHA). Att diskurser betraktas som historiskt bundna överensstämmer för-

visso med diskursdefinitionen som antogs i avsnitt 2.1.1, men utifrån av-

handlingens syfte att analysera hur föräldraskapsrelaterade subjektsposi-

tioner legitimeras och transformeras över tid blir det i denna undersökning 

nödvändigt att ta sig an historisk kontext som ett område för egen empirisk 

analys. 

En metodologisk utmaning för avhandlingen handlar således om att hitta 

ett tillvägagångssätt som gör det möjligt att hålla diskurs som diakront jäm-

förbar analysenhet och samtidigt tillämpa legitimeringsanalysen utan att 

hamna i övergenererade eller underspecificerade resultat och slutsatser. I 

följande avsnitt preciseras avhandlingens metodologiska och metodiska val, 

och som ett första led i preciseringen av avhandlingens materialurvals-

kriterier relateras undersökningens textanalytiska motiv till tidigare text- och 

diskursanalys inom nordistiken. 

                          
7 DHA:s kontextmodell har likheter med hur Spitzmüller & Warnke (2011:88) väljer att 
perspektivera diskurser som skiktade i ett transtextuellt lager, ett agent- och praktiklager samt 
ett intratextuell lager. 
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3.1.1 Avhandlingens textanalytiska motiv kontra text-

analytiska motiv inom nordistiken 

I kapitel 2 och avsnitt 2.1.1 har textanalys preciserats som ett medel för att 

komma åt diskurser. För att klargöra detta textanalytiska motiv och i för-

längningen avhandlingens materialurvalsprinciper, inventerar jag i detta av-

snitt vilka huvudsakliga textanalytiska motiv som kännetecknar text- och 

diskursanalytiska studier inom nordistiken. 

Inom nordistiken har Projektet svensk sakprosa 1750–2000 i hög grad 

bidragit till att introducera och etablera ett kontext- och bruksorienterat 

intresse för vad texter åstadkommer i olika sociala sammanhang (se Ledin 

m.fl. 1996 för projektbeskrivning, jfr Svenssons 2005 karaktäristik av nordi-

stikens textanalytiska forskningsgrenar). En ledande metodologisk tanke 

inom projektet är att innehållsliga, funktionella och förpackningsformats-

relaterade förändringar och faktorer bör vägleda materialurval och fråge-

ställningar i texthistoriska undersökningar (Svensson m.fl. 1996:31). Denna 

metodologiska tanke är inspirerad av såväl den systemisk-funktionella ling-

vistiskens kontextbegrepp som av Faircloughs (1992) syn på texter som in-

bäddade i diskursiva och sociala praktiker. I sakprosaprojektet och studier i 

dess efterföljd tas i regel genre eller diskursiv praktik som textanalytisk ut-

gångspunkt. Ett generellt intresse i sådana undersökningar handlar om att 

analysera texters innehållsliga, funktionella och strukturella egenskaper som 

en dialektisk relation till de situationskontexter och diskursiva praktiker 

inom vilka texterna produceras och används (se t.ex. Gustafsson 2009). 

Ett exempel på en studie med sådana textanalytiska motiv är Ledins 

(1997a, 2000) analys av den svenska veckopressens förändringar från slutet 

av 1700-talet till slutet av 1900-talet. Ledin håller samman undersöknings-

materialet med hänsyn till tidningarnas innehåll, funktion och distributions-

förutsättningar och undersöker framförallt diakrona förändringar i fråga om 

vilka genrer och diskurser texterna rymmer, dvs. vilka sociala funktioner 

texterna fyller och vilket innehåll de kommunicerar vid olika tider.8 

Ett jämförbart textanalytiskt motiv formuleras av Nord (2008), som utför 

en diakron analys av hur instruerande trädgårdsböcker förändras i takt med 

situations- och kulturkontextuella förändringar från 1600- till 2000-talet. I 

linje med sakprosaprojektet håller Nord samman undersökningsmaterialet 

med hänvisning till texternas innehåll, funktion, förpackningsformat och 

texternas avsändar- och mottagarrelation. Helgesson (2011) arbetar på ett 

liknande sätt i en studie av hur platsannonsen som text förändras från 1950- 

till 2000-talet i takt med samhälleliga förändringar. 

                          
8 Ledin ser genre som en beroende variabel som kan förklara förändringar i fråga om vilken 
funktion texterna fyller och vilka verksamheter som uträttas genom texterna (jfr Ledin 1996). 
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Såväl Ledin, Nord som Helgesson intresserar sig alltså för diakrona för-

ändringar hos en bestämd typ av text med diakront jämförbara situations-

kontexter. Det finns dock studier inom sakprosaprojektet och i dess efterföljd 

med mer uttalat diskursanalytiska intressen. Exempelvis undersöker Byrman 

(2002) hur diskurser och ideologier om kön och sexualitet kommer till ut-

tryck i preventivmedelsbroschyrer utgivna 1886–1995, medan Mårdsjö 

(1998) undersöker hur synen på den ideala husmodern och hur relationen 

mellan läsare och avsändare förändras i kokböcker från mitten av 1700-talet 

till 1900-talets början. På ett jämförbart vis undersöker Ajagán Lester (2002) 

hur afrikaner konstrueras som ”de andra” i pedagogiska läroböcker från 

mitten på 1700-talet till mitten av 1900-talet. Björkvall (2008) undersöker 

hur barn konstrueras som konsumenter i Kalle Ankatidningar från 1940- till 

1980-talet, medan Lind Palicki (2010) undersöker hur föreställningar om 

föräldraskap normaliseras i broschyrer utgivna av Försäkringskassan 1974–

2007. Skoglund (2014) undersöker ur ett synkront perspektiv hur föreställ-

ningar om tobaksavvänjning formuleras i texter publicerade av en statlig dis-

kursiv praktik och i anslutning till ett tobakspolitiskt projekt. 

Även i studier med ett mer uttalat diskursanalytiskt intresse tenderar alltså 

enskilda typer av texter att ställas i den analytiska förgrunden, men det finns 

undersökningar som avviker från detta mönster. Exempelvis väljer Svensson 

(1997), i en studie av den svenska fattigvårdsdiskursen under 1700- och 

1800-talet, att endast låta diskurs och innehåll vägleda materialurvalet. Sam-

tidigt antar dock Svensson (1997:3, 11) en text-i-kontext-orienterad diskurs-

definition och arbetar med textorienterade forskningsfrågor, vilket medför att 

text snarare än diskurs identifieras som primär analysenhet. 

Den text- och diskursanalys som bedrivits inom nordistiken låter sig alltså 

karaktäriseras som materialstyrd och som intresserad av enskilda situations-

kontexters och diskursiva praktikers diskursordningar, medan diskurs – i den 

vida bemärkelsen socialt konstruerad kunskap – underprioriterats som ut-

gångspunkt för materialinsamling. Svensk språkvetenskaplig diskursanalys 

kan på så vis kritiseras för att vara empiriskt underspecificerad (jfr Spitz-

müller & Warnke 2011:79 f.).9 Det finns emellertid undantag och t.ex. 

undersöker Hornscheidt (2010) hur koloniala diskurser och rasistiska före-

ställningsvärldar kommer till uttryck i och reproduceras i olika kommunika-

tiva sammanhang och i relation till olika slags ämnen. Hornscheidt triangu-

lerar på så vis sitt studieobjekt genom att arbeta med olika empiriska käll-

material. Därigenom kan Hornscheidt visa hur koloniala diskurser, på ett 

kulturellt snarare än situationskontextuellt plan, reproducerar diskriminer-

                          
9 Därmed inte sagt att t.ex. Byrman (2000), Björkvall (2008) och Lind Palicki (2010) inte gör 
relevanta och viktiga iakttagelser beträffande hur specifika typer av texter bidrar till att repro-
ducera diskurser, men studiernas materialurval begränsar onekligen deras diskursanalytiska 
räckvidd. 
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ande föreställningar om ”de andra” och samtidigt fyller en central funktion 

för den svenska självbilden och historieskrivningen. 

På ett liknande sätt arbetar Hagren Idevall (2016b) genom att undersöka 

hur rasism och diskriminerande såväl som privilegierande positioner repro-

duceras i kommentarsfält på internet, i partiledardebatter och på Instagram. 

Även Wojahn (2015) väljer att arbeta med olika källmaterial för att synlig-

göra hur feministiska språkförändringar förhandlas och debatteras. Materi-

alet i Wojahns undersökning utgörs av texter författade inom feministiska 

och aktivistiska praktikgemenskaper, kommentarsfält på internet och insti-

tutionella språkvårdstexter. På ett jämförbart vis har Sæter (2010) analyserat 

hur diskurser om svärmödrar artikuleras i norska folkvisor och vecko-

tidningar samt i intervjuer med svärdöttrar och svärsöner. 

Inom den forskning som refererats i det föregående går det att spåra en 

skillnad i textanalytiska motiv. Skillnaden kan beskrivas som att studier med 

intresse för enskilda situationskontexter och diskursiva praktiker motiveras 

av ett intresse för text som interaktion, medan de studier som arbetar med ett 

varierat källmaterial hyser ett mer renodlat intresse för text som representa-

tion (jfr van Leeuwen 2008:4). På ett jämförbart vis intresserar jag mig i 

denna avhandling för text som representation av föräldraskap, vilket enligt 

van Leeuwen (2008:4) gör det motiverat att arbeta med en tematiskt sam-

manhållen och samtidigt genrediversifierad korpus.  

Mitt motiv till att arbeta med ett diversifierat källmaterial bottnar 

emellertid inte bara i ett analytiskt ideal om att belysa diskurser utifrån olika 

perspektiv (jfr Reisigl & Wodak 2009:89), utan framförallt i antagandet om 

att diskurser reproduceras genom representationsmönster på transtextuell 

nivå. Jag betraktar det alltså inte bara som önskvärt, utan som nödvändigt att 

arbeta med olika källmaterial för att komma åt ”the actual matter of dis-

course analysis” (Spitzmüller & Warnke 2011:82). I nästa avsnitt presenteras 

de materialurvalsprinciper som tillämpas för att hålla diskurs som diakront 

jämförbar analysenhet. 

3.1.2 Principer för historisk kontextualisering och material-

insamling 
Avhandlingens strävan är att skriva textanalytisk diskurshistoria snarare än 

diskursanalytisk texthistoria, och jag vill närma mig empirin för att skapa 

förståelse för hur föräldraskapsrelaterade subjektspositioner legitimeras i 

olika sociohistoriska kontexter och i sampel mellan dessa. I detta avsnitt pre-

senteras därför de principer som styr valet av empiriska nedslag samt de 

texturvalsprinciper som tillämpas för att hålla diskurs som diakront jäm-

förbar analysenhet. Vid formuleringen av dessa principer har jag inspirerats 

av såväl sakprosaprojektet, DHA, distinktionen mellan text som representa-

tion och interaktion som Spitzmüller & Warnkes (2011) resonemang om 

underspecificering och övergenerering. 
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I avsnitt 3.1 preciserade jag min syn på historisk kontext som ett område 

för empirisk analys snarare än som en fond att tolka och relatera nutida 

diskurser till. Jag har också betonat att jag med ett genealogiskt perspektiv 

inte strävar efter att identifiera ursprung, men onekligen är det så att en 

diakron analys måste ta sin startpunkt någonstans. Som utgångspunkt väljer 

jag därför att göra empiriska nedslag i tider då sociohistoriska förutsättningar 

för att praktisera föräldraskap antas variera och skifta. Denna utgångspunkt 

motiveras utifrån ett antagande om att olika diskurser om föräldraskap 

samspelar i olika sociohistoriska sammanhang. Som en anpassning till 

DHA:s uppmaning om interdisciplinärt samarbete (Wodak 2001:69, Reisigl 

& Wodak 2009:96) åberopar jag tidigare forskning om föräldraskap för att 

ringa in tre sådana nedslag.  

Ett exempel på en variation med relevanta implikationer för diskurser om 

föräldraskap är framväxten av borgerliga särartsteoretiska ideal under 1800-

talet, som delvis markerar en skillnad mot förmoderna uppfattningar om kön 

som en gradskillnad. Vidare är det tidiga 1900-talets professionalisering och 

institutionalisering av barns och mödrars hälsa ett exempel på ett sådant 

skifte, som antas påverka och förändra representationerna av vad det innebär 

att vara en legitim förälder. På ett jämförbart vis antas senmodernitetens 

tilltagande individualisering påverka och förändra idéer om föräldraskap. 

Skiftningar av dessa slag vägleder alltså de historiska nedslagen och i tur och 

ordning väljer jag att undersöka representationer av föräldraskap under 

1870-talet, 1940-talet och 2010-talet. 

Studiens diakrona nedslag motiveras på så vis genom att jag kontextuali-

serar föräldraskapspraktiken i ett historiskt perspektiv, samtidigt som jag vill 

ta mig an historia som ett område för empirisk analys. För att kunna relatera 

de empiriska analyserna av respektive period till varandra, dvs. för att upp-

rätthålla den historiserande analysens validitet, fordras därför texturvals-

kriterier som säkerställer att materialets representativitet är diakront jäm-

förbart. Kortfattat väljer jag att arbeta med icke-litterära, offentliga och väl-

spridda sakprosatexter som representerar föräldraskap och som är produ-

cerade inom diskursiva praktiker utifrån professionella syften. Dessa kriter-

ier syftar till att identifiera diskurspräglande texter som låter sig relateras till 

varandra kvalitativt och över tid. 

Det viktigaste materialinsamlingskriteriet handlar om att texterna ska 

representera föräldraskap. Utöver sammanhållenhet i fråga om representa-

tion så väljer jag att arbeta med texter med stor offentlig spridning. Detta 

kriterium ligger nära sakprosaprojektets vilja att studera texter med stor läse-

krets (Svensson m.fl. 1996:31) och kriteriet tillämpas för att komma åt dis-

kurspräglande texter (jfr Reisigl & Wodak 2009:98). Texter med stor offent-

lig spridning kan nämligen antas prägla, påverka och influera diskursers fort-

satta utvecklingar (jfr Jäger & Maier 2016:124 om diskurspräglande händ-

elser) och därigenom även ha potential att påverka och reglera hur män-

niskor positionerar sig som föräldrar. Med diskurspräglande texter avser jag 
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vidare sådana texter där förhandling kring den aktuella praktiken står i cent-

rum, och för att avgränsa materialurvalet väljer jag bort texter där diskurser 

om föräldraskap förvisso kan tänkas dyka upp, men som i lägre grad antas 

prägla diskursen. För att ytterligare avgränsa urvalet väljer jag att enbart 

arbeta med sakprosatexter. Därmed inte sagt att skönlitterära verk inte antas 

påverka diskurser om föräldraskap, men för att göra undersöknings-

materialets omfång hanterbart väljer jag att inte analysera litterära verk. 

Som påpekades i avsnitt 2.2.2 är legitimering ett pansemiotiskt fenomen, 

samtidigt som legitimeringar och diskurser endast kan realiseras i semiotiska 

modaliteter som utvecklat resurser för att realisera dem (jfr Kress & van 

Leeuwen 2001:5). Van Leeuwen (2008:119) menar att skriftspråket har de 

mest utvecklade resurserna för att realisera legitimerande betydelser, men 

som andra studier visar kan såväl visuella texter (Peled-Elhanan 2010, 2012) 

som audiovisuella texter (Mackay 2013, 2015) och arkitektur (Pagani 2014) 

realisera legitimerande betydelser. För att avgränsa urvalet av framförallt det 

nutida källmaterialet väljer jag att endast analysera representationer av för-

äldraskap i skrift och bild. 

Kriteriet på att texterna skall vara diskurspräglande och ha haft stor 

offentlig spridning innebär att studien fokuserar ett diakront diversifierat 

material, eftersom olika typer av föräldraskapstematiserande texter har olika 

spridning och fungerar diskurspräglande i olika tider. För att avgöra vilka 

föräldraskapstematiserande texter som har stor offentlig spridning och som 

kan tänkas ha påverkat hur människor positioneras som föräldrar konsulteras 

olika former av läsvaneundersökningar. Exempelvis kartlägger Ledin 

(1997a) familjetidskriften som en särskilt framskjuten och spridd text-

kategori under slutet av 1870-talet, medan Pehrsson (1983) noterar hur stat-

liga informationsbroschyrer riktade till föräldrar får stor spridning under 

1940-talet. I vår nutid visar bl.a. räckviddsundersökningar från Orvesto och 

webbplatsers besöksstatistik att internetbaserade rådgivningstexter och för-

äldratidningar har stor offentlig spridning.10 

Utifrån en målsättning att undersöka hur föräldraskap legitimeras i dis-

kurspräglande texter från olika historiska kontexter är det alltså motiverat att 

arbeta med ett diakront diversifierat material. Som påpekades i föregående 

avsnitt ser jag det också som en metodologisk nödvändighet att arbeta med 

ett synkront diversifierat material för att säkerställa diskursanalytisk validi-

tet. Därför väljer jag även att arbeta med olika källmaterial från respektive 

empiriskt nedslag, och genom att leta efter representationsmönster över text-

gränser blir det möjligt att komma åt kunskapsproduktion om föräldraskap 

på diskursiv nivå och därmed undvika empirisk underspecificering (jfr 

                          
10 Orvesto är ”TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning” som mäter ”räck-
vidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc”. 
http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/rackviddsrapporter-orvesto 
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Spitzmüller & Warnke 2011:86 f., van Leeuwen 2005:95). Genom att rela-

tera egenskaper i enskilda texter till varandra synkront blir det i förläng-

ningen möjligt att relatera iakttagelserna från respektive nedslag till varandra 

diakront, eftersom de inte är bundna till enskilda texttyper eller diskursiva 

praktiker. Genom att ta mig an texter på detta sätt är det min målsättning att 

kunna säga något om diskursers diakrona rörelser mellan legitimering och 

legitimitet utan att samtidigt dra övergenererade slutsatser om vad som tas 

förgivet i vår nutid. 

I vår nutid finns en uppsjö offentligt välspridda och icke-litterära för-

äldraskapstematiserande texter och för att ytterligare avgränsa det empiriska 

urvalet fokuseras texter som är producerade utifrån professionella syften. 

Motivet till detta begränsande urvalskriterium är såväl epistemologiskt som 

etiskt. I första hand intresserar jag mig för hur diskursiv kunskapsproduktion 

gör det möjligt för individer att positionera sig som föräldrar, samtidigt som 

jag inte intresserar mig för hur individuella subjekt positioneras och posi-

tionerar sig själva. Med avstamp i detta perspektiv väljer jag bort texter som 

är författade utifrån en privat position, vilket innebär att t.ex. webbtexter 

skrivna på föräldraskapsforum i vår nutid såväl som dagbokstexter från 

1870-talet faller utanför materialinsamlingens ramar. 

De texter som väljs för analys ska alltså fungera som någon form av 

institutionell eller vinstdriven yrkesutövning. Kriteriet innebär att de diskurs-

iva praktiker som texterna härrör ur skall ha professionella produktions-

villkor och kommuniceras utifrån en professionell position (jfr Leeuwen 

2008:12, Fairclough 1992:72, jfr också Reisigl & Wodak 2009:98 om text-

urval baserat på egenskaper hos diskursiva aktörer). För att avgöra om en 

text hör hemma i en professionell praktik blir det nödvändigt att fråga sig hur 

den professionella aktiviteten yttrar sig och vad som kännetecknar den (jfr 

Halliday & Matthiessen 2014:33). Kriteriet innebär dock inte att texterna 

måste vara författade av föräldraskapsexperter, utan endast att den föräldra-

skapstematiserande texten skall vara tillkommen i en professionell diskursiv 

praktik. 

Att avgöra om en text härrör ur en professionell eller privat praktik är 

ibland enkelt. Historiskt sett har professionellt utgivna texter i regel produ-

cerats under redaktionella förutsättningar eller åtminstone genomgått något 

slags redaktionell instans. Att en 1940-talsbroschyr producerad av Statens 

folkhälsoinstitut hör hemma i en professionell praktik med typiskt rådgiv-

ande och undervisande syfte är uppenbart. I andra och särskilt nutida fall är 

det svårare att avgöra. Uppluckringen mellan privat och offentligt i kombina-

tion med utökade publiceringsmöjligheter i digitala medier har medfört att 

kopplingen mellan redaktionellt arbete och professionella texter blivit 

mindre tydlig. Likaledes har distinktionen mellan privat, offentligt och 

professionellt blivit mindre given. Det går idag att publicera texter offentligt 

som å ena sidan är privata och utan redaktionell förankring eller ansvariga 
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utgivare, men som å andra sidan kan vara vinstdrivande och på så vis pro-

fessionella. 

Bloggar är ett exempel på en välspridd texttyp som kan ha, men inte 

nödvändigtvis har, en professionell avsändare. En blogg är ingen genre eller 

funktionellt avgränsad texttyp, utan snarare ett format som kan rymma olika 

genrer och teman (jfr Garden 2011 för diskussion om olika sätt att definiera 

blogg). Bloggar kan vara redaktionellt knutna, som t.ex. journalistiska blog-

gar, men behöver inte vara det. Bloggar kan även vara professionella i den 

bemärkelsen att det går att försörja sig som bloggare, men alla som bloggar 

tjänar inte pengar på sitt bloggande. En vinstdrivande blogg är på så vis en 

professionell diskursiv praktik som syftar till att inbringa inkomster, och det 

finns idag en uppsjö sådana bloggar där föräldraskap tematiseras utifrån ett 

privat perspektiv. Att representera föräldraskap på en blogg kan alltså vara 

en professionell diskursiv praktik. 

Utifrån de kriterier som formulerats ovan väljer jag att arbeta med en 

korpus som innefattar familjetidskrifter och kvinnosakstidskrifter (1870-tal), 

informationsbroschyrer och veckotidningar (1940-tal) samt bloggtext, inter-

netbaserad sjukvårdsrådgivning, landstingsproducerade tidningar och för-

äldratidningar (2010-tal). Dessa materialkategorier, samt mer preciserade 

motiv till varför respektive kategori valts, redovisas mer utförligt i anslut-

ning till respektive resultatkapitel, se vidare avsnitt 4.1, 5.1 och 6.1. I tabell 1 

presenteras de konkreta empiriska källor jag arbetar med från respektive 

tidsperiod. 

Tabell 1. Urval av empiriskt källmaterial. 

Tidsperiod Materialtyp Empirisk källa Utgivningsår Ca antal texter 

1870-tal Familjetidskrift 

 

Kvinnosakstidskrift 

Svenska Familj-

Journalen 

Tidskrift för hemmet 

1870–1875  

 

1870–1875 

20 

 

15 

1940-tal Veckotidning 

Statlig informa-

tionsbroschyr 

Husmodern 

Barn i goda händer 

1945 

1948 

50 

Hela broschyren 

2010-tal Föräldratidning 

Landstings-

information 

 

Blogg 

Internetbaserad 

sjukvårdsrådgivning 

Vi Föräldrar 

Tidningar utgivna av 

Sveriges landsting/ 

regioner11 

Blondinbella.se 

1177.se 

2013 

2013 

 

2014 

2014 

 

50 

60 

 

25 

17 

                          
11 Materialet har hämtats ur Kungliga Bibliotekets samlingar och innefattar tidningar utgivna 
av Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Norrbottens, Skånes, Stockholms, Södermanlands, 
Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands landsting/region. 
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Dessa är alltså de empiriska källor jag väljer att studera för att historisera 

diskurser om föräldraskap. Som framgår av tabellen väljer jag att arbeta med 

ett mer diversifierat material från 2010-talet, vilket motiveras av att text-

utbudet i vår nutid är långt större än under 1870- och 1940-talet (se 6.1 för 

utförligare resonemang). Motivet till att arbeta med ett diversifierat material 

bottnar bl.a. i Spitzmüller & Warnkes (2011) antagande om att diskurser 

reproduceras på transtextuell nivå. Spitzmüller & Warnke förespråkar ett 

diskurslingvistiskt arbetssätt med stora korpusar, men i och med mitt val att 

arbeta med en realiseringsorienterad och sociosemiotisk metod på mikronivå 

har jag varit tvungen välja ett snävare material och en mindre omfångsrik 

korpus (jfr Reisigl & Wodak 2009:96 för liknande resonemang). 

Som nästa steg i materialurvalsprocessen har jag läst de angivna källorna i 

tabell 1 och letat efter texter innehållande representationer av föräldraskap. 

Genom denna läsning har jag snabbt kunnat konstatera att materialet från 

2010-talet inte bara är mer diversifierat utan också mer omfångsrikt i fråga 

om föräldraskapsrepresentationer. Exempelvis tematiserar i princip alla 

texter i Vi Föräldrar föräldraskap, medan långt ifrån alla texter i Tidskrift för 

hemmet gör det. Ett kvalitativt urval har således gjorts, och i källorna från 

1870-talet har jag valt ut ca 20 texter för näranalys från Svenska Familj-

Journalen och ca 15 texter från Tidskrift för hemmet. Beträffande 1940-

talsmaterialet har jag analyserat Barn i goda händer i sin helhet, medan ca 

50 texter från Husmodern har valts för näranalys. I materialet från 2010-talet 

har ca 17 texter för valts ut för näranalys från 1177.se, ca 50 blogginlägg 

från Blondinbella.se, ca 60 texter från Vi föräldrar och ca 25 texter från 

landstingstidningarna.12 Att jag anger ett ungefärligt mått på antalet ana-

lyserade texter beror på att analysen har en hermeneutisk karaktär och att jag 

växlar mellan detaljanalys av enskilda texter och översiktliga läsningar av 

källmaterialen i sin helhet. Förekomsten av föräldraskapstematiserande dis-

kursfragment från de olika tidsperioderna indikerar i sig ett resultat: för-

äldraskap tycks i dag vara föremål för diskursiv kunskapsförhandling i större 

omfattning än under slutet av 1800-talet. 

Att utgå från välspridda, icke-litterära och professionellt producerade 

offentliga texter från olika genrer vid olika tidpunkter är diskursanalytiskt 

motiverat på flera sätt. Samtidigt aktualiserar materialurvalskriterierna frågor 

om vilka slags resultat avhandlingen har möjlighet att frambringa. Först och 

främst bör det påpekas att jag med mitt materialurval inte gör anspråk på att 

fånga alla föräldraskapsrelaterade subjektspositioner som förhandlas och 

legitimeras under 1870-, 1940- och 2010-talet. Jag gör endast anspråk på att 

fånga diskurser och subjektspositioner inom de ramar som materialurvals-

kriterierna tillåter, men jag gör samtidigt anspråk på att fånga representa-

                          
12 Med text menas här antingen en rubricerad kommunikationsenhet med urskiljbar början och 
slut eller spatialt avgränsade kommunikationsenheter, som t.ex. reklamannonser. 
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tionsmönster som är kännetecknande för respektive historisk period. Jag ser 

det alltså som mindre sannolikt att de representationsmönster jag identifierar 

är unika för mina källtexter.  Detta antagande finner bl.a. stöd hos Jäger & 

Maier (2016:126) som menar att representationer ”that can be read or heard 

about a particular topic […] at a particular time in a particular social location 

are amazingly limited”. Icke desto mindre väljer jag att bredda mitt 

empiriska fokus genom att relatera mina analyser till tidigare föräldraskaps-

forskning som uppmärksammar andra kontexter än de jag gör. 

Det finns också en potentiell risk att det diakront skiftande materialurvalet 

medför att subjektspositioner som identifieras i ett empiriskt nedslag kan 

fortleva i senare perioder utan att jag får fatt på dem genom min analys, för-

utsatt att de artikuleras i sammanhang som faller utanför mina urvals-

kriterier. Denna analytiska felfaktor hade dock varit lika aktuell om diskursiv 

praktik eller genre hade hållits konstant över tid, eftersom diskurser kan 

rekontextualiseras mellan olika diskursiva praktiker (jfr Wodak 2001:67). 

Att analysen löper risk att missa diakron fortlevnad hos diskurser betraktas 

alltså inte enbart som en konsekvens av materialets diakrona diversifiering, 

utan likaledes som en konsekvens av diskursers benägenhet till rekontext-

ualisering. Vidare är det sannolikt att analysen kommer att missa diskursiva 

strider om, och alternativa (motstånds)representationer av, föräldraskap som 

förs utanför de empiriska ramar som materialurvalskriterierna sätter. 

Ytterligare en problematisk aspekt av materialets diakrona diversifiering 

handlar om att texternas läsare och målgrupper skiftar. Exempelvis riktades 

1870-talstexterna till, och lästes primärt av, en borgerlig medelklass och 

texter knutna till mer agrara diskursiva praktiker uppmärksammas inte i ana-

lysen. Samtidigt är de nutida texternas målgrupper inte lika tydligt klass-

kodade. Denna diakrona inkonsekvens hade dock varit aktuell även om 

materialinsamlingen hade motiverats situationskontextuellt eller utifrån en 

diskursiv praktik, eftersom genre- och diskursgemenskaper också varierar 

historiskt (jfr Ledin 1996). Som påpekats i tidigare forskning (t.ex. Görans-

son 2000:106) fick borgerliga ideal om familj och föräldraskap stor sprid-

ning i samhällets alla skikt vid 1800-talets slut, och vad den diakrona analys-

en av 1870-talsmaterialet har potential att fånga är hur diskurser som formu-

leras inom borgerliga diskursiva praktiker transformeras över tid. 

Med dessa reservationer gjorda går det att peka på vad som blir möjligt att 

göra och säga med den empiri som valts. Med den diakrona legitimerings-

analysen kan jag visa vilka genreöverskridande representationsmönster av 

föräldraskap som kännetecknar olika historiska kontexter. Genom att utföra 

analysen från dåtid till nutid kan jag dessutom visa hur föräldraskaps-

positioner transformeras som diskontinuerliga variationer av varandra. Den 

diakrona analysen antas vidare ha potential att fånga diakront påvisbar 

avsaknad av legitimering och därigenom kontinuerliga rörelser mellan legi-

timering och legitimitet. Sett i en diakron backspegel antas analysen kunna 

synliggöra och nysta upp härkomstlinjer hos diskurser som i nutid represen-
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teras som legitima och förgivettagna (jfr van Leeuwen 2008:20 f.). Däremot 

gör jag inga anspråk på att sia om hur representationer av föräldraskap ser ut 

mellan de relativt glesa empiriska nedslagen och håller det inte för omöjligt 

att diskurser som t.ex. iakttas i 1940-talsmaterialet kan försvinna eller tystna 

under senare halvan av 1900-talet, för att sedan dyka upp igen under 2010-

talet. 

Som klargjordes i avsnitt 1.2 syftar avhandlingen även till att fastställa 

vilka lexikogrammatiska och visuella resurser som har teoretisk potential att 

realisera legitimerande betydelser. Utifrån det diversifierade materialurvalet 

är det sannolikt att studien kommer att identifiera genreöverskridande kon-

ventioner i fråga om hur legitimerande strategier kan realiseras i multi-

modala texter. Det är alltså troligt att analysen kommer fånga fler resurser än 

vad som vore fallet om jag hade uppmärksammat en situationskontextuellt 

och funktionellt bestämd texttyp. Jag gör dock inga anspråk på att bidra med 

genrehistoriska resultat, eftersom sådana fordrar en empiri som är diakront 

jämförbar på situationskontextuell nivå (jfr t.ex. Pettersson u.a. för en aktuell 

undersökning med intresse för diakrona förändringar i en funktionellt av-

gränsad texttyp). 

Med detta avsnitt har jag preciserat avhandlingens textanalytiska motiv 

och presenterat undersökningens texturvalskriterier samt introducerat det 

analysmaterial som ligger till grund för min diakrona diskursanalys. I nästa 

avsnitt för jag undersökningen ytterligare ett steg närmre empirin genom att 

introducera legitimering som metod, dvs. den modell jag tillämpar för att 

identifiera hur föräldraskapsrelaterade subjektspositioner regleras i text. 

3.2 Metod för legitimeringsanalys 

I detta avsnitt presenteras den modell som ligger till grund för legitimerings-

analysen. Som påpekats urskiljer van Leeuwen auktoritetslegitimering, 

moralisk legitimering, rationalisering och mytopoesis som överordnade legi-

timerande strategier. I det följande redovisas de undertyper av strategier som 

van Leeuwen räknar med och som jag tillämpar som metodiska kategorier 

för att synliggöra hur frågan ”varför ska vi vara föräldrar på detta sätt?” 

besvaras empiriskt. Presentationen bygger i första hand på van Leeuwen 

(2008), men också på van Leeuwen & Wodak (1999) och van Leeuwen 

(2007) där modellen presenteras i något mindre bearbetade versioner. 

Modellen har tidigare tillämpats på svenska av framförallt Gustafsson 

(2009), som också utvecklar den genom att identifiera olika typer av delegi-

timerande strategier. Något mindre utförliga tillämpningar på svenska finns 

även i Westberg (2013), Sandberg (2013) Lind Palicki & Nord (2014), 

Bornhöft (2014), Rehnberg (2014) och Lind Palicki (2015). 

Avsnittet redogör för en huvudstrategi och dess undertyper åt gången. 

Summan av de strategier som presenteras kan beskrivas som den teoretiska 
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betydelsepotential som står till buds när (aspekter av) en social praktik be-

höver legitimeras. Strategierna betraktas som sociosemantiskt åtskilda, men i 

text kan de åberopas i kombination såväl som separat (van Leeuwen 2008: 

106).  

Presentationen i detta avsnitt är deskriptivt hållen och utgår i första hand 

från van Leeuwens iakttagelser om skriftspråkligt realiserad legitimering. 

Samtidigt ligger det i avhandlingens syfte att inventera vilka skriftspråkliga 

såväl som visuella resurser som har potential att realisera legitimerande be-

tydelser. Dessa empiriska iakttagelser samlas i kapitel 7, där modellen också 

problematiseras och utvecklas. I avsnitt 3.3 presenteras de sociosemiotiska 

grundbegrepp jag använder i den realiseringsorienterade tillämpningen av 

modellen, och i kapitlets avslutande avsnitt 3.4 presenterar jag en exempel-

analys som illustrerar hur jag tillämpar legitimeringsanalysen på ett reali-

seringsorienterat sätt. 

3.2.1 Auktoritetslegitimering 

Auktoritetslegitimering är den första huvudtypen av legitimerande betydelser 

i van Leeuwens modell och innebär att något legitimeras genom referens till 

olika former av auktoriteter. Strategin besvarar alltså frågan om varför något 

bör göras (på ett särskilt sätt) med betydelsen ’därför att auktoritet X säger 

så’, där ’X’ kan referera till auktoriteter av sedvanetyp (”Custom”), aukto-

ritetstyp (”Authority”) och rekommendationstyp (”Recommendation”) (van 

Leeuwen 2008:109). 

Van Leeuwen antar att auktoritetslegitimering av sedvanetyp realiseras 

genom ett val mellan hänvisning till konformitet (”Conformity”) och tradi-

tion (”Tradition”). Konformitetsauktoritet legitimerar med hänvisning till 

konforma beteenden, till vad alla andra eller de flesta gör, känner eller 

tycker. Strategin besvarar alltså ”varför”-frågan med svaret ’därför att alla/ 

de flesta X:ar’, där ’X’ motsvarar den praktik(aspekt) som legitimeras. Van 

Leeuwen menar att strategin ofta realiseras med användning av resurser som 

ger uttryck för högfrekvens, exempelvis med ord som majoritetet och 

många. 

Traditionsauktoritet, som är den andra sedvanetypen, legitimerar med 

hänvisning till betydelsen ’vad vi alltid har gjort’. Van Leeuwen (2008:108) 

menar att sådana hänvisningar i regel uttrycks med ord som tradition, praxis, 

vana, bruk eller kutym, men att traditionens legitimerande potential har 

minskat i modern tid.  

Den andra typen av auktoritetslegitimering, som van Leeuwen kallar 

auktoritetstyp, realiseras genom ett val mellan personlig (”Personal”) och 

opersonlig (”Impersonal”) auktoritet. Den legitimerande potentialen hos per-

sonliga auktoriteter bygger på mellanmänskliga överenskommelser om per-

soners auktoritära status i särskilda institutionella sammanhang. Strategin 

legitimerar alltså med betydelsen ’därför att jag säger det’, och van Leeuwen 
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(2008:106) exemplifierar med hur föräldrar och lärare kan fungera som 

personliga auktoriter i förhållande till barn. 

Opersonlig auktoritetslegitimering aktualiserar betydelsen ’därför att före-

skrift X säger så’, och legitimerar således med hänvisning till mellanmänsk-

liga och institutionaliserande överenskommelser som praktikdeltagare är 

förväntade att följa. Van Leeuwen (2008:108) exemplifierar med hur hänvis-

ning till bl.a. lagar, regler och styrdokument kan legitimera på detta sätt. 

Den tredje typen av auktoritetslegitimering är rekommendationstyp, som 

realiseras genom ett val mellan expertauktoritet (”Expert”) och förebilds-

auktoritet (”Role Model”). Den legitimerande potentialen hos expertauktori-

teter bygger på expertis och kunskapsasymmetri snarare än institutionell 

status och aktualiserar den reglerande betydelsen ’därför att expert X säger 

så’. Van Leeuwen (2008:107) exemplifierar med hur vetenskapliga experter 

anförs för att reglera olika skolrelaterade praktiker. 

Den andra strategin av rekommendationstyp är förebildsauktoritet, vars 

legitimerande potential bygger på social status och förebildlighet snarare än 

kunskapsasymmetri eller institutionell status. Hänvisning till förebildsaukto-

riteter besvarar ”varför”-frågor med betydelsen ’därför att den socialt aktade 

och föredömliga personen/gruppen X gör på detta vis’. Strategin reglerar 

alltså praktiker med hänvisning till antingen kontextspecifika förebilders 

engagemang i sociala praktiker eller genom att representera åsikter, beteen-

den, handlingar och praktiker som allmänt förebildliga enligt betydelsen ’Att 

X:a är ett klokt/smart/föredömligt/häftigt sätt att göra Y på’. 

3.2.2 Moralisk legitimering 

Moraliska legitimeringar är den andra huvudtypen av legitimerande strate-

gier och besvarar frågan om varför något ska göras med betydelsen ’för att 

det är moraliskt och kulturellt värdesatt’. Strategin appellerar alltså till 

moraliska värdesystem, antingen på ett allmänmoraliskt vis enligt betydelsen 

’praktik X är bra/dålig’ eller genom att aktualisera historiskt förankrade dis-

kurser som endast låter sig anas genom ord som naturlig och normal. Sådana 

moraliska koncept bygger på historiskt förankrade tolkningssystem, men 

moraliska legitimeringar representerar dem som frikopplade från deras här-

komstlinjer (van Leeuwen 2008:110). Van Leeuwen påpekar dock att alla 

legitimerande strategier innehåller något mått av moralisk värdering, vilket 

innebär att strategin moralisk legitimering kan definieras som en strategi 

som värderar en praktik(aspekt) utan att samtidigt aktualisera auktoritets-

legitimering, rationalisering eller mytopoesis (jfr Fairclough 2003:99). 

Van Leeuwen antar att moralisk legitimering realiseras genom ett val 

mellan evaluering (”Evaluation”), abstraktion (”Abstraction”) och jämför-

else (”Comparision”). Evalueringar legitimerar en praktik(aspekt) genom 

betydelsen ’gör X eftersom X är bra/naturligt/kulturellt värdesatt’. Van 

Leeuwen menar att olika språkliga resurser kan realisera sådan evaluering, 
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samtidigt som adjektiv beskrivs som en central resurs. Vidare indikerar van 

Leeuwen (2008:119 f.) att strategin kan realiseras visuellt, t.ex. genom visu-

ellt avbildade föremål som bär på positiva konnotationer.  

Strategin abstraktion är den andra typen av moralisk legitimering. Van 

Leeuwen menar att abstraktioner legitimerar genom att referera till 

praktik(aspekt)er på abstrakta och moraliserande sätt, där den abstrakta 

representationens konnotationer fungerar legitimerande av den praktik som 

refereras. Van Leeuwen (2008:112) exemplifierar med hur praktiken ”the 

child goes to school for the first time” legitimeras genom att abstraheras som 

”the child takes up independence”, där de positiva konnotationerna kring 

’självständighet’ antas legitimera skolpraktiken. 

Den tredje typen av moralisk evaluering är jämförelse, en strategi som 

legitimerar praktik(aspekt)er genom att jämföra och likställa dem med andra 

moraliskt uppskattade praktik(aspekter)er. Jämförelser besvarar alltså frågan 

om varför något bör göras med svaret ’därför att praktik X är som/liknar 

praktik Y’. Van Leeuwen (2008:111) menar att jämförelser och analogier i 

princip alltid fyller (de)legitimerande funktioner och exemplifierar med 

texter där barns reaktioner inför deras första skoldag legitimeras med jämför-

elser av hur vuxna reagerar när de börjar på ett nytt arbete. 

3.2.3 Rationalisering 

Rationalisering är den tredje huvudtypen av legitimering och reglerar 

praktik(aspekt)er genom att representera dem som rationellt och förnuftigt 

motiverade. Rationaliseringar kan vara av antingen instrumentell (”Instru-

mental”) eller teoretisk (”Theoretical”) typ, där den första typen tillskriver 

praktik(aspekt)er ändamålsorienterade syften. Teoretisk rationalisering legi-

timerar i stället praktiker och praktikdeltagare genom att formulera rationali-

serande sanningar om dem. När rationaliserande strategier åberopas i de-

legitimerande syfte irrationaliseras i stället praktik(aspekt)er genom att 

representeras som oförnuftiga. 

Instrumentell rationalisering realiseras vidare genom ett val mellan mål-

orientering (”Goal orientation”), medelorientering (”Means orientation”) 

och effekt- och resultatorientering (”Effect orientation”). Målorienterad 

rationalisering ger uttryck för den reglerande betydelsen ’gör X för att nå 

mål Y’, och fungerar rationaliserande genom att tillskriva praktik(aspekter) 

motiv, mål, intentioner och ändamål. Van Leeuwen (2008:114) exemplifierar 

bl.a. med hur lärare reglerar sin egen undervisningspraktik utifrån målet att 

etablera positiva relationer till sina elever. 

Medelorientering rationaliserar också praktik(aspekter) genom att till-

skriva dem syften, men i stället för att tillskriva praktiker intentioner och 

ändamål, rationaliseras handlingar och praktiker som medel för att nå ett 

högre mål. Medelorienteringar ger således uttryck för den rationaliserande 

betydelsen ’genom att X:a så Y’, alternativt ’X:ande möjliggör/främjar/ 
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hjälper Y’, där ’X’ alltså rationaliseras som ett medel för ’Y’. En medel-

orienterad rationalisering konstruerar på så vis syftet i själva praktiken eller 

aktiviteten. Van Leeuwen (2008:115) exemplifierar med hur lärare rationali-

serar sympatier med sina elever som ett medel för att stärka otrygga elever. 

Den tredje typen av instrumentell rationalisering är effektorienterad och 

legitimerar genom att tillskriva praktiker och handlingar resultat och effekt-

er. Jämfört med målorienterad rationalisering konstrueras syftet här från 

andra hållet, som något som endast går att betrakta i efterhand och inte som 

ett förutspående och intentionellt mål. Effekt- och resultatorienteringar reali-

serar alltså den rationaliserande betydelsen ’gör X, så att Y/ X:a, så blir Y 

Z’, där ’Z’ betecknar den effekt eller det resultat som handling ’X’ åstad-

kommer. Gemensamt för de tre typerna av instrumentell rationalisering är att 

de innehåller 1) en syftesfull handling eller praktik, dvs. den praktikaspekt 

vars syfte behöver konstrueras, 2) själva syftet, som kan vara en process, 

handling eller tillstånd, samt 3) en syfteslänk, dvs. det led som samman-

länkar en syftesfull praktik med dess syfte (van Leeuwen 2008:126). 

Som nämnts kan rationaliseringar även vara av teoretisk typ, och van 

Leeuwen urskiljer de tre valbara typerna definition (”Definition”), förklaring 

(”Explanation”) och förutsägelse (”Prediction”). Teoretiska rationaliseringar 

formulerar reglerande sanningar om praktiker och praktikdeltagare, och de-

finitioner ger uttryck för den reglerande betydelsen ’att X:a/praktik X är/ 

betyder/innebär att Y:a’. Definitioner artikulerar alltså rationaliserande sann-

ingar om vad det innebär att engagera sig i en praktik. 

Förklaringar fungerar på ett liknande sätt, men i stället för att artikulera 

sanningar om en praktik, artikulerar de sanningar om praktikdeltagare som 

förklarar att det är förenligt med deltagarens natur att engagera sig i en spe-

cifik praktik. Förklaringar beskriver alltså generella attribut och habituella 

beteenden hos praktikdeltagare och realiserar den rationaliserande betyd-

elsen ’praktikdeltagare X är/har/gör/ Y’, där ’Y’ alltså bestämmer vad som 

gör det ’naturligt’ för en praktikdeltagare att engagera sig i en given social 

praktik. 

Slutligen urskiljs förutsägelser som teoretisk rationaliseringstyp. Van 

Leeuwen (2008:116) menar att det är en strategi som reglerar praktiker och 

handlingar genom förutsägelser om deras framtida utvecklingar och exem-

plifierar med hur företeelsen att barn gråter under sina första skoldagar 

legitimeras utifrån förutsägelen ”It won’t last long”. 

Van Leeuwen menar vidare att teoretisk rationalisering antingen represen-

teras som vetenskapsbaserad (”Scientific”) eller erfarenhetsbaserad (”Expe-

riental”). Vetenskapsbaserade sanningar förankras i vetenskaplig expertis 

och representeras som ett slags institutionellt förankrade sanningar. Den 

andra varianten fungerar som erfarenhetsbaserad kunskap, oberoende av om 

sanningen härrör från vetenskapliga diskurser eller ej.  
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3.2.4 Mytopoesis 

Mytopoesis står för ’skapandet av myter’ och är den fjärde överordnade legi-

timerande betydelse som van Leeuwen urskiljer. Det är en strategi som legi-

timerar genom narrativer och exempel, vars huvudpersoner på något vis 

belönas för att ha deltagit i handlingar och praktiker som behöver legitimeras 

(van Leeuwen 2008:106). Van Leeuwen gör en distinktion mellan moraliska 

berättelser (”Moral tales”) och varningsberättelser (”Cautionary tales”), där 

de förra fungerar legitimerande och de senare delegitimerande. Moraliska 

berättelser exemplifierar hur ett önskat beteende leder till ett lyckligt slut för 

berättelsens protagonist, medan varnande mytopoesis alltså fyller motsatt 

funktion. Liksom Gustafsson (2009:134) antar jag i min analys att myto-

poetisk legitimering inte behöver vara fullständiga berättelser, utan att strate-

gin även kan aktualiseras genom narrativa fragment. 

Med detta avsnitt har jag introducerat de legitimerande betydelser jag 

arbetar med för att avgöra hur föräldraskapsrelaterade subjektspositioner 

regleras i de texter som presenteras i tabell 1. Som påpekats väljer jag att 

tillämpa analysen med hänsyn till legitimeringarnas lexikogrammatiska och 

visuella realiseringsformer. I nästa avsnitt redovisas den sociosemiotiska 

begreppsapparat som används i realiseringsanalysen. 

3.3 Sociosemiotisk begreppsapparat 
Den legitimeringsmodell som presenteras i 3.2 är betydelsebaserad, men som 

framhålls i avsnitt 2.3 är dessa betydelser beroende av semiotiska resurser 

för att kunna realiseras. Jag nöjer mig därför inte med att leta efter legitim-

erande betydelser, utan tar även hänsyn till betydelsernas realiseringsformer 

och med ett särskilt intresse för hur val av lexikogrammatiska och visuella 

uttryck bidrar till legitimeringarnas reglerande verkan. Genom att kombinera 

legitimeringsanalysen med en sociosemiotisk realiseringsanalys är det alltså 

min målsättning att visa hur sociosemantisk och praktikreglerande betydelse-

förhandling åstadkoms på resursnivå. 

I detta avsnitt presenteras den sociosemiotiska begreppsapparat som an-

vänds för att utföra den realiseringsorienterade legitimeringsanalysen. Som 

påpekades i avsnitt 2.3 hålls semiotiska resurser och semantisk potential isär 

inom sociosemiotiken, och jag introducerar begrepp som rör den semantiska 

nivån såväl som resursnivån. Presentationen fokuserar på den ideationella 

och interpersonella metafunktionen, men gör inte anspråk på att vara en full-

ödig eller problematiserande genomgång av metafunktionella betydelser och 

resurser. Syftet med avsnittet är i stället att ge en överblick över central 

sociosemiotisk terminologi som används i den kommande legitimerings-

analysen. Av utrymmesskäl är det dock inte möjligt att här presentera alla 

sociosemiotiska begrepp som används i analysen. Begreppsapparaten kom-

mer därför att utvidgas i kapitel 4–6 när andra termer och begrepp behövs för 
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att klargöra sambanden mellan legitimerande strategier och deras reali-

seringar. 

Redovisningen i detta avsnitt bygger huvudsakligen på Halliday & 

Matthiessen (2014) och Kress & van Leeuwen (2006), medan svensk term-

inologi hämtas från Holmberg & Karlsson (2006), Holmberg m.fl. (2011) 

och Björkvall (2009). I linje med van Leeuwens antagande om att skriftspråk 

har de mest välutvecklade resurserna för att realisera legitimerande betyd-

elser ligger tyngdpunkten på språklig terminologi, men vissa grundläggande 

begrepp för visuell analys introduceras också.  

Den systemisk-funktionella lingvistiken tillhandahåller i första hand verk-

tyg som beskriver hur betydelseskapande går till på satsnivå och lexikal 

nivå, dvs. inom lexikogrammatiken. Lexikogrammatiska resurser för betyd-

elseskapande går att sortera hierarkiskt i termer av ord, ordgrupper, satser 

och satskomplex. Ord är den minsta enheten, som i sin tur kan ingå i ord-

grupper, som i sin tur kan kombineras till satser, som i sin tur kan kom-

bineras i satskomplex (Halliday & Matthiessen 2014:7–10, Holmberg & 

Karlsson 2006:24). Ord, ordgrupper, satser och satskomplex ses alltså som 

de mest grundläggande resurserna för metafunktionellt betydelseskapande i 

skriftspråk, och i det följande redogör jag först för ideationella betydelser 

och resurser, varefter den interpersonella metafunktionen uppmärksammas. 

Den ideationella metafunktionen har att göra med erfarenhetsmässigt 

betydelseskapande. Metafunktionens kärna handlar om hur vi med språk och 

andra semiotiska modaliteter representerar mänsklig erfarenhet i form av 

transitiva betydelser, dvs. hur mänsklig erfarenhet sorteras som process-

betydelser och olika processanknutna deltagare (jfr Karlsson 2011:21 f.). 

Processer överför i regel betydelse från en deltagare till en annan och rea-

liseras i typfallet med verb och verbgrupper, medan deltagare typiskt rea-

liseras med pronomen, substantiv, adjektiv och nominalgrupper. Process-

betydelser kan också specificeras i termer av tid, plats, sätt och orsaks-

förhållanden, vilket sker med s.k. omständigheter som typiskt realiseras med 

prepositionsfraser. 

Processbetydelser kan också realiseras i visuella texter, och inte sällan 

används vektorer för att semantiskt relatera en avbildad processdeltagare till 

en annan (se vidare Björkvall 2009:kap. 3). En vektor är ett linjeformat text-

element som pekar i en viss riktning. Visuella processbetydelser kan också 

realiseras utan vektorer, men i sådana fall handlar det om statiska snarare än 

dynamiska processbetydelser. 

I svenska tillämpningar av SFL räknar man vanligtvis med att språket har 

resurser för att realisera fyra processtyper (Holmberg & Karlsson 2006:78 f., 

Karlsson 2011:22 f.).13 Materiella processer betecknar förändring av något i 

                          
13 Halliday & Matthiessen (2014:213 ff.) redogör för sex processtyper i engelskan, medan 
Holmberg & Karlsson (2006) menar att svenskan har resurser för att realisera fyra huvud-
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den yttre världen, och normalfallet är att en processdeltagare påverkar en 

annan processdeltagare. Visuellt motsvaras materiella processer av aktions-

processer (Björkvall 2009:65). I aktionsprocesser såväl som i materiella pro-

cesser kallas förstadeltagaren, dvs. den som processen utgår från, för aktör, 

medan andradeltagaren, dvs. den som blir utsatt för eller påverkas av pro-

cessen, kallas mål, t.ex. Pappan kramar barnet. Aktionsprocesser realiseras 

genom att en vektor utgår från en aktör med riktning mot ett mål. I skrift kan 

andradeltagaren också vara en mottagare, dvs. den som gynnas av den 

materiella processen, t.ex. Pappan ger sitt barn en glass. En annan typ av 

andradeltagare kallas utsträckning, som helt enkelt sträcker ut och specifi-

cerar en processbetydelse, t.ex. Syskonen spelar Alfapet. 

Vidare räknar man med verbala processer, som realiserar språkligt 

formulerade skeenden (jfr Holmberg & Karlsson 2006:94 f.). Till verbala 

processer knyts förstadeltagaren talare som kan realiseras visuellt såväl som 

lexikogrammatiskt. I skrift kan andradeltagaren vara en lyssnare, dvs. den 

som tar emot den verbala processen, såväl som ett talmål, som utgör det 

verbala målet för yttrandet, som i exemplet Psykologer kritiserar frånvar-

ande pappor. 

I skrift såväl som i visuella texter kan verbala processer ha en utsaga som 

andradeltagare, vilket betecknar det som yttras. Verbala processer antas på 

så vis kunna projicera eller anföra nya processbetydelser, som i Barn-

morskan säger att friska mammor bör amma. I visuella texter antas verbala 

processer realiseras av vektorer som sammankopplar en talare med ett språk-

ligt formulerat skeende, t.ex. genom pratbubblor, vars innehåll fungerar som 

en projicerad utsaga (Björkvall 2009:67 f.). 

Verbala och materiella processer utspelar sig i den semiotiserade materi-

ella världen, medan mentala processer utspelar sig i människors inre värld 

(Holmberg & Karlsson 2006:85). Mentala processers förstadeltagare kallas 

därför upplevare, medan det som förstadeltagaren upplever eller det som 

upplevelsen orsakas av kallas fenomen, t.ex. Pappan älskar sitt barn. Lik-

som i fråga om verbala processer antas också mentala processer kunna proji-

cera eller anföra nya processbetydelser, och fenomenet fungerar då som den 

tanke, känsla eller upplevelse som processens förstadeltagare upplever, 

tänker, känner eller upplever. I visuell processanalys talar man också om 

mentala processer, som antas realiseras med tankebubblor, men identifierar 

även reaktionsprocesser. Reaktionsprocesser avser levande deltagares reak-

tioner på ett visuellt avbildat fenomen (Björkvall 2009:66 f.). Processtypen 

realiseras i typfallet med blickar, som fungerar som en vektor som utgår från 

en reaktör och riktas mot det fenomen som orsakar reaktörens reaktion. 

                                                                                                                             
typer. Samtidigt låter de förstå (2006:79, fotnot 39) att fler processbetydelser är möjliga att 
urskilja förutsatt att distinktionen mellan processtyper tar fasta på fler betydelsenyanser. 
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Slutligen räknar man inom SFL med att språket kan realisera relationella 

processer, vilka semiotiserar mänsklig erfarenhet på ett mer abstrakt sätt än 

vad materiella, mentala och verbala processer gör (jfr Holmberg & Karlsson 

2006:89 ff.). Sådana processer kan vara attributiva, vilket innebär att första-

deltagaren är bärare av ett attribut som utgör processens andradeltagare, 

t.ex. Mio har ett barn. Attribut representeras alltså som ett bland flera känne-

tecken hos bäraren. 

Relationella processer kan också vara identifierande, där en utpekad 

förstadeltagare identifieras med hjälp av ett värde, t.ex. Meningen med livet 

är att få barn. Skillnaden mellan attributiva och identifierande processer är 

alltså att attributet är ett av flera kännetecken hos bäraren, medan värdet 

representeras som lika med den utpekades identitet. Relationella processer 

kan slutligen vara existentiella där den existerandes, dvs. förstadeltagarens, 

existens fastslås. Existentiella processer har således bara en deltagare, t.ex. 

Ofrivilliga föräldrar finns. 

I visuella tillämpningar av sociosemiotiken talar man i regel om kon-

ceptuella i stället före relationella processer, och skiljer bl.a. mellan analy-

tiska och symboliska processer (Kress & van Leeuwen 2006:kap. 3, jfr 

Björkvall 2009:71 ff.). Konceptuella processer realiseras inte med någon 

vektor och representerar således statiska tillstånd utan någon förändring eller 

riktning. Analytiska processer har deltagarna bärare och attribut och 

realiserar del–helhet-betydelser. Visuella attribut fungerar alltså som de delar 

som tillsammans konstituerar en bärares helhetsidentitet. I symboliska pro-

cesser finns i stället symboliska attribut som identifierar och representerar en 

bärares identitet utifrån symbolisk konnotation. I symboliska processer 

representeras alltså bäraren som identisk med sitt symboliska attribut. Exem-

pelvis går det att föreställa sig en generiskt avbildad person i en vit rock och 

med ett stetoskop runt halsen, vilket öppnar för en läsning av den avbildade 

personen som symbol för läkarvetenskap (jfr Kress & van Leeuwen 2006: 

105). 

Processer och deras deltagare utgör den ideationella metafunktionens 

kärna. Som påpekats kan processbetydelser även preciseras med omständig-

heter, som i typfallet realiseras med prepositionsfraser. Omständigheter är ett 

slags kringinformation som kan specificera processer bl.a. ifråga om tid-, 

plats-, medel-, förmån- och syftesförhållanden (Holmberg & Karlsson 

2006:102 ff.). Exempelvis anger medelomständigheter de medel varigenom 

en process sker eller utförs, som i Genom att vara föräldraledig kan pappan 

utveckla en egen relation till sitt barn där föräldraledighet representeras som 

medel för en pappa–barn-relation. 

Som påpekades i avsnitt 2.3 separerar sociosemiotiken semantisk poten-

tial från semiotiska resurser, bland annat utifrån iakttagelsen av inkongruenta 

och metaforiska betydelserealiseringar. I kongruenta fall realiseras process-

betydelser genom en kombination av verb och nominala resurser, som i 

Barnmorskor rekommenderar att friska mammor bör amma, men sådan 
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processbetydelse kan förtingligas i skrivningar som Barnmorskors amnings-

rekommendation. Likaledes kan relationella processbetydelser av typen Mio 

har en förälder kan förtingligas som Mios förälder (se vidare Karlsson 

2011:31 f., jfr Karlsson 2005). Sådana metaforiska realiseringar, som flyttar 

betydelserealiseringen från en lexikogrammatisk nivå till en annan, stuvar 

både undan information och tar den för given. I de föregående exemplen 

uttrycks alltså processbetydelser som ting och de processuella betydelserna 

’barnmorskor rekommenderar amning’ och ’Mio har en förälder’ tas på så 

vis för givna. Detta innebär i förlängningen att processbetydelser kan repre-

senteras som deltagare i nya satser, t.ex. Barnmorskors amningsrekom-

mendation provocerar Mios förälder. I konkret analys kan det vara motiverat 

att genom parafrasexempel packa upp sådana metaforiska realiseringsformer 

för att synliggöra vilken information som tas för given och stuvas undan 

(Holmberg & Karlsson 2006:163). Sådana uppackningar bär alltid prägel av 

subjektiv bedömning, och för att uppackningen skall ha analytisk bärighet är 

det viktigt att den görs i dialog med kunskap om det kontextuella sam-

manhang där representationen ursprungligen förekommer. 

Inom SFL räknar man vidare med s.k. logisk-ideationella betydelser, som 

handlar om hur erfarenhetsmässig betydelse kommer till uttryck i sats-

komplex (se vidare Holmberg & Karlsson 2006:kap. 5, Karlsson 2011:34 f.). 

Inom SFL ses satskomplex som en del av den ideationella lexikogramma-

tiken eftersom val mellan olika typer av satsrelationer påverkar det erfaren-

hetsmässiga betydelseskapandet. Uttryckt annorlunda handlar logisk-idea-

tionella betydelser om hur processbetydelser i olika satser relateras till var-

andra som logiska sekvenser. 

Satskomplex antas bestå av fria och bundna satser, men däremot inte av 

inbäddade satser. Med fria satser avses sådana som realiserar egna språk-

handlingar, medan bundna satser inte realiserar språkhandlingar (se vidare 

nedan om språkhandlingar). Såväl fria som bundna satser realiserar dock 

processbetydelser. Inbäddade satser fungerar däremot som delar av andra 

processer genom att t.ex. precisera enskilda deltagare, exempelvis som i 

Föräldern som inte brukar laga mat steker pannkakor, där det understrukna 

ledet är en inbäddad del av deltagaren Föräldern. 

Inom SFL räknar man med olika relationstyper mellan satser och som 

redan påpekats kan mentala och verbala satser anföra satser, som i Mio 

tänker att det vore gott med pannkakor. Dessutom kan en sats utvidga en 

annan sats betydelse genom att antingen specificera, lägga till eller utveckla 

betydelse. Sådana utvidgande satsrelationer kan ske genom samordning 

såväl som underordning av satser, dvs. genom både paratax och hypotax. 

Specificerande satser ger uttryck för omständighetsliknande betydelser och 

kan specificera en annan sats i termer av bl.a. orsak och syfte, t.ex. Kvinnor 

bör amma sina barn eftersom det är naturligt. Satser som lägger till be-

tydelse adderar helt enkelt information till en annan sats, som i Mio tycker 

om pannkaka men tycker inte om raggmunk, medan utvecklande satser 



 53 

exemplifierar eller omformulerar något i en annan sats. Sådana satsrelationer 

realiseras ofta med satsinledare av typen det vill säga och med andra ord 

(Holmberg & Karlsson 2006:125 f.). 

Medan den ideationella metafunktionen avser erfarenhetsmässigt betyd-

elseskapande avser den interpersonella metafunktionen hur mellanmänskliga 

relationer semiotiseras med språk och andra semiotiska modaliteter. Den 

interpersonella metafunktionen avser alltså hur användning av olika semi-

otiska resurser inverkar på relationen mellan olika kommunicerande parter 

såväl som på relationen mellan det som representeras ideationellt och 

mottagaren för det representerade. En central aspekt av den interpersonella 

metafunktionen handlar om hur sociala relationer semiotiseras med olika 

språkhandlingsbetydelser, och i regel görs en semantisk distinktion mellan 

fyra grundläggande språkhandlingar. Språkhandlingar realiseras i fria satser 

och är på så vis kopplade till logisk-semantiska betydelser, medan bundna 

eller inbäddade satser inte uttrycker språkhandlingar (Halliday & Matthies-

sen 2014:170 f., jfr Holmberg & Karlsson 2006:118 ff.). I satskomplexet 

Kvinnor bör amma sina barn eftersom det är naturligt är således Kvinnor 

bör amma sina barn en fri sats, medan eftersom det är naturligt klassas som 

en bunden sats som specificerar den fria satsen. Det är med andra ord endast 

en språkhandling som uttrycks, medan vi ideationellt sett har att göra med 

två processer. 

Distinktionen mellan fyra språkhandlingstyper grundas i ett antagande om 

hur interpersonell semantik realiseras genom ett samtidigt val mellan utbyte 

och talarroll. I interaktion kan man välja att antingen inta en krävande eller 

en givande talarroll samt välja att utbyta antingen information eller varor 

och tjänster genom interaktionen (Holmberg 2011:97 ff.). Dessa val generar 

de fyra språkhandlingstyperna påstående (givande+information), fråga 

(krävande+information), uppmaning (krävande+varor och tjänster) och er-

bjudande (givande+ varor och tjänster). På ett liknande sätt förutsätts bilder 

ha potential att uttrycka bildhandlingar, samtidigt som visuella resurser an-

tas vara begränsade till att endast kunna realisera krävande och erbjudande 

bildhandlingar (Björkvall 2009:33 ff.). Språkhandlingar och bildhandlingar 

kan samspela i multimodala texter och interpersonella betydelser som språk- 

och bildhandlingar realiserar tillsammans benämns kommunikativa hand-

lingar (Björkvall 2009:38). 

Med de olika språkhandlingarna medföljer också förväntan om en viss 

respons (Holmberg & Karlsson 2006:34ff). Ett påstående förväntas besvaras 

med bekräftelse men kan också bemötas med ett ifrågasättande. En fråga 

förväntas besvaras med svar eller avstående, en uppmaning med åtagande 

eller vägran och ett erbjudande med accepterande eller avvisande. I exem-

pelmeningen Kvinnor bör amma sina barn eftersom det är naturligt vore 

alltså den förväntade responsen nej/ja mammor bör (inte) amma, medan 

eftersom det är naturligt representeras som mer svåråtkomligt för inter-

personell respons genom att uppträda i en bunden sats.  
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I skriftspråk realiseras olika språkhandlingar genom val av satsform: på-

ståenden realiseras med påståendesatser (deklarativt modus), frågor med 

frågesats (interrogativt modus), uppmaningar med uppmaningssats (impera-

tivt modus). Erbjudanden har emellertid ingen kongruent realiseringsform 

och någon av de andra satsformerna måste alltså utnyttjas för att realisera 

erbjudanden (jfr Holmberg 2011:104 för olika sätt att identifiera och sär-

skilja språkhandlingar i text, se även Björkvall 2008). Bildhandlingar reali-

seras i sin tur med avbildade personers blickar: en text som innehåller en 

avbildad person med blicken riktad mot läsaren kräver interaktion, medan en 

text med en avbildad person vars blick inte söker läsarens i stället erbjuder 

interaktion (Björkvall 2009:36). 

Som påpekades i avsnitt 2.3 räknar man inom SFL även med inter-

personella grammatiska metaforer, vilket exempelvis synliggörs när sats-

former realiserar andra språkhandlingar än de vars namn de bär. Frågesatser 

kan t.ex. realisera påståenden och påståendesatser frågor. För att bestämma 

relationen mellan interpersonell semantik och lexikogrammatik kan man 

analysera språkhandlingar från tre håll (jfr Holmberg 2011:104 f.). För det 

första går det att bestämma vilken språkhandlingsbetydelse som realiseras 

genom att ta hänsyn till den kontextuella relation som råder mellan en texts 

avsändare och mottagare. För det andra går det att bestämma vilken språk-

handlingsbetydelse som realiseras genom att beakta de lexikogrammatiska 

resurser som tas i bruk (exempelvis kan bruk av modal förpliktelse förskjuta 

påståendesatser mot uppmaningsbetydelse). Slutligen går det att fastställa 

språkhandlingsbetydelser genom att testa vilket responsdrag som förefaller 

mest motiverat i det aktuella sammanhanget.  

Interpersonell betydelse kan också realiseras med modalitet och modal 

bedömning. Modalitet innebär att en språkhandling modifieras i termer av 

sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. Sådan modifiering sker van-

ligtvis med modala verb som t.ex. bör, kan och brukar men kan också ut-

tryckas med interpersonella satsadverbial av typen förmodligen¸ alltid, van-

ligtvis och gärna. Sådana modala betydelser kan realiseras som subjektiva 

eller objektiva, vilket handlar om vilken källa som den modala bedömningen 

förankras i. Subjektiv modalitet innebär att en enskild talare eller skribent 

representeras som bedömande subjekt i en sats, t.ex. Experter anser att du 

bör amma. Objektiva bedömningar representeras som objektiva och fakta-

mässiga genom val av det som subjekt, t.ex. Det är önskvärt att amma. 

I detta avsnitt har jag introducerat de verktyg som används i realiserings-

analysen. I nästa avsnitt klargör jag hur de metodologiska principer och 

metodiska val som formulerats i detta kapitel omsätts i den empiriska ana-

lysen, samt exemplifierar hur jag tillämpar den realiseringsorienterade legi-

timeringsanalysen. 
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3.4 Arbetsgång och exempelanalys 

I detta avsnitt konkretiserar jag avhandlingens analytiska arbetsgång. Utifrån 

målsättningen att identifiera diakrona transformationsprocesser hos diskurser 

rör sig detta analysarbete växelvis mellan realiseringsorienterade och intra-

textuella, interdiskursiva, transtextuella samt diakrona analysnivåer. I av-

handlingen triangulerar jag diskurser om föräldraskap genom att arbeta med 

olika källmaterial, undersöka materialet med en kombinerad legitimerings- 

och realiseringsanalys, samt genom att relatera mina språkvetenskapliga 

iakttagelser till tidigare forskning om föräldraskap från olika discipliner. 

Målet med detta triangulerande tillvägagångssätt är att belysa hur diakrona 

diskontinuiteter åstadkoms genom betydelseskapande val på olika nivåer. 

Innan resultatredovisningen tar vid vill jag i detta avsnitt redogöra för ana-

lysarbetets olika faser och processer.  

Analysens första steg har inneburit att ringa in relevanta tidsperioder för 

empirisk analys, vilket gjorts genom konsultation av bl.a. etnologisk, socio-

logisk, historisk och socialpsykologisk forskning. Det bör dock påpekas att 

mina historiska kontextualiseringar på intet vis strävar efter att ge en ”sann” 

eller heltäckande beskrivning. I stället kontextualiserar jag de empiriska ned-

slagen genom att sammanställa vad som sagts i tidigare forskning om de 

olika perioderna. För att göra detta på ett överblickbart sätt har jag dock 

tvingats göra avkall i fråga om sociohistoriska avvikelser och trendbrott. 

Utifrån de principer som presenteras i avsnitt 3.1.2 har jag som nästa steg 

samlat in analysmaterial från respektive undersökningsperiod, samt kon-

sulterat tidigare forskning för att kontextualisera de (typer av) texter och 

genrer jag väljer att arbeta med. Som nästa analytiska steg har jag gjort 

kvalitativa närläsningar av det synkront diversifierade materialet samt valt ut 

texter för den realiseringsorienterade legitimeringsanalysen. De utvalda text-

erna har därefter sorterats utifrån vilka föräldraskapsrelaterade deltagare, 

deltagarkvalifikationer, handlingar och utförandesätt som representeras. I 

detta steg har jag alltså sorterat materialet som tematiskt sammanhållna dis-

kursfragment. Detta analytiska steg redovisas emellertid inte i undersök-

ningen, men avspeglas i hur resultatkapitel 4, 5 och 6 är disponerade i olika 

subjektspositioner. 

Efter detta steg har jag utfört realiseringsorienterade legitimeringsanalyser 

av de tematiskt sammanlänkade och genrediversifierade diskursfragmenten. 

I tillämpningen av detta steg har jag letat efter sociosemantiska betydelser 

och deras metafunktionella realiseringsformer. Som tidigare påpekats antas 

de mest välutvecklade resurserna för att realisera legitimerande betydelser 

finnas inom lexikogrammatiken, och med förankring i SFL har jag undersökt 

hur legitimeringar realiseras på ord- och ordgruppsnivå och satsnivå.  

Analysen har dock inte begränsats till satsnivå, utan tagit hänsyn till 

legitimerande betydelser och letat efter dem på alla nivåer av text – från 

ordnivå till kompositionell nivå – och i olika semiotiska modaliteter. Legi-
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timeringsanalysen har på så vis haft en delvis explorativ karaktär, och de 

resultat som rör relationen mellan legitimerande betydelser och semiotiska 

resurser har samlats i kapitel 7. Dessa inledande analytiska steg erinrar om 

det analytiska tillvägagångssätt som förordas inom DHA: efter att ha identi-

fierat olika teman i mitt undersökningsmaterial har jag analyserat legitim-

erande strategier och deras semiotiska realiseringsformer (jfr Reisigl & 

Wodak 2016:32).  

Genom legitimeringsanalysen av det tematiskt sorterade materialet har jag 

vidare kunnat fånga transtextuella mönster i fråga om hur val av legitim-

erande strategier och semiotiska resurser sammanför legitimerande och legi-

timerade diskurser med varandra. Dessa mönster har i sin tur legat till grund 

för identifieringen av de subjektspositioner som behandlas i kapitel 4, 5 och 

6. Som ett exempel på ett sådant mönster går det att nämna hur diskurser om 

svenskhet åberopas för att reglera föräldraskapspraktiken i 2010-talsmateri-

alet. Upprepade och genreöverskidande förekomster av sådan interdiskursiv-

itet har motiverat mig att urskilja en svensk subjektsposition (se vidare 

avsnitt 6.8).  

Sådana transtextuella och synkrona mönster har fortlöpande relaterats 

diakront till mönster identifierade i föregående undersökningsperioder. Med 

andra ord har jag valt att relatera och kontrastera 1940-talsanalysen till ana-

lysen av 1870-talsmaterialet, medan analysen av 2010-talsmaterialet har 

relateras till analysen av såväl 1940- som 1870-talsmaterialet. Således är det 

först i kapitel 5 och 6 som analysen av diakrona diskontinuiteter och trans-

formationer tar vid. Med de kvalitativt baserade och diakrona kontraster-

ingarna har jag tagit mig an historisk kontext som ett område för empirisk 

analys, samtidigt som jag har kompletterat mina egna analyser med tidigare 

diskursanalytisk forskning om föräldraskap. På så vis har det blivit möjligt 

att visa hur de diskursfragment jag analyserar just är fragment av större 

diskursiva ordningar. 

I analysarbetet har jag alltså rört mig på olika nivåer och medvetet valt att 

inte skilja den realiseringsorienterade legitimeringsanalysen från analyser på 

interdiskursiv, transtextuell och diakron nivå. I stället har jag på ett hermen-

eutiskt vis rört mig mellan de olika nivåerna för att synliggöra hur diskursiv 

kunskapsreproduktion hänger samman med val på realiseringsnivå. Sam-

tidigt har jag i första hand arbetat nerifrån och upp och låtit iakttagelser i 

konkreta texter ligga till grund för resonemang på högre diskursanalytiska 

nivåer. 

På ett övergripande plan påminner min analytiska arbetsgång således om 

DHA:s skiktade och triangulerande angreppssätt. På den språkliga och ko-

textuella nivån har jag kombinerat en sociosemantisk metod med en semi-

otisk. Genom att sortera undersökningsmaterialet som tematiskt samman-

länkade diskursfragment har jag, med stöd i de teoretiska förhållningssätt 

som formuleras i kapitel 2, vidare analyserat representationerna på inter-

textuell och interdiskursiv nivå. Genom att relatera synkrona representations-
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mönster till varandra över tid samt till tidigare forskning har jag vidare ana-

lyserat representationerna på en historisk-kontextuell nivå. 

Av utrymmesskäl har det inte varit möjligt att redovisa den textnära 

legitimeringsanalysen av hela undersökningsmaterialet, och i kapitel 4, 5 och 

6 presenteras därför de mest centrala resultat som den transtextuella legitim-

eringsanalysen genererat. Nästa steg i analysarbetet har således inneburit att 

göra ett kvalitativt texturval som illustrerar de transtextuella legitimerings-

mönster som jag identifierat. I resultatkapitlen redovisas därför endast en 

handfull exempelanalyser som tjänar till att illustrera mina transtextuella 

resultat, och de resultat som redovisas och de resonemang som förs bygger 

på långt fler iakttagelser och analyser än de som redovisas. 

Innan resultatredovisningen tar vid presenterar jag i det följande en 

exempelanalys som tjänar till att klargöra och illustrera hur jag har gått till 

väga i analysen och identifieringen av legitimerande strategier. Denna analys 

tjänar alltså till att illustrera hur den realiseringsorienterade analysen tillämp-

ats på intratextuell nivå och gör inga anspråk på att frambringa några dis-

kursanalytiska resultat. Exempelanalysen fångar på intet vis alla de legitim-

erande betydelser som presenteras i avsnitt 3.2, och endast ett fåtal av de 

semiotiska resurser som presenteras i avsnitt 3.3 aktualiseras. Exemplet, se 

(1), är hämtat från 1177.se och texten Samspel och anknytning som återfinns 

under fliken Barn och föräldrar.14 1177.se fungerar som den samlade 

svenska sjukvårdens webbaserade sjukvårdsrådgivning och drivs av Stock-

holms läns landsting på uppdrag av alla Sveriges landsting och regioner (se 

vidare avsnitt 6.1). Innehållet i (1) har rubriken Att visa nyfikenhet och 

intresse för sitt barn och hör hemma i ett textparti som tematiserar vikten av 

att föräldrar är lyhörda inför sina individuella barns behov. Texten är sig-

nerad ”Bengt Grandelius, psykolog, familjerådgivare” och ramas på så vis in 

och legitimeras som ett expertutlåtande. I (1) aktualiseras huvudsakligen 

olika rationaliserande strategier av instrumentell typ, och dessa legitim-

erande betydelser realiseras primärt genom användning av olika ideationella 

resurser. I detta och följande exempel fetmarkerar jag såväl det som legitim-

eras som det som fungerar legitimerande. 

(1) Eftersom barnet från början inte själv tydligt kan förmedla sina behov, 

behövs lyhördhet från förälderns sida för att kunna gå barnet till 

mötes. Utmaningen är att kunna se, förstå och tolka barnets signaler och 

lyssna till det mångskiftande språk som göms i barnets gråt, skrik och 

jollrande prat. Genom att besvara barnets signaler och försöka möta 

barnet där det är, kan barn och förälder hitta gemenskap och sam-

spel. Att vara nyfiken och intresserad av vad barnet försöker för-

medla är alldeles tillräckligt för att på ett bra sätt lyckas med detta.15 

                          
14 Referenser till hemsidor anges fortsättningsvis i fotnoter. 
15 http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/ 
Foraldraskap/Samspel-och-anknytning/ 
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I exemplets inledande grafiska mening legitimeras behov av ”lyhördhet från 

förälderns sida” med en målorienterad rationalisering, som realiseras med 

syftesomständigheten ”för att kunna gå barnet till mötes”. Den målorienter-

ade rationaliseringen realiseras alltså som en omständighet som specificerar 

ett målorienterat syfte med föräldrars lyhördhet. 

Denna målorientering ingår i ett satskomplex som inleds med en orsaks-

specificerande sats (”Eftersom…”). Denna specificerande sats är bunden och 

uttrycker därmed ingen responsbar språkhandling. Att barn har behov (som 

de inte kan uttrycka) representeras på så vis som interpersonellt svårförhand-

lad information, medan påståendet om att det ”behövs lyhördhet” utgör sats-

komplexets interpersonellt responsbara led. 

I exemplets tredje grafiska mening rationaliseras lyhördhet inför ”barnets 

signaler” som ett medel för föräldrars möjlighet att ”hitta gemenskap och 

samspel” i relationen till sitt barn. Rationaliseringen realiseras här med 

medelomständigheten ”Genom att …”, som alltså specificerar med vilket 

medel som föräldrar kan nå en ömsesidig relation med sina barn. 

I exemplets avslutande grafiska mening realiseras en målorienterad 

rationalisering med syftesomständigheten ”för att […] lyckas med detta”. 

Denna processpecificerande omständighet rationaliserar alltså det att ”vara 

nyfiken och intresserad av vad barnet försöker förmedla” utifrån ett mål om 

en ömsesidig förälder–barn-relation. Målorienteringen rymmer även sätt-

omständigheten ”på ett bra sätt”, där det interpersonella epitetet ”bra” evalu-

erar det aktuella sättet positivt. Epitet är ett begrepp som inom SFL avser 

bestämningar inom nominalgrupper (Halliday & Matthiessen 2014:376 f.), 

och här bestäms och värderas alltså ett särskilt ”sätt” som bra och före-

dömligt. 

Sammanfattningsvis visar denna korta passus hur lyhördhet legitimeras 

som en kvalifikation hos deltagare i föräldraskapspraktiken, och hur det 

primärt sker med syftesorienterade rationaliseringar som förankras i en 

psykologisk expertauktoritet, som också värderar lyhört föräldraskap posi-

tivt. Lyhördhet som deltagarkvalifikation legitimeras alltså som rationellt 

och positivt i psykologisk mening. Exempelanalysen visar dessutom hur 

ideationella omständighetsresurser kan realisera rationaliserande betydelser, 

samt hur moralisk evaluering kan realiseras med interpersonella epitet. Ex-

emplet fångar även hur ett antagande om att barn har behov kommuniceras 

som interpersonellt svårförhandlat. I avsnitt 3.2 presenterades de olika legi-

timerande strategierna som tydligt avgränsade från varandra. Med denna 

korta exempelanalys har jag dock illustrerat hur legitimerande strategier kan 

uppträda i kombination och som inbäddade i varandra och realiseras på olika 

språkliga nivåer. I resultatkapitlen 4, 5 och 6 inventerar jag, med den typ av 

analys som här exemplifierats, vilka resurser som har potential att realisera 

legitimerande betydelser. 

Med redogörelsen i detta kapitelavslutande avsnitt har jag visat hur jag 

väljer att tillämpa den historiserande analysen av diskurser genom en kombi-
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nation av analytiska perspektiv. Med kapitlet i sin helhet har jag presenterat 

de metoder jag tillämpar för att kunna utföra den forskningsuppgift som pre-

senteras i kapitel 1 och för att omsätta de teoretiska tankeverktyg som jag 

antar i kapitel 2. Från och med nästa kapitel övergår jag till att redovisa 

undersökningens empiriska analys och resultat. Resultatredovisningen är 

diakront disponerad, vilket innebär att jag i kapitel 4 börjar med att redogöra 

för de resultat som analysen av 1870-talsmaterialet generererat. Kapitlet in-

leds emellertid med en historisk kontextualisering, en presentation av det 

valda undersökningsmaterialet samt en sammanfattning av de allmänna ten-

denser som analysen genererat. 
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4 Tid för kallelseliv och särarter 

Avhandlingens första empiriska nedslag görs vid 1800-talets andra hälft, 

närmare bestämt vid åren 1870–1875. Vad som gör denna tidsperiod till en 

relevant startpunkt är dess pågående industrialisering, modernisering och 

omstrukturering av arbets- och familjeförutsättningar. Forskning har visat att 

det under senare delen av 1800-talet etableras en särartsteoretisk syn på kön, 

som bidrog till en polarisering mellan kvinnor och män (se t.ex. Brembeck 

1998, Blom & Haavet 2000, Göransson 2000, Lorentzen 2006). Ofta tecknas 

en historisk bild av att detta medförde att sysslor, praktiker, rättigheter och 

skyldigheter konstruerades som könade och hur det offentliga kom att för-

knippas med manlighet, medan husliga verksamheter, däribland föräldra-

skap, med kvinnlighet (jfr Nord 2007). 

I såväl svenska som internationella föräldraskapshistoriska studier be-

skrivs ofta hur det sena 1800-talets samhällsomvandlingar medförde en två-

sfärsuppdelning, som positionerade män som frånvarande och yrkesarbet-

ande fäder, medan kvinnor underordnades sina män genom att positioneras 

inom familjen som mödrar (jfr Berglund 2007:39 ff.). Utifrån en målsättning 

att fastställa hur patriarkalt förtryck och diskriminering av kvinnor instansi-

eras i familjerelationer går det att placera en stor del av föräldraskaps-

historisk forskning som hemmahörande inom den andra vågens feminism, 

där exempelvis Gillis (1997) kan ses som ett internationellt exempel, medan 

t.ex. Lövkrona (1999) är ett svenskt exempel (jfr resonemang hos Lorentzen 

2012:15). I linje med avhandlingens förankring i poststrukturalistisk teori, 

och dess kritik mot generaliserande och dikotoma etiketteringar, antar jag att 

den strikta uppdelningen privat/offentligt och maktfull/maktlös vittnar om ett 

teoretiskt och analytiskt perspektiv snarare än att det är en rättvisande empir-

isk beskrivning. 

Göransson (2000:101) påpekar att förmoderna föreställningar kring kön 

innebar att olikheter mellan män och kvinnor uppfattades som gradskill-

nader, där mannen betraktades som den fulländade individen och kvinnan 

som den ofullständiga och outvecklade. Vidare menar Göransson att 1800-

talets upplysning och industrikapitalism bidrog till att forma en särartsteori 

som attribuerade kvinnor och män olika egenskaper och rättigheter. Görans-

son (2000:110, 113) påpekar också att ett husligt kvinnoideal växte fram vid 

denna tid och i samband med detta tilltog en föreställning om moderlighet 

som en biologisk egenskap hos kvinnor.  

Historikerna Blom & Haavet (2000:23) menar att de särartsteoretiska 

könskaraktärerna uppfattades som fastslagna av Gud, och därmed också som 

svåremotsagda. Vidare skriver de att det manliga förknippades med det 
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offentliga, det rörliga, aktiva, rationella och oavhängiga medan det kvinnliga 

med den privata sfären, och de skriver att kvinnor ”uppfattades som svaga, 

med behov av beskydd, men med möjlighet att utöva makt inom familje-

kretsen” (2000:24). Författarna understryker även att den särartsteoretiska 

polariseringen mellan könen inte avspeglade verkligheten, utan snarare ett 

ideal som endast kunde efterlevas av de översta borgerliga samhällsskikten 

(jfr Göransson 2008:8 f.). I de lägre samhällsklasserna var det i stället 

mycket vanligt att hela familjer deltog i försörjningsarbetet, även om upp-

gifter kunde vara klart könsbestämda. Göransson (2000:106) påpekar dock 

att borgerliga ideal om könsbaserad särart fick stort inflytande utanför de 

egna leden. 

Skälet till att utgå från 1800-talets andra hälft är alltså att särartstänkandet 

och synen på moderskap som biologiskt förknippat med kvinnlighet eska-

lerar under denna tid. Enligt Brembeck (1998:167) innebar detta att moder-

skapet kom att betraktas som ett kall och ett yrke, och under 1800-talets 

andra hälft befästes föreställningen om den goda modern, som enligt 

Badinter (1980:172 f.) dock går att härleda ända till 1700-talet. 

I en faderskapshistorisk studie kritiserar Berglund (2007:40) föräldra-

skapshistorisk forskning för att ensidigt ha studerat hur maktfördelningen 

mellan könen gör och gjort sig synliga i familjens historiska utveckling, 

medan mindre ansträngning har gjorts för att beskriva vad det inneburit att 

vara far under olika historiska perioder. Kritiken riktas även mot hur för-

äldraskapets roller relaterats till industrialiseringens uppdelning av en kvinn-

lig hemmasfär och en manlig offentlig sfär. Berglund (2007:45) menar i 

stället att uppvärderingen av hemmet som kvinnans område och den kultur-

ella värdesättningen av moderskapet inte per automatik skedde ”på be-

kostnad av faderns inflytande och betydelse för barnets uppfostran”.  

En sådan utgångspunkt stöds även av Lorentzen (2006:135, 2012:27 ff.) 

som betonar att tvåsfärssamhället var ett ideologiskt ideal, snarare än en 

efterlevd praktik, och att såväl män som kvinnor verkade i privata såväl som 

offentliga sfärer. Dock menar inte Lorentzen (2006:139) att antagandet om 

en tvåsfärsuppdelning är felaktigt, utan snarare att indelningen inföll senare 

under 1900-talet. Samtidigt menar Lorentzen (2006:146) att det inte råder 

något tvivel om att den andra halvan av 1800-talet är den tid då moderskapet 

blir närmast heligt i en nyromantisk föreställning om modern. Detta, snarare 

än att fäder intog rollen som försörjare, ses också som förklaringen till att 

fäders betydelse marginaliserades under början av 1900-talet (Lorentzen 

2006:161). De analytiska perspektiv som Göransson, Blom & Haavet, 

Lorentzen och Berglund för fram är viktiga, eftersom de ifrågasätter ett 

antagande om att artikuleringen av särartsteoretiska ideal på ett direkt sätt 

korrelerar med en tvåsfärsuppdelning. 

I det följande presenteras det material som analyseras från 1870-talet och 

som tidigare har introducerats i avsnitt 3.1.2.  
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4.1 Material 

Som framhålls i avsnitt 3.1.2 är den primära materialurvalsprincipen att de 

analyserade texterna skall vara föräldraskapstematiserande och välspridda 

sakprosatexter producerade med professionella syften. Johannesson (1980: 

59, jfr Ledin 1997a) skriver att ”lektyr för familjekretsar” framträder som en 

ny förlagsutgivningskategori runt 1850, och att familjetidskriften som sådan 

får sitt stora genombrott under 1860-talet. Familjetidskrifter kännetecknas av 

ett innehåll bestående av såväl underhållande som allmänbildande texter, 

samt ett medvetet avståndstagande från kritisk debatt (Johannesson 1980: 

62). Utgivningen av populärskrifter ökade markant under perioden 1860–70 

och Svenska Familj-Journalen (hädanefter förkortat SFJ), som jag väljer att 

analysera, är periodens ledande och mest framgångsrika familjetidskrift 

(Johannesson 1980:99). Genom att undersöka tidskriftens prenumeranter kan 

Johannesson (1980:144) visa att SFJ i första hand lästes av medelklassen, 

och att spridningen bland allmogen var låg, samt att merparten av tidningens 

abonnenter var män, medan den främst lästes av kvinnor. Ledin (1997a:21) 

menar att SFJ:s framgångar var exempellösa med dåtidens mått mätt och 

under slutet av 1870-talet nådde tidningens framgångar sin kulmen med en 

upplaga på dryga 70 000 (Johannesson 1980:134). Specifikt väljer jag att 

analysera tidningens utgåvor under åren 1870–1875, och texter för när-

läsning och legitimeringsanalys hämtas huvudsakligen från den redaktionella 

textkategorin ”Familj och vardag”. 

Utöver SFJ analyseras även texter hämtade från Tidskrift för hemmet 

under perioden 1870–1875 (hädanefter förkortat TFH). TFH, som grundades 

år 1859 av Sophie Leijonhufvud och Rosalie Olivecrona, var en kvinnosaks-

tidskrift som fungerade som den svenska kvinnorörelsens oorganiserade 

språkrör från mitten till slutet av 1800-talet (Hammar 1999:14). Vid tid-

skriftens upptaktstid fanns inget samlat kvinnorörelseorgan i Sverige och 

Norden, och genom att initiera en organisering av kvinnosaksfrågan blev 

TFH unik i sitt slag. Först i och med instiftandet av Fredrika Bremer-

Förbundet år 1884 fick kvinnorörelsen en mer sammanhållen officiell röst, 

och tidskriften uppgick i Fredrika Bremer-Förbundet år 1886 och ändrade i 

samband med detta namn till Dagny. År 1914 ändrade tidskriften namn till 

Hertha och ges än idag ut under samma namn. Tidskriften innehar således en 

pionjärstatus som språkrör för kvinnosaksrelaterade frågor. 

Första året utkom tidskriften med två nummer, därefter med fyra nummer 

per år. I jämförelse med SFJ hade TFH något blygsammare upplagesiffror på 

mellan 1000 och 3000 (Nordenstam 2014:15). Samtidigt visar en jämförelse 

av samtida tidningars upplagesiffror, bl.a. för Aftonbladet och Nya Daglig 

Allehanda, att upplagesiffrorna ändå var förhållandevis höga med den tidens 

mått mätt (Nordenstam 2001:82). Genom att sätta upplagesiffrorna i relation 

till såväl Sveriges befolkningsstorlek som den svenska borgerlighetens stor-

lek, dvs. tidskriftens målgrupp, går det vidare att konstatera att spridningen 
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bland den borgerliga målgruppen torde ha varit tämligen hög (Nordenstam 

2001:82). Att tidskriftens läsare och prenumeranter hörde hemma i sam-

hällets aristokratiska och bildade klasser bekräftas även av Ambjörnsson 

(1974:59 f.), som också påpekar att tidskriften primärt förde fram borgerliga 

kvinnors intressen. 

Tidskriftens innehåll präglas av kvinnosaksfrågor, men innehåller också 

texter om kultur, litteratur, religion, utbildningsfrågor och samtida debatter 

(Nordenstam 2000:9). Nordenstam (2000:13, jfr Ambjörnsson 1974, Ham-

mar 1999) påpekar att TFH förvisso tematiserade familjefrågor och riktade 

sig till familjer, men också ägnade sig åt ”livliga kritiska diskussioner i 

skilda ämnen” utifrån syftet att verka för och höja kvinnans moraliska och 

sociala ställning i samhället. 

Såväl SFJ som TFH hör hemma inom borgerliga diskursiva praktiker, och 

detta empiriska fokus motiveras bl.a. utifrån Göranssons (2000:106) iakt-

tagelse av hur borgerliga ideal om könsbaserade särarter fick präglande 

spridning utanför borgerlighetens egna kretsar. Som angavs i avsnitt 3.1.2 

väljer jag att arbeta med ca 20 texter från SFJ och ca 15 från TFH. De 

föräldraskapstematiserande texterna i SFJ och TFH är i huvudsak skrift-

baserade, även om framför allt SFJ också innehåller flertalet visuella texter. 

Däremot förekommer få visuella representationer av föräldraskap, och de 

som väl återfinns tillhör i regel litterära texter. I avsnitt 3.1.2 anges att ana-

lysen endast fokuserar sakprosatexter, och de visuella representationer som 

ackompanjerar litterära texter lämnas utanför analysen. 

I nästa avsnitt presenteras de allmänna tendenser som legitimerings-

analysen genererat. Därefter presenteras den textnära och positionssorterade 

legitimeringsanalysen. 

4.2 Allmänna tendenser 

Tillsammans bildar TFH och SFJ vissa tydliga transtextuella mönster: repre-

sentationer av moderskap dominerar och i regel legitimeras moderskap med 

hänvisning till en luthersk och särartsteoretisk diskurs som representerar 

moderskap som ett gudomligt inrättat kall. Denna tendens behandlas mer in-

gående i avsnitt 4.3, där det även framgår att moderskapets framskjutna roll 

legitimeras med hänvisning till en gudagiven naturordning som avskriver 

kvinnor tillträde till offentliga verksamheter och praktiker. 

I avsnitt 4.4 analyseras representationer av faderskap. Analyserna fångar 

hur det i första hand är mannens behov av hemmet snarare än hemmets 

behov av mannen som tematiseras. I avsnittet kompletterar och problemati-

serar jag faderskapsrepresentationerna i SFJ och TFJ med hjälp av andra 

faderskapshistoriska studier. 

En gudomlig och naturlig ordning åberopas alltså för att artikulera sär-

artsteoretiska sanningar om kvinnor och män. I avsnitt 4.5 diskuteras hur 
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sådana legitimerande sanningar artikuleras utifrån liknande logiker som 

aktualiseras i koloniala reproduktioner av raser. Avsnittet visar även hur sär-

skilt TFH innehåller motståndsröster mot kolonialt präglade och diskriminer-

ande representationer av kvinnor och mödrar. 

I det efterföljande avsnittet 4.6 uppmärksammas vilka deltagarkvalifika-

tioner och handlingar som associeras med legitimt moderskap. I avsnittet 

påvisas bl.a. hur en moderlig stränghet rationaliseras utifrån syftet att und-

vika bortskämda barn. 

Analysen fångar också hur representationerna reproducerar olika makt-

relationer, och i avsnitt 4.7 diskuteras hur moderskap artikuleras som en 

patriotisk praktik och hur mödrar tillskrivs makt att dana samhället i en 

önskvärd moralisk och ekonomisk riktning. 

Att representationer av moderskap reproducerar olika maktrelationer upp-

märksammas även i avsnitt 4.8 och 4.9. I dessa avsnitt diskuterar jag hur 

föreställningen om moderskap som ett gudagivet levnadskall åberopas dels 

som emancipatoriskt argument för kvinnors rätt till utbildning, dels som 

argument för ogifta kvinnors rätt till förvärvsarbete. 

I de följande avsnitten presenteras resultatet mer ingående. Resultat-

presentationen är strukturerad utefter de subjektspositioner som legitim-

eringsanalysen identifierat. Resultatredovisningen åskådliggör också med 

vilka strategier som respektive subjektsposition legitimeras samt med vilka 

språkliga resurser som respektive strategi realiseras. I de anförda exemplen 

är det legitimerande såväl som det legitimerade markerat med fetstil. 

Som påpekades i avsnitt 2.1.2 använder jag subjektspositionsbegreppet 

som analytiskt verktyg för att samla iakttagelser genererade av legitimerings-

analysen. Genom att jag i resultatpresentationen separerar olika subjekts-

positioner från varandra finns det en risk att representationerna uppfattas 

som konstituerade av olika parallellt uppträdande diskurser. Den valda dis-

positionsprincipen riskerar med andra ord att fragmentera komplexiteten i de 

undersökta diskurserna (jfr Hornscheidt 2009:34 f.). I själva verket reprodu-

ceras diskurser och subjektspositioner tätt sammanflätade med varandra och 

är svåra att separera empiriskt. I texterna kan exempelvis gudomlig naturlig-

het, patriotism och kvinnors rätt till utbildning relateras till varandra i ett och 

samma textavsnitt, vilket innebär att resultatdispositionen i viss mån gör våld 

på empirin. Ytterligare en konsekvens av detta är att resultatavsnitten delvis 

överlappar varandra, eftersom det inte är möjligt att dra några exakta gränser 

mellan de olika subjektspositionerna och diskurserna. För att möta denna 

problematik innehåller resultatpresentationen i detta och följande två kapitel 

korsreferenser mellan analysen av de olika subjektspositionerna. 

Innan resultatpresentationen tar vid bör det påpekas att det inte alltid är 

uppenbart att det är föräldraskapsrepresentationer som analyseras i de kon-

kreta exemplen. Exempelvis aktualiseras textpartier där husmoderlighet och 

kvinnlighet tematiseras, men när dessa studeras i sitt fulla sammanhang, och 
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inte som lösryckta passusar, framgår det tydligt att kvinnlighet, husmoder-

skap och föräldraskap relaterar till varandra. 

I avsnitten som följer presenteras den textnära och subjektspositions-

sorterade legitimeringsanalysen. 

4.3 En kvinnlig och kallad subjektsposition 
En kvinnlig och moderlig subjektsposition är den i särklass mest legitim-

erade i 1870-talsmaterialet, och det sker i första hand med olika typer av 

rationaliserande sanningskonstruktioner och auktoritetslegitimeringar. Luth-

erska diskurser och kristendomen åberopas dels som auktoritet för att legi-

timera moderskap som det primära föräldraskapet, dels som en kunskaps-

producerande institution med mandat att etablera särartsteoretiska sanningar. 

Den könskomplementära syn som genomströmmar såväl TFH som SFJ an-

sluter alltså till lutherska föreställningar om en gudomligt bestämd köns-

differens (jfr Hammar 1999:160). 

I exempel (2) och (3), som är hämtade från SFJ och texten En moders 

inflytande, åskådliggörs hur föräldraskap legitimeras som något primärt 

kvinnligt. I källtexten tematiseras och värderas olika människotyper utifrån 

karaktärsdragen självständighet och lyhördhet, och Luther och Gustaf Adolf 

framhålls som föredömligt självständiga och lyhörda människotyper. Huvud-

sakligen fokuserar dock texten mödrars inflytande på sina barn och mödrars 

möjlighet att fostra barn till självständiga individer. I det inledande exemplet 

anförs ”Skaparen” för att artikulera en förklaring om föräldraskap som en 

primärt kvinnlig praktik. Rationaliserande förklaringar formulerar legitim-

erande kunskap om en deltagares engagemang i en social praktik genom att 

hävda att engagemanget är förenligt med deltagarens natur (van Leeuwen 

2008:116). 

(2) Det torde ej vara svårt att förstå, hvem som af Skaparen ämnades att 

utöfva det första inflytandet på barnet – det är modren, och djupt får 

hon en gång ångra, om hon lemnar detta dyrbara privilegium uti en 

annans. (SFJ 1873:3) 

I (2) har vi att göra med en rationaliserande sanning, vars sanningsanspråk 

vilar mot antagandet om en gudomlig intention. Rationaliseringen förklarar 

att det ligger i kvinnans natur att utöva det första inflytandet på barnet, och 

således att kvinnor är ämnade att vara mödrar. Förklaringen realiseras med 

en identifierande omständighetsprocess (”är”). Omständighetsprocesser är en 

typ av relationell process som relaterar processdeltagare till varandra i 

termer av omständighetsbetydelser, dvs. i termer av bl.a. tid, plats, sätt, 

villkor, orsak och roll (jfr Halliday & Matthiessen 2004:240). I det aktuella 

exemplet tillskrivs ”modren” värdet ”det”, som anger rollangivande betyd-

else genom att referera till Skaparens intention i föregående sats. I det roll-
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förklarande värdet uppträder vidare ”Skaparen” i en synvinkelomständighet, 

och anger på så vis att skapelsen av modern vilar mot gudomlig intention. 

Exemplet avslutas med en irrationaliserande medelorientering där det att 

frånsäga sig sitt gudomliga moderskall irrationaliseras som ett medel för 

djup ånger. Irrationaliseringar delegitimerar genom att representera något 

som oförnuftigt. I (2) realiseras medelorienteringen inom ett satskomplex en-

ligt betydelseformeln ’Y, om/genom x’. Den bundna och om-inledda satsen 

specificeras alltså som ett villkor och (irrationellt) medel för innehållet i den 

fria satsen. 

I exempel (3), vars innehåll kommer i direkt anslutning till innehållet i 

(2), legitimeras kvinnligt föräldraskap genom en medelorienterad rationali-

sering. ”[M]oderskärleken” rationaliseras som det medel varmed kvinnan 

kan utöva det gudomligt inrättade inflytandet över sina barn. 

(3) Men huru och hvarigenom utöfvas då detta inflytande? Endast genom 

moderskärleken, ty kärleken är af alla makter den starkaste och segrar 

alltid […] Hon kan framkalla en i hjertats innersta rotad lydnad […]; 

hon kan dana barnets karakter, […], dämpa mången ond böjelse, […] 

och väcka barnets känsla för det goda och ädla. (SFJ 1873:3) 

Medelorienterade syftesformuleringar konstruerar själva syftet i aktiviteten, 

och i (2) representeras moderskärleken som det medel med vilket det gud-

omligt inrättade inflytandet praktiseras. Med andra ord villkoras förmågan 

att utöva inflytande på barn av ett antagande om en kvinnospecifik kärleks-

egenskap. Legitimeringen realiseras med medelomständigheten ”genom …”. 

I exemplets avslutning redogörs för de aktiviteter som moderskärleken 

möjliggör, bl.a. att ”framkalla en i hjertats innersta rotad lydnad”, att ”dana 

barnets karakter” och ”dämpa mången ond böjelse”. Verben framkalla, 

dana, dämpa och väcka realiserar s.k. transformativa materiella processer 

som anger förändring hos en redan existerande deltagare (Halliday & 

Matthiessen 2014:231 f.), i detta fall barnet. Van Leeuwen & Wodak (1999: 

106) benämner denna typ av processer som effektprocesser. Processerna 

rationaliserar med andra ord moderskapspraktiken som effektorienterad, och 

de positiva effekterna representeras som villkorade av en gudagiven och 

modersspecifik kärlek. 

I (3) legitimeras alltså föräldraskap som en primärt kvinnlig praktik ut-

ifrån antagandet om den särartsspecifika ”moderskärleken”. På ett liknande 

vis legitimeras moderskap som den primära föräldraskapspositionen i (4), 

utifrån ett antagande om ett emotionellt och specifikt kvinnlig band till barn. 

Det aktuella exemplet är hämtat från TFH och texten Striden om qvinnan 

och den tillämnade högskolan i Stockholm. Texten är en 11-sidig samman-

fattning av en uppsats som argumenterar för kvinnors rätt till utbildning, 

huvudsakligen utifrån argumentet att kvinnor behöver utbilda sig för att 

kunna fullfölja sitt levandskall som (hus)mor. I exemplets inledning anges 

den vuxne mannens daning grundar sig i moderns fostran av honom som 
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barn, och i den efterföljande grafiska meningen legitimeras modern som 

primär förälder med en medelorienterad rationalisering.  

(4) Man behöfver ej hafva djupt blickat in i hemmet för att se, att den bästa 

daning, som gifves åt mannen, utgår från modern. Det är hon som till stor 

del, genom det band, som fäster barnet vid hennes hjerta, genom den 

tålsamma omsorg, hvilken hon är mera mäktig än mannen att egna 

åt dess första utveckling, bestämmer hela lefnadsriktningen. (TFH 

1870:42) 

I exemplet framhävs kvinnans betydelse för barnen genom att kvinno-

specifika egenskaper representeras som nödvändiga medel för barnuppfost-

ran, och det specifika moderskapsbandet anges bestämma över barnens hela 

levnadsriktning. Antagandet om moderns makt över barnets levnadsriktning 

legitimeras med två medelorienteringar, som realiseras som medelomständ-

igheter inledda med genom. Först åberopas ”det band, som fäster barnet vid 

hennes hjerta”, vilket vittnar om en essentialistisk föreställning om en spe-

cifik moderskärlek och modersinstinkt. Därefter representeras kvinnospeci-

fik ”omsorg” som ett rationellt medel för föräldraskap, vilket föranleder ett 

antagande om att kvinnor är bättre lämpade än män att vårda barn. Kvinnans 

unika position som förälder legitimeras alltså med hänvisning till ett själsligt 

och metafysiskt band mellan barnet och modershjärtat, samt med hänvisning 

till kvinnokonstituerande omsorg. 

I exempel (5), som är hämtat från samma text som (4), legitimeras moder-

skapets särställning utifrån en diskurs om naturlighet. 

(5) Ingen lärer vilja neka, fortfar förf:n, att hemmet är qvinnans skönaste 

och naturligaste verksamhetsfält, men lika säkert måste dock erkännas, 

att hon på detta område ännu mera tillfredställande skall kunna fylla sitt 

kall, om hennes andliga väsen allt mera höjes och förädlas. (TFH 

1870:40) 

I exemplets inledning återfinns en rationaliserande förklaring, som realiseras 

genom att ”qvinnans skönaste och naturligaste verksamhetsfält” tillskrivs 

värdet ”hemmet” i den rollangivande omständighetsprocessen ”är”.  

Epitetet ”naturligaste” fyller här en central legitimerande funktion. I 

1870-talstexternas sociohistoriska sammanhang är föreställningar om natur-

lighet sammanlänkade med föreställningar om en gudagiven världsordning, 

och förklaringen implicerar på så vis hemmet som kvinnans gudagivna verk-

samhetsfält. Att sanningen artikuleras med förankring i en gudomlig 

rationalitet understryks även genom hänvisningen till kvinnans ”kall”. 

I exemplets avslutning rationaliseras kvinnors rätt till högre utbildning 

som ett medel för att uppfylla det husmoderliga levnadskallet. Medelorien-

teringen realiseras med en bunden och villkorsspecificerande sats enligt 

formeln ’Om / genom x, så y’. I formeln motsvarar alltså ’x’ rätten till ut-

bildning och ’y’ förmågan att uppfylla det gudagivna kallet. 
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Passusen är också värd att belysa interpersonellt eftersom diskursen om 

det gudagivna levnadskallet inte representeras som interpersonellt förhand-

lingsbar. Detta går att åskådliggöra genom att formulera tänkbara respons-

alternativ: ”nej/ja hon skall (inte) mera tillfredsställande uppfylla sitt kall 

genom utbildning”. I inget av responsalternativen bemöts föreställningen om 

moderskap som ett gudagivet kall, vilket beror på att diskursfragmentet 

varken realiseras som påståendets finit eller subjekt, dvs. som påståendets 

responsbara enheter (Holmberg & Karlsson 2006:37 ff.).  

Exemplet illustrerar på så vis hur diskursen om moderskapet som en reli-

giös inrättning uppträder som en förgivettagen utgångspunkt i representa-

tionen. I jämförelse mellan representationerna från TFH och SFJ framgår 

vidare hur denna utgångspunkt aktualiseras utifrån olika syften. I SFJ åbe-

ropas diskursen primärt för att begränsa kvinnors tillträde till offentliga 

aktiviteter, medan exemplet från TFH illustrerar hur en luthersk diskurs 

åberopas i emancipatoriskt syfte (se vidare avsnitt 4.8 och 4.9). 

Att moderskap legitimeras som den primära föräldraskapspositionen 

illustreras även i avsnittets nästa exempel (6). Exemplet är hämtat från SFJ 

och texten En faders testamente till sina döttrar 1: Sedlig skönhet, som ingår 

i en textserie som utöver Sedlig skönhet även behandlar Sedlig fulhet (SFJ 

1871:246), Sinnesarten (SFJ 1871:262), Sysselsättning (SFJ 1871:310), 

Talanger (SFJ 1871:323) samt Nöjen (SFJ 1871:358). Denna serie av texter 

kan beskrivas som ett slags moraliserande uppställning av levnadsideal för 

borgerliga kvinnor, där författarrösten intar rollen som sanningssägare och 

argumenterar genom bruk av huvudsakligen mytopoesis och gudomliga 

auktoritetslegitimeringar. I många av texterna behandlas det moderliga lev-

nadskallet, och i (6) exemplifieras hur en kristen opersonlig auktoritet åbe-

ropas för att legitimera påståenden om att ”hustrun inte kan tjäna både sin 

familj och vetenskaper”, där ”familj” innefattar ”makans och modrens så 

oansenliga, men vigtiga bana”. Den kristna opersonliga auktoriteten reali-

seras i synvinkelomständigheten ”enligt evangelii ord”. 

(6) Om menniskan, enligt evangelii ord, icke kan tjena tvenne herrar, så kan 

icke heller hustrun tjena tvenne sådana, nämligen vetenskaperna och 

sin familj; det är och förblifver en obestridlig sanning. Vetenskapliga 

studier, med hvilken gren de än må sysselsätta sig, fordra en fullkomlig 

frihet från det alldagliga lifvets tusenfaldiga småbestyr, en ståndpunkt, 

hvilken qvinnan nästan aldrig ernår. Icke orätt har derföre mannen, när 

han flyr den qvinna, som talang, geni och lärdt vetande draga från 

makans och modrens så oansenliga, men vigtiga bana och till och med 

i förnuftigt tänkande qvinnors ögon äro skaldinnan, konstnärinnan och 

skriftställarinnan vida mer att beklaga än afundas. (SFJ 1871:203) 

Den gudomliga och opersonliga auktoritetslegitimeringen efterföljs av en 

rationaliserande förklaring, som realiseras med det identifierande process-

paret ”är och förblifver”. Dessa processer tillskriver det utpekade påståendet 
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om att hustrur inte kan tjäna både vetenskaper och familj det förklarande 

värdet ”en obestridlig sanning”. Med andra ord representeras kvinnors 

bundenhet och begränsning till familj och moderskap som en gudomligt 

etablerad sanning. 

I exemplets tredje grafiska mening evalueras män som flyr från kvinnor 

som inte lever i linje med det gudomligt inrättade kallet positivt. Den posi-

tiva evalueringen realiseras med attributet ”Icke orätt”, som tillskrivs 

”mannen” i den attributiva processen ”har”. En man som flyr den kvinna 

som drar ifrån makans och moderns bana representeras således som en 

legitim man. I samma text (SFJ 1871:203) finns även exempel på hur önskan 

hos ”alla [män]” åberopas för att delegitimera kvinnor som inte uppfyller de 

moderliga plikterna ”hvartill Gud kallat dem”. Ett slags manlig konformi-

tetsauktoritet åberopas alltså för att delegitimera kvinnor som inte praktiserar 

det gudagivna moderskallet. 

I texten IV Sysselsättning, som ingår i samma textserie, legitimeras även 

moderskap som en kvinnlig plikt. Ett exempel på det finns i nominalgruppen 

”Hennes pligt som husmoder” (SFJ 1871:310). Hänvisningen till plikt aktu-

aliserar opersonlig auktoritetslegitimering, dvs. reglerande hänvisning till 

mellanmänskliga och abstrakta överenskommelser. Att legitimeringen och 

det legitimerade relateras till varandra inom en nominalgrupp bidrar till att 

legitimeringens interpersonella responsbarhet packas in. Nominalgruppen 

fungerar nämligen som en metaforisk realisering av processbetydelser, som i 

ett mer kongruent realiseringsalternativ skulle vara möjligt att bemöta inter-

personellt. Ett sådant mer kongruent realiseringsalternativ skulle kunna lyda 

”Kvinnan har en plikt. Kvinnans plikt är att vara husmoder”. 

Det finns många fler fragment i TFH och SFJ där moderskap legitimeras 

med hänvisning till diskurser om en gudagiven ordning. Exempelvis på en 

annan plats i texten IV Sysselsättning där ”önskan att behaga” förklaras vara 

en egenskap som Gud givit kvinnan ”för att för qvinnan underlätta upp-

fyllandet af de talrika pligter, hvartill hon är kallad här på jorden” (SFJ 1871: 

202). De gudagivna egenskaperna rationaliseras utifrån målet att uppfylla de 

gudagivna plikterna, och rationaliseringen realiseras med en syftesomständ-

ighet (”för att …”). Citatet avslutas med en sats (”hvartill …”) som speci-

ficerar att kvinnor är skapade utifrån syftet att uppfylla gudomligt inrättade 

och (hus)moderliga plikter. Denna sats fungerar rollspecificerande och reali-

serar därigenom en rationaliserande förklaring av ”qvinnan”. 

Föregående analyser illustrerar hur kristna diskurser legitimerar modern 

som primär deltagare i föräldraskapspraktiken, vilket bekräftar Blom & 

Haavets (2000) och Göranssons (2000) tidigare iakttagelser. Av legitim-

eringsanalysen framgår också att den gudomliga ordningen såväl som för-

klaringar av kvinnans roll som mor ofta sammankopplas med naturlighet. En 

moralisk ordning representeras på så vis som naturgiven, vilket gör de ratio-

naliserande förklaringarna särskilt svåremotsagda (jfr van Leeuwen 2008:  
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111). Den typ av naturlighet som åberopas i TFH och SFJ utgår nämligen 

från att världens naturliga ordning är ett verk av en gudomlig skapare ”who 

acts upon nature from a higher level of being” (Spurr 1993:158). Spurr här-

leder denna typ av naturlighetssyn till förmoderna förhållningssätt, men här 

reproduceras denna naturlighetssyn som en legitimerande diskurs i ett 

modernt sammanhang. 

Som exemplifieringarna visar artikuleras den gudomliga diskursen som 

en opersonlig auktoritet, men aktualiseras även för att tillskriva olika typer 

av rationalisering institutionell status. Kristendomen åberopas på så vis som 

en sanningsproducerande institution ”for the production of discourses that 

can ’explain’ the nature of social actors and legitimize social practices” (van 

Leeuwen 2008:117). Gudomligheten och kristendomen åberopas emellertid 

på ett relativt oprecist sätt, med följden att kristendomen som en ”creator 

[…] of legitimating discourse can remain at arm’s length from the legi-

timating uses of their work” (van Leeuwen 2008:117). 

Som tangerats reproducerar interdiskursiviteten mellan moderskap och 

kristendom olika aspekter av makt, och i linje med den maktförståelse som 

antogs i avsnitt 2.1.1 prioriteras en läsning som inte uppfattar kristendomen 

som enbart kuvande. Analysen har visat hur interdependensen mellan 

kristendom och moderskap begränsar kvinnors legitima verksamhets-

områden, men har också antytt hur kristendom åberopas i emancipatoriska 

syften. Mills (2004:84) gör en liknande iakttagelse och visar hur kvinnligt 

positionerade subjekt på 1600-talet kunde tillskriva sig social styrka och sina 

handlingar social legitimitet genom att positionera sig som religiösa och liera 

sig med Guds makt. Med inspiration från Mills tankegångar går interdiskurs-

iviteten mellan Gud och moderskap i mitt material att tolka på ett liknande 

sätt, och analyserna fångar bl.a. hur gudagivna plikter och gudagiven 

moderskärlek tillskriver kvinnor makt över hemmets och barnens väl och ve. 

Att sambandet mellan moderskap och kristendom etablerar en position med 

potentiell makt blir än mer tydligt i avsnitt 4.7 och 4.8, där jag analyserar hur 

kvinnors rätt till utbildning och förvärvsarbete legitimeras med avstamp i 

föreställningen om moderskap som ett gudomligt inrättat kall. Nästa avsnitt 

fokuserar i stället representationerna av en manlig subjektsposition. 

4.4 En manlig subjektsposition 
Som diskuteras i det föregående avsnittet präglas 1870-talsmaterialet av en 

särartsteoretisk och religiös logik som legitimerar modern som primär del-

tagare i föräldraskapspraktiken. Samtidigt lyser representationer av fader-

skap i hög grad med sin frånvaro. Att diskursen om det gudagivna moder-

skapet legitimeras så ihärdigt torde vidare vittna om att den inte var etab-

lerad som legitim, annars hade inte legitimeringarna varit motiverade (jfr 

Mackay 2015:332, Westberg 2013:354). De ihärdiga legitimeringarna av 



 71 

modern indikerar alltså att det torde finnas andra tillgängliga positioner, 

vilka dock undertrycks i de undersökta texterna. 

I linje med den tredje vågens feminism, som innebär en strävan mot att 

betrakta subjekt som medförhandlare av diskursiv ordning (Mills 2008:26), 

vore det missvisande att tolka 1870-talets föräldrar som kuvade av och 

ofrånkomligt positionerade av den dominanta diskursen om moderskap. I 

stället väljer jag att tolka de framskjutna representationerna av moderskap 

som fragment av ett borgerligt familjeideal. 

Ett sådant angreppssätt öppnar för en läsning som uppmärksammar det 

som inte artikuleras, vilket i detta fall främst är fäders närvaro i hemmen. 

Eftersom fäder och faderskap inte legitimeras i tillnärmelsevis lika hög grad 

som mödrar och moderskap är det lätt att göra en förhastad slutledning om 

särartsteorins genomslag (jfr resonemanget i kapitlets inledning). Även 

Berglund (2007) betonar att värdesättningen av moderskapets särställning 

bör betraktas som uttryck för ett ideal och visar bl.a. med biografiska brev 

författade av svenska 1800-talsfäder att faderskap inte var en så marginal-

iserad position som analysen av TFH och SFJ kan ge sken av. Lorentzen 

(2006:141 f., jfr Berglund 2007:45 f.) menar att en möjlig förklaring till den 

förhastade tolkningen om tvåsfärssamhällets genomslag kan bero på att 

många föräldraskapshistoriska undersökningar studerat rådgivningslitteratur, 

där moraliserande representationer av moderskap tolkats som en återspegling 

av tvåsfärsindelningens genomslag. 

Genom bl.a. biografisk vittnesbörd kan Berglund (2007) i stället visa att 

fäder, genom sin gudomligt inrättade faderskärlek, engagerade sig i den dag-

liga omsorgen av sina barn.16 Berglund förnekar dock inte att industriali-

seringen bl.a. bidrog till att fäder vistades mindre i hemmen, men såväl 

Berglund (2007) som Lorentzen (2006, 2012) ifrågasätter utifrån övertyg-

ande empiri att faderskapets betydelse minskade särskilt drastiskt under 

1800-talet. Detta innebär inte att särartsteorins uppkomst förnekas, men 

Berglund (2007:308) menar i stället att det goda faderskapet och moder-

skapet kännetecknades av olika könsmarkerade sysslor. Därmed inte sagt att 

faderskapet likställdes med en hård maskulinitet. I de biografiska breven 

framträder i stället ”en mjuk ömmande fadersgestalt med stor ansvarskänsla” 

(Berglund 2007:309). Som framgår i resultatavsnittet 4.6 representeras där-

emot ett hårt och strängt, men samtidigt kärleksfullt mödraideal i mitt 

material. 

I sin beskrivning av SFJ sammanfattar Johannesson (1980:160) tidskrift-

ens familjesyn som att ”[f]amiljen är bunden till kvinnans kall som själv-

uppoffrande maka och mor”. Denna slutsats bekräftas huvudsakligen av legi-

timeringsanalysen, men slutsatsen är samtidigt värd att problematisera. Det 

                          
16 Berglund (2007:94 ff.) är noga med att poängtera att biografiskt material alltid är tenden-
tiöst och problematiserar användningen av det som källmaterial. 
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finns nämligen fragment, framförallt i SFJ, som antyder att en faderlig posi-

tion ändå värdesattes. Detta illustreras med exempel (7) och (8). 

I (7) representeras hemmet som en central punkt i mannens liv, och exem-

plet är hämtat från texten Några ord i en allvarlig fråga som är en insändar-

replik på Fruntimmerslyx och lyxfruntimmer (SFJ 1870:278 f.). Texten ger 

ett kompletterande perspektiv till Fruntimmerslyx … genom att tillskriva 

”männens öfvervägande smak för det ytliga och fåfänga” ett ansvar för att 

lyx och fåfänga värderas högt ”hos vår tids unga damer”. I exemplet legitim-

eras hemmets betydelse för mannen dels genom en rationaliserande defini-

tion, dvs. genom en rationaliserande sanning om en praktik, dels genom 

moralisk evaluering. I källtexten tematiseras även sådan moderlig uppfostran 

som leder till att barn blir fåfänga.  

(7) För den vida periferi, i hvilken mannens verksamhet oftast nödgas sväfva 

omkring, är hemmet den gifna medelpunkten. Huru långt än om-

ständigheterna stundom drifva honom derifrån, dit återvänder han dock 

alltid, ty dervid bindes han med naturens starkaste band. […] Liksom 

floden söker hafvet och vågen sin strand, liksom blomman sträcker 

sig mot solstrålen och barnet mot sin moders famn, så söker äfven 

mannen sitt hem. Med det är han allt, utan det intet. (SFJ 1871:359) 

I exemplets första grafiska mening återfinns en definition av hemmets 

betydelse för ”mannen”, som realiseras genom att ”hemmet” tillskrivs det 

identifierande värdet ”den gifna medelpunkten”. I exemplets andra grafiska 

mening aktualiseras även en legitimerande diskurs om naturlighet, som reali-

seras i medelomständigheten ”med naturens starkaste band”. Naturen åbe-

ropas här som en opersonlig auktoritetslegitimering, och som tidigare på-

pekats aktualiserar naturlighetsargument religiösa konnotationer i den 1870-

talskontext som texterna hör hemma i. Den legitimerande betydelse som 

aktualiseras lyder således ’en gudomlig naturlag som knyter mannen till 

hemmet’. 

Mannens naturliga och religiöst legitimerade närvaro i hemmet under-

stryks därpå i en femfaldig moralisk jämförelse, som realiseras med subjunk-

tionen liksom. Jämförelserna likställer hemmets betydelse för mannen med 

olika naturfenomen, och som framgår representeras barnets strävan mot 

moderns famn som naturaliserande på samma sätt som flodens väg mot 

havet, vågens väg mot stranden och blommans strävan mot solen. 

Representationen av barnets relation till modern fungerar i detta fragment 

på två sätt. Dels naturaliseras relationen mellan barn och mor genom att 

föras samman med naturaliserande jämförelser, dels åberopas relationen 

mellan barn och mor för att naturalisera mannens behov av sitt hem, bestå-

ende av hustrun och barnen. Mannens behov av och relation till hemmet 

hävdas alltså, medan barnets behov av och relation till modern förgivettas. 

I exemplets sista grafiska mening rationaliseras hemmet som medel för en 

meningsfull manlig existens, och rationaliseringarna realiseras som medel-
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orienteringar, inledda av prepositionerna med och utan. Exemplet illustrerar 

med andra ord hur en manlig subjektsposition legitimeras som naturlig och 

gudagiven i familjepraktiken, samtidigt som det framför allt är mannens 

behov av hemmet, snarare än hemmets behov av mannen, som legitimeras. 

En manlig föräldraskapsposition legitimeras även i SFJ-texten En moders 

små föreläsningar för sin nyss gifta dotter (SFJ 1872:89). Texten tematiserar 

huvudsakligen mödrars specifika betydelse för uppfostran av små barn, men 

innehåller även en passus där de första barnaårens betydelse för en män-

niskas liv evalueras som ”den dyrbara såningstiden”. I anslutning till dessa 

ges svaret på den retoriska frågan om vem som bör leda barnens utveckling, 

och vem ”om ej fadern, modern!”. Utropstecknet i svaret fungerar här som 

ett evaluerande utrop, och såväl faderns som moderns uppfostran av sina 

barn representeras därefter som den ”dyrbaraste rättighet”. Å ena sidan eva-

luerar epitetet ”dyrbaraste” substantivet ”rättighet” positivt, som här refe-

rerar till manlig såväl som kvinnlig barnuppfostran. Samtidigt realiserar 

”rättighet” en opersonlig auktoritetslegitimering, dvs. en abstrakt överens-

kommelse om att både fäder och mödrar är berättigade till att delta i upp-

fostringspraktiken. I detta (förvisso sällsynta) fragment legitimeras alltså så-

väl fäders som mödrars engagemang i föräldraskapspraktiken. 

Att en manlig subjektsposition regleras som betydelsefull för hemmet 

låter sig även exemplifieras med fragmentet i (8), som är hämtat från Några 

ord i en allvarlig fråga (SFJ 1870:359). I exemplets första grafiska mening 

rationaliseras manlig ”kärlek och fördragsamhet” (ung. ’tålmodighet’) som 

medel för kvinnors förmåga att uppfylla sina husmoderliga plikter.17 Ratio-

naliseringen realiseras som en medelomständighet, inledd av ”med”. 

(8) Är hon så lycklig att blifva förenad med en man, som har nog urskilning 

att se det goda, som ligger gömdt under fåfängans glitter, och som med 

kärlek och fördragsamhet så småningom lär henne fatta, att lifvet har en 

djupare betydelse, än stundens korta glädje, så skulle hon också snart 

nog lära känna sina pligter som qvinna; och kärleken skall då rädda 

henne från att gifva sina barn samma slags uppfostran, hon sjelf 

erhållit. (SFJ 1870:359) 

Medelorienteringar rationaliserar ett handlande som ett medel för att nå ett 

mål, och i (8) återges målet med mannens ”kärlek och fördragsamhet” i den 

följdspecificerande satsen ”så skulle hon …”. Manliga handlingar legitim-

eras alltså genom att specificeras som ett villkor och medel för kvinnans för-

måga att lära känna sina gudagivna plikter. 

Avslutningsvis rationaliseras även manlig kärlek (”kärleken”) genom att 

representeras som en aktör i den främjande processen ”skall då rädda”. I 

främjande processer representeras förstadeltagaren som syftesfull, medan 

                          
17 SAOB: uppslagsord fördragsamhet. 
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processens andradeltagare realiserar själva syftet (van Leeuwen 2008:115). 

Främjande processer motsvarar i Halliday & Matthiessens (2014:291) termi-

nologi omständighetsprocesser som relaterar processdeltagare till varandra i 

termer av medelbetydelser. I (8) preciserar processen ”skall då rädda” första-

deltagaren som ett medel för processens andradeltagare, varigenom manlig 

kärlek rationaliseras som ett medel för en moderlig barnuppfostran som inte 

leder till bortskämda och fåfänga individer. Den manliga subjektspositionen 

tillskrivs på så vis potential att inverka på barnuppfostran. 

Samtidigt representeras det manliga inflytandet över barnuppfostran som 

medierat av moderskap, och fragmentet aktualiserar på så vis olika makt-

relationer. Å ena sidan tillskrivs den manliga subjektspositionen makt i för-

hållande till den kvinnliga genom att han ”lär kvinnan fatta” och förstå sina 

riktiga plikter. Å andra sidan representeras den manliga positionens möjlig-

het att utöva inflytande på barnen som villkorad av kvinnlig barnuppfostran. 

Den manliga och den kvinnliga subjektspositionen representeras på så vis 

som ömsesidigt medierande. Den kvinnliga subjektspositionen tillskrivs 

dock i viss mån större makt i relation till barnen, eftersom det är hon, som 

genom kärleken som mannen ger henne, påstås kunna rädda barnen från 

fåfänga.  

Analyserna i detta avsnitt tycks bekräfta Berglunds (2007) och Lorentzens 

(2006, 2012) tes om att uppvärderingen av kvinnligt föräldraskap inte skedde 

på total bekostnad av manligt föräldraskap. De analyserade fragmenten mot-

strider antagandet om en strikt och könsbestämd tvåsfärsuppdelning, vilket 

antyder att föräldraskap inte bör förstås som ”ett slutet system av kommuni-

cerande kärl, där det enas förstärkning endast kan ske genom det andras för-

svagning” (Berglund 2007:309). Resultatet av legitimeringsanalysen bör där-

för inte tolkas som legitimering av en tvåsfärsuppdelning, utan snarare som 

en särartsteoretisk värdesättning av moderskapet och moderliga praktiker. I 

nästa avsnitt fördjupas analysen av sådana särartsteoretiska sanningsrepro-

duktioner. 

4.5 Särartsteoretiska sanningar och koloniala 

kunskapstraditioner 
Som konstaterats i det föregående präglas föräldraskapsrepresentationerna av 

en diskurs om särarter, och för att förstå denna är det nödvändigt att belysa 

den kunskapstradition som representationerna på olika plan anknyter till. 

Representationerna av föräldraskap som en könad praktik har nämligen 

kopplingar till koloniala diskursiva praktiker och socialdarwinistiska kon-

struktioner av raser och arter. Detta avsnitt fokuserar med andra ord en 

interdiskursivitet mellan föräldraskapsrepresentationerna och konstruktioner 

av ”den andre” i koloniala praktiker. 
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För att synliggöra denna interdiskursivitet fordras kännedom om bl.a. 

Linnés rastaxonomi och hur kunskap reproduceras med hjälp av den. 

Ajagán-Lester (2000:79) påpekar att Linnés taxonomi motiveras av såväl 

kroppsliga egenskaper och kännetecken (t.ex. hår, näsa, ögon, hud, bröst, 

könsdelar) som av själsliga och psykiska kännetecken (t.ex. seder och kul-

tur), och olika raser och varieteter associeras till vissa drag. Loomba identi-

fierar hur rasstereotyper har använts i koloniala syften, dvs. för att rättfärdiga 

kolonialism, och skriver att kolonialmakten i 

Afrika och Indien cementerade […] befintliga klyftor mellan inhemska 

befolkningsgrupper genom att rekrytera olika ”raser” till olika yrken. I den 

zimbabwiska staden Bulawayo intvingandes tongafolket i ett prekärt bero-

ende av lönearbete då de befann sig på långt avstånd från både gruvor och 

marknader. Så småningom kom de att förknippas med de smutsigaste, mest 

fysiskt krävande och sämst betalda arbetssysslorna, vilket ledde europeérna 

till slutsatsen att ”tongafolket hade en ’medfödd’ böjelse för manuellt arbete”. 

(Loomba 2008:101 f.) 

Loomba ger här ett konkret exempel på hur koloniala kunskapsproducerande 

praktiker använder yttre materiella omständigheter för att klassificera en viss 

ras, och hur en kolonial ordning och en rasmotiverad sysslofördelning där-

igenom kan rättfärdigas. På ett liknande sätt klassificeras framförallt mödrar 

och kvinnor men även män i SFJ och TFH, och hur det sker redovisas med 

exempelanalyserna i detta avsnitt. 

Vad gäller den aktuella interdiskursiviteten så finns såväl likheter som 

skillnader mellan TFH och SFJ. Gemensamt för källmaterialen är hur en 

könsmarkerad praktikuppdelning etableras med hänvisning till själsliga och 

psykiska kännetecken. Detta har redan indikerats i analysen av (3), där 

”moderskärleken” rationaliseras som ett medel för föräldraskap, medan före-

ställningen om en kvinnospecifik och metafysisk förbindelse mellan mor och 

barn rationaliseras på ett liknande sätt i (4). 

Med hänvisningar till föreställningar om kvinnospecifika och gudagivna 

själsliga kännetecken tenderar alltså föräldraskap att rationaliseras som något 

förbehållet den kvinnliga särarten. Tendensen illustreras utförligare med (9) 

som är hämtat från En moders små föreläsningar för sin nyss gifta dotter. I: 

Den första lärarinnan. I exemplet aktualiseras inledningsvis en rationaliser-

ande förklaring, realiserad av den existentiella processen ”finnes” som pekar 

ut existensen hos ”kärlekens makt”. Platsomständigheten ”I modershjertat” 

preciserar i sin tur ”kärlekens makt” som något artspecifikt för kvinnor. Den 

artförklarande kärleken evalueras dessutom positivt i den jämförande om-

ständigheten ”större och verksammare än alla systemer”. 

(9) I modershjertat finnes en vägledare, större och verksammare än alla 

systemer: kärlekens makt. […] Det är genom kärlekens instinkt, som 

modern fattar, hvad ingen främmande skulle förstå hos barnet; det är 
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genom kärlekens allmakt, som hon kan uträtta, hvad ingen annan 

förmår. (SFJ 1872:89) 

I exemplets andra grafiska mening rationaliseras moderlig kärleksinstinkt 

och den moderliga kärlekens allmakt som konstituerande medel för föräldra-

skapspraktiken. Medelorienteringarna realiseras som omständigheter inledda 

av genom, och exemplet illustrerar hur själsliga kännetecken åberopas för att 

reproducera särartsteoretisk kunskap om föräldraskap som något naturgivet 

kvinnligt. 

I SFJ konstrueras särartsteoretisk kunskap även med (relativt oprecisa och 

svepande) hänvisningar till fysiska kännetecken, vilket exemplifieras i (10). I 

exemplet, som är hämtat från En faders testamente till sina döttrar. IV 

Sysselsättning, förklaras könens kroppsbyggnad vara ”i fullständig öfverens-

stämmelse med beskaffenheten av deras tydligt anvista sysselsättningar”. 

(10) Den allsmäktige Guden har emellertid i sin oändliga vishet ordnat det 

så – och detta genomgår hela skapelsen – att mannens och qvinnans 

verksamhet äro väsendtligt skiljaktiga. Deras kroppsbyggnad och 

organisation äro i fullkomlig öfverensstämmelse med beskaffenheten 

af deras tydligt anvista sysselsättningar, och endast utomordentliga 

omständigheter skola tillkomma och rubba den naturliga ordningen, för 

att qvinnan, som står i jemnbredd med mannen så länge hon förblifver 

uteslutande inom sitt eget område, skall med framgång kunna uppträda 

som en värdig medtäflarinna till honom. Måtte den gode Guden bevara 

eder från att man någonsin skulle få anledning räkna eder till sådana 

undantag! (SFJ 1871:310) 

Inledningsvis aktualiseras ett slags gudomlig rationalitet, som realiseras 

genom att ”Den allsmäktige Guden” uppträder som aktör i effektprocessen 

”har ordnat”. Resultatet av den gudomliga skapelsen realiseras i den följd-

specificerande satsen (”så att …”), som i sin tur innehåller en förklaring, 

som alltså legitimeras som en gudagiven skapelse. Förklaringen realiseras av 

den attributiva processen ”äro” som tillskriver ”mannens och qvinnans verk-

samhet” det förklarande attributet ”väsendtligt skiljaktiga”. Att förklaringen 

här uppträder i en inbäddad att-sats medför att den inte representeras som en 

responsbar språkhandling. Den del av satskomplexet som representeras som 

interpersonellt responsbar handlar om huruvida det är Gud som skapat kvin-

nors och mäns verksamheter som väsensskilda. Sanningen om att de är 

väsensskilda förgivettas dock genom att representeras som interpersonellt 

svåråtkomlig. 

I nästa mening förklaras könens inneboende särart med hänvisning till 

kroppsliga kännetecken. Sanningen realiseras av den attributiva processen 

”äro”, som tillskriver bäraren ”Deras kroppsbyggnad och organisation” det 

förklarande attributet ”i fullkomlig öfverensstämmelse med beskaffenheten 

af deras tydligt anvista sysselsättningar”. Materiella erfarenheter av att kvin-
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nor och män förknippas med olika verksamheter aktualiseras på så vis som 

bevis och underlag för reproduktion av särartsteoretiska sanningar. 

En sanning om att husliga och kvinnliga samt offentliga och manliga 

praktiker är åtskilda åberopas alltså som bevis på att män och kvinnors 

kroppar är skapta utifrån olika syften, vilket i sin tur legitimerar en sanning 

om att det finns verksamheter som ”är” manliga och kvinnliga. Resone-

manget bygger på ett tautologiskt cirkelresonemang, där premissen är det 

samma som slutsatsen och diskursens effekter åberopas s.a.s. för att reprodu-

cera en sanning om särarter. I exemplets mitt åberopas även ”den naturliga 

ordningen” för att legitimera en särartsteoretisk sanning om att mannens och 

kvinnans fysionomi överensstämmer med deras ”anvista sysselsättningar”. 

”Den naturliga ordningen” refererar här till betydelsen ’den gudagivna 

ordningen’ och realiserar på så vis opersonlig auktoritetslegitimering. 

I en diskussion om relationen mellan kolonialism och naturvetenskaplig 

kunskapsproduktion menar Spurr (1993:63) att den klassificeringsiver som 

bl.a. Linné gick i spetsen för inte bara innebar att ordna visuellt avläsbara 

kännetecken ”but to perform a circular analysis that related the visible to the 

invisible, to its ’deeper cause’, then rose again toward the surface of bodies 

to identify the signs that confirmed the hidden cause”. På ett liknande sätt 

reproduceras särartsteoretisk kunskap i det undersökta materialet: fysiska 

och materiella företeelser och psykiska kännetecken rekontextualiseras som 

evidens för en osynlig kunskap om könens särart (dvs. moderskärlek), som i 

sin tur rekontextualiseras som legitimerande kunskap om könens särart.  

Enligt Foucault (2002:111) reproducerar diskurser makt, men under-

minerar, exponerar och försvagar också makt, och möjliggör därmed dis-

kursivt motstånd. Detta är påtagligt i TFH, som innehåller fragment av mot-

stånd mot den typ av särartsteoretiska stereotypiseringar som (10) exempli-

fierar. Detta motstånd artikuleras dock inte i samband med att föräldraskap 

representeras, men kritiken mot särartsteoretisk kunskapsproduktion har 

implikationer för diskurser om framförallt moderskap. Sådant diskursivt 

motstånd exemplifieras i (11), där särartsteoretisk kunskapsproduktion pro-

blematiseras, ifrågasätts och delegitimeras. 

Exempel (11) är hämtat från texten Om könens betydelse i afseende på 

den intellektuella uppfostran (TFH 1875:1 ff.) som argumenterar för kvin-

nors rätt till intellektuell bildning. Texten syftar till att komplettera och 

ifrågasätta debattröster ”som betonar faran af en högre intellektuel utveck-

ling för qvinnan” för att ”ett opartiskt omdöme må kunna bildas”. I exemplet 

åberopas såväl en professor som en läkare som expertauktoriteter för att 

underminera särartsteoretiska och ”naturliga” sanningar om män och kvin-

nor. Exemplet inleds med att ”Prof. Hodgeson” uppträder som talare i den 

verbala processen ”meddelar”, och den ”not” som meddelas legitimeras på 

så vis med hänvisning till vetenskaplig auktoritet.  
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Den meddelade noten fungerar som ett falsifierande exemplum, dvs. ett 

delegitimerande exempel med anspråk på att återge en verklig händelse 

(Gustafsson 2009:134). Med empirisk och vetenskaplig vittnesbörd delegi-

timeras alltså ett antagande om en naturgiven fysisk och andlig hierarki 

mellan kvinnor och män. 

(11) Prof. Hodgeson meddelar i en not till ”Lecture on the Education of 

Girls” följande: En resande, som nyligen återvändt från Afrika, höll i The 

female Medical Society, första årliga mötet denna sommar, ett kort 

föredrag af hufvudsakligen följande innehåll: ”Jag är läkare. Jag har 

tillbringat flera år i Afrika och der iakttagit den menskliga naturen hos 

stammar, hvilkas vanor äro fullkomligt olika europeernas. Jag hade vant 

mig att tro, att qvinnans muskelstyrka är svagare än mannens, och jag 

skulle måhända fortfarande drifvit den satsen; men till min förvåning fann 

jag de afrikanska qvinnorna lika så kraftiga som våra män. Jag såg prov 

härpå, ej endast i deras arbete och de tyngder de lyfte, utan då jag under-

sökte deras armar, fann jag dem utvecklade och starka vida utöfver hvad 

som förut kommit inom min erfarenhet. Deremot fann jag dessa stammars 

män vara svaga och deras muskler slappa och kraftlösa. Båda dessa 

omständigheter förklarades genom folkets vanor och bruk. Männen äro 

till ytterlighet lata; allt hårdt arbete förrättas af qvinnorna. Denna erfaren-

het har vidare kommit mig att eftersinna, huruvida ej den andliga under-

lägsenhet, som vi tillägga våra qvinnor, bör helt och hållet afskrifvas vår 

nations vanor och bruk, hvilka ej medgifva qvinnan samma andliga 

öfning som mannen”. (TFH 1875:11) 

I den meddelade noten återfinns ett referat som inleds med en hänvisning till 

en expertauktoritet, realiserad som ett rollangivande attribut: ”Jag är läkare”. 

Läkarauktoriteten ger en rapport från sina resor i Afrika, och hur han iakt-

tagit att ”vanor och bruk” står över den könsdefinierande ”menskliga 

naturen”. Med hänvisning till (koloniala) fältobservationer underminerar 

läkarens rapport således ett antagande om en naturgiven lägre muskelstyrka 

hos kvinnor. Läkarens observation om att vanan i högre grad än naturen kon-

stituerar fysiska könsskillnader anförs därefter för att falsifiera antagandet 

om kvinnors ”andliga underlägsenhet”. I exemplet representeras alltså sär-

artsteoretisk könsklassificering som osann, och särartsteoretiska sanningar 

(som i SFJ representerats som rationella) dekonstrueras därmed som irratio-

nella. 

I exemplet anförs en typ av kolonial kunskapstradition som bygger på 

fältobservationer, men observationerna åberopas inte för att bekräfta eller 

reproducera typologier och hierarkiska rastaxonomier, utan snarare för att 

dekonstruera. Det ska dock påpekas att representationen av ”den andre” 

endast syftar till att spegla och konstruera den egna kulturen, och att ”den 

menskliga naturen hos stammar, hvilkas vanor äro fullkomligt olika europe-

ernas” positioneras som studieobjekt. Representationen av ”de andra” aktu-

aliseras inte för att reproducera en artskillnad mellan ett ”vi” och ett ”dem”, 
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utan för att betona likhet och som ett bevis på att ”öfvning ger färdighet”, 

både vad gäller fysik och ”nervsystemet och den dermed sammanhängande 

hjernverksamheten” (TFH 1875:12). Det är också värt att notera att veten-

skapsauktoriteter åberopas för att falsifiera den typ av sanningar som repre-

senteras som religiöst förankrade i SFJ. 

Att det artikuleras motstånd mot artbaserad stereotypisering låter sig även 

illustreras med TFH-texten Förslag rörande ordnandet av högre läro-

anstalter för Sveriges kvinnor, som kommenterar och resonerar kring 

”Kongl. Maj:ts förslag till riksdagen om inrättande af fyra elementarskolor 

för flickor” (TFH 1873:20). I texten kritiseras traditioner som a) antar att 

kvinnor ej besitter ”högre krafter”, b) traditioner som förnekar kvinnor den 

utbildning som väcker och utvecklar dessa krafter, c) traditioner som ställer 

samma fordringar på män och kvinnor trots diskriminering i fråga om rätt till 

utbildning, och d) traditioner som tolkar det som ett bevis på kvinnans 

”underlägsna naturlag” när hon inte förmår leva upp till de nämnda ford-

ringarna. Med teoretisk irrationalisering dekonstruerar alltså texten särarts-

teoretiska sanningar som baseras på den typ av tautologiska resonemang som 

exemplifieras i (10).  

Sammanfattningsvis illustrerar analyserna i detta avsnitt hur föräldra-

skapsrepresentationer å ena sidan reproduceras i linje med socialdarwin-

istiska och koloniala kunskapstraditioner. Å andra sidan åskådliggör ana-

lysen hur särskilt TFH artikulerar motstånd som destabiliserar sådan särarts-

teoretisk kunskapsreproduktion.  

De föregående tre avsnitten har primärt fokuserat hur deltagare i för-

äldraskapspraktiken legitimeras. I nästa avsnitt uppmärksammar jag i stället 

vilka karaktärsdrag, deltagarkvalifikationer och handlingar som associeras 

med legitima föräldrar. 

4.6 En sträng och bestämd subjektsposition 

I TFH:s och SFJ:s föräldraskapsrepresentationer legitimeras även deltagar-

kvalifikationer och handlingar, och i första hand är det moderliga sådana 

som regleras. I huvudsak legitimeras en sträng och hård men samtidigt kär-

leksfull och rättvis mor. Typiskt legitimeras sådana deltagarkvalifikationer 

med auktoritetslegitimering och rationaliseringar. Det är vanligare att upp-

fostringsmetoder och karaktärsdrag legitimeras i SFJ än i TFH, men det 

inledande exemplet är hämtat från TFH och texten En bok för mödrar. 

Texten är en uppskattande recension av en vägledningsbok för finländska 

mödrar.  

(12) Det är bra om du kan lära ditt barn lyda, men det vore ändå bättre 

om du kunde lära det lyda gerna. Genom fasthet och stränghet får man 

ett barn att lyda – hur skall man få det att lyda gerna? Genom kärlek. 

(TFH 1871:154) 
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I exemplet värderas det att fostra barn till att (gärna) lyda som ”bra” och 

”bättre”. Därefter rationaliseras ”fasthet och stränghet” och ”kärlek” som 

medel för att få barn att lyda (gärna) och rationaliseringarna realiseras som 

medelomständigheter inledda med ”genom …”. En legitim mor ska alltså 

fostra sina barn till lydnad, och att lydnadsfostran var utpräglad under 1800-

talet bekräftas i en etnologisk undersökning av Brembeck (1986). Brembeck 

studerar fostransideal hos bönder, och att fostra barn till lydnad tycks således 

ha varit idealiserat i såväl agrara som borgerliga kontexter. 

Att fasthet och stränghet legitimeras som moderliga deltagarkvalifika-

tioner bekräftas även av fragment i SFJ. Exempelvis framgår det i Allvar i 

uppfostran, där ”nutidens familjelif” sägs kännetecknas av ”oskrymtad [ung. 

’sann’ och ’oförställd’] kärlek och tillgifvenhet” snarare än stränghet och 

tukt.18 Textförfattaren lyfter dock ett varnande finger och menar att fostran 

präglad av kärlek och tillgivenhet lätt kan falla över i en fostran som skäm-

mer och klemar bort barnen, och hävdar därför att en mor bör fostra barn 

med fasthet, rättvishet och stränghet. I texten rationaliseras t.ex. det ”att vara 

sträng” som ett medel för ”moderskärlek” (SFJ 1873:247), och att vara 

sträng legitimeras på så vis som ett medel för att praktisera en gudagiven 

moderlig egenskap. I samma text återfinns även formuleringen ”Den verk-

liga kärleken är sträng och mild” (SFJ 1873:247), som realiserar en rationali-

serande definition. Definitioner formulerar sanningar om praktiker, och ”kär-

leken” syftar här på uppfostringspraktiken, som alltså tillskrivs det definier-

ande attributet ”sträng och mild”. 

I samma text legitimeras även deltagarkvalifikationer och handlingar som 

syftar till att motverka fåfänga och bortskämda barn. Exempelvis irrationali-

seras mödrar som skämmer bort sina barn i följande fragment: ”När hon 

skämmer bort sitt barn, förderfvar hon barnets samvete”. Verbet förderfvar 

realiserar en delegitimerande effektprocess och en mamma som skämmer 

bort sitt barn antas skada och påverka dess samvete negativt (jfr resonemang 

hos van Leeuwen & Wodak 1999:106). 

I SFJ-texten Om lydnad. Ett ord till mödrar och uppfostrarinnor legitim-

eras även lydnadsfostran med hänvisning till ”Pythagoras, den vise greken” 

och ”Göthe” som expertauktoriteter, se (13). I exemplet realiseras de hän-

visade auktoriteterna som talare i de verbala processerna ”säger” och 

”bekräftar”. 

(13) Redan Pythagoras, den vise greken, säger: »Ungdomen måste vänjas 

vid lydnad, på det han i framtiden må finna lätt att lyda förnuftet.» Göthe 

bekräftar det i följande kärnfulla ord: »Hvem är en oduglig man? Den 

som icke kan befalla och icke kan lyda.» (SFJ 1874:350) 

                          
18 SAOB: uppslagsord oskrymtad. 
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I exemplet manifesteras Pythagoras expertis i den rollangivande omständig-

heten ”den vise greken”, medan auktoriteten i Göthes yttrande markeras av 

det värderande epitetet i nominalgruppen ”kärnfulla ord”. I Pythagoras ut-

saga legitimeras ett förpliktigande om att ”Ungdomen måste vänjas vid 

lydnad”, medan det i Göthes anförda utsaga konstateras att en oduglig man 

är en som inte kan befalla eller lyda. Pythagoras och Göthe anförs alltså för 

att legitimera ”lydnad” som något som barn bör uppfostras till. Att auktori-

teter åberopas för att legitimera lydnadsfostran framgår även i Allvar i upp-

fostran, där ”en berömd fransk skriftställare” (SFJ 1873:247) anförs för att 

delegitimera fostran som inte leder till lydnad. 

En legitim förälder, och i synnerhet en legitim mor, är alltså sträng och 

fostrar för att undvika bortskämda barn. Denna tendens åskådliggörs tydligt i 

avslutningen av texten Allvar i uppfostran, se (14). Texten tematiserar 

moderlig barnuppfostran, och textens ”du” riktas mot just mödrar. 

(14) Om du vill att dina söner skola blifva män, så ingif dem allt ifrån vaggan 

ett djupt förakt för sällskapslivets konstgjorda. Lyxen har gjort oss mer 

än tillräckligt ondt. Det är nödvändigt att barnet uppfostras strängt i 

fädernehemmet. Detta är rätta beräkningen för att trygga dess framtida 

välstånd. (SFJ 1873:247) 

I exemplets andra grafiska mening irrationaliseras ”Lyxen” genom att upp-

träda som aktör i effektprocessen ”har gjort […] ont”. Med lyxens ond-

görande effekter som utgångspunkt anges vidare att det är ”nödvändigt” med 

en sträng barnuppfostran. I exemplets avslutning rationaliseras sträng upp-

fostran genom att tillskrivas en målorientering, som realiseras med en 

syftesomständighet. En mor bör alltså fostra strängt utifrån målet att trygga 

sina barns framtid. 

Av analyserna i detta avsnitt framgår att en legitim mor associeras med 

kärleksfull stränghet, fostrar barn till lydnad och strävar bort från lyx, bort-

skämdhet, fåfänga och egenkärlek. Analysen visar också hur stränghet ratio-

naliseras som ett medel för att praktisera gudagiven moderskärlek, och 

karaktärsdragen legitimeras på så vis i samspel med positioneringen av kvin-

nan som primär förälder. Stränghet impliceras på så vis som en naturlig och 

gudagiven (kvinnlig) deltagarkvalifikation. 

I det nästföljande lämnar jag delvis interdiskursiviteten mellan föräldra-

skap och kristendom åt sidan, för att i stället uppmärksamma hur föräldra-

skap regleras med hänvisning till en diskurs om patriotism. 

4.7 En patriotisk subjektsposition 

En tydlig tendens i 1870-talsmaterialet handlar om hur representationerna av 

föräldraskap, och i synnerhet av och moderskap, konstituerar en patriotisk 

diskurs. Iakttagelsen stöds av Johannesson (1980:175) som menar att ana-
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login mellan familj och samhälle och mellan hem och fosterland stegras 

under mitten och slutet 1800-talet. Tendensen pekar mot en patriotisk sub-

jektsposition med makt att påverka nationens moraliska såväl som eko-

nomiska välstånd. Interdependensen mellan moderskap och patriotism upp-

träder i huvudsak på tre sätt. Dels som ett sätt för att etablera en kvinnlig 

position med handlingskraft, dels för att legitimera sträng uppfostran som 

inte leder till bortskämda barn, samt slutligen i kombination med ett andro-

centriskt perspektiv som legitimerar (hus)moderskapet som ett medel för 

manlig patriotism. Inledningsvis illustreras hur moderskap legitimeras som 

en patriotisk praktik, varefter patriotisk reglering av barnuppfostran berörs. 

Sist redovisas hur moderskap rationaliseras som ett medel för manlig patrio-

tism.  

Exempel (15) är hämtat från textserien En faders testamente till sina 

döttrar, och den aktuella texten har Nöjen som underrubrik. Texten tema-

tiserar två typer av nöjen, där sådana som präglas av fåfänga och egenkärlek 

värderas negativt, medan nöjen som präglas av enkelhet och självförnekelse, 

”hvilka den bildade verlden ställer främst” (SFJ 1871:359), värderas positivt. 

Textens huvudsakliga tes är att kvinnors nöjen bör harmoniera med kallet 

som maka och mor. 

I exemplets inledning rationaliseras det husmoderliga kallet som medel 

för kvinnors styrka. Kallet realiseras av ”det” som hänvisar till ”hennes 

sanna och naturliga uppgift”. I exemplet förekommer ingen explicit hänvis-

ning till föräldra- eller moderskap, men utifrån källtexten framgår att ”upp-

giften” refererar till kallet som maka och mor.  

(15) Med den [hennes sanna och naturliga uppgift] är hon [kvinnan] stark, 

inom ramen af hemmets stilla verld är hon en klenod; derförutan är 

hon svag och maktlös. Lyckliga äro de, som inse detta, […] ty genom 

sin tysta, obemärkta verksamhet grundlägga de den väg, på hvilken 

slägtet och samhället närma sig sitt upphöjda, sedliga mål, liksom 

korallen i hafvets tysta djup arbetar på grundläggningen af nya 

blomstrande öar! Lyckliga äro de, som inse detta, innan de, liksom Eva, 

stå utanför porten av sitt paradis! (SFJ 1871:360) 

Rationaliseringen realiseras som en medelomständighet, som samtidigt rym-

mer en nominalt realiserad förklaring. Epiteten ”sanna och naturliga” för-

klarar nämligen ”uppgiften” som naturlig och fungerar som ett slags idea-

tionell kvalitetsmetafor. Metaforen går att packa upp, förslagsvis enligt 

följande: ”Naturen/Gud har givit kvinnor en uppgift”. Karlsson (2005:95) 

menar att kvalitetsmetaforer i typfallet innebär att egenskaper och sätt, som 

kongruent realiseras med adjektiv och adverb, uttrycks med substantiv. Detta 

är dock inte fallet här. I stället realiseras de betydelser som substantiven 

”Naturen” och ”Gud” refererar som ideationella epitet i en nominalgrupp (jfr 

Halliday & Matthiessen 2014:376). Det uppackade realiseringsförslaget är 

möjligt att ge såväl bekräftande som nekande respons på, medan den meta-
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foriska realiseringen stuvar undan förklaringens interpersonella respons-

barhet. Förklaringen av moderskap som ett naturligt och gudagivet kall tas 

på så vis för given. 

Efter denna förklaring irrationaliseras avsaknad av den naturliga upp-

giften som ett medel för svaghet och maktlöshet, och irrationaliseringen 

realiseras med en medelomständighet, inledd av ”derförutan”. Vidare ratio-

naliseras kvinnans ”tysta, obemärkta verksamhet” som ett medel för 

patriotiska moralvinster, närmare bestämt som ett medel som gör det möjligt 

för släktet och samhället att närma sig ”sitt upphöjda, sedliga mål”. Ratio-

naliseringen realiseras som en medelomständighet och representerar alltså 

moderskap som en patriotisk praktik med möjlighet att utöva makt över 

släktets och samhällets välstånd. 

Därefter jämförs moderlig patriotism med ett naturfenomen. Jämförelsen 

realiseras av subjunktionen liksom som likställer kvinnans ”tysta, obemärkta 

verksamhet” med hur korallen i ”hafvets tysta djup arbetar på grundlägg-

ningen av nya blomstrande öar!”. Moderlig patriotism jämförs alltså med hur 

natursköna existenser bildas. 

Avslutningsvis legitimeras moderlig patriotism utifrån en kristen diskurs, 

som artikuleras som en mytopoetisk bibelhänvisning. Den mytopoetiska hän-

visningen fungerar här delegitimerande, men det finns inget språkligt drag 

(som t.ex. det var en gång) som signalerar att det handlar om mytopoetisk 

legitimering. I stället fordrar den mytopoetiska klassificeringen intertextuell 

kännedom om Evas delaktighet i syndafallet i den kristna skapelse-

berättelsen. 

Att moderskap legitimeras som en patriotisk praktik illustreras också med 

(16), som är hämtat från TFH-texten En bok för mödrar, dvs. samma text 

som (12) hämtas från. Texten är som nämnts en recension av en väg-

ledningsbok för finländska mödrar och recensenten menar att bokens inne-

håll torde vara relevant för mödrar ur alla klasser och uttrycker en förhopp-

ning om att boken ”skall bli spridd och läst inom alla klasser i Sverige” 

(TFH 1871:153). I exemplet understryks den moderliga praktikens vikt för 

landets välstånd och inledningsvis fastställs att mödrar är ålagda att bistå 

landet med goda och skickliga människor. Detta påstående, som är retoriskt 

realiserat som en frågesats med ett efterföljande svar, fungerar som en för-

klaring av moderskapet som patriotisk praktik. Förklaringen realiseras 

genom en kombination av verbet bero och prepositionen på, som i typiska 

fall realiserar villkorsangivande betydelse (jfr Halliday & Matthiessen 2004: 

243), men som här realiserar den rollspecificerande betydelsen ’är ämnade 

till att’.  

(16) boken [afslutas] med några präktiga ord om ”vårt land”. ”Äro vi fattiga 

på guld och silfver, så skola vi bjuda till att få ett land rikt på goda och 

skickliga menniskor. Och på hvem beror det, i första rummet, att 

bilda sådana goda och skickliga menniskor? På mödrarna. Du, moder, 

som läser detta, betänk hvad du ha för ett vigtigt kall! Din lilla gosse skall 
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en gång tjena sitt land, din lilla flicka skall kanske en gång blifva moder, 

– haf det för ögonen, bed Gud förläna dig kraft och förstånd att så 

uppfostra de små, att de en dag med heder kunna tjena vårt land. – – – 

Soldaterne tjena sitt land med svärdet, den lärde med boken, jord-

brukaren med plogen – modren tjenar sitt land, då hon väl upp-

fostrar sina barn och vårdar sitt hem. Ifrån hemmet komma barnen ut i 

världen, det är modrens sak att sörja för hemmet. (TFH 1871:158) 

I exemplets näst sista grafiska mening jämförs moderskapets patriotiska 

aspekter med andra patriotiska yrken och praktiker. Jämförelsen realiseras 

med anaforiska formuleringar som anger hur soldater, lärda och jordbrukare 

tjänar sitt land med svärdet, boken och plogen. Efter dessa jämförelser anges 

att ”modern tjenar sitt land” då hon uppfostrar barn och vårdar sitt hem. 

Moderns barnuppfostran och husliga skötsel jämförs således med det 

patriotiska värdet hos soldaters svärdföring, den lärdes bokläsning och 

jordbrukarens plogföring. 

Representationerna av respektive yrke rymmer även medelorienteringar, 

som rationaliserar yrkenas konkreta sysslor utifrån deras patriotiska mål. 

Dessa medelorienteringar realiseras som medelomständigheter (”med …”), 

medan rationaliseringen av moderns sysslor inte är lika explicit. Här reali-

serar i stället tidsomständigheten ”då” rationaliseringen genom att specifi-

cera (och presupponera) att modern tjänar sitt land ’genom’ barnuppfostran 

och hushållsarbete (jfr van Leeuwen 2008:127 om implicita syfteskonstruk-

tioner). Moderskap rationaliseras på så vis som ett medel för nationens väl-

stånd, vilket bekräftar Tornbjers (2002:31) iakttagelse av hur moderskapet 

fyller en särskilt central funktion för ”kvinnors nationella mobilisering”. 

Tornbjer fokuserar förvisso det tidiga 1900-talet, men tesen om att kvinnor 

positioneras som aktiva och viktiga i skapandet och upprätthållandet av 

nationella föreställningar bekräftas av mina 1870-talstexter. 

Vidare är det slående hur barnuppfostran som leder till bortskämda barn 

delegitimeras med hänvisning till ett slags patriotisk rationalitet. Tendensen 

låter sig illustreras med SFJ-texten Fruntimmerslyx och lyxfruntimmer, som 

tematiserar olika kvinno- och hustrutyper. Texten kritiserar högmodiga, 

behagsjuka och fåfänga kvinnor, och idealiserar en hustrutyp som är husligt 

uppfostrad, flitig och flärdlös. I exemplet aktualiseras moderskapets patriot-

iska aspekter genom att fruntimmer som betraktar makans och moderns 

plikter som ”lapprisaker”, dvs. som struntsaker och bagateller, jämförs med 

”den hemska Pandoraasken, som var källan till allt ont”. Jämförelsen 

realiseras av omständighetsprocessen ”likna”, som relaterar processdeltag-

arna till varandra i termer av likhet. 

(17) Sådana fruntimmer betrakta en makas och moders pligter till största 

delen som lapprisaker, de äro just derföre dåliga makar och mödrar, 

och då den afkomma, som de beskära samhället, i allmänhet icke är 

bättre än de sjelfva, likna de den hemska Pandoraasken, som var 

källan till allt ondt. (SFJ 1870:279) 
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Kvinnor som negligerar moderliga plikter evalueras alltså negativt, och den 

patriotiska diskursen aktualiseras genom att kvinnor som liknar Pandora-

asken påstås ”beskära samhället” avkommor som är lika dåliga och onda 

som mödrarna själva. Verbet beskära (ung. ’tilldela’, ’förse’) realiserar här 

en effektprocess, där avkomman utgör den effektgenererade processdeltag-

aren, medan ”samhället” representeras som effektprocessens mottagare.19 

Moderskapets patriotiska dimensioner artikuleras med andra ord utifrån ett 

antagande om att moderns barn är samhällets barn. 

Ett liknande fragment går även att hämta från den tidigare anförda texten 

Allvar i uppfostran: 

(18) [Det bortskämda barnet] finner snart ett nöje i att tyrannisera sin mor, hon 

är det första offret, men hon skall icke bli det enda: hela samhället 

skall lida af att i sitt sköte hafva en egoist mer. (SFJ 1873:247) 

I exemplet delegitimeras mödrar som fostrar bortskämda barn genom att till-

skrivas negativa samhälleliga effekter. Effektorienteringen realiseras primärt 

av effektprocesserna ”skall bli” och ”skall lida”, som förutser framtida 

följder av den representerade praktikaspekten. Familjens välmående relateras 

alltså till samhällets, och analogin mellan samhälle och moderskap etableras 

även med metaforen om samhällets sköte. 

Ett liknande fragment återfinns i Våra dagars lyx (SFJ 1873:151), där 

bortskämda barn irrationaliseras som samhälleligt onyttiga: ”De blifva för 

samhället onyttiga personer och således öfverflödiga”. Den patriotiska 

irrationaliseringen realiseras här av effektprocessen ”blifva”, den effekt-

genererade deltagaren ”onyttiga personer” och förmånsomständigheten ”för 

samhället”. Att barnuppfostran legitimeras med samhällets välstånd i åtanke 

noteras även i Johannessons (1980:171) analys av SFJ. Johannesson talar om 

fenomenet som moralisk nationalism och lyfter i sin bevisföring (1980: 

171 f.) i första hand exempel på dygdiga män, medan min analys visar att 

dessa karaktärsdrag även sammankopplas med en kvinnlig subjektsposition. 

Analysen av särskilt SFJ fångar även hur husmoderskap legitimeras som 

ett medierande medel för manlig patriotism, vilket exemplifieras med (19), 

hämtat ur En faders testamente till sina döttrar. VI. Nöjen. I exemplets 

inledning artikuleras en patriotisk diskurs genom en jämförelse mellan sam-

hälle och familj. Mannens ”känsla för hemmet” representeras som en före-

bild för fosterlandskärlek. I exemplet tematiseras inte föräldraskap explicit, 

men i källtexten framgår att ”familjen” i huvudsak refererar till husmors-

praktiken. Diskurser om familj, föräldraskap och moderskap legitimeras allt-

så utifrån en analogi med samhällsmedborgarnas kärlek till fosterlandet.  

                          
19 SAOB: uppslagsord beskära. 
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(19) Och liksom familjen är en förebild till samhället, så är känslan för 

hemmet moder till känslan för fosterlandet. Hvad mannen i hemmet 

äger och älskar såsom uteslutande sitt eget, det öfverflyttar i högre mått 

sitt värde för honom på alla de föremål, som han äger gemensamt med 

alla dem, hvilka tala samma språk som han, hvilka värmas af samma stora 

minnen och eldas af samma ljusa förhoppningar; och hans kärlek till 

hemmet vidgar sig i lika mått och växer ut i fosterlandskärlek, detta 

friska, mäktiga källflöde för manliga handlingar. (SFJ 1871:359 f.) 

I exemplets avslutning uppträder mannens ”kärlek till hemmet” som aktör i 

effektprocessen ”växer ut”, där ”i fosterlandskärlek” utgör det effektgenerer-

ade målet. Hemmets, och implicit husmoderskapets, betydelse rationaliseras 

alltså som generator för manlig fosterlandskärlek. 

I exemplets avslutande nominalgrupp rationaliseras även manlig foster-

landskärlek som ett medel för manlig handlingskraft. ”[F]osterlandskärlek” 

rationaliseras på så vis som ett medel (”källflöde”) för manlig patriotism, 

och i förlängningen rationaliseras husmoderlig patriotism som ett medel för 

manlig patriotism. 

I sin studie av moderskap och nationalism menar Tornbjer (2002:35) att 

sammanlänkningen av föreställningar om nationen och familjen gav moder-

skapet nationell mening, vilket bekräftas av analyserna i detta avsnitt. Repre-

sentationerna av det patriotiska moderskapet utgår från en idé om att 

(hus)moderns strävanden sker i nationens tjänst, dvs. en tanke om att för-

äldraskap inte bara gäller de egna barnens väl och ve. På så vis tangerar den 

patriotiska subjektspositionen föreställningar om samhällsmoderlighet, som 

ofta hänförs till Ellen Keys jämställdhetskamp under tidigt 1900-tal. Sam-

hällsmoderlighetsbegreppet har dock en idémässig förhistoria (Jordansson 

1998:159, Tornbjer 2002:259) som den aktuella legitimeringsanalysen delvis 

fångar. Liksom Tornbjer (2002:259) skriver så gav samhällsmoderligheten 

kvinnor ”möjlighet att kräva makt och påverka” och i spännrummet mellan 

moderskap och patriotism etableras en subjektsposition med potential att 

förändra nationen. 

Diskursen om modern som nationellt betydelsefull och i stånd till omför-

handling av nationens välstånd tycks alltså ha sått ett diskursivt frö till för-

ändring, som bl.a. vattnades av Ellen Keys rösträttskamp, där könens olikhet 

och samhällsmoderligheten åberopades för att hävda jämställdhet i arbets-

livet (Jordansson 1998:161). Diskursen om den handlingskraftiga patriotiska 

modern tycks ha fortlevt och på sikt fått betydelse för omförhandlingen av 

den formella och institutionaliserade jämställdheten mellan manligt och 

kvinnligt positionerade subjekt. Att diskurser om moderskap och patriotism 

åberopas för att artikulera handlingskraftiga positioner och för att bedriva 

emancipatorisk argumentation uppmärksammas vidare i nästa avsnitt. 
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4.8 En utbildad subjektsposition 

Som nämndes i kapitlets inledning tematiseras kvinnors rätt till högre utbild-

ning frekvent i TFH, och vid återkommande tillfällen legitimeras denna rätt 

utifrån diskurser om moderskap. I regel innebär det att utbildning rationali-

seras som ett främjande medel för kvinnors förmåga att uppfylla det guda-

givna moderskapskallet, men även patriotiska syfteskonstruktioner före-

kommer. 

Inledningsvis presenteras två exempel där utbildning framhålls som cent-

ral för möjligheten att uppfylla moderskapskallet. Exempel (20) är hämtat 

från TFH-texten Något om könens betydelse i afseende på uppfostran 2, ett 

debattinlägg kring kvinnors rätt till högre utbildning, och då företrädesvis 

sådan som inte uteslutande fokuserar rollen som maka och mor. Det huvud-

sakliga argumentet utgår dels från att kvinnor, liksom män, är berättigade 

högre utbildning eftersom de är lika värda inför Gud, dels från att kvinnor 

kommer att kunna praktisera moderskap med bättre resultat om de utbildas 

som människor. 

(20) låtom oss ej hvila – nej, icke ett enda ögonblick – förr än vi vunnit för 

qvinnan rätt till och medel för den högsta utbildning hvaraf hennes natur 

är mäktig; – icke på det hon derigenom må tillfredsställa en oqvinlig 

håg för sjelfisk ärelystnad eller täflan, utan på det hon må bli mer 

värdig och mer skicklig att utföra det ädla värf, som Gud gifvit 

henne. (TFH 1875:113) 

Ungefär i mitten av exemplet uppträder en negerad målorientering (”icke på 

det”), som avskriver kvinnans högsta utbildning målet att ”tillfredsställa en 

oqvinlig håg för sjelfisk ärelystnad eller täflan”. Det rationaliserande målet 

med ”den högsta utbildning” av kvinnor är i stället att ”bli mer värdig och 

mer skicklig att utföra det ädla värf, som Gud gifvit henne”, dvs. att uppfylla 

det gudomligt inrättade kallet. Målorienteringarna realiseras av de syftes-

specificerande subjunktionerna (icke) på det, som ger uttryck för en liknande 

målorienterande betydelse som ’för att’ (jfr SAOB: uppslagsord på). Utbild-

ning tillskrivs alltså ett religiöst syfte och Hammar (1999:154) gör en lik-

nande iakttagelse och menar att intellektuell verksamhet aldrig representeras 

som ett hot mot moderskallet i TFH. Snarare antas hotet komma från kär-

leksromaner, fåfänga och tomma sällskapsnöjen. 

På ett liknande sätt legitimeras intellektuell uppfostran av kvinnor med 

”det ansvarsfulla moderskallet” i åtanke i (21), som är hämtat från samma 

text som (20). Liksom i det förra exemplet legitimeras utbildning med en 

målorientering, som här realiseras av förmånsomständigheten ”för det 

ansvarsfulla moderskallets skull”.  

(21) Om således en moder kan i allt vara sina barns bästa föresyn, ledarinna, 

stöd och förtrogna, har man ej då skäl att yrka en högre intellektuel och en 

kraftigare fysisk uppfostran för qvinnan just för det ansvarsfulla moder-
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skallets skull? Låtom oss derföre i ädlaste mening uppfostra menniskan; 

det är endast sålunda som qvinnan, makan, och modern komma till sin 

verkliga rätt! (TFH 1875:112) 

Målorienteringen fungerar samtidigt som en förgivettagande förklaring av 

moderskap som en religiös inrättning. Sammansättningen ”moderskallet” 

aktualiserar den inkongruent realiserade betydelsen ’Gud kallar kvinnor i 

rollen som mor’. Denna nominalt realiserade förklaring uppträder utanför 

satsens interpersonella kärna, dvs. inte som satsens subjekt eller finit, och 

representeras på så vis som interpersonellt svåråtkomlig.  

I exemplets avslutande mening rationaliseras utbildning vidare som ett 

medel för kvinnans, makans och moderns möjlighet till förverkligande. 

Medelorienteringen realiseras med sättomständigheten ”sålunda”, som preci-

serar utbildning som ett sätt och medel för det angivna målet. Avsnittets två 

inledande exempel illustrerar alltså en tendens i TFH som handlar om hur 

moderskapskallet åberopas för att legitimera kvinnors rätt till högre utbild-

ning och liksom Hammar (1999, 2001, jfr även Nahnfeldt 2006) betonar 

måste föräldraskapsrepresentationerna belysas utifrån den lutherska kontext 

som de hör hemma i och emanerar ur.  

Den lutherska förståelsen av kvinnans kall som mor har sin upprinnelse 

dels i den kristna skapelseberättelsen, dels i Luthers uppfattning om kvinnan 

som intellektuellt begränsad (Hammar 2001). I skapelsemyten agerar Eva 

som syndare och frestare av mannen, och för syndafallet straffas kvinnan 

dubbelt: hon ska dels vara undergiven sin man, dels föda sina barn med 

smärta, medan mannen döms att arbeta i sitt anletes svett och axla kallet som 

familjeförsörjare (Hammar 1999:59). Hammar (1999) rekonstruerar den 

lutherska synen på kvinnan genom att sammanställa en stor mängd Luther-

översättningar från 1800-talet och visar därigenom hur Luther menade att 

kvinnans snäva intellekt hindrade henne från att syssla med annat än 

konkreta hushållsbestyr och att kvinnlighet definierades i moderskapet. 

Enligt Luther var allt liv kallelseliv, och förutsättningen för ”kvinnans skap-

elsegivna kallelsegärning” låg i biologin (Hammar 2001:120). Föräldra-

skapet gavs således hög status genom att kanalisera kvinnors kallelse-

gärning, och genom att Luther upphöjde moderskap till kall fick ”kvinno-

uppgiften […] religiös status” (Nahnfeldt 2006:67).  

Fragment av typen som exemplifieras i (20) och (21) fungerar i viss mån 

som delar av en motståndsdiskurs mot den typ av begränsande positioner-

ingar av modern som t.ex. (6) exemplifierar. Att det råder en konflikt i fråga 

om hur den lutherska diskursen om moderskallet åberopas går att tydliggöra 

med ett kontrasterande exempel från En faders testamente till sina döttrar. 

IV Sysselsättning, se (22). I exemplet åberopas en oförebildlig antiauktoritet 

för att delegitimera kvinnors tillträde till vetenskapliga praktiker. Auktori-

tetsdelegitimeringen realiseras av det interpersonella epitetet ”svärmiska” 

som evaluerar den verbala processens talare negativt. 
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(22) Svärmiska hufvuden hafva uppställt den satsen, att qvinnorna icke 

mindre än männen äro danade för de vigtigaste intellektuela och 

vetenskapliga sysselsättningar och att de skulle kunna, i fall håg derför 

icke fattades, täfla med männen inom området för de abstraktaste 

vetenskaperna, litteratur och konst, ja, till och med på det politiska fältet. 

(SFJ 1871:310) 

Den oförebildliga auktoriteten uppträder som talare i en verbal process 

(”hafva uppställt den satsen”) och delegitimerar därigenom innehållet i den 

projicerade utsagan och påståendet om att kvinnor likaväl som män skulle 

kunna syssla med intellektuella sysslor, vetenskaper och politik. Avsnittets 

tre inledande exempel illustrerar således hur den lutherska diskursen om 

moderskap reproducerar olika aspekter av makt. Å ena sidan etablerar dis-

kursen en underlydande subjektsposition. Å andra sidan gör interdepen-

densen mellan en religiös diskurs och moderskap det möjligt för kvinnligt 

positionerade subjekt att tillskriva sig själva makt och att artikulera en dis-

kursiv väg in i offentliga sammanhang. Diskursen om moderskap fungerar 

på så vis som en plattform för maktförhandling. 

Hammar (1999:127) gör liknande iakttagelser och skriver att den tidiga 

svenska kvinnorörelsen inte kämpade mot Luther, utan hämtade näring till 

sin argumentation från en luthersk teologi. Kristendomen möjliggör alltså en 

position utifrån vilken kvinnor kan ställa krav och utöka sin frihet (jfr 

Hammar 1999:131), och som framgår i analysen av (20) och (21) represen-

teras just kvinnans förmåga att uppfylla det gudomligt inrättade moderskaps-

kallet som avhängigt en högre och intellektuell bildning.  

I (20) och (21) legitimeras kvinnors rätt till utbildning som syftar till att 

främja möjligheten för kvinnor att uppfylla moderskallet. Som antyds i 

analysen av (20) legitimeras även kvinnors rätt till en jämlik utbildning, dvs. 

en utbildning som inte i första hand fokuserar kvinnans husmoderliga kall. 

Tendensen låter sig vidare illustreras med texten Något om könens betydelse 

i afseende på uppfostran 2, som är en fortsättning på texten Om könens 

betydelse i afseende på den intellektuella uppfostran, se analysen av (11). 

Om könens … är som sagt ett debattinlägg i frågan om intellektuell bildning 

för kvinnor, och i texten Något om könens … drivs frågan om kvinnans rätt 

till en allmänmänsklig snarare än kvinnospecifik utbildning. I texten åter-

finns förklaringar av kvinnan som tar fasta på det allmänmänskliga i stället 

för det kvinnospecifika, se (23). Exemplet föregås dock av en passus som 

förklarar kvinnan som skapad för positionen som maka och mor: ”naturen 

sjelf anvisar den: hon är ämnad till maka och moder”. I citatet uppträder den 

opersonliga och implicit gudomliga auktoriteten ”naturen” som talare i en 

verbal process, och utsagan innehåller en rationaliserande förklaring av kvin-

nor. Förklaringen realiseras som en attributiv omständighetsprocess som till-

skriver bäraren en rollangivande omständighetsbetydelse (jfr Halliday & 
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Matthiessen 2004:240). Den särartsteoretiska förklaringen motsägs dock i 

(23): 

(23) Men härmed är dock ännu ej allt väl bestäldt. Hon är i främsta rummet 

menniska; sin odödliga själ, sitt mått af andligt lif och sin förmåga af 

utveckling eger hon som sådan, och bör då ej uppfostran förnämligast 

afse att, som vi förut anmärkt, leda dessa förmögenheter till högsta 

möjliga utveckling? Härmed vinner man ju allt, ty bildas i ädlaste 

mening menniskan, så får nog också makan och modern sin rätt. 
(TFH 1875:99) 

I exemplet förklaras kvinnan som människa, och bildningen av kvinnan som 

människa legitimeras utifrån en tanke om att denna bildning skall främja för-

mågan att verka som maka och mor. Förklaringen realiseras av den identi-

fierande omständighetsprocessen ”är”, där ”hon” tillskrivs det rollangivande 

värdet ”menniska”. Därefter åberopas denna sanning i en mer kongruent 

realiserad rollomständighet (”som sådan”), som specificerar kvinnans ”odöd-

liga själ”, ”andliga lif” och förmåga af utveckling”. Dessa egenskaper repre-

senteras alltså som betingade av det mänskliga hos kvinnan, och inte av det 

könsspecifika. 

I exemplets sista grafiska mening återfinns två legitimerande syftes-

konstruktioner, där den första rationaliserar utbildning av kvinnan som män-

niska som medel för allomfattande vinster. Rationaliseringen realiseras av 

medelomständigheten ”Härmed”. Den andra rationaliseringen realiseras som 

en bunden och villkorsspecificerande sats, och legitimerar en utbildning av 

”menniskan” som medel för ”makan och modern”. 

Med andra ord rationaliseras högre och ej kvinnospecifik utbildning som 

medel för kvinnors möjlighet att fullborda det gudagivna kallet som mor och 

maka. Existensen av ett kvinnligt och ett manligt kön ifrågasätts inte, men 

könen antas ha samma (andliga) värde inför Gud och samma samhälleliga 

ansvar, men olika världsliga kall. Enligt denna logik argumenterar alltså 

texten att kvinnor och män bör ges samma förutsättning att fullfölja sitt kall 

och utföra sina plikter. 

På en annan plats i samma text rationaliseras ”en qvinna rätt utbildad till 

hjerta, förstånd och karaktär – således en i ordets bästa bemärkelse god 

menniska” som främjande för kvinnans möjlighet att ”väl reda sig med hus-

moderligheten pligter” (TFH 1875:100). Med andra ord legitimeras en 

(hus)moderlig subjektsposition som inte endast kan förlita sig på sin instinkt, 

utan som är beroende av och har rätt till expertvägledning. 

Som tidigare påpekats måste representationerna förstås utifrån en luthersk 

kontext, och diskursen om individernas lika mänskliga värde kan förstås i 

ljuset av det sena 1800-talets framväxande liberalteologi. Hammar (2001: 

121 ff.) menar att liberalismen genomsyrade samhället på olika nivåer och 

inom olika områden, och att liberalteologer framhärdade kvinnans individ-

status bl.a. genom historiekritiska bibelläsningar. Framförallt tog den liberal-
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teologiska riktningen fasta på Luthers tankar kring individernas lika värde 

inför Gud, något som är påtagligt i (23). Sådan kritik möjliggör en revidering 

av den kvinnliga och moderliga positionen som underordnad och under-

lägsen. Sammankopplingen mellan moderskap och utbildning underminerar 

samtidigt dikotomin mellan offentligt och privat (jfr Hammar 2001:146).  

Kvinnors rätt till jämlik utbildning legitimeras vid återkommande fall 

även med hänvisning till förmågan att fostra och förbereda söner inför ett liv 

i offentligheten. Detta illustreras med fragmentet i (24), som också det 

hämtas från Något om könens betydelse i afseende på uppfostran 2. 

(24) Af lika stor vigt som moderns inflytande är på dottern är det också på 

sonen, men det stärkes ej derigenom, att hon är okunnig i de syssel-

sättningar och sträfvanden, som äro afsedda att en gång skapa hans 

framtid, liksom de i så mycket bestämma hans riktning och karaktär. 

Tvärtom, ju mer, ju längre hon kan följa honom, desto större och djupare 

blir också detta inflytande. (TFH 1875:110) 

I exemplet irrationaliseras moderlig okunnighet kring ”sysselsättningar och 

sträfvanden, som äro afsedda att en gång skapa [sonens] framtid” som ett 

försvagande medel för mödrars inflytande på söner. Irrationaliseringen reali-

seras med den negerade medelomständigheten ”ej derigenom”, som anger att 

moderns inflytande ej ”stärkes” genom okunnighet. Implicit legitimeras på 

så vis kvinnors tillgång och tillträde till kunskapsområden som är avsedda att 

skapa sonens framtid som man, dvs. till kunskap som i mer särartsteoretiska 

representationer associeras med intellektuell manlighet och offentlighet. I 

samma text (TFH 1875:111 f.) artikuleras ett liknande fragment med myto-

poetisk legitimering, som realiseras av det tidsförankrande draget ”en gång 

…”. Berättelsen handlar om hur en mor hjälper sin son med läxläsning och 

moderns läxläsningshjälp påstås ingjuta positiva känslor i sonen som ”räcker 

långt utöfver hemmets och skolans gränser” och som ”följer värmande och 

skyddande med under ett helt lif”.  

Den moderliga praktiken legitimeras alltså som en brygga till sonens 

kommande liv i offentligheten. Utifrån sitt moderliga kall tillskrivs kvinnor 

rätt att kräva kunskap kring det offentliga livet, eftersom hon som mor är 

föresatt att förbereda sin son för ett liv där. 

Som påpekats legitimeras kvinnors och mödrars rätt till utbildning även 

genom att tillskrivas patriotiska syften. Tendensen exemplifieras i (25) som 

är hämtat från Striden om qvinnan och den tillämnade högskolan i Stock-

holm, en insänd uppsats som argumenterar för kvinnors rätt till högskole-

utbildning. 

(25) Det är denna bildning som förf:n, med förutsättning av den religiösa 

såsom grundlag, anser så väsentlig för makan och modern, om hon i 

hemmet skall blifva allt hvad hon kan och bör vara. Låt qvinnan erhålla 

den, och hon skall ej längre […] i samhället utsända ett slägte, som 
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går förslappadt, betydelselöst, lefnadstrött som skuggor genom 

verlden, andans fattighjon, samhällets misstag […]. (TFH 1870:40 f.) 

I exemplet legitimeras ”hon”, som refererar till en utbildad kvinna, mor och 

maka, med effektorienteringar. ”[H]on” uppträder som aktör i de negerade 

effektprocesserna ”skall ej utsända” där ett negativt evaluerat släkte utgör 

målet. Platsomständigheten ”i samhället” preciserar effektorienteringarna 

som patriotiska och kvinnors rätt till högre utbildning rationaliseras på så vis 

som syftesfullt för släktet och samhället. 

Tendensen framträder även tydligt i TFH-texten Några ord om hushålls-

skolor, där hushållsarbete och moderskap sammanlänkas genom föreställ-

ningar om husmoderskapet. Exempel (26) föregås av ett textparti som 

tematiserar det sena 1800-talets rådande fattigdom och den fosterländska 

”nationalvinst” som klok expertvägledd husmoderlighet kan generera. I 

exemplet tillskrivs ett välskött hushåll, dvs. ett hushåll skött av en utbildad 

husmor, en samhällsgynnande effekt. 

(26) Förf. påpekar till en början det stora gagn ett välskött hushåll utöfvar, 

icke allenast på familjens enskilda välstånd utan i och med detsamma på 

samhället […]. (TFH 1874:257) 

Rationaliseringen realiseras av effektprocessen ”utöfvar”, där ”det stora 

gagn” realiserar den genererade effekten. I den avslutande förmåns-

omständigheten ”på samhället” specificeras effektens patriotiska räckvidd, 

och ett välskött hushåll med en vetenskapligt utbildad husmor rationaliseras 

alltså som patriotiskt nyttig. En utbildad mor tillskrivs på så vis makt att 

påverka samhällets ekonomiska välstånd. 

I texten konkretiseras även genom vilka sysslor som (hus)mödrar kan 

uppnå ”nationalvinst”, se (27) i vars inledning ”herr H. v. Post” åberopas 

som en ”sakkunnig” expertauktoritet. Auktoriteten uppträder i en synvinkel-

omständighet, som tillskriver påståendet om husmödrars behov av bildnings-

anstalter legitimitet. I exemplets andra stycke uppträder samme herr von Post 

som talare i den verbala processen ”nämner”, och med hänvisning till den 

aktuella talarens auktoritet legitimeras de efterföljande rekommendationerna 

och anvisningarna. 

(27) Behofvet af bildningsanstalter för husmödrar har nyligen blifvit på ett 

kraftigt och bevisande sätt uttaladt af en sakkunnig person, herr H. v. 

Post […]. 

Bland de artiklar med hvilka större sparsamhet kunde och borde iakttagas, 

nämner hr v. Post exempelvis: 

a) Socker; deraf säger han skulle en kunnig hushållerska kunna inbespara 

en stor mängd, och en klok och insiktsfull moder ännu mera, derigenom 

att hon vänjde barnen från tidigaste åren vid det måttliga och 

tillbörliga […]. (TFH 1874:259) 
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I inledningen till det sista stycket representeras samma auktoritet (”han”) 

som talare i den verbala processen ”säger”, och de konkreta rekommenda-

tionerna representeras därmed som expertlegitimerade. Expertutsagan inne-

håller i sin tur en rationalisering av utbildade (och förebildliga) mödrar som 

medel för patriotiskt handlande. Som framgår är det sockerkonsumtion som 

tematiseras, och moderns förmåga att vänja barnen vid ”det måttliga och till-

börliga” rationaliseras som medel för ekonomisk inbesparing. Rationaliser-

ingen realiseras av medelomständigheten ”derigenom” och i intertextuell läs-

ning med (26) framgår att den ekonomiska nyttan gäller såväl hushållet som 

samhället. Husmodersskolor rationaliseras på så vis som utbildning av patri-

otiska subjekt; genom att utbilda sig kan kvinnor, i rollen som mödrar, 

främja såväl familjens som nationens välstånd. 

 Analysen fångar hur den utbildade subjektspositionen reproducerar olika 

aspekter av positiv makt. Dels kopplas utbildning samman med religiös makt 

att verkställa Guds skapelseintention, dels kopplas utbildning samman med 

kvinnans förmåga att forma nationen i en önskvärd riktning såväl som att 

förbereda sina söner inför ett liv i offentligeten. 

4.9 En samhällsmoderlig subjektsposition 

Som påvisats i det föregående legitimeras moderskap som det ideala och 

gudagivna levnadssättet för kvinnor, men i såväl SFJ som TFH tematiseras 

även kvinnliga levnadsöden som av olika anledningar inte sammanfaller med 

biologiskt moderskap. I detta avsnitt fokuseras hur representationen av så-

dana öden ser ut, och tendensen är tydlig. I SFJ representeras sådana öden i 

regel som olyckliga och sorgliga, dvs. som illegitima. Samtidigt finns frag-

ment, t.ex. i Hvad skola vi blifva? (SFJ 1875:224), där ogifta och förvärvs-

arbetande kvinnor uppvärderas, särskilt utifrån ett patriotiskt nyttoperspek-

tiv. Med en förklaring rationaliseras dock ”det äktenskapliga livet” som ”den 

högsta lifsformen för qvinnan”.  

När ogifta kvinnor utan barn representeras i TFH drivs typiskt en tes om 

att även ogifta barnfria kvinnor skall (ges möjlighet att) praktisera moders-

kallet i samhällets tjänst genom förvärvsarbete och utbildning. Tendensen 

låter sig illustreras med den redan introducerade TFH-texten Striden om 

qvinnan och den tillämnande högskolan i Stockholm. Texten är indelad i de 

tre avsnitten Makan och modern, Den ensamma qvinnan inom hemmet och 

Den ensamma qvinnan utom hemmet, och det är primärt i det sistnämnda 

avsnittet som ett slags moderskap i samhällets tjänst legitimeras. I (28) ratio-

naliseras rätten till högre utbildning för kvinnor som lever utan utsikt att 

”uppfylla sin främsta bestämmelse”, dvs. sitt kvinnliga och moderliga kall, 

genom att tillskrivas ett patriotiskt mål. Rationaliseringen realiseras som en 

förmånsomständighet. 
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(28) Men huru paradoxt det än må synas, vågar förf:n påstå, att en qvinna, 

äfven med den bestämda utsigten att ej uppfylla sin främsta bestämmelse, 

dock, till sitt eget och samhällets väl, måste uppfostras för hemmet. 

(TFH 1870:44) 

Ogifta kvinnors rätt till högre utbildning legitimeras alltså med hänvisning 

till det moderliga kallets patriotiska mål, och moderskapskallet representeras 

på så vis som en källa till patriotisk och offentlig handlingskraft för ogifta 

kvinnor. Moderskap antas konstituera det kvinnliga, och således som något 

som kan och bör utövas också av kvinnor som inte har egna barn. Analysen 

visar hur den kvinnliga särarten representeras som samhällsnyttig, och att 

moderlig fostran av det nya släktet kan ske såväl inom som utom hemmet 

(jfr Nahnfeldt 2006:71). 

Ett liknande fragment från samma text återges i (29), där ogifta kvinnor, 

husmoderskap och rätten till utbildning sammankopplas med en mål-

orienterad rationalisering: 

(29) För att räddas från dessa faror [att bli deltagare i tomma sällskaps-

liv] och bringas att med full sjelfkänsla verka äfven för andras hem är 

måhända den qvinna, som förblir ogift, ännu mer än den som sluter sig till 

en make, i behof av en sann och djup bildning. (TFH 1870:45) 

I exemplets inledning rationaliseras ett antagande om att ogifta kvinnor i 

högre grad än gifta är i behov av ”en sann och djup bildning” genom att till-

skrivas målorienteringar. Rationaliseringarna realiseras med en syftes-

omständighet (”För att …”) och målen handlar om att dels förebygga att 

ogifta kvinnor hamnar i meningslösa livssammanhang, dels att stärka ogifta 

kvinnors självkänsla inför arbete i andras hem. I exemplet impliceras således 

att det finns en överhängande risk att ogifta kvinnor sysselsätter sig med 

tomma verksamheter, men genom att bejaka moderskallet och att i linje med 

detta skaffa sig en ”sann och djup bildning” påstås de kunna ledas bort från 

de tomma sällskapslivens faror. Själva utbildningen legitimeras också genom 

att evalueras positivt i epiteten ”sann och djup”, och skapar på så vis en 

moralisk kontrast i förhållande till de ”tomma” sällskapsliven. I direkt an-

slutning till innehållet i (29) rationaliseras även intellektuell bildning som ett 

medel för den ogifta kvinnans förmåga att fullgöra sina husmoderliga plikter 

(TFH 1870:45 f.).  

Antagandet om att ogifta kvinnor kan och bör verka som mödrar i sam-

hällets tjänst går att läsa som en emancipatorisk omtolkning av den lutherska 

diskursen om moderskallet och pekar mot en samhällsmoderlig subjekts-

position. Härkomster till denna revidering av moderskallet går delvis att 

spåra till kvinnosaksförkämpen Fredrika Bremer (1801–1865), som vidgar 

modersbegreppet till att omfatta alla kvinnor som praktiserar moderliga 

egenskaper (jfr tidigare resonemang om samhällsmoderlighet i 4.7). Enligt 

Ambjörnsson (1974:48) menade Bremer att vårdarinnan, lärarinnan, och 
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fostrarinnan ”ofta är mera moder än den som bär namnet” och benämnde 

detta slags moderskap som det ”andliga moderskapet”. Begreppet samhälls-

moderlighet etableras emellertid först i skarven mellan 1800- och 1900-tal 

av Ellen Key (Ambjörnsson 1974:252), och representationerna i TFH och 

kopplingen till Bremers tankar kan läsas som en kontextuell fond till Keys 

tankar om samhällsmoderlighet. Den kvinna som inte blir mor bör alltså 

söka ett arbetsområde som gör det möjligt för henne att förverkliga sin 

moderliga natur, och därigenom verka som samhällsmoder (jfr Ambjörnsson 

1974:252). I (30) specificeras läraryrket som ett sådant arbetsområde. 

(30) Den ogifta qvinnans lärdomsutbildning bör sålunda höja sig utöfver den 

giftas, i mån som hon inom eller utom hemmet vill egna sig åt någon 

speciel uppgift, deribland lärarekallet säkerligen får främsta rummet. 

Här återfinnes, enligt förf:n, den rätta förmedlingspunkten mellan 

den ogifta qvinnans verksamhet inom och utom hemmet. (TFH 1870: 

46) 

I exemplet rationaliseras ”lärarekallet” som ”den rätta förmedlingspunkten”, 

dvs. som ett medel, som sammanlänkar kvinnans kall i den privata sfären 

med kvinnlig verksamhet ”utom hemmet”. Rationaliseringen realiseras som 

en omständighetsprocess, om än inkongruent. ”[D]en rätta förmedlings-

punkten” uppträder som deltagare i den existentiella processen ”återfinnes”, 

och platsomständigheten ”Här” refererar tillbaka på ”lärarekallet”. Plats-

omständigheten skulle kunna realiseras på ett mer kongruent vis, förslagsvis 

som en processdeltagare. I ett uppackningsförslag måste det refererade då ta 

formen av en processdeltagare, och den existentiella processen packas upp 

till en identifierande process, förslagsvis enligt följande: ”Lärarekallet är den 

rätta förmedlingspunkten mellan den ogifta kvinnans verksamhet inom och 

utom hemmet”. I ett sådant förslag blir det tydligt att ”lärarekallet” tillskrivs 

ett medelidentifierande värde för kvinnor som inte vill eller kan praktisera 

moderskallet ”inom” hemmet. Iakttagelsen stöds av Ambjörnsson (1974:49) 

som visar att även Fredrika Bremer betraktade läraryrket som särskilt förenat 

med det andliga moderskapet. 

Att läraryrket rationaliseras som ett medel för ogifta kvinnors möjlighet 

att praktisera moderskallet framgår även i (31). I exemplets inledning 

åberopas en opersonlig och gudomlig auktoritet (realiserad i en synvinkel-

omständighet) för att legitimera påståendet om att mödrar ”bör” förtro sina 

barn till kvinnor ”som ej bindes af andra band”, dvs. som ej har egna barn. 

Att mödrar ska lämna sina barn i andra kvinnors vård representeras alltså 

som bestämt av en opersonlig och gudomlig naturlag.  

(31) Det är omisskänligt af naturen bestämdt, att det är åt den qvinna, som 

ej bindes af andra band, som modern, då hon ej sjelf kan eller får 

leda sina barns uppfostran under de tidigare åren, bör med största 

tillit kunna förtro dem, detta äfven utsträckt till första skolåren. Med 

alla sina bästa känslor fästad vid hemmets omsorger, förstår lärar-
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innan vida bättre än läraren att med rätt uppmärksamhet följa och 

leda barnet. (TFH 1870:46) 

I exemplets avslutande grafiska mening legitimeras ett antagande om att 

kvinnor är bättre lämpade än män för läraryrket, vilket sker genom att kvinn-

ligt associerade egenskaper rationaliseras som medel för förmågan att prakti-

sera läraryrket. Rationaliseringen realiseras av medelomständigheten ”Med 

alla sina …”, som anger vad som gör att kvinnan i rollen som lärarinna med 

förstånd och förmåga kan ”följa och leda barnet”. 

Den kotextuella närheten mellan naturlagsauktoriteten och medelorienter-

ingen bidrar till att rationaliseringen representeras som gudomligt förankrad. 

Antagandet om moderliga och gudagivna ”känslor” rationaliserar alltså 

ogifta kvinnor som lämpade för läraryrket och exemplet illustrerar hur eman-

cipatoriska argument artikuleras genom diskursiv revidering av lutherska 

föreställningar om kvinnans kallelseliv (jfr Hammar 1999:78 f.). På dis-

kursiv väg rekontextualiseras alltså moderskapskallet från privat till offentlig 

verksamhet, och moderskapskallet representeras som maktresurs och källa 

till offentligt handlingsutrymme för kvinnligt positionerade subjekt. Den 

lutherska diskursen skär på så vis genom och binder samman offentligt och 

privat samt erbjuder ogifta kvinnor möjlighet till makt och en väg ut ur 

hemmet (jfr Nahnfeldt 2006:93). Analysen visar med andra ord hur privat 

och offentligt uppträder sammanvävt och inte sällan som förutsättningar för 

varandra. 

4.10 Avslutning 

Som framkommit i det föregående går det att skönja en viss systematik 

mellan vilka legitimerande strategier som prioriteras för att etablera de olika 

subjektspositionerna, men även i fråga om vilka språkliga resurser som tas i 

bruk för att realisera respektive strategi. Som åskådliggjorts legitimeras 

moderskap som det primära föräldraskapet, och framförallt prioriteras ratio-

naliserande förklaringar av kvinnan som deltagare i föräldraskapspraktiken, 

men även olika auktoritetslegitimeringar aktualiseras. Såväl sannings-

konstruktionerna som auktoritetslegitimeringarna etableras i huvudsak med 

referens till en gudomlig och naturlig ordning. Sanningarna representeras 

med andra ord som gudagivet naturliga, samtidigt som en gudomlig aukto-

ritet ofta åberopas för att legitimera moderskap som ett kvinnligt kall.  

Förklaringarna av kvinnan som primär förälder realiseras typiskt med 

relationella processer och som responsbara påståenden. Men analyserna visar 

också att diskursen om det gudagivna moderskapet realiseras på inter-

personellt svåråtkomliga sätt, inte minst när TFH förankrar emancipatoriska 

argument i lutherska diskurser. Att rationaliserande sanningar reproduceras 

som interpersonellt svåråtkomliga går att beskriva som att legitimeringarna 

representeras som legitima, vilket indikerar en rörelse mot legitimitet. Att 
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diskursen å andra sidan legitimeras ihärdigt indikerar att den inte nått legitim 

status utan är under förhandling. 

Ytterligare ett principiellt resultat handlar om hur diskursen om det guda-

givna moderskapet åberopas i olika syften och för att såväl begränsa som 

möjliggöra, vidga och omförhandla olika maktrelationer. 1870-talsrepresen-

tationerna av föräldraskap, och i synnerhet moderskap, fungerar på så vis 

som en arena för diskursiv konflikt. I första hand är det diskursens implika-

tioner, snarare än diskursen i sig, som kritiseras och delegitimeras utifrån 

olika perspektiv, vilket ytterligare indikerar dess rörelse mot legitimitet. 

I avsnitt 4.5 framgår dock att särartsteoretiska sanningskonstruktioner 

möter motstånd, som primärt förankras i vetenskapliga auktoriteter. I viss 

utsträckning går det således att spåra en konflikt mellan två sannings-

producerande institutioner i materialet, även om diskursen om modern som 

primär förälder alltså inte delegitimeras. Vad som i stället delegitimeras är 

diskursens begränsande implikationer för kvinnors möjlighet att engagera sig 

i intellektuella sysslor. Som påpekades i kapitlets inledande avsnitt har tidig-

are studier (t.ex. Blom & Haavet 2000) visat hur det sena 1800-talets idéer 

om särartsteoretiska könskaraktärer uppfattades som fastslagna av Gud. 

Mina analyser både bekräftar och kompletterar denna beskrivning genom att 

visa hur gudagivna karaktärsdrag representeras som otillräckliga och i behov 

av vetenskapsbaserad skolning. De religiösa och vetenskapliga kunskaps-

systemen uppträder på så vis både i konflikt och i harmoni. Det är också värt 

att notera att vetenskapsauktoriteterna åberopas för att falsifiera den typ av 

sanningar som representeras som religiöst förankrade i SFJ. I avsnitt 4.6 

framgår vidare att expertauktoriteter i återkommande fall åberopas för att 

legitimera uppfostran som framförallt leder till lydnad, men i regel åberopas 

inte vetenskapligt sanktionerade experter, utan snarare expertis som grundas 

i bildning och upphöjt sunt förnuft. 

Som också påpekades i kapitlets inledning ifrågasätter bl.a. Göransson 

(2000), Blom & Haavet (2000), Lorentzen (2012) och Berglund (2007) att 

artikuleringen av särartsteoretiska ideal under 1800-talets senare hälft vittnar 

om en tvåsfärsuppdelning. Hos dessa forskare beskrivs särartsteorin i stället 

som ett borgerligt artikulerat och eftersträvansvärt ideal. Som framkommit i 

mina föregående analyser är det emellertid problematiskt att överhuvudtaget 

arbeta med begreppsparen privat och offentligt, eftersom diskurser om 

”privata” och ”offentliga” praktiker reproduceras i samspel. Subjektsposi-

tioner som avser privata och offentliga sätt att vara människa på ingår inte 

sällan i och förverkligas genom varandra när bl.a. den patriotiska, den utbild-

ade och den samhällsmoderliga subjektspositionen legitimeras. 

Att kategorierna privat och offentligt inte låter sig upprätthållas bekräftas 

även av de maktrelationer som reproduceras. Att kvinnor tillskrivs ”makt 

inom familjekretsen” har tidigare noterats (t.ex. Blom & Haavet 2000:24). 

Som dock illustrerats i det föregående sträcker sig den moderliga subjekts-

positionens makteffekter utanför och bortom hemmet till bl.a. nationens 
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välstånd och till kvinnors rätt till utbildnings- och professionsrelaterade posi-

tioner. Detta sker bl.a. när utbildning och läraryrket rationaliseras som medel 

för barnfria kvinnors möjlighet att praktisera moderskapskallet. Att makt-

relationer reproduceras över gränserna privat och offentligt finner också stöd 

i iakttagelsen av hur husmoderskap rationaliseras som medel för manlig 

patriotism. 

Som framkommit reproduceras även en manlig subjektsposition (fram-

förallt i SFJ), men till skillnad från etableringen av moderskap så legitimeras 

inte faderskap med några rationaliserande förklaringar. Att praktisera för-

äldraskap förklaras alltså inte som en konstituent i den manliga särarten. Den 

manliga positionen legitimeras i stället med moraliska evalueringar och 

naturliga jämförelser som bl.a. likställer manlig närvaro i hemmen med olika 

naturfenomen. 

Med stöd i en rad analytiska iakttagelser framstår det alltså som miss-

visande och förenklande att tala om representationerna som konstituerade av 

en privat kvinnlig sfär (i vilken föräldraskap ingår) och en offentlig manlig 

(där föräldraskap är uteslutet). Genom att arbeta med subjektspositioner som 

analytiskt verktyg och ta hänsyn till hur olika positioner artikuleras på inter-

dependenta sätt har det blivit möjligt att visa på motstridigheter i representa-

tionerna och hur diskurser kan fungera såväl begränsande som möjliggör-

ande. I nästa kapitel uppmärksammas representationsmönster i 1940-tals-

materialet, och dessa sätts i relation till de iakttagelser som gjorts i detta 

kapitel. 
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5 Tid för folkhem och vetenskap 

Avhandlingens andra empiriska nedslag görs vid 1900-talets mitt, närmare 

bestämt vid åren 1945–1948. Sedan det förra empiriska nedslaget har det 

gått ca 70 år som präglats av stora sociohistoriska omvandlingar. Etabler-

ingen av folkhemmet, den svenska välfärden och vetenskapens stora genom-

slag kan ses som tre pelare i det moderna samhällets genombrott, vilka antas 

påverka representationer av föräldraskap. Kort sagt är det tid för folkhem 

och vetenskap. 

I föräldraskapshistoriska studier beskrivs ofta efterkrigstiden som en 

blomstringstid och guldålder för ett husmorsideal som knyter samman före-

ställningar om föräldraskap med föreställningar om kvinnlighet (jfr Blom & 

Haavet 2000:30 f., Plantin 2003:14, Lorentzen 2012:79 ff.). Det är således 

väntat att representationerna, liksom på 1870-talet, domineras av föreställ-

ningen om modern som primär förälder, men att föreställningen legitimeras 

och sammantvinnas med andra diskurser. 

Under det tidiga 1900-talets moderniseringsprocess växer nya vetenskaps-

baserade yrken fram, och Göransson (2000:109) skriver att hälso- och sjuk-

vård är typiska yrkesområden där specialkompetenser utvecklas. I samband 

med detta förvetenskapligas även föräldraskap och nya föräldraskapsexperter 

och expertvägledda sätt att praktisera föräldraskap på växer fram. Som tidig-

are påpekats av t.ex. Blom & Haavet (2000:36) innebär detta att gudomliga 

sanningar om föräldraskap som en primärt kvinnlig praktik ersätts med 

vetenskapligt och biologiskt förankrade sanningar om manlig och kvinnlig 

särart. 

Franséhn (2003) påpekar att de nya experterna huvudsakligen kommer 

från psykologin och att ett psykoanalytiskt perspektiv har präglat diskursen 

om moderskap under hela 1900-talet. Utöver psykologiska experter träder 

även läkarvetenskapen in som sanningssägare och Blom & Haavet (2000: 

30 f.) menar att den ”[medicinska v]etenskapen stödde dyrkan av moder-

skapet genom ny kunskap om födelsefunktioner, hygien och närings-

förhållanden”. I ett jämförbart resonemang menar Brembeck (1998:167) att 

de psykoanalytiska strömningarna bidrog till en markant åtstramning mellan 

mödrar och barn. Ett tydligt exempel på vetenskapliggörandet av moder- och 

husmoderskap är inrättandet av husmodersskolor, där unga kvinnor erbjöds 

undervisning i hemmets sysslor (jfr Pehrsson 1983). Beträffande de nya 

experterna menar Brembeck (1998:167) att experter välkomnades, särskilt av 

bildade kvinnor, utifrån ett antagande om att föräldraskap var något som 

krävde skolning och teoretisk vägledning. 



 100 

Blom & Haavet (2000:30 f.) påpekar även att efterkrigstiden präglas av en 

diskurs om barnets bästa, som bl.a. fick stor spridning genom Ellens Keys 

epokgörande verk Barnets århundrade. Blom & Haavet menar vidare att 

idén om barnets bästa kom att fungera som argument för tidens hemmafru-

ideal. 

Samtidigt som moderniseringsprocessen genererar nya vetenskaps-

baserade yrken och ideal intensifieras bygget av den svenska välfärdsstaten. 

Under 1930-talet fick bl.a. Alva och Gunnar Myrdals idéer om ett statligt 

ansvarstagande för familjers hälsa och välfärd starkt fäste, vilket ledde till 

olika sociopolitiska reformer kopplat till föräldraskap. Som exempel kan 

införandet av mödrapeng och mödrahjälp såväl som legaliseringen av 

preventivmedel nämnas (Bäck-Wiklund 2003:28, jfr också Lennerhed 2002: 

84 f.). Ett tydligt tecken på det statliga ansvarstagandet för barnavård och 

föräldraskap är inrättandet av kostnadsfria barnavårdscentraler under 1930-

talet. Under mellankrigstiden gjordes också män och kvinnor formellt 

(juridiskt) likvärdiga i fråga om rösträtt. 

Under de 70 år som passerat sedan det förra empiriska nedslaget insti-

tutionaliseras alltså föräldraskap och familjerelationer dels som forsknings-

föremål, dels som politiskt föremål. I linje med Giddens (2008:25) syn på 

institutionalisering som ett generellt drag för moderniteten kan den socialt 

reglerade kontrollen av föräldraskap och familjerelationer ses som ett uttryck 

för samhällets moderna organisering. 

Blom & Haavet (2000:36) påpekar vidare att antalet förvärvsarbetande 

kvinnor tilltar parallellt med husmodersidealets framväxt. Särskilt blev väl-

färdsyrken såsom barnmorska, sjuksköterska och lärarinna viktiga kvinno-

yrken. Sysslor som associerats som kvinnliga professionaliseras alltså, och 

härkomster till denna utveckling spåras i det föregående resultatkapitlet och 

särskilt i avsnitt 4.9. Den ökade graden av förvärvsarbetande kvinnor kan 

således förstås i ljuset av den tidiga kvinnorörelsens religiöst förankrade 

emancipation. 

Utifrån den ovanstående forskningsöversikten kan efterkrigstiden beteck-

nas som mödrarnas tid. Denna bild bekräftas i huvudsak också av fader-

skapsforskaren Lorentzen, som menar att fäder vid mitten av 1900-talet inte 

verkade i familjer, utan snarare för familjen i rollen som försörjare. Detta 

skiljer sig från tidigare tider, då fäder hade såväl en intimitetsposition som en 

försörjarposition (Lorentzen 2012:79). Som påpekas i det föregående kapitlet 

menar Lorentzen (2006:139) också att särartsidealet formulerades under 

1800-talet men att dess relativa genomslag i en tvåsfärsuppdelning delvis in-

föll först under tidigt 1900-tal. Att moderskap uppvärderas samtidigt som 

faderskap marginaliserades under 1900-talets början är alltså belagt, men 

analysen syftar inte till att bekräfta denna bild, utan till att fastställa vilka 

diakrona diskontinuiteter, variationer och potentiella motstridigheter som 

kommer till uttryck i representationerna av föräldraskap. I linje med avhand-

lingens teoretiska anslag strävar analysen efter att beskriva hur subjekts-
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positioner med olika aspekter av makt etableras genom att diskurser om 

föräldraskap vävs samman med diskurser om bl.a. expertkunskap och 

modernitet. 

5.1 Material  
I linje med avhandlingens principer för materialinsamling fokuseras för-

äldraskapstematiserande och professionellt producerade sakprosatexter med 

stor spridning. Franséhn (2003:53) påpekar att de psykoanalytiska skolbild-

ningarnas normer kring moderskap sprids och filtreras via ”populärpsyko-

logiska tendenser”, dvs. genom populära och publika rekontextualiseringar 

av vetenskap. I ett snarlikt resonemang menar Åström (1999:119) att efter-

krigstidens expertdefinierade ideal och idéer om institutionalisering spreds 

på bred front genom skrifter, böcker och artiklar och rådgivningsspalter i 

kvinnotidningar. 

Som ett led i 1900-talets institutionalisering av sociala relationer fram-

träder statligt utgivna informations- och vägledningsbroschyrer som en ny 

och central textkategori. Under 1940-talet innehar även veckotidningen som 

texttyp en stark ställning, och i detta kapitel analyseras dels den statligt 

utgivna informationsbroschyren Barn i goda händer, dels veckotidningen 

Husmodern. Specifikt fokuseras åren 1945–1948. Genom texter såsom Barn 

i goda händer (hädanefter förkortat BIGH) och Husmodern (hädanefter 

förkortat HM) kunde vetenskapligt formulerade idéer kommuniceras till en 

bredare publik i populariserad form. 

BIGH är utgiven av Aktiv Hushållning i samråd med Medicinalstyrelsen 

och Statens institut för folkhälsan, och fick stor spridning bl.a. via kvinno-

organisationer och barnavårdcentraler (Pehrsson 1983:104). Broschyren ut-

gavs första gången 1945 och gavs ut i mer eller mindre omarbetade versioner 

under nära 40 års tid (Pehrsson 1983:105, not 48). Enligt Åkerman presen-

terade sig Aktiv Hushållning så här i sina första broschyrer:  

AH är den avdelning inom Statens Informationsstyrelse som har till uppgift 

att meddela råd och upplysningar i aktuella hushållningsfrågor. Genom 

pressen, radion och filmen samt genom broschyrer och flygblad förmedlar 

avdelningen krismyndigheternas anvisningar och de husliga experternas 

senaste rön till allmänheten. (Efter Åkerman 1984:79 f.) 

Aktiv Hushållnings primära syfte är alltså att kommunicera vetenskapliga 

rön och Pehrsson (1983:105) menar att BIGH ”sannolikt fått den största 

spridning någonsin bland de populärt skrivna rådgivningsskrifterna på om-

rådet”. Broschyren har tryckts i mer är 500 000 exemplar och den utgåva 

som analyseras i sin helhet är utgiven 1948, tryckt i 5:e upplagan och är 63 

sidor lång. I broschyren representeras föräldraskap i såväl skrift som bild. 

HM är ett veckomagasin som grundades av Thora Holm år 1917 och gavs 

ut fram till 1988. HM startades med syftet att ge röst åt och samtala med 
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hemarbetande kvinnor. Tidningen erövrade under mellankrigstiden en stor 

läsekrets (Larsson 1989:126, jfr Berger 1974) och trycktes i stora upplagor 

på drygt 200 000 exemplar (Albinsson 1962:178 f.). Larsson (1989:126 f.) 

skriver vidare att HM utbildade kvinnor till att bli experter på barnuppfostran 

och andra husliga sysslor och att tidningen blandar en vetenskaplig hållning 

med en folklig vardaglighet. Enligt Berger (1974:74) hade tidningen och 

dess rådgivande texter en stor folkbildande betydelse, och Banér (2009:86) 

menar att tidningen i första hand inte var debatterande eller litterär, utan 

fokuserade husmoderskap som yrkesroll.  

Analysen i detta kapitel bygger på utgåvor av HM från år 1945 (nr. 27–

52), ett år då tidningen uppnådde en upplaga på 206 000. Även i denna text 

representeras föräldraskap multimodalt och som angavs i avsnitt 3.1.2 har ett 

50-tal texter från HM valts ut för analys. Berger (1974:113 ff.) uppskattar 

antalet regelbundna läsare kring 1940-talets mitt till 600 000 individer, varav 

ca 80 % kvinnor och 20 % män, och menar dessutom att ca 35 % av dessa 

var storstadsbor, medan ca 65 % bodde på landsbygden. 

I nästa avsnitt tecknas en generell karaktäristik över de subjektspositioner 

som identifieras med legitimeringsanalysen. 

5.2 Allmänna tendenser 

I det analyserade materialet framträder ett par distinkta subjektspositioner, 

som är både kontinuerliga och diskontinuerliga med 1870-talsrepresenta-

tionerna. I texterna representeras föräldraskap som en könad praktik, och en 

förälder positioneras i första hand som (en frisk och heterosexuell) kvinna, 

och i regel legitimeras olika aspekter av moderskap. 

I avsnitt 5.3 uppmärksammas en central diskontinuitet i jämförelse med 

1870-talsrepresentationerna. Liksom under 1870-talet står moderskaps-

representationer i centrum, men samtidigt legitimeras inte moderskap i sig, 

och denna diakront påvisbara avsaknad av legitimeringar indikerar att dis-

kursen om modern som primär förälder rör sig mot legitimitet. När moder-

skap väl legitimeras åberopas inte sällan en evaluerande diskurs som 

representerar moderskap som en källa till kvinnlig lycka och livsmening. 

Analysen visar dessutom att moderskap tenderar att legitimeras på inter-

personellt svåråtkomliga sätt, samtidigt som den åberopade naturligheten 

inte förankras lika explicit i någon kunskapsproducerande institution som på 

1870-talet. På olika sätt representeras legitimeringarna av moderskap som 

legitima och mindre öppna för förhandling än under det sena 1800-talet. 

Huvudsakligen legitimeras moderliga deltagarkvalifikationer, handlingar 

och utförandesätt, och en framträdande tendens är hur moderskap konstitu-

eras av expertvägledning, sakkunskap och institutionell kontroll. Detta 

representationsmönster behandlas i avsnitt 5.4. 
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Expertdiskurserna legitimerar även specifika uppfostrarkvalifikationer 

och utförandesätt. I avsnitt 5.5 illustreras hur värme, förståelse och lyhördhet 

inför barnet präglar 1940-talets uppfostrarideal, samt hur detta ideal delvis 

artikuleras som ett motstånd mot 1870-talets stränghets- och lydnadsideal. 

Avsnittet illustrerar vidare hur en schematisk detaljstyrning av moderskaps-

praktiken legitimeras.  

Det förekommer även representationer av fäder i materialet, och i avsnitt 

5.6 redovisas en analys som fångar ett gryende motstånd mot frånvaron av 

husliga fäder. Analysen påvisar även en diskontinuitet med 1870-tals-

representationerna av manligt föräldraskap, som kortfattat innebär att fader-

skap ges lägre legitim status i 1940-talsrepresentationerna. 

En påtaglig diskontinuitet handlar vidare om hur föräldraskap konstitu-

eras av en konsumerande subjektsposition, och analysen av denna presen-

teras i avsnitt 5.7. Den konsumerande positionen etableras i hög grad med 

visuella resurser, och analysen fångar hur konsumtion av barnrelaterade 

varor legitimeras med bl.a. visuell hänvisning till expertauktoriteter, genom 

visuellt konnoterade evalueringar samt genom kompositionell rationali-

sering. Kortfattat erbjuder konsumtion kvinnligt positionerade subjekt en 

möjlighet att delta i och påverka det moderna och kunskapsbaserade sam-

hället. 

Moderskapets samhällspåverkande potential ägnas dock huvudsakligt 

intresse i kapitlets avslutande resultatavsnitt 5.8. I avsnittet uppmärksammas 

fragment där den moderliga praktiken tillskrivs samhällsuppbygglig och 

emancipatorisk potential, och subjektspositionen analyseras i ett diakront 

ljus utifrån 1870-talets patriotiska, samhällsmoderliga och utbildade posi-

tion.  

I de avsnitt som följer presenteras den textnära och subjektspositions-

sorterade legitimeringsanalysen. En betydande skillnad gentemot analysen 

av SFJ och TFH är att BIGH och HM inte står i lika tydlig opposition till 

varandra. I stället bekräftar och kompletterar de i hög grad varandra, även 

om det finns inbördes motstridigheter i representationerna. 

5.3 En lycklig och naturligt kvinnlig subjekts-

position 

1940-talsmaterialet domineras som sagt av moderskapsrepresentationer, 

samtidigt som moderskap inte längre legitimeras lika ihärdigt som på 1870-

talet. Att jag inleder med att poängtera detta beror på att den diakront på-

visbara avsaknaden av legitimeringar indikerar att diskursen närmar sig 

legitim status. 

Ytterligare en diskontinuitet med 1870-talsmaterialet handlar om vilka 

legitimerande strategier som prioriteras. På 1870-talet prioriteras deltagar-

förklarande sanningar, medan föräldraskap huvudsakligen evalueras som en 
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källa till kvinnlig lycka i 1940-talsmaterialet. Denna tendens är särskilt 

tydlig i BIGH. Moderskap legitimeras även med hänvisning till en diskurs 

om naturlighet, men naturen åberopas inte för att artikulera sanningar som i 

1870-talsmaterialet, utan fungerar snarast evaluerande. Detta avsnitt 

uppmärksammar alltså såväl diakront påvisbar avsaknad av legitimering som 

diskontinuitet i fråga om vilka strategier som prioriteras för att legitimera 

moderskap. 

Det första exemplet (32) är hämtat från BIGH:s inledning och illustrerar 

dels hur moderskap ges en framskjuten plats i representationen, dels hur 

moderskap legitimeras som lyckobringande. Exemplet innehåller ett foto-

grafi på en sängliggande och leende kvinna med ett spädbarn på sin vänster-

arm. I fotografiet realiseras evaluerande legitimering samtidigt som föräldra-

skap evalueras som lyckoskapande i det efterföljande skriftbaserade text-

elementet. 

(32)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att få barn är det lyckligaste som kan hända i en ung frisk familj. 

Först då får familjelivet sin rätta mening. Varje dag blir fylld av nya 

upplevelser. Mor och far får något att glädjas över och arbeta för. 

(BIGH 1948:3)  

Van Leeuwen (2008:119 f., 136) menar att visuell legitimering möjliggörs 

genom de konnotationer – ”ideologically colored angles” – som bilder aktu-

aliserar. Positivt konnoterande element kan alltså föras samman med praktik-

representerande element och på så vis legitimera den praktikaspekt som 

representeras. 

Martinec (2001) undersöker hur interpersonella betydelser kan realiseras 

med kroppsliga resurser, och menar att affekt, dvs. känslouttryck, i första 
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hand realiseras med ansiktsuttryck. Affekt är ett komplext interpersonellt 

betydelsefält (jfr Martin & White 2005), och på kroppslig väg går det att 

avläsa en uppsättning primära och kulturkontextöverskridande känslor: 

glädje, sorg, rädsla, överraskning, ilska, avsky/äckel och intresse (Martinec 

2001:126). Martinec (2001:128) menar att positiv affekt realiseras av dimen-

sionen upp–ner i ansiktet: ”Positive affects are realized by the corners of the 

mouth and eyes moving upwards – an example is happiness […]. Negative 

affects are realized by the corners of the mouth and eyes moving downwards 

– an example is sadness”.20  

Med stöd hos Martinec går det att läsa den avbildade kvinnans uppåt-

vinklade mungipor och ögon som uttryck för lycka, dvs. ett slags moralisk 

evaluering. I bilden representeras dock inget affektgenererande textelement, 

varför den avbildade kvinnan bör läsas som bärare i en analytisk process 

med en del–helhet-struktur (Kress & van Leeuwen 2006:87) snarare än som 

en reaktör i en reaktionsprocess. Givet denna analys går lyckan att läsa som 

ett attribut som konstituerar den avbildade kvinnans identitet. Likaledes 

fungerar det avbildade barnet som ett attribut och tillsammans realiserar 

attributen deltagaridentiteten ’lycklig mor’ (jfr Kress & van Leeuwen 2006: 

105 ff.). Moderskapspraktiken legitimeras på så vis genom att föras samman 

med evaluerande lyckokonnotationer, och ett snarlikt fragment från HM 

återges i (38). 

Bildanalysen stöds även av det efterföljande skriftpartiet, där praktiken 

”Att få barn” tillskrivs det evaluerande värdet ”det lyckligaste som kan 

hända”. Föräldraskap evalueras alltså som en ojämförligt positiv praktik och 

i den i-inledda förmånsomständigheten anges vidare att den ojämförliga 

lyckan gäller för unga och friska familjer.  

I skriftpartiets efterföljande tre grafiska meningar tillskrivs praktiken att 

få barn positiva effekter. Rationaliseringarna realiseras med effektprocess-

erna ”får” och ”blir” som anger att föräldraskap resulterar i livsmening, ”nya 

upplevelser” och en ökad gemensam strävan för mamman och pappan. 

Den skriftliga representationen skiljer sig således från den visuella: 

pappor exkluderas visuellt. Van Leeuwen (2008:142) menar att semiotisk 

exkludering alltid innebär en symbolisk form av social exkludering. BIGH 

innehåller ett flertal fotografier av föräldrar, men inte i någon av dessa repre-

senteras fäder. En sådan konsekvent exkludering är semiotiskt signifikant 

(jfr Machin & Mayr 2012:102) och bidrar till att reproducera diskursen om 

modern som primär förälder som legitim. 

 Att mödrar skjuts fram i representationerna illustreras även i exempel 

(33), hämtat från BIGH-avsnittet Förlossningen. I exemplet prioriteras en 

moralisk jämförelse för att koppla samman tillblivelse av moderskap med en 

                          
20 Se Björkvall (2003) för en tidigare svensk tillämpning av Martinec (2001). 
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lyckodiskurs; upplevelsen av ett nyfött barn representeras som ojämförligt 

lyckobringande. 

(33) Ingenting går upp emot det ögonblick efter förlossningen då ett litet 

barn lägges friskt, välskapat och nytvättat på sin mors arm Den 

stunden fyller varje mor med en sådan tacksamhet och glädje att hon 

får mångdubbel ersättning för den utståndna smärtan. (BIGH 

1948:13) 

Strategin realiseras av den attributiva omständighetsprocessen ”går upp 

mot”, som relaterar processdeltagarna till varandra i termer av jämförelse 

(Halliday & Matthiessen 2004:240 ff.). Att processens bärare utgörs av ett 

negerat pronomen (”Ingenting”) medför att ingen faktisk jämförelse görs. I 

stället används uttrycket ”Ingenting går upp emot” för att framhäva sär-

ställningen och det unika i ”ögonblick efter förlossningen…”.  

Sättomständigheten ”friskt, välskapat och nytvättat” implicerar dessutom 

institutionell kontroll och skötsel av barn. För att avgöra om ett nyfött barn 

är friskt och välskapt fordras kunskap som kan bestämma friskhet och väl-

skapthet. Med hänsyn till att BIGH ges ut av Aktiv Hushållning i samråd 

med Medicinalstyrelsen och Statens institut för folkhälsan, är det ett rimligt 

antagande att denna kunskap företräds av medicinisk-vetenskapliga experter 

inom barn- och förlossningsvården. Mödrars och familjers lycka villkoras 

således av en implicerad medicinsk-vetenskaplig diskurs som besvarar 

frågan om ett nyfött barn är friskt och välskapt. Implicit låter texten alltså 

förstå att ett sjukt och vanskapt barn inte är en källa till moderlig lycka. 

Även i exemplets två avslutande meningar rationaliseras det att få barn 

som lyckobringande för mödrar. Rationaliseringarna realiseras av effekt-

processerna ”fyller” och ”får”, där ”Den stunden” representeras som effekt-

genererande aktör, medan modern (”varje mor”, ”hon”) uppträder som mot-

tagare av ”tacksamhet och glädje” och ”mångdubbel ersättning”. 

Processen ”får” implicerar en givande och effektgenererande första-

deltagare. För att synliggöra denna deltagare, och därmed även den praktik 

som legitimeras, går det att konstruera ett parafrasexempel där ”får” byts ut 

mot ”ger”, förslagsvis enlig följande: ”Den stunden ger henne mångdubbel 

ersättning för den utståndna smärtan”. I ett sådant förslag blir det tydligare 

att det är stunden efter förlossningen, dvs. stunden då ett barn läggs på 

moderns arm, som tillskrivs positiva och smärtkompenserande effekter.21 

Diskursen om modern som primär förälder tenderar alltså att legitimeras 

med hänvisning till allmänmoraliska värderingar och som en källa till kvinn-

lig lycka, samtidigt som merparten av representationerna inte innehåller 

några legitimeringar av själva moderskapet. Denna iakttagelse stödjer såväl 

Göranssons (2000) som Lorentzens (2006, 2012) resonemang om hur hus-

                          
21 Jfr även Karlsson (2011:25) för alternativa analyser av får. 
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morsideal formades som ett ideal under 1800-talet, medan dess relativa och 

efterlevda genomslag inte inföll förrän på 1900-talet. Att diskursen å ena 

sidan tenderar att representeras utan att legitimeras och å andra sidan legi-

timeras med hänvisning till allmänmoraliska och affektorienterade värder-

ingar indikerar vidare en större diskursiv rörelse från legitimering mot 

legitimitet (jfr Mackay 2015:332). Uttryckt annorlunda indikerar tendensen 

hegemonisering, förutsatt att hegemoni åsyftar det som ”bara finns där […], 

luften man andas” (Engelstad 2006:95). Wodak & Meyer (2016:9) skriver att 

hegemoniska föreställningar uppenbarar sig som neutrala och oemotsagda, 

och en indikation på hegemoni är när ”most people in a society think alike 

about certain matters, or even forget that there are alternatives to the status 

quo”. Resonemanget finner principiellt stöd i Lind Palicki & Nord (2014: 

41), som iakttar hur etablerade – legitima – tankefigurer kring klarspråk 

representeras som utan behov av legitimering. 

Som nämndes inledningsvis legitimeras moderskap även med hänvisning 

till en diskurs om naturlighet, vilket åskådliggörs i det följande. I exempel 

(34), som är hämtat från BIGH-avsnittet När barnet väntas, definieras 

havandeskap som ”en naturlig process”, och definitionen realiseras av den 

attributiva processen ”är”.  

(34) Den som sköter sig väl under havandeskapstiden ger sitt barn den allra 

bästa start i livet. Havandeskapet är en naturlig process för vilken 

kvinnans kropp är skapad, men det ställer stora krav både på hennes 

fysiska och andliga krafter. (BIGH 1948:4) 

Att göra en analytisk poäng av att förlossning definieras som naturligt kan 

tyckas omotiverat, men i en kunskapskritisk analys är inte frågan vad som är 

naturligt eller inte. Snarare handlar frågan om vad naturligt innebär och 

vilken typ av naturlighet som reproduceras och i vilka syften. I det aktuella 

exemplet ser vi nämligen hur naturlighetsdefinitionen åtföljs av en roll-

specificerande sats, som förklarar kvinnans kropp som skapad för havande-

skap. Förklaringen av kvinnan som ämnad för en naturligt definierad praktik 

implicerar således att havandeskap är naturligt för kvinnor och att det är 

förenligt med kvinnors natur att föda barn (jfr van Leeuwen 2008:116). 

Ett snarlikt fragment återfinns även i avsnittet Förlossningen (BIGH 

1948:12) där en definition av förlossningen som ”en naturlig process” tas 

som utgångspunkt för en förklaring av ändamålet med kvinnors kroppar. 

Med andra ord konstrueras sanningar som erinrar om de särartsteoretiska och 

gudomligt förankrade förklaringar av kvinnan som artikuleras i 1870-tals-

materialet. 

Ur ett diskursanalytiskt perspektiv är det motiverat att betona och belysa 

hur föreställningar om naturlighet alltid är avhängiga sitt sociohistoriska 

sammanhang, vilket låter sig illustreras ett fragment från BIGH-avsnittet 

Förlossningen (1948:12) där det anges att kvinnan ”får sova helt och hållet 

vid fostrets framfödande”. Fragmentet illustrerar hur den åberopade naturlig-
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heten artikuleras i samspel med rådande kunskapsproducerande institutioner 

och hur kvinnans biologiska kropp medieras och reproduceras som naturlig i 

den mediciniska vårdkontext som BIGH hör hemma i.  

Samtidigt åsyftar inte den åberopade naturligheten endast kvinnlig fysio-

logi, utan även den kvinnliga karaktärens natur. Det går såtillvida att påvisa 

en kontinuitet av den typ av gudagivna naturlighet som åberopas i 1870-

talsmaterialet, men representationerna görs samtidigt diskontinuerliga genom 

att förankras i olika sanningsproducerande institutioner. Detta illustreras med 

(35) där en sanning om ett unikt själsligt band mellan barn och mor artiku-

leras: 

(35) Om modern har klart för sig att amningen också innebär en mycket 

viktig själslig kontakt med barnet och att hon bör sträva efter att den 

sköts så att mor och barn får ro och tillfredsställelse kring den stunden 

finner hon nog snart ut den dygnsrytm, som passar barnet och som 

också ger mor och barn mesta möjliga nattro. (BIGH 1948:30) 

Exemplet är hämtat från avsnittet Amningen, där amning representeras som 

det mest fördelaktiga utfodringssättet för spädbarn. I (35) rationaliseras vet-

skapen om moderns och barnets själsliga förbindelse som ett medel för 

lyckad amning. Rationaliseringen realiseras som en bunden och villkors-

specificerande sats enligt formeln ’Om / genom x, så y’, där ’x’ alltså mot-

svarar vetskapen om den aktuella sanningen och ’y’ lyckad amning. 

Det representerade medlet rymmer i sin tur en syntaktiskt inbäddad 

definition av amning. Definitionen realiseras av den attributiva processen 

”innebär”, som tillskriver amningen det definierande attributet ”en mycket 

viktig själslig kontakt med barnet”. Definitionens logisk-semantiska place-

ring bidrar till att göra den interpersonellt svårförhandlad. Den uttrycker 

nämligen ingen egen responsbar språkhandling (jfr Holmberg & Karlsson 

2006:120, 141) och representeras således som legitim och förgivettagen. 

Mödrars och barns välbefinnande villkoras på så vis av en icke responsbar 

sanning om en kvinnospecifik barnrelation. 

Innehållet i (35) erinrar om 1870-talsfragment där moderns särställda 

position förklaras med hänvisning till en naturlig och gudagiven moders-

kärlek, men i 1940-talsfragmentet förankras inte sanningen i någon kristen 

tolkningsram. Sanningens åberopade naturlighet förnekar på så vis ”morality 

and replaces moral and cultural orders with the ’natural order’” (van 

Leeuwen 2008:111). I ett diakront perspektiv går det således att argumentera 

för att sanningarna i (34) och (35), men även de moraliska värderingarna i 

(32) och (33), representeras som frikopplade från sina härkomstlinjer i 

kristna tolkningssystem.  

Denna tendens går att se som ett tecken på vad van Leeuwen, med 

hänvisning till Bourdieu (1977:79, 2005:206 f.) kallar genesis amnesi, dvs. 

glömskan av en tankefigurs härkomst. När en diskurs legitimeras med all-

mänmoraliska värderingar, eller när diskurser inte legitimeras alls, menar 
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van Leeuwen att det handlar om förgivettagna och ej ifrågasatta föreställ-

ningar, och skriver att 

Commonsense practices are the most deeply ideological of all, and it often 

turns out that they were hotly debated when they first became institution-

alized. The ’genesis amnesia’ […] which has since taken place is no doubt 

itself a mechanism of legitimation. (Van Leeuwen 2007:98, 2008:20 f.) 

Genesis amnesi syftar alltså på den process när en föreställning eller diskurs 

etableras som en sann, allmänt vedertagen och ej ifrågasatt uppfattning. 

Denna diskontinuerliga transformation åstadkoms genom att diskursens här-

komstlinjer tystnar, varigenom den moderliga subjektspositionen kan repre-

senteras som förgivettagen. Bourdieu preciserar innebörden av genesis 

amnesi när han skriver att  

It is yesterday’s man who inevitable predominates in us, since the present 

amounts to little compared with the long past in the course of which we were 

formed and from which we result. Yet we do not sense this man of the past, 

because he is inveterate in us; he makes up the unconscious part of ourselves. 

(Bourdieu 1977:79) 

Citaten från van Leeuwen och Bourdieu sätter fingret hur 1940-talets moder-

skapsrepresentationer förhåller sig som diskontinuiteter till 1870-tals-

representationerna. På 1940-talet tenderar diskursen om modern som primär 

förälder att representeras som en allmänmoralisk och legitim praktik, utifrån 

vilken moderliga handlingar, deltagarvillkor och utförandesätt legitimeras, 

samtidigt som kristna förklaringar av kvinnor som predestinerade till moder-

skap fungerar som representationernas tystnade fundament. 

I nästa avsnitt fokuseras den moderliga deltagarkvalifikation som legitim-

eras mest ihärdigt i 1940-talsmaterialet, nämligen regleringen av ett expert-

väglett och institutionellt kontrollerat moderskap. 

5.4 En expertvägledd och institutionellt kontrollerad 

subjektsposition 

Redan i det föregående resultatavsnittet påvisades hur förmågan att prakti-

sera moderskap villkoras av expertkunskap, och en expertvägledd moderlig 

position legitimeras i stora delar av 1940-talsmaterialet. Positionen är dis-

kontinuerlig med 1870-talsrepresentationerna, samtidigt som dess härkomst-

linjer delvis låter sig spåras till den tidiga kvinnorörelsens arbete för kvin-

nors rätt till utbildning. Den diskontinuerliga etableringen av en kunskaps-

vägledd och institutionellt kontrollerad position vittnar alltså om hur för-

äldraskap förvetenskapligas (jfr Johansson 2007:11, se även Blom & Haavet 

2000:30). 
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BIGH och HM bidrar samstämmigt till att konstituera föräldraskap med 

en rådvill position, vars personliga och suntförnuftbaserade kunskap repre-

senteras som otillräcklig. Avsnittets inledande exempel (36) hämtas från den 

första uppslagssidan i BIGH och visar hur expertkunskap rationaliseras dels 

som ett medel för att stävja och förebygga föräldraskapsrelaterad oro, dels 

som ett medel för förebildligt moderskap.22  

(36) För modern innebär ansvaret för barnet ofta bekymmer av olika 

slag. Men hon kan undvika mycken oro om hon i god tid skaffar den 

sakkunniga hjälp, som numera står varje mor till buds. 

Att vara en god mor fordrar kunskaper lika väl som andra uppgifter 

i livet. (BIGH 1948:3)  

Rationaliseringen av expertkunskap som ett orosstävjande medel realiseras 

med en bunden och villkorsspecificerande sats, enligt betydelseformeln 

’Om/genom X, så (inte) Y’. Innehållet i den villkorsspecificerande satsen 

rationaliseras som ett medel. Genom att konsultera expertkunskap påstås 

modern kunna ”undvika mycken oro”. 

I exemplets andra stycke rationaliseras vidare expertkunskap som ett 

medel för förebildligt moderskap. Rationaliseringen realiseras av omständig-

hetsprocessen ”fordrar”, som tillskriver bäraren ”Att vara en god mor” det 

villkorande attributet ”kunskaper” (jfr Halliday & Matthiessen 2004:241 f.). 

Förebildligheten realiseras av epitetet ”god” som bestämmer processens 

bärare. 

I exemplets avslutning uppträder även en jämförande omständighet som 

likställer det förebildliga moderskapets kunskapsavhängighet med ”andra 

uppgifter i livet”. Moderskap evalueras på så vis som en kunskapskrävande 

och professionsliknande livsuppgift. 

Ett liknande fragment återfinns på en annan plats i BIGH (1948:22), där 

”god barnavårdslitteratur, kurser och besök hos dem som äro fackmän på 

barnavårdens område” rationaliseras som ”stor hjälp”, dvs. som ett främ-

jande medel, för moderns förmåga att utföra sin uppgift.  

Konsultation av expertproducerad kunskap legitimeras på liknande vis i 

HM, där uppfostringsfrågorna i högre grad fokuserar äldre barn än spädbarn. 

I många av texterna uppmanas läsarna att söka upp experter för att komma 

till rätta med olika föräldraskapsrelaterade problem. Tendensen exemplifi-

eras i (37), som är hämtat från texten Hur mamma får barnen lättskötta och 

har rubriken Mitt barn vill inte äta!. Texten ger handfasta tips bl.a. i fråga 

om hur barn kan underhållas under regniga dagar, men även i frågor kring 

barns matintag. I exemplets inledning identifieras barns matintag som ett 

                          
22 Hela textavsnittet är fetstilat i originaltexten, varför jag här valt att stryka under de led som 
legitimeras och de som fungerar legitimerande i stället för att fetmarkera som i övriga exem-
pel. 
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oroande problem för mödrar, och i exemplets andra stycke rationaliseras 

expertkonsultation utifrån målet att komma till rätta med problemet.23 

(37) ”Jag vet inte, vad jag ska göra med mina barn, som inte vill äta” – det är 

ord, som man alltför ofta hör av bekymrade mammor. […] är då inte detta 

ganska onaturligt, just i uppväxtåldern borde väl aptiten vara som störst? 

För att få denna viktiga fråga sakkunnigt besvarad har Husmodern 

vänt sig till överläkaren på Göteborgs barnsjukhus, medicine doktor 

Yngve Åkerren. (HM 1945, 27:27)  

Expertkonsultation rationaliseras alltså och den aktuella målorienteringen 

realiseras av syftesomständigheten ”För att …”, medan expertauktoriteten 

dels realiseras i det ideationella epitetet ”medicine doktor”, dels i sätt-

omständigheten ”sakkunnigt”. I fragmentet positioneras mödrar som rådvilla 

och expertkonsultation legitimeras som ett botemedel mot denna rådvillhet. 

Snarlika fragment artikuleras ofta i HM:s återkommande Föräldraspalt, som 

är en frågespalt där läsare kan få föräldraskapsrelaterade funderingar besvar-

ade av ”Fru Mab”. ”Fru Mab” aktualiserar expertauktoritet i sin roll som 

institutionell rådgivare, om än inte baserad på psykologisk eller medicinsk 

vetenskap. I sina svar åberopar hon dock ofta olika vetenskapsbaserade 

auktoriteter för att legitimera sina rekommendationer. Exempelvis sker detta 

i en insändare signerat ”Lars mamma” som är orolig för sin sons allmänna 

bångstyrighet (HM 1945, 47:3). Det råd som Fru Mab ger Lars mamma är att 

uppsöka ”dr Axel Wåhlén, som är en av våra specialister på intelligens-

mätningar” för att försäkra sig om att Lars inte lider ”av någon psykisk rubb-

ning”. Fru Mab legitimerar alltså expertkonsultation utifrån målet att 

diagnostisera barnets problematik och försäkra sig om att Lars inte är psyk-

iskt sjuk. 

De föregående analyserna ringar in hur mödrar representeras som oroliga 

och oförmögna att på egen hand uppfostra och vårda sina barn. Denna 

oroliga och otillräckliga subjektsposition fungerar på så vis som en förutsätt-

ning för legitimeringarna av expertkonsultation. Tendensen går att tydliggöra 

med texten Bortskämda barn! (HM 1945, 33:33), i vilken föräldraskap som 

inte grundas i kunskap delegitimeras. I texten påstås att rubriken Bortskämda 

barn ”Enligt moderna barnpsykologer” ”naturligtvis” skulle kunna ha ”hetat 

’Okunniga föräldrar’”. Här åberopas alltså en expertauktoritet, realiserad i en 

synvinkelomständighet, för att rättfärdiga den påstådda korrelationen mellan 

okunniga föräldrar och bortskämda barn.  

Den kunskapsvägledda subjektspositionen legitimeras även med visuella 

resurser, vilket illustreras med (38), hämtat från HM-texten Förlossnings-

vården. Texten är till stora delar ett referat av 1943 års befolkningsutredning 

och tematiserar förhållandena inom förlossningsvården. 

                          
23 Hänvisningar till tidningar anger årtal, tidningsnummer och sida. 



 112 

(38)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(HM 1945, 50:20) 

Texten inleds med fotografiet i (38), i vilket institutionell barn- och mödra-

vård sammanlänkas med evaluerande konnotationer. Fotografiet erinrar om 

bilden i (32) och med liknande resurser realiseras identiteten ’lycklig mor’. I 

den aktuella bilden avbildas dock kvinnan som reaktör i en reaktionsprocess, 

där barnet utgör fenomenet (jfr Kress & van Leeuwen 2006:67, se även 

Björkvall 2009:66). Ideationellt representeras alltså barnet som källa till 

kvinnlig lycka.  

Till skillnad från representationen i (32) kategoriseras även den lyckliga 

mamman som institutionell vårdtagare i (38). Visuell gruppkategorisering av 

praktikdeltagare kan åstadkommas med såväl kulturella som biologiska attri-

but, vars kategoriserande betydelse bygger på gruppbestämmande konnota-

tion (van Leeuwen 2008:145 f.). I bilden fungerar de vita sjukhuskläderna 

och stålrörsängen som kulturella attribut genom att konnotera institutionell 

sjukhusmiljö, varmed de avbildade personerna kategoriseras som ’institu-

tionella vårdtagare’. Institutionell vård legitimeras alltså genom att represen-

teras som attribut hos deltagaren ’lycklig mor’. 

Analysen går att jämföra med Peled-Elhanans (2010:385, 2012:184) läro-

medelsanalys av hur israeliska soldater porträtteras med attribut och poser 

som konnoterar förträfflighet och heroism för att legitimera angrepp mot 

palestinier. Peled-Elhanans analys bekräftar hur moralisk legitimering kan 

konnoteras visuellt, samtidigt som jämförelsen belyser evaluering som en 
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kontextuellt betingad strategi. Olika typer av konnotationer fungerar evalu-

erande i olika sammanhang. 

I Förlossningsvården positioneras mödrar som i behov av kunskaps-

vägledning även i skrift. Bland annat rationaliseras expertkunskap utifrån 

målet att möjliggöra mödrars medverkan i skötseln av sina egna spädbarn: 

(39) För att erhålla moderns medverkan kräves upplysning och med-

delande av förhållningsregler och utredningen har härvid tänkt sig en 

broschyr avsedd att utdelas till alla nyförlösta barnaföderskor. (HM 

1945, 50:63) 

Rationaliseringen realiseras med syftesomständigheten ”För att erhålla 

moderns medverkan”, och det målorienterade syftet legitimerar kravet på 

”upplysning och meddelande av förhållningsregler”. Upplysning om be-

stämda regler kring mammors medverkan legitimeras alltså utifrån ett mål 

om att möjliggöra moderliga sysslor. Rationaliseringen av expertvägledning 

pekar på så vis mot en amatörmässig subjektsposition oförmögen att prakti-

sera spädbarnsvård efter eget förnuft. 

I exemplet realiseras expertkunskapen något inkongruent med substan-

tiven ”upplysning” och ”meddelande”. Genom att packa upp substantivens 

processuella betydelser går det att klargöra att moderns medverkan represen-

teras som avhängig experter som kan ”upplysa” och ”meddela” mödrar. 

I avsnittets avslutande exempel (40) förtydligas att mödrars förmåga att 

praktisera ett legitimt föräldraskap villkoras av experter från vetenskapliga 

discipliner. I exemplet, som är hämtat från BIGH, delegitimeras mödrar som 

konsulterar vård- och rådgivare utan institutionell legitimitet. 

(40) Redan utbruten behandlas engelska sjukan av läkaren med oftast 

utmärkta resultat – om blott behandlingen påbörjas tidigt nog. Däremot 

är alla »kurer» hos kvacksalvare och kloka gummor helt och hållet 

värdelösa, det må gälla »smörjkurer» eller andra metoder. (BIGH 

1948:59) 

I exemplets inledning legitimeras läkarbehandling genom en kombination av 

resultatorienterad rationalisering och positiv evaluering. Läkarbehandlingens 

resultat evalueras positivt i kvalitetsomständigheten ”med oftast utmärkta 

resultat” (jfr Halliday & Matthiessen 2004:268, Martin & White 2005:56). 

I den andra meningen värderas på ett kontrasterande sätt ”»kurer» hos 

kvacksalvare och kloka gummor” som ”helt och hållet värdelösa”. Det 

negativt evaluerande attributet aktualiserar även ett slags irrationaliserande 

resultatorientering: kurerna representeras som effekt- och resultatlösa, och 

representeras på så vis som irrationella. Samtidigt fungerar substantiven 

”kvacksalvare och kloka gummor” som pejorativa och delegitimerande del-

tagarrepresentationer. I en omarkerad kontext realiserar förvisso epitetet 

kloka positiv värdering, men nominalgruppen ”kloka gummor” realiserar 

lexikaliserad betydelse och syftar på kvinnliga utövare av folkligt förankrad 
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läkekonst.24 Delegitimeringen rättfärdigar alltså ett förvetenskapligande 

synsätt på föräldraskap och Pehrsson (1983:76) menar att det under tidigt 

1900-tal fanns ett utbrett förakt gentemot praktiker som inte uppfyllde de 

formella kraven på bl.a. utbildning och kunskaper i latin.  

Även den skriftliga representationen av ”»kurer»” och ”»smörjkurer»” 

fungerar delegitimerande. Wiksten Folkeryd (2006:81) skriver att textuella 

antydningar (”textual hints”) har potential att realisera värderingar, och i 

(40) evaluerar ”»»” de nominalt refererade praktikerna negativt. Mer precist 

fungerar de textuella antydningarna som distanseringsmarkörer som värderar 

de refererade praktikerna som felaktiga (jfr Brylla 2000:15). Att citattecken 

har potential att realisera evaluerande distansering påpekas även av Ledin 

(1997b). 

Som åskådliggjorts i detta avsnitt konstitueras föräldraskap av en multi-

modalt artikulerad subjektsposition som låter sig vägledas och kontrolleras 

av medicinsk-vetenskapliga och psykologiska experter. Den kunskaps-

vägledda positionen tillskriver samtidigt mödrar amatörstatus och positioner-

ingen av föräldrar som inkompetenta blir ett nödvändigt led i de kunskaps-

producerande institutionernas självlegitimering. 

Iakttagelserna går att relatera till vad Martin Rojo & van Dijk (1997:528, 

560) beskriver som en ”top–down”-aspekt av legitimering, dvs. hur en 

institution – institutionell kunskapsvägledning i mitt fall – legitimerar sig 

själv genom att söka godkännande och samtycke från en specifik grupp, 

mödrar i mitt fall. Som framkommit är detta sökande efter samtycke och 

legitimitet förbundet med positioneringen av mödrar som amatörer. Iakt-

tagelsen går att koppla till Giddens (2008:28 ff.) antagande om tillit till 

expertsystem som ett modernitetsfundament. Den kunskapsvägledda och 

oroliga positionen torde således kunna analyseras som ett fragment av en 

större modernitetsdiskurs med behov av subjekt som sätter sin tilltro till 

abstrakta expertsystem. 

Uttryckt annorlunda erbjuder den moderliga och kunskapsvägledda posi-

tionen kvinnligt positionerande subjekt en möjlighet att orientera sig som 

moderna och rationella. Med en diakron tillbakablick tycks det som att den 

tidiga kvinnorörelsens emancipationsarbete banade vägen för kvinnors möj-

lighet att, i rollen som mödrar, delta i det vetenskapsbaserade moderna sam-

hället. I detta avsnitt har dock lite uppmärksamhet ägnats åt de specifika råd, 

föreskrifter och konkreta regleringar som expertdiskurserna föreskriver, 

vilka i stället uppmärksammas i nästa avsnitt. 

                          
24 I SAOB under uppslagsord klok förklaras en klok gumma vara en ”som utan vederbörlig 
medicinsk utbildning utövar läkekonst (i sht med vidskepliga medel, gamla huskurer o.d.)”. 
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5.5 En icke-bestraffande och detaljreglerad subjekts-

position 
I detta avsnitt uppmärksammas de specifika råd och riktlinjer som riktas till 

den institutionellt expertvägledda subjektspositionen. Uttryckt annorlunda 

fokuserar avsnittet de egenskaper, handlingar och utförandesätt som associ-

eras med ett expertväglett moderskap. 

BIGH:s och HM:s legitimering av föräldraskapsrelaterade handlingar 

fokuserar barn i olika åldrar, vilket påverkar vilka typer av handlingar som 

legitimeras. I BIGH legitimeras huvudsakligen detaljreglerad spädbarnsvård 

medan HM primärt legitimerar icke-bestraffande uppfostringssätt. I BIGH 

prioriteras rationella argument samt hänvisning till förebilds- och kon-

formitetsauktoriteter, medan HM:s rekommendationer huvudsakligen legi-

timeras med hänvisning till psykologiska expertauktoriteter. I synnerhet upp-

träder sådana fragment i den återkommande och redan introducerade för-

äldraspalten. Tendensen låter sig illustreras med föräldraspalten Aga eller 

inte aga i uppfostran. En läsares inlägg i den eviga dispyten, där insändaren 

försvarar aga som uppfostringsmetod och legitimerar sitt synsätt genom att 

avauktorisera ”modern pedagogik” och dess motstånd mot aga. I (41) återges 

ett utdrag ur fru Mabs svar på insändarens inlägg i ”den eviga dispyten”. 

(41) [Jag tror] inte att den som försvarar aga som uppfostringsmedel har 

en klar uppfattning av de landvinningar som den nyare psykologien 

gjort och vad omsättandet av dessa principer innebär. Att samtidigt 

erkänna de psykologiska lagarnas riktighet och hålla på agans 

berättigande i uppfostran är en omöjlighet. (HM 1945, 36:48) 

I exemplet återupprättar frågespaltsförfattaren auktoriteten hos den moderna 

psykologin genom att avauktorisera läsarens hållning i frågan. Avauktori-

seringen realiseras genom att ”den som försvarar agan” avskrivs attributet 

”en klar uppfattning av de landvinningar som den nyare psykologien gjort av 

vad omsättandet av dessa principer innebär”. Agans försvarare delegitimeras 

alltså som en antiauktoritet genom att representeras som vetenskapligt 

oinsatt.  

I exemplets andra grafiska mening evalueras det dessutom som ”en omöj-

lighet” att samtidigt erkänna ”de psykologiska lagarnas riktighet” och för-

svara aga. Evalueringen realiseras som ett attribut i en relationell process där 

bäraren refererar de aktuella uppfostringsidealen. Hänvisningen till psyko-

logiska lagar delegitimerar samtidigt aga som psykologiskt lagvidrigt.  

I anslutning till innehållet i (41) evalueras dessutom aga negativt genom 

att representeras som ”övergrepp”. Substantivet är praktikrefererande och 

konnoterar moralisk (men inte juridisk) lagöverträdelse. Att aga delegitim-

eras som ett slags anti-intellektuell och psykologiskt och moraliskt lagstridig 

praktik bekräftas av Bergenlöv (2009:131), som bl.a. visar hur Ellen Key 

hänförde agans orsaker till uppfostrarens bristande självtukt, intelligens, tåla-



 116 

mod och värdighet. Det motstånd mot aga som artikuleras i HM kan på så 

vis läsas som ett fragment av en större diskurs om barnagans vara eller icke 

vara i uppfostran. Som nämnts tidigare menar Banér (2009:86) att HM inte 

var en debatterande tidning, men (41) illustrerar tydligt att tidningen inte 

tvekar inför att debattera ämnen som rör uppfostran och föreställningar om 

barnets bästa. 

Exempel (41) illustrerar alltså en generell tendens om hur aga delegitim-

eras med negativa evalueringar såväl som med hänvisning till psykologiska 

och pedagogiska expertdiskurser. I (42) återges dock ett fragment från Aga 

eller inte aga i uppfostran där aga delegitimeras med hänvisning till foster-

ländsk traditionsauktoritet, och som således avviker från det större legitim-

eringsmönstret. 

(42) Aldrig har väl i svensk historia så många storvulna gestalter före-

kommit som under vikingatiden, och våra förfäder vikingarna 

använde sig ej av aga i sin barnuppfostran. Trots den tidens hårda 

seder var det för dem otänkbart att förolämpa sina barn med hand-

gripligheter. (HM 1945, 36:48) 

Den traditionsauktoritära hänvisningen realiseras med tidsomständigheten ”i 

svensk historia” och med historisk och fosterländsk vittnesbörd delegitim-

eras aga som ett brott mot den fosterländska traditionen. Aga delegitimeras 

på så vis som en icke-svensk praktik och genom att fostra på särskilda vis 

tillskrivs föräldrar alltså makt att förvalta (föreställningar om) svenskhet (jfr 

Tornbjer 2002). Den aktuella föräldraspalten utgår inte specifikt från möd-

rars fostran utan talar om ”uppfostrare” och ”föräldrar”. Samtidigt ackom-

panjeras den aktuella texten av en visuellt representerad mamma, vilket 

bidrar till att ’mödrar’ skjuts fram som referent till ”uppfostrarare”. Det är 

alltså i första hand mödrar som tillskrivs nationstraderande makt. Fragmentet 

vittnar på så vis om en kontinuitet med den patriotiska subjektsposition som 

spåras i analysen av 1870-talsmaterialet. 

I ljuset av 1870-talsrepresentationerna framstår delegitimeringen av re-

pressiva fostringsmetoder dock som en diskontinuitet. Ytterligare något som 

signalerar diskontinuitet med 1870-talets uppfostringsideal är hur psyko-

logiska diskurser medierar barns perspektiv som en reglerande diskurs. 

Denna tendens exemplifieras med (43), som är hämtat från BIGH-avsnittet 

Så utvecklas barnet under det första året. 

(43) Det [barnet] behöver höra glada och tröstande ord, känna värme och 

få så goda betingelser som möjligt för att utvecklas normalt. […] En 

mor som försöker följa med barnet i dess utveckling, märker också snart, 

vad det är barnet behöver. (BIGH 1948:52) 

I exemplets inledning återfinns en förpliktelse riktad till mödrar, realiserad 

som barnets subjektiva behov (jfr Halliday & Matthiessen 2004:613 ff., 
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Holmberg 2011:108 f.). Förpliktelsen realiseras av det modala verbet 

”behöver”, medan barnet uppträder som det förpliktigande subjektet. 

Den barnorienterade förpliktelsen rationaliseras vidare genom att till-

skrivas ett mål (realiserad som en syftesspecificerande sats) om barns 

normala utveckling. Implicit irrationaliseras på så vis icke-tröstande, kall och 

bestraffande uppfostran som medel för onormal utveckling hos barn. Att 

uppfostringsmetoder regleras med hänvisning till effekter för barns psyke 

och känsloliv framkommer på många platser i HM. Exempelvis framträder 

tendensen i Hur mamma får barnen lättskötta (1945, 27:41), där tvingande 

uppfostran delegitimeras såväl med hänvisning till ”doktor Åkerren” som 

utifrån målet att spara moderns ”och barnens nerver”. På ett liknande sätt 

åberopas psykologivetenskaplig auktoritet för att delegitimera ”ivrig renlig-

hetsträning” som skadlig för barnets ”nervssystem” i en annan föräldraspalt 

(HM 1945, 40:4). Exempel på hur barns behov, upplevelser och psyko-

logiska intryck tillskrivs föräldraskapsreglerande mandat illustrerar alltså en 

allmän tendens i 1940-talsmaterialet. Bergenlöv (2009:134) spårar denna 

tendens till Alva Myrdals ideologiska arbete, som bl.a. gick ut på att med 

vetenskapligt förankrat förnuft ”förstå barnet”. Barnuppfostran skall alltså 

bedrivas med vetenskapliga metoder, och det finns således fog för att be-

trakta den psykologivetenskapliga och barntillvända uppfostran som frag-

ment av en folkhemsrelaterad diskurs som fjärmar sig från icke-vetenskap-

ligt förankrade traditioner. Att bestraffande uppfostran så flitigt delegitim-

eras torde vidare indikera dess relativa vanlighet under 1940-talet. Det före-

faller som att 1940-talets uppfostringsideal delvis artikuleras i opposition till 

1870-talets stränga och lydnadsorienterade ideal, som delvis legitimerades 

som ett sätt att praktisera gudagiven moderskärlek. 

Utöver att fostra med psykologisk varsamhet är det påtagligt i framförallt 

BIGH hur ett legitimt moderskap och föräldraskap associeras med schema-

tiskt strukturerad detaljreglering. I ett diakront perspektiv är detta ett nytt 

fenomen och detaljregleringen berör alla tänkbara områden associerade med 

föräldraskap och mödrar. Allt från hur en gravid kvinna bör klä sig, hur en 

barnsäng bör ordnas, hur ofta en nybliven mamma bör ha sex, till hur 

amning och allmän spädbarnsskötsel bör ordnas på bästa sätt görs till före-

mål för detaljreglering. 

Tendensen låter sig illustreras med BIGH-avsnittet En mor på egen hand, 

där moderlig konformitetsauktoritet, realiserad som en förmånsomständig-

het, åberopas för att legitimera ett påbjudet skötselschema för spädbarn. Se 

(44): 

(44) För många har det visat sig fördelaktigt att ordna spädbarnets dags-

schema på följande sätt:  

 SPÄDBARNETS DAGSSCHEMA 

Kl. 6: Ombyte av smutsiga och våta kläder, avtvättning av nedre   

delen av barnet. Torr bädd. Mat. 
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Klockan 10: Skötsel och mat. Utevistelse till klockan 14, vintertid  

kortare alltefter väderleken. 

Klockan 14: Skötsel. Torr bädd. Mat. Utevistelse under den vackra  

årstiden till framemot kvällsmålet. 

Klockan 18: Skötsel och bad. Torr bädd. Mat. 

Klockan 22: Skötsel. Torr bädd. Mat. (BIGH 1948:24) 

I förmånsomständigheten är det alltså majoritetspronomenet ”många” som 

aktualiserar konform betydelse (jfr van Leeuwens 2008:109 om ”high fre-

quency modality”). Med kotextuell hänsyn tagen till textrubriken En mor på 

egen hand torde ”många” referera till ’många mammor’. 

Konformitetsauktoriteten uppträder vidare i kombination med en effekt-

orientering, som realiseras genom att attributet ”fördelaktigt” tillskrivs det 

representerade schemat i den attributiva processen ”har […] visat sig”. Att 

sköta sitt nyfödda barn med fyratimmarsintervaller, med en viloperiod 

klockan 22–06, legitimeras alltså som rationellt för de flesta mammorna. I 

samma textavsnitt rationaliseras vidare mammor som sköter spädbarns-

vården ”på regelbundna tider” genom att påstås resultera i ”ett snällt och 

belåtet barn i stället för ett skrikigt och besvärligt” (BIGH 1948:23). 

Spädbarns matintag är ett ämne som ägnas stort utrymme i BIGH och 

tidsregleringen av ”mat” i (44) refererar till tidsreglerad amning. Amning är i 

sin tur en praktik som representeras som avhängig expertkunskap, vilket illu-

streras i (45). I exemplet identifieras amning inledningsvis som en potentiell 

källa till oro, varefter institutionell vård och rådgivning representeras som ett 

medel mot amningsrelaterad oro.  

(45) För många nyblivna mödrar är det en ständig källa till bekymmer att 

mjölken kan sina. På barnavårdcentralen eller -stationen kan hon få 

råd om hur hon bäst skall sköta amningen för att den skall lyckas 

bra. (BIGH 1948: 29) 

Inledningsvis i (45) legitimeras amningsrelaterad oro med hänvisning till den 

konforma orosupplevaren ”många nyblivna mödrar”. Konformitetsaukto-

riteten realiseras som en synvinkelomständighet, och att vara orolig legitim-

eras på så vis med hänvisning till hur många eller de flesta mödrar upplever 

amning. I exemplets andra grafiska mening legitimeras institutionella 

amningsråd utifrån målet ”att lyckas bra”, och målorienteringen realiseras 

som en syftesspecificerande sats. Amningsrelaterade råd återges på olika 

platser i BIGH och utöver att tidsbestämmas som i (44) specificeras mängd-

en mjölk ett ammande barn bör äta: en mor uppmanas väga sitt barn före och 

efter amningen för att kontrollera att barnet får i sig 500–600 gram mjölk per 

dygn under den första månaden och 700–900 gram mjölk under den andra, 

men också för att undvika att barnet äter mer än 1000 gram (BIGH 

1948:33 f.). Denna typ av råd rationaliseras alltså som orosstävjande i (45).  

Analysen visar att spädbarnsskötsel inte legitimeras med hänvisning till 

barns psykologiska reaktioner på ett lika tydligt sätt som när fostran av äldre 
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barn regleras. I stället legitimeras detaljstyrd skötsel av småbarn med såväl 

rationaliseringar som hänvisningar till konformitetsauktoriteter. I viss mån 

speglar denna diskrepans en olikhet mellan de analyserade materialen: HM 

åberopar i högre utsträckning psykologisk kunskap, medan BIGH tenderar 

att prioritera vardagsrationaliserande argument. 

De förvetenskapligande representationerna av föräldraskap pekar mot en 

diskontinuerlig skillnad i fråga om vilka praktikaspekter som regleras. På 

1870-talet regleras i huvudsak föräldraskapspraktikens deltagare och vissa 

handlingar, medan det i första hand är handlingar, deltagarkvalifikationer 

och utförandesätt som legitimeras på 1940-talet. I nästa resultatavsnitt foku-

seras inte längre de råd, rekommendationer och karaktärsdrag som för-

knippas med legitima föräldrar. I stället uppmärksammas fragment där man-

ligt föräldraskap legitimeras, och som analysen visar sammanvävs även 

representationer av manligt föräldraskap med reglerande expertdiskurser. 

5.6 En manlig subjektsposition 

I föräldraskapshistoriska studier påpekas ofta att män vid 1900-talets mitt 

positioneras som familjeförsörjare, samtidigt som husmodersidealet kul-

minerar (se t.ex. Johansson 2009, Bergman m.fl. 2011, Lorentzen 2012). 

Lorentzen (2012:79) beskriver t.ex. faderskap vid denna tid som ”en sym-

bolsk posisjon i en meget veldisiplinert kjønnarbeidsdeling hvor mor var 

hjemme og far ute”.25 I en genomgång av husmoderslitteratur utgiven 1920–

1970 visar Lorentzen (2012:86 f.) vidare att faderskapsrepresentationer är 

mycket marginella och att det uteslutande är faderns försörjarroll som 

betonas. Lorentzen nyanserar dock bilden med vittnesmål om hur fäder en-

gagerade sig som ett slags söndagspappor under helgutflykter och semestrar.  

Legitimeringsanalysen bekräftar huvudsakligen de ovan nämnda stud-

ierna: föräldraskapsrepresentationer sammanfaller i princip med representa-

tioner av (hus)moderskap medan faderskapsrepresentationer är sällsynta, om 

än något vanligare än i Lorentzens material. Intressant nog är det inte enbart 

fäders försörjarfunktion som tematiseras. I stället legitimeras fäders engage-

mang i konkreta och vardagliga hushållsbestyr, och inte sällan rymmer 

representationerna kritik mot frånvaron av husliga fäder. 

Att faderskap tematiseras i BIGH, och samtidigt exkluderas visuellt, har 

redan illustrerats med (32). Utöver (32) återfinns ytterligare ett faderskaps-

tematiserande fragment i BIGH, återgivet i (46). Exemplet är hämtat från 

avsnittet Så utvecklas barnet under det första året, och i dess inledning 

                          
25 Lorentzen skriver utifrån en norsk kontext, men liksom Blom & Haavet (2000:17) poäng-
terar har Norges och Sveriges samhällsutveckling stora likheter, och de skillnader som kan 
spåras kan ses som ”varianter av gensvar på en tämligen likartad historisk utveckling”. 
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naturaliseras först en moderlig subjektsposition, varefter faderligt engage-

mang legitimeras genom att evalueras som ”viktigt”.  

(46) Barnets förhållande till modern knyts och utvecklas på ett naturligt 

sätt, men det är viktigt att också fadern och syskonen tages upp i 

denna gemenskap. Barnet är inte kvinnans ensak. Hon bör inte vara 

ensam om att sköta det och uppfostra det. Om fadern intresserar sig för 

barnets skötsel och ger ett handtag, när så behövs, blir förhållandet 

från första början bättre och mera förtroendefullt mellan barn och 

far. (BIGH 1948:53) 

I den inledande meningen evalueras relationen mellan mor och barn som 

naturlig, och evalueringen realiseras av sättomständigheten ”på ett naturligt 

sätt”. Relationen mellan barn och mor legitimeras alltså utifrån en diskurs 

om naturlighet, men i jämförelse med hur naturlighet förankras i ett lutherskt 

kunskapssystem på 1870-talet, representeras naturligheten som oberoende av 

några kunskapssystem i (46). I stället åberopas naturligheten som ”the tip of 

a submerged iceberg of moral values” (van Leeuwen 2008:110) och i ett dia-

kront perspektiv förefaller det som att lutherska sanningar utgör naturaliser-

ingens ”submerged iceberg” i (46). Fragmentet stödjer således resonemanget 

om genesis amnesi (se avsnitt 5.3). 

I den därpå följande satsen evalueras det dock som ”viktigt” att också 

fadern (och syskonen) tas upp i gemenskapen med barnet. Evalueringen, 

realiserad som ett attribut, aktualiserar ett allmänmoraliskt värde och skiljer 

sig på så vis från moderskapsevalueringens tydligare länkning ”to [a] speci-

fic discourse […] of moral value” (van Leeuwen 2008:110). Den allmän-

moraliska faderskapsevalueringen är således möjlig att bemöta och kritisera 

med erfarenhetsbaserad kunskap (”nej, det är inte viktigt”), medan respons 

och kritik mot naturaliseringen av moderskap fordrar förankring i ett veten-

skapligt system med mandat att ifrågasätta mor–barn-relationens naturliga 

betingelse. 

 Faderskap legitimeras även i exemplets tredje grafiska mening, där 

”[b]arnet”, som refererar till praktiken ’skötsel av barnet’, definieras genom 

att tillskrivas det identifierande värdet ”inte kvinnans ensak”. Definitionen 

implicerar på så vis en rationaliserande förklaring av att ”kvinnor såväl som 

män är ämnade att sköta barnet”. I den efterföljande grafiska meningen 

återfinns ett förpliktigande påstående som är värd lexikogrammatisk belys-

ning: det är faderskap som tematiseras, men förpliktelsen har ”Hon” som 

tema. Genom val i lexikogrammatiken exkluderas alltså fäder som mottagare 

av en föräldraskapsrelaterad förpliktelse. 

Avslutningsvis rationaliseras faderlig skötsel av barn som ett medel för en 

förtroendefull relation mellan far och barn. Rationaliseringen realiseras med 

en villkorsspecificerande sats (’Om/genom X så Y’), men regleringen be-

gränsas av tidsomständigheten ”när så behövs”. Den temporala begräns-

ningen, i kombination med den allmänmoraliska evalueringen och förplikt-
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elsens tilltal av mödrar, bidrar tillsammans till att mildra regleringarnas 

verkan. Uttryckt annorlunda konstitueras faderskap av ett mått av frivillig-

het. 

I HM representeras faderskap något mer frekvent än i BIGH och texten 

Husliga fäder, se (47), får tjäna som ett illustrerande exempel. Texten är ett 

reportage om en nyinrättad kurs i barnavård för män:  

(47)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(HM 1945, 48:12) 

I texten legitimeras en manlig position med hänvisning till såväl förebilds- 

som konformitetsauktoriteter. Dessutom binds faderskap samman med en 
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legitimerande diskurs om modernitet och emancipation. På ett generellt plan 

överensstämmer texten med fragmentet i (46) i det att faderskap repre-

senteras som viktigt men inte naturligt. 

Överst i Husliga fäder återfinns två fotografier på män som vårdar späd-

barnsdockor, medan textens nedre del innehåller två fotografier som illu-

strerar huslig skolning av fäder. Bilderna sammankopplar manlig barna-

skötsel med visuella element som konnoterar institutionell expertauktoritet, 

samtidigt som bildkompositionen representerar kunskapsväglett faderskap 

som förebildligt. 

I textens övre fotografier realiserar riktningen på männens armar aktions-

processer och dockorna representeras som processernas mål, medan napp-

flaskan i den vänstra bilden fungerar som en medelomständighet. Männen 

avbildas alltså som aktiva i föräldraskapsrelaterade sysslor. Männens vita 

rockar fungerar samtidigt som gruppkategoriserande attribut som konnoterar 

institutionell miljö. Att målet för männens aktionsprocess utgörs av dockor 

bidrar samtidigt till att kategorisera de avbildade männen som noviser i en 

utbildningsmiljö. I kombination med de representerade aktionsprocesserna 

fungerar dockorna och de vita rockarna som standardattribut för grupp-

identiteten ’faderskapspraktiserande elever’. Bilderna hade förvisso gått att 

analysera ur motsatt perspektiv, som om de avbildade männen vore instru-

erande experter. Textens tematik öppnar dock för den föreslagna läsningen. 

Detta illustrerar i sin tur att visuella representationer blir betydelseskapande i 

den specifika semiotiska kontext där de aktualiseras. 

De flaskmatande männen återges på textsidans övre del och det visuella 

mellanrummet till bilderna i textens undre del realiserar en kompositionell 

över–under-dimension (Björkvall 2009:89 f.). Detta indikerar att bilderna i 

textens dimension tillskrivs ett idealiserat informationsvärde, medan bild-

erna i den undre högra del representeras som något reellt och nytt (Kress & 

van Leeuwen 2006:kap. 6). Handlingarna som de avbildade männen är 

aktiva i idealiseras således, varigenom gruppidentiteten ’faderskapspraktiser-

ande elever’ associeras med förebildlighet.  

I den övre av de två undre bilderna avbildas en kvinna i centrum, medan 

de manliga kursdeltagarna uppträder som perifera. Kvinnans kläder fungerar 

vidare som typiska attribut för gruppidentiteten ’institutionell expert’ och 

skjortan med den vita kragen, det vita förklädet och den vita hättan har lik-

heter med sjuksköterskeuniformer från 1940-talet. Riktningen på lärarens/ 

sjuksköterskans armar realiserar vidare en aktionsprocess, vars mål utgörs av 

dockan i badbaljan. Dockan konnoterar även här ’undervisningssituation’ 

och kursdeltagarnas blickar realiserar vidare reaktionsprocesser vars feno-

men utgörs av sjuksköterskans aktionsprocess.  

De avbildade kursdeltagarna bär alla snarlika attribut. Såväl frisyrer som 

kläder är nära nog identiska, och i kontrast till den centrerade läraren posi-

tioneras de manliga kursdeltagarna som en homogen grupp av reaktörer (jfr 

van Leeuwen 2008:144). Avbildningen tar fasta på männens kollektiva elev-



 123 

samhörighet i förhållande till den institutionella kunskapsauktoritet som 

sjuksköterskan representerar. Visuellt realiseras på så vis ett slags konform-

itetsauktoritet enligt betydelsen ’många män undervisas i barnskötsel’. Man-

lig barnskötsel sammanlänkas alltså med institutionell kontroll, och foto-

grafiernas komposition indikerar att förebildligt och konformt faderskap vill-

koras av institutionell skolning.  

Även i textens skrift positioneras husliga fäder som förebildliga, vilket 

sker genom att de tillskrivs epitetet ”förstående”, samtidigt som ”praktiska 

kunskaper” rationaliseras som medel för möjligheten att praktisera före-

bildligt faderskap (HM 1945, 48:12, 39). I Husliga fäders avslutning återges 

vidare att kursdeltagarna motiverar sitt intresse för barnpsykologi utifrån det 

legitimerande målet ”att kunna uppfostra sina barn så klokt som möjligt”. 

Psykologisk expertvägledning tillskrivs på så vis ett mål om att kunna fostra 

förebildligt. 

Vidare korrelerar de avbildade männens attribut med vilka typer av pro-

cesser männen avbildas som engagerade i. I den övre av de nedre bilderna är 

männen iklädda privata kläder, och de representeras som passiva betraktare i 

reaktionsprocesser. I de bilder där män representeras som aktiva i föräldra-

skapsrelaterade sysslor avbildas männen i stället i laborationsliknande 

rockar, vilket bidrar till positioneringen av fäder som ’elever’ i behov av 

expertvägledning. 

Textens visuella representationer harmonierar med textens skrift. I dess 

inledning legitimeras husliga fäder dels med delegitimerande hänvisning till 

traditionsauktoritet, dels med hänvisning till konformitetsauktoritet, se (48). 

Traditionshänvisningen realiseras som en identifierande omständighets-

process, där en utpekad tid och dess kännetecken tillskrivs ett värde av för-

fluten tid. Ett patriarkalt mansideal delegitimeras på så vis genom att identi-

fieras som omodernt. 

(48) Den tid är längesedan förbi, då en familjefar kunde sitta i lättjefullt 

majestät, medan en underdåning hustru eller tjänsteande passade på 

hans minsta vink. […]  

Det har blivit allt vanligare med äkta män och fäder, som lekande lätt 

bäddar sängar, klarar disken eller byter blöjor på sitt lilla barn, för 

att även hustrun någon gång ska få vara ledig […]. (HM 1945, 48:12) 

I exemplets andra stycke legitimeras manlig delaktighet i vardagliga hus-

hållsbestyr och barnskötsel med hänvisning till konformitetsauktoritet. Kon-

formitetsauktoriteten realiseras som en objektiv modalitetsmetafor, där 

”Det”, som refererar till husliga fäder, tillskrivs attributet ”allt vanligare”. 

Valet av ”Det” som subjekt framställer den modala bedömningen som ett 

objektivt faktum snarare än som en subjektiv bedömning, varmed legitim-

eringen representeras som sann snarare än som värderande (jfr Halliday & 

Matthiessen 2004:613 ff., se även Holmberg & Karlsson 2006:69, Holmberg 
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2011:108 ff.). Avslutningsvis tillskrivs den konforma beskrivningen av hus-

liga fäder en målorientering, realiserad som en syftesspecificerande sats. Det 

rationaliserande målet handlar om att frigöra ledig tid åt hustrun. Husligt 

faderskap tillskrivs på så vis emancipatorisk potential, samtidigt som frag-

mentet implicerar hustrun som förgivettagen förälder. 

En huslig och engagerad pappa legitimeras som förebildlig, modern, 

emancipatorisk och konform, och i skrift såväl som bild villkoras faderskap 

av expertvägledning. I såväl BIGH som HM betonas alltså fäders husliga 

roll, vilket motsäger Lorentzens iakttagelse av hur det i första hand är 

faderns försörjarroll som betonas i representationer från efterkrigstiden. 

I analysen av 1870-talsmaterialet prioriterades en läsning av den ihärdiga 

legitimeringen av moderskap som ett tecken på en oartikulerad och delvis 

tystad manlig position (se avsnitt 4.4). En sådan läsning låter sig dock inte 

göras av 1940-talsmaterialet. Snarare indikerar de diskontinuerliga icke-

legitimeringarna av moderskap i kombination med den försiktigt framförda 

kritiken mot frånvaron av husliga fäder att det inte längre finns någon manlig 

subjektsposition att tysta. Resonemanget stöds även av att faderskap inte 

längre sammanbinds med en legitimerande naturlighetsdiskurs, utan snarare 

med en allmänmoralisk relevansdiskurs. De fragment där faderskap legitim-

eras bör således förstås som en diskursiv reaktion mot fäders husliga från-

varo. I Norge började sådan kritik formuleras under 1950-talet (Lorentzen 

2012:95), men som framgår i detta analysavsnitt artikuleras sådan kritik 

redan under 1940-talet i Sverige. 

Analysen indikerar även transtextuella och diakrona resultat i fråga om 

legitimering och legitimitet. Som tidigare påpekats legitimeras primärt 

modern som deltagare i föräldraskapspraktiken i 1870-talsmaterialet, medan 

legitimering av moderliga deltagarkvalifikationer, handlingar och utförande-

sätt prioriteras under 1940-talet. Samtidigt visar analysen av den manliga 

subjektspositionen att det i huvudsak är fadern som praktikdeltagare som 

legitimeras i 1940-talsmaterialet, medan konkreta handlingar, utförandesätt 

och deltagarkvalifikationer inte legitimeras i lika hög utsträckning. Det tycks 

med andra ord finnas en diakront påvisbar hierarki i fråga om vilka praktik-

aspekter som legitimeras när. Analyserna bekräftar på så vis van Leeuwens 

(2008:7) antagande om att sociala praktiker först och främst behöver deltag-

are i särskilda roller och inte förrän en deltagare etablerats som legitim tycks 

legitimeringar av andra praktikaspekter prioriteras. Som föregående analys 

indikerar kan såväl praktikdeltagare som deltagarkvalifikationer legitimeras 

parallellt. Detta motsäger dock inte tesen om att praktikaspekter tycks legi-

timeras i hierarkisk ordning.  

Det aktuella avsnittet har berört såväl kontinuiteter som diskontinuiteter 

med 1870-talsmaterialet. Nästa avsnitt uppmärksammar hur interdiskursiva 

kopplingar mellan konsumtion och föräldraskap under 1940-talet pekar mot 

en helt ny subjektsposition. 
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5.7 En konsumerande subjektsposition 

I 1940-talsmaterialet konstitueras föräldraskap av en konsumerande sub-

jektsposition, vilket i jämförelse med 1870-talsmaterialet är en ny företeelse. 

I 1870-talsmaterialet impliceras snarare kritik mot konsumtion i samband 

med att fåfänga och slösaktiga uppfostrarideal delegitimeras. Den konsumer-

ande subjektspositionen artikuleras primärt i HM:s reklamannonser, men 

även i vissa redaktionella texter och i BIGH. Själva konsumtionspraktiken 

explicitgörs dock sällan i BIGH, men däremot representeras föräldra-

skapspraktiken som avhängig barnrelaterade (konsumtions)varor. Exempel-

vis nämns att man måste ha ”En balja […] En stor handduk […] två tvätt-

lappar […] Tvål samt puder eller salva” för att sköta barnets hygien (BIGH 

1945:27). I samband med att barnets sängplats tematiseras nämns vidare att 

det 

(49) finns flera bra typer (av riktiga barnsängar] att välja på, t.ex. höga 

spjälsängar med höj- och sänkbar botten, i vilka barnet inte behöver selas. 

Om man i stället använder säng med låga kanter och sele på barnet, bör 

man se till att selen är riktigt konstruerad enligt av läkare godkänd 

modell, lagom stor och rätt påsatt. (BIGH 1945:41) 

I citatet legitimeras användning av en specifik sele med hänvisning till 

läkare, och implicit legitimeras på så vis en konsumtionsvara med hänvis-

ning till expertauktoritet. Konsumtion legitimeras dock såväl mer explicit 

som mer frekvent i HM:s annonsmaterial och inte sällan saluförs produkter 

som i BIGH representeras som nödvändiga medel, som t.ex. barnsalvor och 

barnmat. Resultatpresentationen i detta avsnitt bygger därför på analyser av 

reklamannonser, i vilka legitimeringar i regel realiseras multimodalt. Resul-

tatredovisningen i detta avsnitt tar huvudsakligen fasta på visuella resurser, 

medan skriftligt realiserad legitimering ägnas något mindre uppmärksamhet. 

Annonserna gör i grova drag reklam för tre varukategorier: hudvårds-

produkter, livsmedel samt varor som underlättar hushållsarbetet. Avsnittets 

inledande exempel (50) är en annons där konsumtion av Nivea Creme 

legitimeras med visuell evaluering. Annonsen domineras av ett fotografi på 

ett leende, naket sommarbarn, vars evaluerande konnotationer överförs till 

och legitimerar den annonserade varan. I skrift rationaliseras den annons-

erade varan som ett medel för barns hälsa och lycka. 

De positiva konnotationerna i annonsens fotografi manifesteras bl.a. av 

barnets uppåtvinklade ögon och mungipor, som realiserar positiv affekt (jfr 

Martinec 2001). I bilden finns dock inget affektgenererande fenomen 

representerat, varför barnets uttryckta glädje, tillsammans med nakenheten 

och solljuset fungerar som attribut som konstituerar gruppidentiteten 

’lyckligt, naket sommarbarn’. Fotografiet konnoterar på så vis ett slags 

idealiserad, oproblematisk och lycklig sommarmiljö. 
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(50)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(HM 1945, 29:5) 

Peled-Elhanan menar att ett textelements legitimerande konnotationer kan 

överföras till ett annat textelement genom mediatorer (2010:386), dvs. text-

element som sammankopplar betydelsepotentialer mellan olika textelement 

(Björkvall 2009:95). I (50) fungerar överlappningen mellan Nivealogotypen 

och fotografiet såväl som blomstergirlangerna som sådana mediatorer. In-

ramningen och överlappningen överför det lyckliga, nakna sommarbarnets 
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konnotationer till den saluförda varan och representerar dem som en 

sammanhängande enhet (jfr Kress & van Leeuwen 2006:203). Liknande 

bruk av medierande överlappning prioriteras frekvent i HM:s annons-

material. 

I (51) återges annonsens längre skriftbaserade textelement, som innehåller 

såväl rationella som moraliska strategier. 

(51) Och mamma har sett till att solskenshumöret inte tar ända med för-

skräckelse. Hon har redan lärt lillan att solbada på ett förståndigt sätt 

– med Nivea. Efter en insmörjning vet mamma, att hon tryggt kan 

låta lillan få njuta av de stärkande och livgivande men samtidigt 

brännande och farliga solstrålarna. För då har Niveas eucerinhalt 

gjort den ömtåliga huden smidig och motståndskraftig. Och så har ju 

Nivea samma gamla välkända kvalitet nu som före kriget. (HM 1945, 

29:5) 

Substantivet ”solskenshumöret” realiserar positiv och affektorienterad evalu-

ering, och underbygger den visuellt konnoterade sommarstämningen. I 

exemplets andra grafiska mening rationaliseras vidare Nivea som medel 

(genom en medelomständighet) som gör det möjligt för mamman att lära 

”lillan att solbada på ett förståndigt sätt”. 

I den efterföljande meningen rationaliserar tidsomständigheten ”Efter …” 

”insmörjning” som ett medel för mammans möjlighet att låta barnet njuta av 

”de stärkande och livgivande men samtidigt brännande och farliga sol-

strålarna”. Samtidigt beskrivs solstrålarna som ”brännande och farliga” och 

implicit irrationaliseras på så vis mammor som inte använder och konsum-

erar Nivea som potentiellt vådliga för sina barn. I exemplets näst sista graf-

iska mening tillskrivs vidare Nivea smidig- och resistensgörande effekter. 

Rationaliseringen realiseras med effektprocessen ”har gjort”, vars effekt-

genererande aktör utgörs av den annonserade varan. Den ”ömtåliga 

[barn]huden” representeras som effektens mottagare. 

De visuella och skriftliga representationerna pekar mot en rationell kvinn-

lig subjektsposition som konsumerar för att säkra sina barns bästa och lycka. 

Annonsen illustrerar en vidare tendens som handlar om att konsumtion 

legitimeras utifrån anspelningar på mödrars oro inför att deras barn inte skall 

vara lugna, nöjda och lyckliga. Iakttagelsen bekräftas av reklamhistoriska 

studier som visar hur konsumtion etableras som en moderskapspraktik under 

1900-talets första hälft (se t.ex. Brembeck 1998, Brembeck m.fl. 2001). 

Brembeck m.fl. (2001:21) påpekar t.ex. att denna etablering åstadkoms 

genom att konsumerbara barnprodukter representeras som villkor för möd-

rars förmåga att göra det bästa för sitt barn, vilket också analysen av (50) 

fångar. Samtidigt påpekar Brembeck m.fl. (2001:21) att annonser från tidigt 

1900-tal ofta anspelar på föreställningen om modersinstinkter: ”Det gällde 

att visa sin moderliga omsorg och kärlek genom att välja det bästa (och 

gärna dyraste) till sina barn.”  
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Att konsumtion legitimeras som en moderlig omsorgspraktik illustreras 

även i (52), som också är en annons för hudvårdsprodukter. Exemplet inne-

håller en visuellt realiserad expertauktoritet, som realiseras av den avbildade 

mannen i annonsens övre högra hörn. Expertauktoriteten impliceras även i 

den mentala process som det avbildade barnet representeras som upplevare 

av. 

(52)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(HM 1945, 30:6) 

Den avbildade mannen uppträder i en analytisk process och den vita strama 

skjortan, glasögonen, pennan i handen, blocket och skrivunderlägget fun-

gerar tillsammans som expertkonnoterande attribut. Att bl.a. vita skjortor 

och rockar kan konnotera kunskapsbaserad och institutionell expertis har 

tidigare noterats av Jonsson (2009:221) och Brembeck (1999:38).26 

Attributen konnoterar alltså ’expertkonsultation’ samtidigt som pennan 

fungerar som en mediator. Pennan är riktad mot annonsens framskjutna 

rubrik ”Det späda barnets hudvård” och medierar den ungefärliga betydelsen 

’Detta är skrivet av en expert’ eller ’Experten intygar’. I det längre skrift-

partiet återfinns bl.a. förpliktigande påståenden om att barn bör smörjas in 

med Barnängens oparfymerade barnpreparat, som alltså legitimeras med 

hänvisning till den avbildade expertauktoriteten. 

Till vänster i annonsen avbildas en bebis på en våg. Bebisen representeras 

som upplevare i en mental process, realiserad som en tankebubbla. Pro-

cessens fenomen utgörs av frågan ”Sköter Mamma mig rätt?”, som det är 

föga troligt att bebisen har kognitiv kapacitet att formulera. Troligare är i 

                          
26 Jfr även analysen av (47) och resonemanget om deltagarkategorisering via gruppkategori-
serande attribut. 
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stället att frågan härrör från en annan röst med expertmandat att bedöma 

huruvida skötseln är ”rätt”, men som rekontextualiseras genom spädbarnets 

upplevelser. Vågen kan också analyseras som en medelomständighet (Kress 

& van Leeuwen 2006:72) för expertkontroll av barnets hälsa, vilket ytter-

ligare betonar att bedömningen av mammans skötsel utgår från expert-

formulerade normer. Med hänsyn till språkhandlingens avsändare och 

mottagare (jfr Holmberg 2011:104), förefaller det rimligt att läsa frågan som 

en inkongruent realiserad och expertlegitimerad uppmaning.27 Att texten är 

en annons implicerar samtidigt att expertreglerad skötsel refererar till 

användning av Barnängens konsumerbara barnpreparat. Den implicita upp-

maningen lyder således ”Sköt barnet rätt/Använd Barnängen”. Annonsen 

anspelar på så vis på mödrars oro över att göra fel och den saluförda kon-

sumtionen legitimeras som ett sätt att visa moderliga omsorger. 

Att språkhandlingen ändå realiseras som om den utgår från barnet medför 

att barnet positioneras som en föräldraskapsreglerande auktoritet (jfr Brem-

beck 1999:31). Iakttagelsen anknyter till resonemanget i avsnitt 5.4 om hur 

barns upplevelser tillskrivs föräldraskapsreglerande mandat, en tendens som 

är diskontinuerlig med den lydnadsfostran som legitimeras under 1870-talet. 

I nästa exempel, som är en annons för RuT-OsT och Stintans messmör, 

legitimeras den saluförda varan med visuell hänvisning till såväl expert-

auktoritet som moraliska värderingar. I skrift rationaliseras den annonserade 

varan som ett medel för barns hälsa. Annonsen i (53) domineras av ett 

avbildat barn som representeras som bärare i en analytisk process. Gung-

hästen fungerar som ett standardattribut för gruppidentiteten ’lekande barn’ 

(jfr Kress & van Leeuwen 2006:87 f., Björkvall 2009:72 f.). Samtidigt av-

bildas barnet som aktör i en aktionsprocess: pojkens armar och händer bildar 

vektorer som anger att han håller den stora mackan, vars pålägg får antas 

vara mesost eller messmör, mot sin mun. Det annonserade smörgåspålägget 

sammankopplas på så vis med den positiva konnotationen hos grupp-

identiteten ’lekande barn’. 

Fotografiet i (53) aktualiserar alltså ett slags positivt konnoterande lek-

värld i vilken den annonserade varan representeras som ett givet element. 

Samma evaluerande strategi prioriteras i många av HM:s annonser. Exem-

pelvis sammankopplas Stintans varor med en pojkes fotbollslek i en annan 

annons, medan t.ex. chokladdryck sammankopplas med en docklekvärlds 

konnotationer i en kakaoannons (HM 1945, 39:45, 1945, 41:71). Även 

Brembeck m.fl. (2001:206) noterar denna strategi som frekvent utnyttjad och 

framgångsrik i barnproduktsannonser under första halvan av 1900-talet. 

                          
27 Utöver att utgå från de kommunicerande parternas relation menar Holmberg (2011:104, jfr 
Björkvall 2008) att man kan komma åt språkhandlingars metaforiska förskjutningar genom att 
dels studera lexikogrammatiska val (exempelvis genom att studera om påståendesatser inne-
håller förpliktigande modalitet), dels genom att se till språkhandlingen förväntade respons. Se 
även metodavsnitt 3.3. 
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(53)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(HM 1945, 35:5) 

I textens vänstra dimension återfinns en avbildad man vars glasögon, vita 

skjorta och handgest fungerar som standardattribut för gruppidentiteten 

’expertauktoritet’. Avbildningen representeras med minimalt visuellt avstånd 

från satsen ”Doktorn säger”, vilket indikerar att avbildningen illustrerar den 

verbala processens auktoritära talare. En näst intill identisk auktoritets-

avbildning återfinns i en annan Stintans-annons (HM 1945, 39:45). Avbild-

ningarna skiljer sig dock åt i vissa detaljer, samtidigt som avbildningarnas 

slående likheter bekräftar hur representationer som tar fasta på standard-

attribut har potential att kategorisera en kulturellt definierad grupp utifrån 

den funktion gruppen fyller (jfr van Leeuwen 2008:40, 144, se även Machin 

2004). 

Med Martinecs (2000:258) termer kan den avbildade mannens handgest 

beskrivas som ett slags indexikal handling (”indexical action”) som får sin 
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betydelse genom att ackompanjera ett samtidigt förekommande yttrande. 

Gestens betydelse realiseras i relation till den semiotiska kontext som ytt-

randet ”Doktorn säger” etablerar. Handgesten understryker alltså den kate-

goriska representationen av den verbala processens talare och realiserar på så 

vis institutionell expertauktoritet.28 I det skriftparti som efterföljer den 

visuellt anförda auktoriteten rationaliseras den annonserade osten som hälso-

bringande, och denna rationalisering underbyggs med hänvisning till den 

visuellt representerade experten.29 

I skriftpartiet under det avbildade barnet rationaliseras vidare den 

saluförda varan, representerad i omskrivningen ”en sund och stark fysik”, 

som ett medel för ”den äventyrliga färden ut i livet”. Omskrivningen 

sammanför den annonserade varan med en evaluerande diskurs om friskhet 

och hälsa. 

Analysen av (50), (52) och (53) pekar mot en konsumerande subjekts-

position som låter sig vägledas av expertkunskap och som konsumerar för att 

göra sitt barn friskt och lyckligt. Iakttagelsen finner stöd hos Jonsson (2009: 

115) som påpekar att föräldrars ”förväntade oro för sina barns hälsa” aktuali-

serats i livsmedelsannonser sedan tidigt 1900-tal. 

I avsnittets avslutande exempel (54), som är en helsidesannons för Hus-

qvarnas hushållsprodukter, legitimeras konsumtion genom en kombination 

av en diskurs om rationell och modern tidsbesparing och en diskurs om 

lycka. I annonsen realiseras medelorienterad rationalisering visuellt, medan 

effektorienterade strategier realiseras i skrift. 

I annonsens övre vänstra del avbildas en kvinna sittandes på en bänk. 

Framför kvinnan avbildas två lekande barn som går att analysera som 

symboliska attribut som kategoriserar kvinnan i rollen som ’mamma’. 

Samtliga avbildade personers ansiktsuttryck realiserar vidare positiv affekt, 

men det är svårt att avgöra vilka fenomen som genererar affekterna. 

Kvinnans blick är dock riktad mot barnens lek och en rimlig läsning är 

således att de lekande barnen representeras som fenomen för kvinnans 

glädje. Barnens glädje kan ses som symboliska attribut, som i kombination 

med det springande barnets flygplanslek och det sittande barnets lek med 

hink och spade konstituerar gruppidentiteten ’glada, lekande barn’. 

                          
28 Martinec (2000) presenterar en detaljerad typologi över gesters ideationella betydelse-
potential. Utöver ”indexical action” identifierar Martinec ”presenting” och ”representing” 
som gestbaserat handlande med potential att etablera mer självständiga semiotiska kontexter. 
29 Att den aktuella handgesten har potential att konnotera expertauktoritet går att belägga i 
andra och nutida genrer, se t.ex. serieromanen Mats kamp (Jonsson 2011:53,149) för snarlika 
representationer. 
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(54)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(HM 1945, 46:12) 

Även bildens ljussättning är värd att kommentera. Avbildningen är gjord i ett 

motljus som bryts av mot trädkronorna. Det strilande ljuset etablerar en typ 

av sinnlig kodningsorientering (Kress & van Leeuwen 2006:163 ff., Björk-

vall 2009:113 ff.) som aktualiserar ett nostalgiskt och romantiskt känslo-

filter. Begreppet kodningsorientering avser vilken verklighetsuppfattning 

som en bild orienteras mot (se vidare Kress & van Leeuwen 2006:kap. 5, 

Björkvall 2009:kap. 5) och i den aktuella bilden realiserar alltså ljussätt-
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ningen en sinnlig orientering till det avbildade.30 Gruppkategoriseringen av 

barnen, kvinnans reaktionsprocess samt den sinnliga kodningsorienteringen 

bidrar tillsammans till att representera den avbildade kvinnan som ’lycklig 

mamma till lekande barn’. 

Peled-Elhanan (2010:386) menar att ”One of the means of legitimations is 

the arrangement of elements, which can create a reading path”. I (54) erbjuds 

en rationell och medelorienterad läsväg mellan fotografiets positiva konnota-

tioner och Husqvarna. Den rationaliserande läsvägen realiseras genom den 

visuellt rimmande beskärningen av fotografiet och Husqvarnalogotypen i 

annonsens nedre högra hörn. Begreppet visuellt rim avser hur visuella re-

surser skapar kompositionella samband mellan olika textelement (Björkvall 

2009:108). I det aktuella exemplet skapas samband mellan fotografiet och 

Husqvarna med beskärning som semiotisk resurs. Bilden är beskuren som en 

förstorad Husqvarnalogotyp och fotografiets konnotationer representeras 

som inrymda i och tillgängliggjorda genom Husqvarna. 

Beskärningen aktualiserar även ett visuellt symbolspråk genom att erinra 

om ett nyckelhålsperspektiv; för att låsa upp lyckan krävs en nyckel, dvs. 

konsumtion av Husqvarnaprodukter. Husqvarna rationaliseras på så vis som 

medel för lycka. Kress & van Leeuwen (2006:204) bekräftar att varor och 

deras utlovade löften tenderar att sammankopplas med just visuella rim i 

reklamannonser, även om de inte explicit talar om det som en typ av ratio-

nalisering. 

Avbildningen överlappas även av den visuellt framskjutna rubriken där ett 

kollektivt ”vi som har så mycket tid för våra barn” evalueras som ”Lyck-

liga”. Att pronomenet ”vi” överlappar med fotografiet underbygger även läs-

ningen av den avbildade kvinnan som de avbildade barnens mamma. Det 

läsarinkluderande vi:et inbjuder till känslomässig identifikation med den 

avbildade mamman. 

Annonsens skriftparti inleds med en utläggning om hur tidskrävande hus-

liga bestyr riskerar att äventyra mammans tid med sina barn. Med denna 

beskrivning som bakgrund rationaliseras Husqvarnaprodukter på olika sätt 

som tidsbesparande medel. 

Skriftpartiet följer i övrigt ett tydligt mönster: olika Husqvarnaprodukter 

presenteras och legitimeras med effektorienterade rationaliseringar som 

specificerar produkternas tids- och arbetsbesparande egenskaper. Utifrån 

annonsens bildbaserade textelement och inledande skriftparti framgår att 

tidsbesparingens legitimerande status hänger samman med representationen 

av mammors lycka som villkorad av den mängd tid som hon tillbringar med 

                          
30 Utöver sinnlig kodningsorientering räknar man inom sociosemiotiken vanligtvis med att 
bilder kan ha naturalistisk, vetenskapligt-teknologisk och abstrakt kodningsorientering (Björk-
vall 2009:114, Kress & van Leeuwen 2006:165). 
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sina barn. Med andra ord rationaliseras konsumtion som ett sätt att inta posi-

tionen som lycklig mamma till lekande barn. 

Rationaliseringarna realiseras på standardiserade sätt: de annonserande 

varorna uppträder som effektgenererande aktörer i effektprocessen ”sparar”, 

och Husqvarnaprodukterna anges bespara husmodern ”många onödiga steg – 

nej mil”, ”arbete och tid” och ”åtskilliga timmar”. Den inbesparade tiden 

rationaliseras i sin tur som ett medel som husmodern kan använda ”för egen 

rekreation eller till glädje för barnen”. 

De tidsbesparande argumenten ger uttryck för ett slags rationell moderni-

tetsdiskurs, och Johansson (2009:227 f.) identifierar snarlika fragment i livs-

medelsreklam (bl.a. för pannkaksmix) från samma tid. Konsumtion tycks 

alltså erbjuda mödrar en position i det moderna och rationella samhället, och 

Lorentzen (2012:88 f.) påpekar att moderns möjlighet att skapa en modern 

familj just låg i användningen av arbetsbesparande hjälpmedel. Konsumtion 

erbjuder alltså kvinnor ett sätt att positionera sig som rationella och 

moderna. 

I annonsens skrift rationaliseras även ”konkurrensen” som ett medel för 

utveckling av tidsbesparande medel. Konsumtion per se legitimeras på så vis 

utifrån ett slags idealiserad diskurs om marknadskapitalism, se (55).31 

(55) Ni tycker kanske att det är självklart, men har Ni funderat över, varför de 

nya Husqvarnaspisarna bli bättre och bättre? Svaret kan kort och gott 

formuleras: det beror på den fria konkurrensen … […] 

Har Ni tänkt på, varför bordsemaljen har kommit till och varför vi 

ständigt sökt förbättra den? Jo, också det beror på den sporrande kon-

kurrensen. […] (HM 1945, 46:12) 

Medelorienteringen av ”den fria/sporrande konkurrensen” realiseras av om-

ständighetsprocessen ”beror på”, som ger uttryck för villkorande omständig-

hetsbetydelse. Konkurrens rationaliseras på så vis som ett villkor och medel 

för utvecklingen av tidsbesparande produkter, vilket i förlängningen innebär 

att den fria marknaden rationaliseras som ett medel för mammors lycka och 

möjlighet att tillbringa tid tillsammans med sina barn. 

Sammanfattningsvis fångar analyserna i detta avsnitt hur konsumtion 

legitimeras som ett medel för att praktisera moderskap. Vidare visar ana-

lyserna hur den konsumerande subjektspositionen vävs samman med posi-

tioner som tangerats i föregående avsnitt. Exempelvis sammanflätar expert-

legitimeringarna den konsumerande positionen med en expertvägledd posi-

tion. Vidare relaterar iakttagelserna av hur konsumtion rationaliseras som ett 

medel för lycka och hälsa hos mödrar och barn till analyserna i avsnitt 5.3. 

Den konsumerande positionen legitimeras på så vis i samspel med många 

andra positioner i 1940-talsmaterialet. 

                          
31 Textpartiet är kursiverat i original. 
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Analysen visar vidare hur föräldraskapsrelaterad konsumtion erbjuder 

kvinnor ett sätt att positionera sig som moderna genom att handla förnuftigt 

och kunskapsunderbyggt. Att kvinnligt positionerade subjekt erbjuds till-

träde till det moderna och vetenskapliga genom konsumtion påpekas även av 

Brembeck (1999:30 f., 39), som också menar att konsumentrollen erbjöd 

kvinnor makt att påverka produktionskedjan. Att moderskapspositioner rym-

mer möjligheter till samhällspåverkan uppmärksammas vidare i nästa resul-

tatavsnitt, där en emancipatorisk och samhällsförbättrande position spåras. 

5.8 En samhällsförbättrande och emancipatorisk 

subjektsposition 

I det föregående har det antytts hur moderskapsrepresentationer erbjuder 

kvinnligt positionerade subjekt en möjlighet att delta i ett vetenskaps-

rationellt och modernt samhälle. I detta avsnitt uppmärksammas dock frag-

ment där moderskap inte bara erbjuder en möjlighet att delta i, utan även en 

position med makt att påverka och (om)forma samhället i en modern och 

önskvärd riktning. Denna position etableras huvudsakligen genom att 

uppfostringsmetoder tillskrivs samhällsförbättrande och emancipatoriska 

effekter.  

Det inledande exemplet, hämtat från BIGH-avsnittet Så utvecklas barnet 

under första året, tematiserar hur mödrar kan stimulera barns fysiska såväl 

som sociala utveckling. I exemplet betonas att uppfostran under småbarns-

åren formar barnets ”inställning till människor och arbete” och i exemplets 

avslutning tillskrivs moderlig barnuppfostran ett effektorienterat och kollek-

tivt syfte.32  

(56) Glöm aldrig hur viktigt det är att ert barn får den bästa vård just under 

småbarnsåldern. Då grundlägges inte bara barnets hälsa och framtida 

vanor utan då formas också dess inställning till människor och arbete, då 

utvecklas dess känslo-, vilje- och fantasiliv. Ni kan i hög grad medverka 

till att ert barn blir en lycklig, fri och självständig människa, som vill 

taga ansvar och göra andra lyckliga (BIGH 1948:54) 

Rationaliseringen realiseras genom att ”Ni”, dvs. textens adresserade möd-

rar, uppträder som aktör i effektprocessen ”kan […] medverka till”, vars 

effekt preciseras i den efterföljande att-inledda satsen. Moderskapspraktiken 

tillskrivs på så vis potential att alstra empatiska och ansvarskännande barn 

med osjälviska ideal.  

Ett liknande fragment återges i (57), hämtat från en föräldraspalt i HM. I 

den aktuella spalten undrar ”En förtvivlad mamma” vad hon ska ta sig till 

                          
32 Textpartiet är kursiverat i original. 
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med sin 10-åriga son, som snattar och är allmänt bråkig. I (57) återges Fru 

Mabs svar, där fostran präglad av ”förståelse, tolerans och kärlek” rationali-

seras som ett medel (i en medelomständighet) för fostran av goda samhälls-

medlemmar: 

(57) Svar: […] i uppfostran måste man alltid vara positiv och inte negativ i allt 

vad man företar sig. Barn påverkas av våra tankar långt utöver vad vi tror 

var inom det möjligas gränser, och det gäller att genom egen livsföring 

med förståelse, tolerans och kärlek bygga in i barnens karaktär de 

egenskaper som danar den goda samhällsmedlemmen. (HM 1945, 

34:2) 

De tematiserade uppfostraregenskaperna påminner om de som behandlas i 

avsnitt 5.5, men här legitimeras de utifrån en diskurs om samhällsuppbygg-

lighet. På ett annat ställe i samma text delegitimeras fostran som inte ingjuter 

”skapandets glädje” genom att irrationaliseras som skadliga för barns ut-

veckling. Barn som inte fostras på detta sätt ”kan inte […] bli en dådkraftig 

samhällsmedborgare”. Implicit påstås en uppmuntrande fostran generera 

nyttiga samhällsmedborgare, och den irrationaliserande strategin realiseras 

som en effektprocess. Ytterligare ett jämförbart fragment står att finna i för-

äldraspalten Aga eller inte aga i uppfostran, där fostran som ger barn till-

försikt påstås resultera i ”samarbetsmänniskor villiga att sätta in sin kraft till 

det allmännas bästa”. 

Iakttagelserna pekar mot en subjektsposition som fostrar sina barn i linje 

med kollektivistiska samarbetsideal och utifrån samhällsuppbyggliga mål. 

Det samhällsförbättrande moderskapet kan på så vis analyseras som ett frag-

ment av en större modernitetsdiskurs som präglas av samarbetsanda och en 

framtidstro (jfr Lorentzen 2012:87).  

I Aga eller inte aga i uppfostran återfinns även ett fragment där moder-

skap representeras som krigsstävjande, se (58). I exemplet irrationaliseras 

övergrepp, dvs. aga, genom att tillskrivas oönskade effekter. 

(58) Alla slag av övergrepp väcker aggressioner, endera i form av minder-

värdeskänslor som föder behovet av maktkompensioner och alstrar 

människor med mer eller mindre diktatorsnatur, representanter för 

krig och översitteri, eller också får vi typen ”lydnadsmänniska” varav 

vi sett ett så sorgligt utslag på en del håll under det gångna kriget. (HM 

1945, 36:48–49) 

Irrationaliseringen realiseras genom att ”övergrepp” och ”mindervärdes-

känslor” uppträder som aktörer i effektprocesserna ”väcker” och ”alstrar”, 

som påstås generera olika konfliktstimulerande egenskaper. I exemplets sista 

sats åberopas erfarenheter ”från det gångna [andra världs]kriget” för att kon-

textualisera de tematiserade personlighetstyper som aga påstås alstra. Genom 

att fostran rationaliseras som krigsstävjande tillskrivs alltså moderskap ett 

slags fredsuppehållande och samhällsstabiliserande makt. Familjerelationer 
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relateras till samhälleliga relationer, och denna analogi tangerar en folk-

hemstanke om att familjens välstånd korrelerar med samhällets. Moderskap 

tillhandahåller på så vis en möjlighet för kvinnligt positionerade subjekt att 

påverka nationen och samhället i en önskvärd riktning (jfr Tornbjer 2002: 

249). Det går på så vis att spåra en kontinuitet från den patriotiska positionen 

som artikuleras i 1870-talsanalysen. Samtidigt görs positionerna diskonti-

nuerliga genom att tillskrivas olika samhällsförbättrande effekter.  

Utöver att tillskrivas folkhemsrelaterade förbättringseffekter rationaliseras 

mödrars fostran av söner som emancipatorisk. Tendensen låter sig illustreras 

med ett fragment från HM-texten Låt barnet hjälpa till i hemmet, se (59). I 

exemplet rationaliseras moderlig fostran av husliga söner som ett preventivt 

medel mot föreställningar om hushållsarbete som något omanligt. 

(59) Låt dem [pojkarna] för all del fortfarande gå och handla, det kanske 

sedan kan motverka den vuxne svenske mannens oförklarliga mot-

vilja mot att visa sig offentligt iklädd torgkasse såsom varande något 

högst omanligt. (HM 1945, 29:4 f.) 

Den främjande processen ”motverka” rationaliserar den uppmanade uppfost-

ringsmetoden som ett medel mot mäns ovilja att befatta sig med hushålls-

sysslor. Fragmentet kan läsas som ett motstånd mot särartsteoretiska före-

ställningar om hushållssysslor som något förbehållet kvinnligt positionerade 

subjekt. Moderskapspraktiken tillskrivs med andra ord potential till eman-

cipatorisk omförhandling. 

Även i exempel (60), hämtat från samma text som (59), tillskrivs moder-

lig fostran av söner emancipatorisk potential. I exemplets inledning evalu-

eras pojkars engagemang i husliga praktiker som nyttigt. Evalueringen reali-

seras som ett attribut i processen ”är”. 

(60) [V]arför det endast är flickorna som skall gå mor tillhanda är mig en gåta. 

Händighet i hushållsgöromål är nyttig för pojkarna också. Här-

igenom få de en nyttig lektion i vad ett hems skötsel tar i anspråk av 

tid och krafter och förvärvar för framtiden nyttiga kunskaper både 

för egen och den eventuellt blivande fruns del. Och detta sker bäst 

genom att de, från det de äro små, få ge ett hjälpande handtag 

hemma i den mån de kan. (HM 1945, 29:4 f.) 

I den efterföljande meningen rationaliserar omständigheten ”Härigenom” 

söners husliga händighet som ett medel för kunskap om vad huslig skötsel 

kräver, men framförallt som ett medel som ”bringar kunskaper” för sin egen 

”och den eventuellt blivande fruns del”. I exemplets avslutning understryks 

att detta jämställdhetsmål uppnås ”genom” att låta pojkarna från det att de är 

små ”ge ett hjälpande handtag hemma”. Mödrars uppfostran och implemen-

tering av hushållsarbete hos pojkar representeras på så vis som ett medel för 

emancipation och jämställdhet. Även i 1870-talsmaterialet sammankopplas 

mödrars fostran av söner med emancipation, men där rationaliseras mödrars 
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och kvinnors rätt till utbildning utifrån målet att kunna fostra och förbereda 

söner för ett liv i offentligheten. På 1870-talet åberopas alltså kvinnors fost-

ran av söner för att legitimera kvinnors tillträde till offentliga praktiker, 

medan själva uppfostringspraktiken representeras som potentiellt emancipa-

torisk på 1940-talet.  

De fragment som analyserats i det föregående knyter på olika sätt an till 

en framtidsoptimistisk modernitetsdiskurs och illustrerar hur kvinnligt 

positionerade subjekt erbjuds en position att påverka samhället utifrån. Det 

råder såtillvida en diakron likhet med de kopplingar som görs mellan moder-

skap, patriotism, emancipation och samhällsmoderlighet i 1870-talsmatmeri-

alet. Samtidigt går det att notera en diskontinuitet i de nationsfrämjande 

syften som anförs. På 1870-talet tillskrivs moderskap möjlighet att påverka 

nationens ekonomiska och moraliska välstånd, medan det är tydligare hur de 

nationsfrämjande ändamålen artikuleras utifrån ett allmännyttigt solidaritets-

ideal på 1940-talet. 

5.9 Avslutning 

Som framkommit i det föregående uppvisar analysen av 1940-talsmaterialet 

olika diskontinuiteter med 1870-talsmaterialet. En central diakron iakttagelse 

handlar om hur diskursen om modern som primär förälder tenderar att 

representeras som legitim. Detta resultat underbyggs av tre samverkande 

faktorer. För det första reproduceras diskursen med diakront påvisbar av-

saknad av legitimeringar. För det andra tenderar de legitimeringar av dis-

kursen som väl förekommer att realiseras på interpersonellt svåråtkomliga 

sätt, vilket innebär att legitimeringarna representeras som legitima. För det 

tredje sammanförs moderskap och legitimerande naturlighet med andra 

strategier än i 1870-talsmaterialet. På 1870-talet artikuleras naturen i form av 

rationaliserande sanningar, medan naturen tenderar att artikuleras med 

moraliska strategier i 1940-talsmaterialet. På 1940-talet tenderar alltså den 

legitimerande naturen att åberopas utan lika explicit förankring i ett kun-

skapssystem som på 1870-talet. 

Av analysen framträder ytterligare en central diskontinuitet: i princip alla 

föräldraskapsrepresentationer genomsyras av (populär)vetenskapliga och 

expertauktoritära diskurser. För att tala med van Leeuwen (2008:117) går 

denna diskontinuitet att beskriva som en variation i fråga om vilka speciali-

serade institutioner som åberopas för att rationalisera föräldraskapspraktiken. 

I materialet finns fragment där själva expertvägledningen och expertauktori-

teterna legitimeras såväl som fragment där särskilda deltagarkvalifikationer, 

handlingar och utförandesätt legitimeras som expertrekommendationer. 

Vidare har analysen fångat hur framförallt diskurser om psykologi tillskriver 

barnets behov legitimerande status, vilket vittnar om en diskontinuerlig syn 

på barn i förhållande till 1870-talets ideal om lydande barn. 
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I tidigare forskning om föräldraskap har det hävdats att vetenskapen 

ersätter Gud som källa till särartsteoretiska sanningsreproduktioner under 

1900-talets mitt och att vetenskapliga diskurser stramar åt kopplingen mellan 

kvinnlighet och moderskap (t.ex. Brembeck 1998, Blom & Haavet 2000). 

Denna iakttagelse stöds av mina analyser, samtidigt som min textnära legi-

timeringsanalys fungerar kompletterande genom att visa hur denna åtstram-

ning går till i de konkreta representationerna. För det första har jag visat hur 

de populärvetenskapliga representationerna har härkomstlinjer i kristna dis-

kurser om moderskapet som ett gudagivet levnadskall. Åtstramningen 

bygger på så vis vidare på den diskursiva logik om moderskap som artiku-

leras under 1800-talets slut. För det andra har jag visat hur åtstramningen 

manifesteras genom att moderskap tas som legitim och förgivettagen ut-

gångspunkt i en övervägande del av representationerna. Utifrån representa-

tionen av denna position som legitim legitimeras i första hand moderliga 

deltagarkvalifikationer, handlingar och utförandesätt. 

I tidigare historiska analyser av faderskap har efterkrigstiden beskrivits 

som en guldålder för husmodern, medan faderskap i huvudsak beskrivits 

som en marginaliserad position som verkar för, snarare än i, familjen (jfr 

Lorentzen 2012). Mina analyser kompletterar denna bild genom att visa hur 

en manlig subjektsposition legitimeras som motstånd mot moderskapets 

dominerande och legitima status. Legitimeringen av en manlig 

(motstånds)position som verkar i familjen och engagerar sig i vardagliga 

sker dock parallellt med att den moderliga positionen reproduceras som 

legitim, vilket belyser att frågan om legitimering kontra legitimitet ska 

förstås som ett representationskontinuum. Positioner ”är” aldrig legitima, 

illegitima eller i behov av att legitimeras, utan alltid förhandlade (jfr Mackay 

2015:332). 

Iakttagelsen av hur förmågan att praktisera föräldraskap, och moderskap i 

synnerhet, villkoras av vetenskapsauktoriteter går å ena sidan att analysera 

som en begränsning av kvinnligt positionerade subjekt. Å andra sidan visar 

analysen dels hur expertregleringar erbjuder kvinnligt positionerade subjekt 

möjlighet att delta aktivt i det vetenskapsbaserade och moderna samhället, 

dels hur expertformulerade råd tillskriver kvinnligt positionerade subjekt 

samhällsförbättrande och emancipatorisk potential. Även den expert-

reglerade manliga positionen tillskrivs emancipatorisk potential, och genom 

att acceptera den expertvägledda positionen tillgängliggörs ett visst mått av 

makt och handlingsutrymme för såväl kvinnligt som manligt positionerade 

subjekt. 

Att diskurser om vetenskaplig rationalitet präglar synen på legitimt för-

äldraskap framgår också i analysen av den konsumerande subjektsposi-

tionen. Detta är en diskontinuerligt ny position, dvs. diskurser om konsum-

tion konstituerar föräldraskap på ett sätt som inte finner motsvarighet i 1870-

talsmaterialet. Analysen av framförallt HM:s annonsmaterial har också visat 

på diskontinuiteter i fråga om hur visuella resurser tas i bruk för att realisera 
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legitimeringar. Bland annat har analysen visat hur expertauktoritet, kon-

formitetsauktoritet, instrumentell rationalisering och moralisk evaluering kan 

realiseras visuellt. 

I nästa kapitel uppmärksammas representationsmönster i 2010-talsmateri-

alet, och dessa sätts i relation till de iakttagelser som gjorts i detta kapitel och 

i det föregående. 
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6 Tid för individen och valfrihet 

Avhandlingens tredje empiriska nedslag görs vid åren 2010–2015. Under de 

ca 70 år som gått sedan det förra nedslaget har samhället genomgått stora 

förändringar som på olika sätt relaterar till föräldraskap. Inte sällan används 

prefixet post- för att definiera den sociala kontext som utvecklats sedan 

1900-talets mitt; det brukar sägas att vi lever i ett postindustriellt, post-

modernt och posttraditionellt samhälle. 

Sedan det förra nedslagets institutionalisering och förvetenskapligande av 

föräldraskap har välfärdsreformer med implikationer för föräldraskap 

genomförts på bred front. Genom statliga interveneringar med syfte att stötta 

individens möjlighet att kombinera egen försörjning med barnomsorg har 

samhället övertagit en ännu större del av vad som tidigare uppfattats som 

(kvinnliga) föräldrars ansvar (jfr Bäck-Wiklund 2009:33).  

Ett exempel på en sådan intervenering är den offentliga barnomsorgens 

etablering. Under 1930-talet initierades offentlig barnomsorg, men ännu på 

1960-talet fanns det endast ca 10 000 daghemsplatser (Johansson 2009: 

31 ff.). Under 1970-talet expanderar dock den offentliga barnomsorgen 

kraftigt (Hirdman 1990:91) och olika former av barnomsorg erbjuds idag 

över hela landet. Hirdman (1990:92) menar att reformer av detta slag, i 

kombination med den offentliga sektorns generella utbyggnad, på olika sätt 

har bidragit till att lossa kvinnors bundenhet till hushållsarbetet och Bäck-

Wiklund & Bergsten (2010:14) menar att den svenska hemmafrun i princip 

försvann under 1960-, 70- och 80-talet. 

Andra centrala politiska reformer är individualiseringen av social-

försäkringar och 1976 års könsneutralisering av föräldraförsäkringen. Före 

1976 var många socialförsäkringar könsbundna med kvinnor som främsta 

förmånstagare (Lind Palicki 2010:42). Ytterligare en central aspekt är 1971 

års införande av särbeskattning, som innebär att individen i stället för familj-

en identifieras som försörjningsenhet (Björnberg 2000:49). På 1970-talet 

antogs även lagen om fri abort, vilket tillsammans med en liberalare inställ-

ning till preventivmedel bidragit till att konstituera föräldraskap som ett 

friare val. En rad välfärdspolitiska interventioner har alltså införts, ofta fram-

drivna med ett jämställdhetsincitament att möjliggöra individens ekonomiska 

autonomi (jfr Klinth 2005:207, Bäck-Wiklund 2009:34, Lind Palicki 2010: 

43, Bergman m.fl. 2011:12).. 

Institutionaliserade möjligheter till jämställdhet har alltså inrättats, och 

Johansson & Klinth (2007:147, jfr Johansson 2009:53) visar hur en omvård-

ande och familjeorienterad fadersmodell fått fäste och påpekar att män tar 

större del i skötsel av och ansvar för hem och barn än tidigare. Samtidigt 
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finns mycket forskning som visar att kvinnor fortfarande har det huvud-

sakliga ansvaret för barn och hushållsarbete och att män i regel innehar den 

starkare försörjarpositionen i heterosexuella parfamiljer (se t.ex. Björnberg 

2000:46, Johansson & Klinth 2007:147). Med en etnografisk studie visar 

dock Forsberg (2007) att män tenderar att överdriva sina egna insatser i 

framförallt hushållsarbetet. Detta påpekas även av bl.a. Bäck-Wiklund & 

Bergsten (2010:190, jfr även Bergman m.fl. 2011:13). Diskurser och prak-

tiker tycks alltså ha utvecklats i olika takt, och trots olika politiska satsningar 

för jämlikhet så menar Bergman m.fl. (2011:13) att de ”könskodade norm-

erna kring föräldraskap […] fortfarande finns där, och moderskap förefaller 

vara en viktig del i konstruktionen av kvinnlighet i början av 2000-talet, 

liksom försörjarrollen ligger i manligheten”. 

Individualiseringen av institutionella såväl som privata relationer tycks ha 

bidragit till att göra föräldraskap till något potentiellt mer jämställt. Sam-

tidigt har individualiseringen i kombination med sexualpolitiskt arbete och 

vetenskapliga framsteg luckrat upp föräldraskapets biologiska premisser och 

därmed gjort det möjligt för bl.a. homosexuella och ensamstående att skaffa 

barn. Sedan 2005 har t.ex. lesbiska rätt till assisterad befruktning. Utöver 

medicinska upptäckter har produktinnovationer såsom modersmjölksersätt-

ning luckrat upp föräldraskapets biologisk-heterosexuella premisser (jfr 

Heiskala 2009). Icke-biologiskt föräldraskap, i form av t.ex. styvföräldra-

skap, har dock förekommit tidigare, men Bergman m.fl. (2011:14) betonar 

att särskilt homosexuellas positionering av sig själva som föräldrar har bi-

dragit till en definitionsrevidering av familjebegreppet. 

Den sociohistoriska kontext som uppmärksammas i detta kapitel känne-

tecknas alltså av en individualisering av såväl privata som offentliga rela-

tioner, och Johansson (2009) betonar att denna individualisering har implika-

tioner för föräldraskap (jfr även Björnberg 2000, Bäck-Wiklund 2009, Bäck-

Wiklund & Bergsten 2010, Lundström 2011). Johansson (2009:49) beskriver 

individualiseringens konsekvenser för det privata livet som en multiplicering 

av tillgängliga sociala positioner och att individer kan och måste forma sin 

egen livsbana genom att välja mellan olika livsstilar och professioner. Detta 

hänger samman med vad som brukar beskrivas som en postmodern och 

självreflexiv identitetsförståelse, som ofta hänförs till Anthony Giddens 

modernitetsteorier. 

Giddens (2008:30) beskriver moderniteten som en posttraditionell ord-

ning som kommer till uttryck i form av reflexivitet, dvs. ”den tendens som 

finns i de flesta aspekter av socialt handlande […] att ständigt göra revider-

ingar mot bakgrund av nya informationer eller kunskaper”. Vidare menar 

han (2008:45) att reflexiviteten ”sträcker sig ända in i självets kärna” och att 

självet under modernitetens villkor måste ”utforskas och konstrueras som en 

del av en reflexiv process, där det handlar om att koppla ihop personlig och 

social förändring”.  
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Att självreflexivitet hänger samman med föräldraskap betonas t.ex. av 

Hydén (2009:15), som beskriver föräldraskap som ”en genomgripande 

identitetsförändrande och identitetskapande process”. På ett snarlikt sätt be-

tonar Dencik (2011:41) hur moderniseringen brutit med en föreställning om 

barn som något föräldrar får, och övergått till att konceptualiseras som något 

man skaffar sig (jfr även Björnberg 2000:50). 

I de föregående kapitlen framgår hur 1870-talets religiöst förankrade 

sanningar om föräldraskap (delvis) trängs undan av expert- och vetenskaps-

förankrade representationer under 1940-talet. Även det postmoderna sam-

hället har beskrivits som ett expertsamhälle (Johansson 2007), som å ena 

sidan anknyter till 1940-talets förvetenskapligande transformationsprocesser, 

men som å den andra samtidigt avviker från detsamma. Antalet experter har 

blivit fler och nya former av kunskapsauktoriteter, som t.ex. livsstilscoacher, 

expertmammor, pappaböcker och internetforum samsas med mer traditio-

nella auktoriteter som läkare och psykologer.  

Denna iakttagelse ansluter till Giddens (2008:169) resonemang om hur 

samhället rymmer en uppsjö röster med expertanspråk samtidigt som det inte 

finns någon ”överordnad auktoritet” som individen kan vända sig till. Enligt 

Giddens (2008:45 f.) spelar expertröster en central roll i det självreflexiva 

formandet av självidentiteter och menar vidare att den ”mest karaktäristiska 

förbindelsen mellan de abstrakta systemen och självet är framväxten av 

allsköns terapier och rådgivningar”. 

Förekomsten, pluraliteten och medialiseringen av vägledande röster går 

att beskriva som en demokratisering eller individualisering av reglerande 

kunskaper (jfr Johansson 2009:152, Brembeck 1998:195). Detta väcker 

frågan om vilka föräldraskapstematiserande texter som är relevanta att stud-

era under 2010-talet. Denna fråga besvaras i nästa avsnitt. 

6.1 Material 

Under den aktuella undersökningsperioden tematiseras föräldraskap i en 

mängd texter och sammanhang: i vecko- och livsstilsmagasin, i väglednings-

böcker, broschyrer, på bloggar och internetforum, i mammaböcker, pappa-

böcker, informationstexter utgivna av t.ex. försäkringskassan och vård-

guiden, i tv, i radio och i dagspressen. Kort sagt, utbudet är enormt och i det 

närmaste oöverblickbart. I linje med de materialinsamlingsprinciper som 

preciseras i avsnitt 3.1.2 fokuseras dock texter som är väl spridda, icke-

litterära och producerade med professionella syften. Det föregående av-

snittets avslutande iakttagelse om demokratiseringen och individualiseringen 

av reglerande kunskaper motiverar även en empirisk vidgning i förhållande 

till de föregående undersökningsperioderna.  

Plantin & Danebeck (2010:171) påpekar att internet idag blivit en viktig 

arena för föräldrar och att detta återspeglas ”i det snabbt växande antalet 
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webbsidor som inriktar sig på att förse föräldrar med stöd och information 

kring föräldraskapet”. Det finns olika slags hemsidor som faller inom mate-

rialinsamlingsprincipernas ramar, varav 1177.se är en. 1177.se (hädanefter 

förkortat 1177) representerar den samlade svenska sjukvårdens sjukvårds-

rådgivning och drivs av Stockholms läns landsting på uppdrag av alla 

Sveriges landsting och regioner. På hemsidan definierar 1177 sig själva som 

”hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och 

vård” och anger vidare att informationen och rådgivningen är ”kvalitets-

säkrad”.33 

1177 består till stora delar av ”Fakta och råd” som är tematiskt sorterade. 

Ett sorterande tema är Barn och föräldrar som i sig innehåller underteman 

såsom Familj och relation och Växa och utvecklas.34 Samtliga texter är 

expertsignerade och exempelvis anges att manusunderlaget för texten Att bli 

förälder är skrivet av ”Mats Berggren, pappautbildare”, ”Eva Rehnlund, 

barnmorska” och granskat av ”Susanne Ewald Lundberg, psykoterapeut”. 

Hela materialet kan således ses som expertlegitimerat. Att det handlar om 

texter med stor spridning bekräftas av besöksstatistik för hemsidan: år 2011 

hade 1177 ca 14,6 miljoner unika besök, medan trafiken ökat till drygt 71,7 

miljoner unika besök år 2014, vilket motsvarar drygt 1,3 miljoner unika 

besök i veckan. Motsvarande siffror för avdelningen Barn och föräldrar 

visar en ökning från drygt 380 000 till nära 3 miljoner unika besök.35 

Texterna under fliken Barn och föräldrar uppfyller materialurvalskriterierna 

och väljs således ut för analys. Som angavs i avsnitt 3.1.2 har jag valt att 

jobba med ett 20-tal texter från 1177. 

En annan webbplatskategori som faller inom materialinsamlingsprincip-

ernas ramar är föräldraskapstematiserande bloggar, författade utifrån ett 

vinstdrivet professionellt syfte utan uppenbara litterära ambitioner. På blogg-

portalen.se, som samlar statistik över Sveriges mest lästa och trafikerade 

bloggar, rankas Blondinbella.se (hädanefter förkortat Blondinbella) som den 

mest lästa proffsbloggen med föräldraskapstematiserande innehåll. För att 

indikera graden av bloggens spridning: enligt bloggportalen.se hade 

Blondinbella 959 822 besök vecka 17 år 2015. Bloggen drivs av Isabella 

Löwengrip, startades år 2005 och på bloggen anges att den har över 1 miljon 

unika läsare i veckan.36 Löwengrip låter sig bäst beskrivas som en fram-

gångsrik entreprenör: hon driver fem bolag, är författare till ett antal böcker 

och anlitas som föreläsare i entreprenörskap. Löwengrip har två barn till-

sammans med sin man, och på bloggen tematiseras ofta frågor som rör barn 

och föräldraskap. Bloggen uppdateras frekvent, ibland flera gånger om 

                          
33 http://www.1177.se/Om-1177/Om-1177/ 
34 http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/ 
35 Besöksstatistiken har delgivits mig mejlledes den 28 augusti 2015 av Eva-Lena Nordqvist, 
sökoptimerare på 1177.se och Stockholms läns landsting. 
36 http://blondinbella.se/om-blondinbella/ 

http://www.1177.se/Om-1177/Om-1177/
http://blondinbella.se/om-blondinbella/
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dagen, och för att avgränsa urvalet har jag valt att arbeta med föräldraskaps-

tematiserande blogginlägg publicerade till och med år 2014. År 2014 hade 

Löwengrip ett barn och var gravid med sitt andra. Till skillnad från 1177 till-

handahåller inte Blondinbella faktabaserad rådgivning, utan i huvudsak 

vardagsbetraktelser. Som angavs i avsnitt 3.1.2 har jag valt att jobba med ca 

50 blogginlägg. 

Alla välspridda, professionellt producerade och föräldraskapstematiser-

ande texter återfinns dock inte på internet, varför jag även väljer att jobba 

med tryckta texter. En sådan textkategori är vecko- och månadsmagasin av 

typen Mama, Family Living och Vi Föräldrar. De trycks i stora upplagor, 

säljs i var och varannan dagligvarubutik och kiosk och ligger inte sällan i 

väntrum på mödra- och barnavårdscentraler och i läshörnor på bibliotek. Jag 

väljer att arbeta med utgåvor av Vi Föräldrar  (hädanefter förkortat ViF) 

från 2013. Tidningen ges ut av Bonnier tidskrifter och är enligt Orvesto den 

föräldraskapstematiserande tidskrift som hade störst spridning åren 2010–

2014.37 Under denna period hade ViF mellan 112 000 och 157 000 läsare och 

en upplaga på 37 000.38 

Orvestos räckviddsundersökningar visar vidare att tidningens huvudsak-

liga läsare är mellan 25 och 34 år gamla, och att tidningen huvudsakligen 

läses av kvinnor, även om också män läser tidningen.39 Dessa data bekräftas 

av Bonnier tidskrifter, som även anger att 42 % av läsarna bor i någon av 

landets storstäder medan 58 % ”i övriga landet”.40 

ViF grundades år 1968, och de två första åren utkom 10 nummer per år. 

Sedan 1970 har tidningen utkommit med 12 till 14 nummer per år, och tid-

ningen vänder sig till föräldrar med barn upp till lågstadieåldern, då ”nya 

vanor skapas och lojalitet med varumärken byggs”.41 I materialurvalet har 

alltså hela 2013 års utgivning studerats, medan ca 60 texter har valts ut för 

legitimeringsanalys. 

Den sista materialkategorin som inkluderas är tidskrifter producerade och 

distribuerade av Sveriges landsting och regioner. Detta är en textkategori 

som kan ses som 1177:s föregångare, dvs. manuellt distribuerad landstings-

baserad information och rådgivning. Tidningarna ser olika ut och är olika 

ambitiösa i olika delar av landet, men gemensamt är att de distribueras till 

samtliga invånare i de olika landstingen via post. Det är således en texttyp 

med stor spridning. I dessa tidningar tematiseras föräldraskap relativt fre-

                          
37 Orvesto är ”TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning” som mäter ”räck-
vidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc”. 
http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/rackviddsrapporter-orvesto 
38 http://www.tns-sifo.se/media/506638/r_ckviddsutveckling_2005_2-2014_1.pdf s.86; 
http://www.bonniertidskrifter.se/FtpFiles/Mediekit/VIF_2014.pdf. 
39 http://www.tns-ifo.se/media/506592/orvesto_konsument_2013_hel_r_uppr_knade_tal__ 
1000-tal_.pdf s.6 
40 http://www.bonniertidskrifter.se/BT/mediekit/ViFöräldrar_C.pdf 
41 http://www.bonniertidskrifter.se/BT/mediekit/ViFöräldrar.pdf 

http://www.bonniertidskrifter.se/FtpFiles/Mediekit/VIF_2014.pdf
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kvent, även om många andra vård- och hälsorelaterade ämnen ofta behand-

las. Liksom i urvalet av ViF fokuseras utgåvor från 2013 och materialet har 

insamlats på Kungliga Biblioteket och innefattar tidningar från Hallands, 

Jönköpings, Kronobergs, Norrbottens, Skånes, Stockholms, Södermanlands, 

Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands landsting/regioner. I mate-

rialurvalet har samtliga nummer lästs och ca 25 texter som på något sätt 

tematiserar föräldraskap har valts ut för analys. 

Iakttagelserna i detta avsnitt bygger alltså på en genreöverskridande ana-

lys av olika föräldraskapstematiserande texter. I nästföljande avsnitt presen-

teras de allmänna tendenser som legitimeringsanalysen genererat. Därefter 

presenteras den textnära och positionssorterade legitimeringsanalysen. 

6.2 Allmänna tendenser 

Representationerna från 2010-talet uppvisar såväl kontinuiteter som diskon-

tinuiteter med representationerna från de föregående undersökningsperiod-

erna. Liksom i de tidigare empiriska nedslagen ges moderskapsrepresenta-

tioner en framskjuten plats och i kontinuitet med 1940-talsmaterialet ten-

derar moderskap att representeras utan att legitimeras. I avsnitt 6.3 uppmärk-

sammas bl.a. hur visuella representationer positionerar mödrar och kvinnor 

som en fond utifrån vilken särskilda utförandesätt och deltagarkvalifika-

tioner legitimeras. Avsnittet fångar även hur moderskapspraktiken regleras 

med hänvisning till diskurser om kvinnlig biologi och ett slags tidsbestämd 

naturlighet. 

I det efterföljande avsnittet 6.4 uppmärksammas vilka deltagarkvalifika-

tioner och handlingar som legitimeras särskilt ihärdigt i materialet. Avsnittet 

illustrerar hur en legitim (kvinnlig) förälder positioneras som orolig genom 

att olika föräldraskapsrelaterade situationer pekas ut som potentiellt risk-

fyllda och som i behov av riskkalkylering och -hantering. Inte sällan sker 

riskkalkylering med hänvisning till olika expertauktoriteter. 

Bland annat legitimeras konsumtion som en riskhanterande åtgärd, och i 

avsnitt 6.5 uppmärksammas hur föräldraskapsrelaterad konsumtion legitim-

eras som en kvinnlig angelägenhet. Såtillvida råder alltså en kontinuitet med 

1940-talsmaterialet, men samtidigt legitimeras inte längre konsumtion per 

se. Att en legitim förälder konsumerar tas i stället för givet, och analysen 

visar hur det i första hand är medvetna konsumtionssätt som legitimeras. 

Det finns många fragment där konsumtion legitimeras med hänvisning till 

barnet som en personlig och föräldraskapsreglerande auktoritet, och i avsnitt 

6.6 riktas intresset mot hur en legitim förälder positioneras som reglerad av 

diskurser om barns individuella behov, önskningar och viljor. Diskurser om 

barnets reglerande behov sanktioneras emellanåt av olika expertauktoriteter, 

men uppträder även som inneboende i föräldrars självreglerande representa-

tioner. 



 147 

Den barnreglerade positionen är inte lika tydligt associerad med kvinnligt 

föräldraskap som den oroliga och den konsumerande, utan framstår som en 

deltagarkvalifikation som gäller även för fäder. I det efterföljande avsnittet, 

6.7, uppmärksammas vad som kännetecknar faderskapsrepresentationer i 

övrigt. En påtaglig tendens handlar om att faderskap tematiseras i långt 

högre utsträckning än under de tidigare perioderna och det är i första hand ett 

när- och hemmavarande faderskap som legitimeras. Detta är en diskontinu-

erligt ny position som legitimeras. Positionen legitimeras ofta med eko-

nomiska incitament, samtidigt som det manliga föräldraskapet konstitueras 

av valfrihet, som stundvis kolliderar med legitimeringarna av ett hemma- 

och närvarande faderskap. 

Liksom i de tidigare perioderna sammantvinnas föräldraskap med före-

ställningar om Sverige och svenskhet, men inte längre genom att föräldra-

skap representeras som en nationsformande praktik. I avsnitt 6.8 uppmärk-

sammas hur Sverige och svenskhet i stället representeras som något exister-

ande och föredömligt som föräldrar bör anpassa sin praktik till. Avsnittet 

visar dessutom hur föreställningar om svenskhet artikuleras i samspel med 

många av de andra identifierande subjektspositionerna, samt hur ”den and-

res” föräldraskap inte sällan positioneras som illegitimt. 

I det följande utvecklas de allmänna tendenser som här skisserats med 

mer ingående legitimeringsanalyser och diakrona belysningar. 

6.3 En kvinnlig, naturlig och tidsbestämd subjekts-

position 
I detta resultatavsnitt uppmärksammas hur en kvinnlig subjektsposition för-

grundas i materialet på ett sätt som erinrar om hur moderskap representeras 

utan att legitimeras i 1940-talsmaterialet. Dessutom uppmärksammas hur 

den kvinnliga positionen binds samman med en diskurs om biologisk och 

naturlig kvinnlighet såväl som med en tidsreglerande diskurs om kvinnlig 

lycka. I termer av legitimering kontra legitimitet uppmärksammas hur 

moderskapets framskjutna roll dels reproduceras som legitim, dels hur olika 

särartsteoretiska sanningar om kvinnor och mödrar artikuleras med hänvis-

ning till naturlighet. 

Att den kvinnliga positionen representeras utan att legitimeras och sam-

tidigt knyts samman med diskurser om naturlighet låter sig illustreras med 

landstingstidningstexten Föräldrafik med frågor om förlossning, se (61). 

Texten är ett reportage om ett landstingsarrangerat ”Föräldracafé” och tema-

tiserar i huvudsak förstagångsföräldrars frågor och funderingar. I skrift 

representeras föräldrar, men visuellt representeras kvinnor. 
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(61)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jönköping LandstingsNYTT 2013, 4:15) 

Att det är kvinnor som representeras signaleras med de avbildade person-

ernas attribut: långt hår, bröst och urringade tröjor fungerar här som kate-

goriserande standardattribut för att realisera gruppidentiteten ’kvinnor’ (jfr 

van Leeuwen 2008:144 f.). Bildtexten benämner även de avbildade person-

erna med kvinnonamn – ”Carina”, ”Marie Louise”, ”Klara”, ”Christabel”, 

”Camilla” – samtidigt som den andra personen från höger benämns 

”Magnus”. I den visuella representationen är dock mannen Magnus skymd, 

och på ett symboliskt plan exkluderas på så vis fäder ur deltagargruppen 
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’blivande föräldrar’ (jfr van Leeuwen 2008:142). Den visuella representa-

tionen bidrar med andra ord till att hierarkisera kvinnor som föräldrar. 

Att ”föräldrar” i själva verket refererar till ’mammor’ bekräftas också av 

textens skrift, där i huvudsak amning, dvs. en praktik avhängig kvinnlig 

fysiologi, tematiseras och legitimeras. I skriften anförs bl.a. en barnmorske-

auktoritet som värderar det som ”sämre” att kvinnor inte ammar. I frag-

mentet i (62) rationaliserar en anförd barnsjuksköterskeauktoritet amning 

som ett medel för att praktisera moderskärlek: 

(62) – Amning är mat och närig men också ett sätt att umgås med sitt barn, 

ge kärlek, närhet och tröst. Ett unikt samspel som hela tiden utvecklas 

och förändras, svarar [barnsjuksköterskan] Carina Eidergren. 

(Jönköping LandstingsNYTT 2013, 4:15) 

Rationaliseringen realiseras som en omständighetsprocess, där ”Amningen” 

tillskrivs det medelangivande värdet ”ett sätt att …” (jfr Halliday & 

Matthiessen 2014:292). Amningen legitimeras alltså som ett medel för att 

bl.a. ”ge kärlek”, och den efterföljande meningen fungerar som ett elliptiskt 

värde som definierar amningspraktiken som ”Ett unikt samspel …”. Genom 

att sammanställa de expertartikulerade rationaliseringarna framgår att am-

ningspraktiken rationaliseras som ett medel för att bl.a. praktisera en unik 

kärlek och närhet. I ljuset av såväl textens visuella representation som 

amningspraktikens bundenhet till kvinnlig fysiologi står det dock klart att det 

är en kvinnospecifik kärlek och närhet – dvs. moderskärlek – som amningen 

påstås främja. 

En yttre omständighet och biologiskt betingad praktik åberopas med 

andra ord som ett bevis på inre och artdifferentierande egenskaper hos kvin-

nor och mödrar. Fragmentet påminner om den typ av särartsteoretisk logik 

där fysiska och materiella företeelser åberopas som bevis för kvinnlig särart i 

1870-talsrepresentationerna, se t.ex. (9) och (10). Det finns alltså fragment i 

2010-talsrepresentationerna som reproducerar ett slags essentialistisk kun-

skapstradition som erinrar om bl.a. Linnés artklassificering och lutherska 

kunskapssystem. 

Amningspraktiken rationaliseras utifrån diskurser som låter sig härledas 

till föreställningar om moderskap som ett levnadskall, och Dahl (2004) på-

pekar att amningspraktikens fysiologiska förutsättningar påverkas av såväl 

diskurser som av andra (mer materiella) sociokulturella faktorer. Dahl (2014: 

131) kan bl.a. visa hur föreställningar om naturlighet formar amnings-

praktiken på olika sätt i olika sociohistoriska sammanhang och att amnings-

diskurser rättfärdigas ”i förhållande till synen på ’naturlighet’ genom att det 

som uppfattas som ’naturligt’ också uppfattas som det som är ’normalt’”. 

Det som är synligt för blotta ögat, dvs. det normala, tenderar alltså att tas 

som bevis och tecken på en naturlig och sann ordning. 

  



 150 

Att moderskapsrepresentationer tenderar att skjutas fram texter låter sig 

även illustreras med ViF-texten JA – kärleken räcker till tvåan (och trean, 

och fyran…). Texten handlar om att gå från att vara en- till flerbarnsförälder, 

och som illustreras med (63) sammantvinnar texten en visuellt representerad 

mamma med en diskurs om moderskärlek. Textens mest framskjutna ele-

ment är ett fotografi på ett barn och en gravidmage, under vilken skrift-

elementet ”Oavsett vad man tror räcker kärleken till massor med ungar!” 

återfinns.  

(63)  

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ViF 2013, 3:72 f.) 

Skriftelementet under gravidmagen representeras som en del av den gravida 

kvinnans helhetsstruktur i en analytisk process (Kress & van Leeuwen 2006: 

87). Den analytiska processen realiserar på så vis en multimodal rationaliser-

ande förklaring av gravida (flerbarns)mammor. Attributets bestämda sub-

stantiv ”kärleken” presupponerar (jfr Vandenbergen m.fl. 2007) kärlek som 

förenligt med gravida kvinnors natur (jfr van Leeuwen 2008:116). 

Exempel (61) och (63) illustrerar samtidigt en större tendens i materialet, 

som handlar om hur diskursen om modern som primär förälder reproduceras 

med visuella resurser, samtidigt som texternas skriftliga delar ofta anlägger 

en mindre könsmarkerad representation. Se även (71) och (77) för jämför-

bara fragment. Det råder såtillvida en kontinuitet mellan 1940- och 2010-

talsmaterialet i fråga om hur moderskap inte sällan utgör en okommenterad 

utgångspunkt i föräldraskapsrepresentationerna. Det diakrona perspektivet 

fångar således hur en diskurs som legitimeras med hänvisning till en kristen 

naturordning på 1870-talet reproduceras som legitim under såväl 1940-talet 

som 2010-talet. 
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Det råder dock en diskontinuitet i fråga om hur diskursens legitimitet 

manifesteras och med vilka semiotiska modaliteter den realiseras. I 1940-

talsmaterialet förgrundas moderskapsrepresentationer i såväl skrift som bild, 

medan moderskapsrepresentationerna primärt realiseras visuellt på 2010-

talet. Iakttagelsen bekräftar Kress & van Leeuwens (2001:5) antagande om 

att diskurser är relativt oberoende av genre, modalitet och design, samtidigt 

som det diakrona perspektivet indikerar en förskjutning i fråga om vilken 

modalitet som prioriteras för att reproducera den aktuella diskursen. 2010-

talsmaterialets diskrepans mellan skrift och bild fångar samtidigt hur 

semiotiska modaliteter kan uppträda i konflikt med varandra. I skrift går det 

nämligen att spåra fragment av en könsomarkerad diskurs, medan bild-

modaliteten på ett tydligt sätt reproducerar diskursen om modern som primär 

förälder. Att biologiska mödrar representeras som förgrundade mottagare i 

föräldraskapstematiserande texter bekräftas även av Lind Palicki (2010:81), 

som menar att sådan mottagarhierarkisering bidrar till att andra potentiella 

mottagare, som t.ex. pappor och adoptivföräldrar, positioneras som avvik-

ande. 

I analysen av (62) betonades hur moderskap knyts samman med en 

legitimerande naturlighetsdiskurs, något som också är framträdande i den 

aktuella ViF-texten. Detta illustreras i (64) där en anförd psykologisk expert-

auktoritet rationaliserar ”Hormonerna” som medel för (moders)kärlek: 

(64) Hormonerna hjälper till att fixa förälskelsen. Våra skal mot omvärlden 

öppnas upp så att vi kan ta emot det lilla barnets signaler, säger Anna 

Sylvén. (ViF 2013, 3:72) 

Rationaliseringen realiseras av den främjande processen ”hjälper” och mot 

bakgrund av analysen av (62) förefaller det motiverat att läsa fragmentet som 

en rationalisering av ’Gravida kvinnors och mammors hormoner’. Även 

detta fragment låter sig relateras till 1870-talsrepresentationerna och i syn-

nerhet till fragment där moderskärlek rationaliseras som ett medel för kvin-

nors möjlighet att praktisera sitt gudagivna levnadskall, se t.ex. (2)–(3). 

Uttryckt annorlunda, och med varning för den medvetet anakronistiska lik-

nelsen: på 1870-talet kallar diskurser om Gud kvinnor till moderskap, medan 

diskurser om hormoner, biologi och naturlighet kallar kvinnor till moderskap 

på 2010-talet. Det råder såtillvida en analogi mellan hur livskall, hormoner 

och föreställningar om biologi åberopas för att positionera kvinnor som sär-

skilt lämpade för föräldraskap under 1870- och 2010-talet.  

Liknande fragment återfinns även på Blondinbella, exempelvis i inlägget 

Vecka 23 där Löwengrip tematiserar sitt graviditetshumör, se (65).42 I exem-

plet antyds en expertröst som förklarar kvinnors kärlek till sina barn som en 

naturlig och biologisk mekanism, samtidigt som det inte finns någon explicit 

                          
42 Citat återges ordagrant och språkliga konstigheter markeras inte med sic. 
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expertauktoritär hänvisning. I stället rekontextualiseras expertauktoriteten 

genom en indirekt anföring, som realiseras av den mentala processen ”har 

hört”.  

(65) Jag har hört att anledningen till att man blir så himla känslig under 

graviditeten är att det ska bli lättare att knyta an till lilla bebisen. Att 

man under 9 månader ”brutit” ner sina murar och direkt kan förälska sig 

i sitt barn, det tycker jag låter så fint.43 

Den att-inledda och expertimplicerade utsagan innehåller en målorienterad 

rationalisering av gravida kvinnors beteenden, realiserad som ett syftes-

specificerande värde i omständighetsprocessen ”är”. Målet med gravida 

kvinnors känslighet tillskrivs alltså ett identifierande värde om att underlätta 

kvinnans anknytning till barnet. Exemplets avslutande grafiska mening fun-

gerar vidare som ett kompletterande identifierande värde där anledningen 

till, och målet med, gravida kvinnors känslighet anges vara att direkt kunna 

”förälska sig i sitt barn”. Blogginlägget rekontextualiserar på ett vagt sätt 

psykologisk anknytningsteori, dvs. den barnpsykologiska skola som framför-

allt förknippas med John Bowlby (Zetterqvist Nelson 2009). Anknytnings-

teorin betonar bl.a. annat moderns betydelse för barnets utveckling, och 

mycket förenklat går teorin ut på att barnet lär sig hantera ”känslor, rela-

tioner och omvärlden” med hjälp av en trygg anknytning till mamman 

(Zetterqvist Nelson 2009:272). Att det är en expertimplicerad rationalisering 

understryks avslutningsvis då ”jag”, dvs. Löwengrip, evaluerar den anförda 

rationaliseringen som ”så fint”. Löwengrip anför alltså en psykologisk ratio-

nalisering av gravida kvinnors natur, och värderar denna rationalisering 

positivt. 

I såväl (64) som (65) åberopas ett slags psykologisk rationalitet för att 

reglera föreställningar om moderskap. Samtidigt illustrerar exemplen hur 

den populära rekontextualiseringen av psykologisk vetenskap positionerar 

psykologer ”at arm’s length from the legitimating uses of their work” (van 

Leeuwen 2008:117). Det redogörs nämligen inte för några vetenskapliga 

belägg om hur hormonerna och ökad känslighet möjliggör moder–barn-

kärleken eller hur amningen medierar en unik kärlek. Vetenskapen bakom 

rationaliseringarna låter sig endast anas av de åberopade expertauktori-

teterna, varmed själva vetenskapen hålls fjärmad från den legitimerande 

användningen av dess namn, dvs. på ett liknande sätt som kristendomen an-

förs i 1870-talsmaterialet. En diakron slutsats är således att kristet förankrade 

sanningar om bl.a. moderskärlek reproduceras via populärpsykologiska dis-

kurser och experter. 

Hittills har analysen visat hur moderskap naturaliseras dels genom att för-

grundas visuellt, dels genom att sammanlänkas med olika biologisk-

                          
43 http://blondinbella.se/category/min-vardag/bebis-nummer-tva/page/2/  

http://blondinbella.se/category/min-vardag/bebis-nummer-tva/page/2/
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psykologiska rationaliseringar. Ytterligare något som bidrar till naturali-

seringen av den moderliga subjektspositionen är hur deltagarkvalifikationer 

legitimeras med hänvisning till en reglerande tidsordning. Legitimerande 

tidshänvisning reglerar framförallt lycka som deltagarkvalifikation. På 

Blondinbella går det t.ex. att hitta många fragment av typen ”Att bli mamma 

är det bästa som hänt mig […]. Och trots tuffa perioder så har jag i slutändan 

aldrig varit så lycklig som nu” där den avslutande omständigheten ”nu” 

tidsbestämmer lyckan.44 Tendensen framträder även i ViF- och landstings-

tidningstexter som tematiserar såväl föräldraskapsrelaterad depression som 

missfall och oönskad barnlöshet. I sådana texter är det tydligt hur å ena sidan 

krav och förväntningar på lyckokänslor delegitimeras, inte sällan med 

hänvisning till konformitetsauktoritet. Å andra sidan är det tydligt hur de 

föräldrar (och i regel mammor) som porträtteras alltid positioneras som 

lyckliga nu, medan depressiva sinnesstämningar associeras med förfluten tid. 

Legitima känslor av olycka och depression villkoras alltså temporalt och en 

förälder som inte blir lycklig och älskar sina barn så småningom erbjuds inte 

möjligheten att positionera sig som legitim. Iakttagelsen låter sig illustreras 

med ViF-texten Att vara FÖRÄLDER: Sara fick en svår depression när 

Lowa föddes som porträtterar Saras depressionserfarenheter. I (66) redogör 

reportagets huvudperson för sina föreställningar och förväntningar kring 

föräldraskap. 

(66) Jag vet inte hur många gånger jag har hört ’jag trodde det var mig det var 

fel på’– jag tror att folk skäms för att man SKA känna den här otroliga 

kärleken till sitt barn redan från början. Det är så det framställs. Att 

stunden då barnet kommer upp på bröstet är den finaste stunden i livet. Så 

var det inte för mig. Jag kände inte den där glädjen förrän Lowa var 

tre veckor. (ViF 2013, 1:75)  

I exemplet vänder sig Sara mot och kritiserar föreställningen om att ett ny-

förlöst barn automatiskt och direkt bringar ojämförlig glädje. Märk dock att 

diskursen om barnet som källa till glädje inte delegitimeras. I stället kriti-

seras endast antagandet om att föräldralyckan infinner sig direkt vid förloss-

ningsögonblicket.  

Van Leeuwen (2008:77) redogör för hur diskursiv tid kan representeras på 

olika sätt, och menar bl.a. att tidsangivelser i sig själva kan fungera auktori-

tärt och på så vis legitimera den aktuella praktik som tidsbestäms. Detta är 

fallet i (66), där den specificerande satsen ”förrän Lova var tre veckor” tids-

bestämmer föräldraskapstriggad lycka. På ett liknande sätt tidsbestäms Saras 

självpositionering som lycklig med omständigheten ”Idag” på en annan plats 

i samma text (ViF 2013. 1:75). Det är dock inte relevant att betona de speci-

fika tidsangivelserna, utan snarare det principiella faktum att moderlig lycka 

                          
44 http://blondinbella.se/category/bocker/babyboost/ 

http://blondinbella.se/category/bocker/babyboost/
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tidsbestäms. Tidsbestämningarna reglerar nämligen deltagarkvalifikationen 

lycklig utifrån betydelsen ’det är dags att vara lycklig’. Liknande fragment 

återfinns även på 1177 och artikuleras i skrivningar som ”Det tar ofta tid att 

etablera en relation till sitt barn. Alla har inte jättestarka känslor med en 

gång”. Den fetmarkerade tidsomständigheten indikerar att alla får jättestarka 

känslor, frågan är bara när.45 

De legitimerande tidshänvisningarna är förvisso opersonliga, men bygger 

samtidigt inte på abstrakta mellanmänskliga överenskommelser, utan på hän-

visning till tidsbestämda sedvanor. Tiden åberopas alltså som en förutspå-

ende auktoritet som representerar ett förlopp som lika oförhandlingsbart som 

årstidsskiftningar.46 Att diskurser om moderskap regleras med hänvisning till 

tid bekräftas av Johansson (2014:155), som menar att diskursen om den goda 

modern bygger på en föreställning om det sekventiella och temporala 

schemat → att vara gravid → att föda → att amma. Min analys indikerar 

dock att detta schema bör kompletteras med steget → att bli lycklig och 

älska sitt barn. 

I samma studie framgår hur en diskurs om den ”biologiska klockan” sam-

manbinder föreställningar om moderskap med reglerande (biologisk) tid. 

Johansson (2014:149) menar att tankefiguren om den biologiska klockan 

dels utgår ifrån att alla kvinnor ”både vill och kan bli biologiska föräldrar” 

dels att idén ”bygger på en förklaringsmodell om en biologisk drift, vilket 

leder till att det ses som ’naturligt’ för kvinnor att känna en drivande kraft att 

reproducera sig”. På ett liknande sätt representeras kvinnors kärlek till barn 

som biologiskt-hormonellt betingad i mitt material samtidigt som mamma–

barn-relationen tidsbestäms som lyckogenererande. Representationerna för-

utsätter med andra ord att kvinnor både vill och kan bli lyckliga och älskande 

mödrar. 

Tendensen går avslutningsvis att belysa med ett kontrasterande exempel 

från Blondinbella, där uteblivet moderskap delegitimeras som en källa till 

kvinnlig sorg. Exemplet är hämtat från ett inlägg där Löwengrip anför 

”bilden av den lyckade karriärkvinnan med ledsna ögon som jag aldrig ville 

bli” som grund till beslutet att skaffa barn.47 Citatet aktualiserar varnande 

mytopoesis som anger ”what will happen if you do not conform to the 

norms” (van Leeuwen 2008:118). Den mytopoetiska och exemplifierande 

betydelsen realiseras av nominalgruppens huvudord ”bilden” som målar upp 

ett hypotetiskt scenario. I det hypotetiska scenariot konnoterar ”ledsna ögon” 

moraliskt delegitimerande sorg och påminner om vad Gustafsson (2009:136) 

kallar för en hypotetisk effektbeskrivning ”som målar upp en icke önskvärd 

                          
45 http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Foraldraskap/Att-
bli-foralder/ 
46 Van Leeuwen (2008:111) sorterar samtidigt tidsangivelser som moraliskt naturaliserande, 
men gör inte tydligt vad som skiljer moralisk kontra auktoritär hänvisning till tid. 
47 http://blondinbella.se/files/2014/04/Skärmavbild-2014-04-21-kl.-12.47.10.png 
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situation (som bör förhindras)”. Löwengrip legitimerar alltså beslutet att 

skaffa barn för att undvika hypotetisk sorg, varigenom kvinnlig barnlöshet 

impliceras som ett medel för kvinnlig olycka. 

Utifrån analyserna i detta avsnitt går det att konstatera att hierarkiseringen 

av mödrar är diakront kontinuerlig under avhandlingens hela undersöknings-

period. En diakron jämförelse visar dock att de hierarkiserande representa-

tionerna representeras som legitima i högre utsträckning i materialen från 

1940- och 2010-talet än i de från 1870-talet. Analysen fångar även en kon-

tinuitet i fråga om hur moderskapsrepresentationer knyts samman med legi-

timerande naturlighetsdiskurser. Interdependensen mellan moderskap och 

natur görs emellertid diskontinuerlig genom att förankras i olika kunskaps-

system i de olika empiriska nedslagen. Samtidigt reproducerar 1940- och 

2010-talets vetenskapsartikulerade naturlighet i viss utsträckning en diskurs 

om naturlighet med lutherska härkomstlinjer. Denna iakttagelse stöds t.ex. 

av Brembeck (1998:167 ff.), som redogör för hur psykologiska teoribild-

ningar från 1900-talets mitt på olika sätt har bidragit till att etablera en tanke-

figur om mödrars unika band till barn, som kortfattat bygger på en gemen-

sam övertygelse om en medfödd modersinstinkt. 

De biologiska och tidsauktoritära legitimeringarna etablerar vidare den 

moderliga positionen som ett svar på den existentiella frågan ”Hur ska jag 

som kvinna leva för att vara lycklig?”. Moderskap representeras på så vis 

som en lösning på det självreflexiva projektets kärnfråga ”Hur ska jag leva?” 

och som ett sätt att undvika personlig meningslöshet (jfr Giddens 2008:24, 

237). Interdiskursiviteten mellan moderskap och diskurser om såväl bio-

logisk natur som tidsreglering implicerar samtidigt att svaren på de existenti-

ella frågorna representeras som vilande i kvinnors biologiska konstitution. 

Moderskap representeras som en predestinerad position utifrån vilken andra 

reflexiva beslut kan och måste fattas av subjekt som positioneras som kvinn-

liga. Olika representationsmönster bidrar alltså till att reproducera den 

moderliga positionen som legitim. I nästa avsnitt fokuseras hur oro och risk-

hantering legitimeras som centrala delaspekter hos denna moderliga position. 

6.4 En orolig och riskhanterande subjektsposition 
Detta avsnitt fokuserar hur representationerna konstituerar en orolig och 

riskhanterande subjektsposition. Oro och riskhantering legitimeras även i det 

äldre undersökningsmaterialet, särskilt från 1940-talet, men i 2010-tals-

materialet ges kalkylering och hantering av risker en långt mer framskjuten 

plats. Det föreliggande avsnittet åskådliggör även hur oro och riskhantering 

är ömsesidigt konstituerande och hur riskkalkylernas legitimitet är avhängiga 

positioneringen av föräldrar som oroliga. 

Avsnittets inledande exempel hämtas från ett blogginlägg där Löwengrip 

tematiserar graviditetsförknippad oro under en semesterresa. Exempel (67) 
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illustrerar en återkommande tendens som handlar om hur Löwengrip posi-

tionerar sig själv som orolig med hänvisning till expertauktoriteter. Sam-

tidigt kan hela fragmentet läsas som en mytopoetisk legitimering av oro och 

riskhantering. Passusen innehåller såväl en komplikation som en upplösning. 

Löwengrip är orolig för sammandragningar och åker till sjukhuset. Väl där 

löses komplikationen genom expertkontroll av hennes hälsotillstånd. Oron 

visar sig obefogad och som berättelsens protagonist belönas Löwengrip med 

stillad oro efter att ha hanterat en kalkylerad risk med institutionell vård. 

(67) Det jag trodde var sammandragningar fortsatte under natten så imorse när 

Fritidsresors kundtjänst öppnade ringde jag och dom ordnade så att en 

läkare kom till rummet en timma senare, himla service. Dock så tyckte 

han efter att ha tagit mina värden och känt på magen att jag skulle åka 

in till sjukhuset så vi blev hämtade och så åkte vi in. Jag har fått kissa, 

ingen urinvägsinfektion och inga sammandragningar syndes på skärmen 

och livmodertappen är intakt. Alltså är allt bra. Otroligt skönt. Jag hade 

verkligen ingen lust att läggas in här på Teneriffa. Dock ser jag ser som 

ett tecken på att fortsätta ta det lite lugnare. Hur som helst, skönt att ha 

kollat att allt stämmer.48 

I exemplets andra grafiska mening uppträder expertauktoriteten ”han” ”en 

läkare” som talare i den verbala processen ”tyckte”, och tillskriver utsagan 

”att jag skulle åka in till sjukhuset …” läkarsanktionerad legitimitet. En 

expertauktoritet åberopas alltså för att legitimera institutionell vård som en 

riskhanterande åtgärd. Löwengrip intar på så vis en orolig och samtidigt råd- 

och vårdtagande position. 

I exemplets avslutning evaluerar Löwengrip sin egen riskhantering och 

dess följder positivt. Evalueringarna realiseras dels av attributet ”bra”, dels 

av epiteten ”Otroligt skönt” och ”skönt” som tillsammans aktualiserar ett 

slags känsla av välbehag, dvs. motsatsen till en orolig sinnesstämning. 

Evalueringarna fungerar också som den mytopoetiska berättelsens upplös-

ning och protagonisten belönas med lugnt välbehag för att ha hanterat den 

kalkylerande risken med institutionell vård. Expertauktoriteten fungerar allt-

så oroande, samtidigt som den tillhandahåller ”relativ säkerhet” (Giddens 

2008:161) i form av riskhanteringsstrategier. 

Att oro och riskhantering legitimeras med hänvisning till institutionella 

experter låter sig även illustreras med landstingstidningstexten Våga vara 

försiktig med barnen som tematiserar potentiella risker med vardaglig barn-

skötsel. I likhet med (67) åberopas bl.a. medicinsk expertauktoritet för att 

legitimera riskkalkylering. Texten domineras av en bild på en kvinna och en 

bebis, se (68). Kvinnans vänstra arm och hand, som vilar på barnets över-

kropp, fungerar som en vektor i en aktionsprocess som anger att hon ’håller 

en hand på barnet’ alternativt ’håller ner barnet’. 

                          
48 http://blondinbella.se/category/min-vardag/bebis-nummer-tva/ 

http://blondinbella.se/category/min-vardag/bebis-nummer-tva/
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(68)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jönköping LandstingsNYTT 2013, 4:9) 

Bilden och bildtexten tematiserar risker förknippade med blöjbyte, och i 

bildtexten, se (69), rationaliseras den föreskrivna blöjbytesmetoden som ett 

medel för riskreducering. Rationaliseringen realiseras som en medel-

omständighet. 

(69) Genom att alltid hålla en hand på barnets mage vid blöjbyten och ha 

blöjor och andra nödvändiga prylar inom räckhåll minskar man 

risken för att barnet ska ramla ner från skötbordet och slå sig. Gör 

det till en vana redan från första början, en del barn börjar vända på sig 

redan vid tre månader ålder. (Jönköping LandstingsNYTT 2013, 4:9) 

Fotografiet illustrerar den legitima riskåtgärd som specificeras i bildtexten 

och i likhet med (61) och (63) representeras en kvinnlig praktikdeltagare 

visuellt. Den multimodala representationen legitimerar alltså oro och risk-
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hantering som en moderlig deltagarkvalifikation. På ett generellt plan kan 

texten läsas som ett fragment av hur moderskapsrepresentationer tenderar att 

dominera texter som reglerar föräldraskapsrelaterade deltagarkvalifikationer 

och handlingar.  

I textens brödtext kombineras vidare rationella strategier med expert-

auktoritära hänvisningar för att legitimera blöjbytesrelaterad riskkalkylering 

och -hantering. Detta exemplifieras i (70), i vars inledning syftesomständig-

heten ”för att minska riskerna” rationaliserar olika åtgärder i hemmet som 

riskreducerande. Den aktuella rationaliseringen motsvarar vad van Leeuwen 

(2008:128) kallar ”precaution”, dvs. ett slags försiktighetsargument med 

förebyggande målorientering. Att en framtidsförutspående strategi prioriteras 

för att reglera praktiker i nuet kan ses som symptomatiskt för riskalkylering. 

(70) De flesta barn ramlar och slår sig ibland, det är svårt att undvika. Men det 

finns samtidigt mycket man kan göra för att minska riskerna, inte 

minst hemma.  

Inger Bjurevik Schmidt, som är barnsjuksköterska på barn-

akuten[…] tycker att man som förälder ska ta det säkra före det 

osäkra redan från första blöjbytet och alltid hålla en hand på barnet 

när det ligger på skötbordet. (Jönköping LandstingsNYTT 2013, 4:8) 

Inledningsvis kalkyleras alltså hemmet som en riskmiljö i behov av risk-

hantering och i exemplets andra stycke legitimerar en sjuksköterskeaukto-

ritet, realiserad som talare, en utsaga om att ”föräldrar bör ta det säkra före 

det osäkra”. Det centrala i analysen handlar dock inte om vilken specifik 

blöjbytesmetod som förespråkas, utan om att en expert legitimerar ett särskilt 

utförandesätt som riskhanterande. Att riskhanteringen artikuleras av en 

akutsjuksköterska innebär nämligen att föräldrar som inte följer påbudet 

implicit positioneras som risktagare, dvs. som någon som riskerar att utsätta 

sina barn för risker med behov av akutsjukvård som följd. Riskkalkyleringen 

utgår alltså från en expertformulerad diskurs, samtidigt som expertkunskap-

en erbjuder den enskilde (kvinnliga) föräldern möjlighet att hantera den 

expertformulerade risken. Analysen av (67)–(70) illustrerar på så vis nöd-

vändigheten i subjektens villighet att sätta tilltro till sådana expertsystem för 

att stävja oroskänslor (jfr Löfmarck 2014:45) och för att upprätthålla en 

trygg känsla ”av att det finns en kontinuitet och ordning i händelserna” 

(Giddens 2008:275).  

Tendensen att hänvisningar till expertsystem positionerar kvinnliga för-

äldrar som oroliga och riskhanterande låter sig även illustreras med lands-

tingstidningstexten När barn ramlar. Texten, som pekar ut hemmet som en 

riskmiljö med behov av riskförebyggande åtgärder, domineras av ett foto-

grafi på ett barn och en kvinna samtidigt och har ett tydligt du-tilltal: 
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(71)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Stockholm Vårdguiden 2013, 3:14 f.) 

I fotografiets förgrund avbildas en bebis på toppen av en trappa. Bakom 

bebisen avbildas en kvinna, vars armar bildar vektorer som riktas mot bebis-

en. Kvinnan avbildas alltså som aktör i en aktionsprocess med barnet som 

mål. Kvinnans blick bildar dessutom en vektor mot barnet och representeras 

på så vis som reaktör med barnet som fenomen.  

Textens skriftbaserade element utgör till stor del en intervju med ”Monica 

Strömbäck”. I egenskap av expertauktoritär rådgivare på Vårdguiden identi-

fierar ”Monica Strömbäck” blöjbyte som en potentiell risksituation och eva-

luerar det att inte släppa ”barnen ur sikte” som den ”viktigaste” riskhanter-

ingsåtgärden. Återvänder vi till textens fotografi så går den avbildade reak-

tionsprocessen att läsa som att kvinnan ’inte släpper barnet ur sikte’. Kvin-

nan representeras alltså som aktiv i en legitimerad riskhanterande handling. 

Liksom i (68) sammanlänkar den visuella representationen riskhanterande 

åtgärder med kvinnliga praktikdeltagare. Såväl (68) som (71) underbygger 

således den generella iakttagelsen av hur visuella moderskapsrepresenta-

tioner tenderar att kombineras med könsneutrala regleringar av deltagar-

kvalifikationer i skrift (jfr resonemanget i avsnitt 6.3).  

ViF-texten Att vara FÖRÄLDER. Så hanterar du föräldraoron! följer ett 

liknande multimodalt representationsmönster som (68) och (71). I texten 

ackompanjeras en visuellt avbildad kvinna av bildtexten ”Oron är biologisk; 

det är den som gör att vi tar hand vår lilla unge” (ViF 2013, 4:85). Den 

attributiva processen i citatets första sats förklarar att det ligger i föräldrars 

natur att vara oroliga, medan den främjande processen i citatets tredje sats 

rationaliserar oron som ett medel för barnavård. De skriftliga rationaliser-

ingarna realiserar tillsammans med den visuella representationen en multi-
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modal förklaring av oro som ett kvinnligt biologiskt attribut, och som ett 

biologiskt medel för kvinnors möjlighet att praktisera moderliga omsorger. 

De hittills redovisade analyserna pekar mot en orolig kvinnlig subjekts-

position som reglerar sin moderskapspraktik utifrån riskförebyggande mål 

och framtidsorienterade riskkalkyler. För att tala med Giddens (2008:136) 

konstitueras den oroliga och riskhanterande positionen av framtidskoloni-

sering, dvs. ett slags självreflexivt framåtblickande som bidrar till ”att det 

sipprar in ett riskmedvetande i praktiskt taget alla människors handlande”. 

Tillägnandet av positionen som legitim förälder representeras alltså som av-

hängigt ett förhållningssätt till framtiden som riskfylld, och som framgår i 

ViF-citatet associeras riskbedömning med kvinnlig biologi. 

Hittills har bl.a. föräldrars medicinering, barnets hemmiljö och blöjbyte 

identifierats som domäner för riskkalkylering, men i materialet finns även 

exempel på hur såväl solbad (t.ex. Region Skåne Hälsa & Vård 2013, 1:16), 

som matvanor (t.ex. ViF 2013, 4:66 f.) och barns bajs (ViF 2013, 5:43–44) 

identifieras som praktikaspekter i behov av framtidskoloniserande risk-

kalkyler. I 2010-talsmaterialet blir alltså i princip ”alla vanor och aktiviteter 

[som förknippas med föräldraskap, min anm.]” föremål för en ”övergripande 

bedömning av sannolika risker […] med avseende på deras specifika konse-

kvenser” (Giddens 2008:136). Föräldraskapsrepresentationerna konstitueras 

och genomsyras av ett riskmedvetande, och en legitim förälder måste 

”genom att erkänna att det finns en risk acceptera att varje situation skulle 

kunna vara ett av dessa fall där ’saker och ting går snett’” (Giddens 2008: 

216). 

Utöver de ovan identifierade domänerna för riskkalkylering legitimeras 

även konsumtion som en riskförebyggande åtgärd, dvs. på ett liknande sätt 

som konsumtion legitimeras i reklamannonser från 1940-talet. I 2010-tals-

materialet artikuleras dock sådana fragment även i redaktionella texter och 

tendensen låter sig illustreras med ViF-texten Hjälp, det är ju gift i allt!. I 

denna text rationaliserar expertauktoriteter konsumtion av särskilda barn-

produkter som en giftpreventiv och riskhanterande åtgärd. Texten vägleder 

läsaren i hur hen kan konsumera för att undvika gift och består till stor del av 

en intervju med ”Karin Wallis […] doktor i medicin på Karolinska Insti-

tutet”. Bland annat tycker doktor Wallis att ”man som förälder [inte] ska 

drabbas av panik men att viss oro är befogad” (ViF 2013, 1:78). Experten 

legitimerar oro som deltagarkvalifikation, och menar vidare att särskilt pro-

dukter innehållande ämnena Bisfenol A och ftalater bör undvikas. Dessa 

ämnen kalkyleras alltså som särskilt riskfyllda, och doktor Wallis ger följ-

ande riskhanterande åtgärdsförslag:  

(72) Det [att undvika Bisfenol A och ftalater] är ganska enkelt gjort genom 

att […] se till att fasa ut gamla leksaker och andra onödiga plastprylar i 

till exempel köket, säger Karin Wallis. (ViF 2013, 1:78). 
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I exemplet uppträder vetenskapsauktoriteten som talare i en verbal process, i 

vars utsaga det ”att fasa ut gamla leksaker” rationaliseras som ett medel för 

att undvika gift. Rationaliseringen realiseras som en medelomständighet och 

i det aktuella sammanhanget realiserar verbfrasen fasa ut den ungefärliga 

betydelsen ’ersätta’. Att göra sig av med gamla leksaker och att skaffa, dvs. 

köpa, nya, legitimeras alltså som en expertformulerad strategi för att hantera 

en expertkalkylerad risk. Lite längre fram i samma text representeras kon-

sumtion återigen som ett legitimt och riskhanterande medel, och det sker 

”genom” att konsumtion av ”miljö- och CE-märkta produkter” rationaliseras 

som ett medel mot en giftfriare vardag (ViF 2013, 1:79). 

Såväl riskkalkyleringen som riskhanteringen håller sig inom en mark-

nadskapitalistisk logik. Det kapitalistiska system som konstruerar behov av 

nya varor delegitimeras inte. Däremot kalkyleras risker som detta system ger 

upphov till, såsom bl.a. giftiga barnleksaker, och en specifik form av kon-

sumtion legitimeras som hantering av dessa risker. Implicit positioneras en 

förälder som inte konsumerar enligt expertföreskrifterna som illegitim efter-

som hen utsätter sina barn för hälsorisker. Möjligheten att positionera sig 

som legitimt riskhanterande representeras på så vis som avhängigt ekonom-

iskt konsumtionskapital. 

I ett diakront perspektiv står det tydligt att långt fler aspekter av för-

äldraskapspraktiken identifieras som potentiellt riskfyllda under 2010-talet. 

Att den diskursiva artikuleringen av risker har ökat går enligt Giddens (2008: 

139 ff.) att relatera till senmodernitetens tilltagande reflexivitet, dvs. till ”för-

mågan och benägenheten [för individer och samhällen, min anm.] att be-

trakta sig själva utifrån” (Löfmarck 2014:43). 

Beck (2012:218) menar dock att modernitetens koppling till risker inte 

bara handlar om en kvantitativ ökning av riskkalkyler, utan att det även 

uppstått nya kvalitativa former av risker. Kortfattat menar Beck att det 

senmoderna samhällets individualisering har bidragit till att händelser och 

incidenter som drabbar individen har kommit att tolkas som ”personliga 

misslyckanden”. Med stöd i iakttagelsen av hur det i första hand är kvinnligt 

positionerade subjekt som tillskrivs oro och riskhantering tycks mödrar löpa 

högre risk att positioneras som misslyckade föräldrar. För att undvika ett 

självreflexivt misslyckande blir det således centralt för mammor att inta en 

orolig position som kalkylerar risker i alla upptänkliga sammanhang.  

Med hänvisning till Giddens har rationaliserande riskkalkyleringar hittills 

beskrivits som framtidskoloniserande, men utifrån iakttagelsen av hur fram-

tiden i form av riskkalkyler reglerar olika aspekter av föräldraskapspraktiken 

i nuet förefaller det motiverat att vända på Giddens perspektiv. Ett sådant 

angreppssätt stöds även av Löfmarck (2014:43f, jfr Beck 2012:47) som just 

menar att det är ”den krävande möjligheten att något oönskat ska inträffa” i 

framtiden som koloniserar nuet, snarare än tvärtom. Detta perspektivskifte 

kan nämligen förklara den legitimerande potentialen hos diskursen om oro 

och risker. Vårt rationella handlande idag motiveras utifrån mål om att 
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”förhindra, mildra och vidta åtgärder mot morgondagens och kommande 

dagars problem och kriser” (Beck 2012:47 f.). 

Som illustreras med avsnittets avslutande exempel tenderar föräldrars 

möjlighet att förhindra morgondagens problem att villkoras av konsumtions-

kapital. Utan konsumtionskapital minskar utrymmet att ta kontroll över och 

stilla oroskänslorna som riskbedömningarna genererar. Detta innebär att eko-

nomiskt mindre välsituerade (kvinnliga) föräldrar tillskrivs begränsad makt 

att positionera sig i relation till diskursen om oro och risker, och på så vis 

löper större risk att positioneras som misslyckade. Det representeras alltså 

inte som tillräckligt att endast sätta sin tilltro till expertsystemen för att und-

vika personliga misslyckanden. Hur legitimt föräldraskap villkoras av kon-

sumtionsförmåga uppmärksammas vidare i nästa resultatavsnitt. 

6.5 En naturaliserad och medvetet konsumerande 

subjektsposition 
Diskurser om konsumtion och föräldraskap sammantvinnas på ett sätt som 

pekar mot en konsumerande subjektsposition. Denna position är delvis kon-

tinuerlig med den konsumerande positionen som identifierades i 1940-tals-

materialet och i avsnitt 5.7. Samtidigt genomsyrar den konsumerande posi-

tionen hela 2010-talsmaterialet, medan konsumtion primärt legitimeras i 

reklamannonser i 1940-talsmaterialet. I 1940-talsmaterialet legitimeras dess-

utom konsumtion i sig, se (54), vilket inte sker i 2010-talsmaterialet. Den 

fråga som besvaras är alltså inte ”varför bör föräldrar konsumera?”, utan 

snarare ”varför bör föräldrar konsumera på särskilda sätt?”.  

Denna diakrona diskontinuitet indikerar att konsumtionspraktiken har rört 

sig mot legitimitet (jfr van Leeuwen 2008:20 f.). Att konsumtion represen-

teras utan att legitimeras framgår bl.a. i ViF-texter såsom På önskelistan, där 

barnrelaterade konsumtionsvaror representeras utan att direkt legitimeras (se 

t.ex. ViF 2013, 8:29). På ett liknande sätt innehåller Blondinbella texter där 

konsumerade barnprodukter, deras pris och inköpsställen representeras utan 

att legitimeras.49  

Målet med detta avsnitt är därför att åskådliggöra hur den konsumerande 

subjektspositionen representeras som legitim och naturaliseras på olika vis, 

samt att illustrera vilka särskilda konsumtionssätt som legitimeras och hur. 

Att konsumtionspraktiken naturaliseras låter sig inledningsvis illustreras med 

ett fragment där Löwengrip besvarar en implicerad fråga om varför en ny 

barnvagn bör införskaffas med hänvisning till tidsauktoritet: ”I januari är 

                          
49 Se t.ex. http://blondinbella.se/2014/08/en-liten-pojke; http://blondinbella.se/2014/08/plagg-
till-gillis  

http://blondinbella.se/2014/08/en-liten-pojke
http://blondinbella.se/2014/08/plagg-till-gillis
http://blondinbella.se/2014/08/plagg-till-gillis
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det dags för att köpa ny barnvagn”.50 Auktoritetslegitimeringen realiseras 

med en tidsbestämmande omständighetsprocess enligt formeln ’Tiden för x 

är kommen’ som ersätter moral och kulturell ordning med en legitimerande 

naturlig ordning (van Leeuwen 2008:111). Tidsbestämningen naturaliserar 

barnvagnsinköp som något som är lika ofrånkomligt och tidsbestämt som 

dygnsrytmen eller årstidsskiftningar. 

Konsumtion naturaliseras även med andra strategier, vilket låter sig illu-

streras med ViF-texten Fenomen JULSHOPPING. Vem bestämmer vad vi 

köper?. I texten legitimeras julrelaterad konsumtion genom moraliska vär-

deringar och med hänvisning till konformitetsauktoritet, men konform jul-

shopping irrationaliseras också som ångestgivande. Samtidigt evalueras dock 

”konsumtionen” genom att tillskrivas det naturlighetsevaluerande attributet 

”en naturlig del”, se (73).  

(73) Vi vill att det ska bli bra, helt enkelt. Och i vår strävan efter det 

perfekta är konsumtionen, numera, en naturlig del. (ViF 2013, 12:33) 

Den naturaliserande evalueringen rationaliseras dessutom genom att till-

skrivas ett perfektionsmål i syftesomständigheten ”i vår strävan …”. I 

samma text återfinns även fragment där konsumtion rationaliseras genom att 

förklaras som en inneboende egenskap hos föräldrar, se (74) och (75). 

(74) Är det någonstans vår inre medvetna konsument försvinner så är det i 

leksaksaffären dagarna före jul. (ViF 2013, 13:35) 

Förklaringen i (74) realiseras som ett slags ideationell kvalitetsmetafor, där 

egenskaper, som typiskt realiseras som deltagare i relationella processer, har 

nominaliserats (jfr Karlsson 2005:95). Att förklaringen inte realiseras som en 

sats med subjekt och finit medför att den inte representeras som ”förhand-

lingsbar, dvs. öppen för respons” (Holmberg & Karlsson 2006:37, jfr Halli-

day & Matthiessen 2014:144 ff.). Förklaringens inkongruenta realisering 

bidrar på så vis till att representera den legitimerande sanningen som natur-

lig, vilket bekräftar Karlssons (2005:97) resonemang om hur grammatiska 

metaforer tenderar att påverka ideationellt och interpersonellt betydelse-

skapande samtidigt. Ett snarlikt exempel återges i (75), där sanningen för-

ankras hos vetenskapsauktoriteten Ida Hult, ”etnolog och konsument-

specialist”, som även erkänner barn som föräldraskapsreglerande aukto-

riteter. 

(75) Under julen är det till stor del barnens önskningar och glädje som får 

styra, i alla fall om vi pratar lite äldre barn. Vi vill bara att barnen ska vara 

lyckliga, och då frångår vi våra vanliga, medvetna konsumtions-

mönster […] säger Ida Hult. (ViF 2013, 12:35) 

                          
50 http://blondinbella.se/category/min-vardag/gillis/ 

http://blondinbella.se/category/min-vardag/gillis/
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I exemplets sista grafiska mening förklaras medveten konsumtion som en 

inneboende egenskap hos föräldrar. Förklaringen realiseras genom att pos-

sessivpronomenet ”våra” anger en genitivrelation till nominalgruppen ”van-

liga, medvetna konsumtionsmönster”, dvs. på ett snarlikt sätt som i (74). 

Dessa egenskaper representeras alltså som ägda av föräldrar, och nominal-

gruppen kan läsas som en inkongruent realisering av de processuella betyd-

elserna ’Vi konsumerar enligt mönster. Dessa mönster är vanliga och 

medvetna’. Återigen realiseras alltså en rationaliserande förklaring med ett 

slags kvalitetsmetafor som nominaliserar relationella processdeltagare. 

Att de nominala realiseringsformerna i (74) och (75) bidrar till att 

inskränka förklaringarnas interpersonella responsbarhet går att synliggöra 

genom att formulera interpersonella responsalternativ till de aktuella påstå-

endena: 1) ”Ja, vår inre medvetna konsument försvinner i leksaksaffären”, 

”Ja, då frångår vi våra vanliga, medvetna konsumtionsmönster”, eller 2) 

”Nej, vår inre medvetna konsument försvinner inte i leksaksaffären”, ”Nej, 

då frångår vi inte våra vanliga, medvetna konsumtionsmönster”. I inget av 

responsalternativen bemöts förklaringarna, vilket indikerar förklaringarnas 

naturaliserande egenskaper. Förklaringarnas realiseringsform fungerar på så 

vis hegemoniserande, dvs. som en strategi för att reproducera en föreställ-

ning som förgivettagen och självklar. Principiellt stöds iakttagelsen även av 

Hagren Idevall (2014) som visar hur (rasistiska) diskurser reproduceras som 

interpersonellt svåråtkomliga genom syntaktisk inbäddning. 

Ytterligare en aspekt som bidrar till naturaliseringen av konsumtion hand-

lar om hur annonsmaterial och redaktionella texter och bloggtexter rekon-

textualiserar varandra. Tendensen, som är särskilt tydlig på Blondinbella, 

låter sig illustreras med inlägget Resa med barn som innehåller tips för 

utlandssemester med barn.51 Inledningsvis nämns att ”Det här inlägget är för-

resen i samarbete med vaccindirekt.se”. Inlägget har alltså dubbla avsändare 

som bl.a. tipsar och uppmanar läsaren att ”Se över vaccinationerna!” och 

informerar om att ”Kolera är en av de bakterier som orsakar magsjuka – så 

många som en tredjedel av alla svenskar blir magsjuka på semestern – inte 

kul att spendera semestern på toaletten!”. Det avslutande utropet fungerar 

som en varnande mytopoesis som målar upp en framtida oönskad situation 

(Gustafsson 2009:136). Den mytopoetiska strategin legitimerar den föregå-

ende uppmaningen, dvs. konsumtion av den vara och experttjänst som in-

lägget är sponsrat av, som riskhanterande. 

För att förstå rekontextualiseringens legitimerande verkan måste Löwen-

grips förebildsauktoritära avsändarposition belysas. Van Leeuwen (2008: 

107) menar att förebildsauktoriteter ”may be members of […] media celeb-

rities […] and the mere fact that these role models adopt a certain kind of 

behavior, or believe in certain things, is enough to legitimize the actions of 

                          
51 http://blondinbella.se/2014/10/resa-med-barn/ 

http://blondinbella.se/2014/10/resa-med-barn/
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their followers”. Citatet sätter fingret på Löwengrips position som fram-

gångsrik bloggare, som genom att mediera en expertröst legitimerar expert-

vägledd konsumtion som förebildlig. Hybridiseringen mellan vardagliga 

bloggbetraktelser och annonsering legitimerar alltså konsumtion av expert-

tjänster som en naturlig aspekt i en förebildlig och riskhanterande föräldra-

vardag. 

Liknande fragment är skönjbara i ViF:s annonsmaterial, och går att illu-

strera med texten Checka in! – en upplevelse för hela familjen (ViF 2013, 

7:6) som är en annons för hotell Scandic Opalen i Göteborg. Texten på-

minner på många sätt om ViF:s redaktionella resereportage, men meddelar 

samtidigt att ”DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS”. Den hybridiserande 

genreapproprieringen åstadkoms även av en kollageliknande presentations-

teknik av personliga fotografier som erinrar om ViF:s redaktionella bild-

användning.  

För att förstå hur denna rekontextualisering fungerar legitimerande är det i 

sin tur nödvändigt att belysa ViF:s trovärdighetsauktoritära avsändarroll. I 

sin självpresentation anger ViF att de ”har koll på både de senaste medi-

cinska rönen och produkterna för familjelivet, tidningen har högst trovärdig-

het av alla föräldramagasin”.52 ViF positionerar sig själva som en pålitlig och 

expertmedierande auktoritet, som alltså approprieras genom annonsens 

genrehybridisering (jfr Nord 2013 för resonemang om journalistikliknande 

drag i reklamtexter). Genrehybridiseringen naturaliserar på så vis den konsu-

merande positionen som en del av den redaktionellt tilltalade läsaren. Att 

avsändarapproprierande intertextualitet kan fungera legitimerande bekräftas 

av Mackay (2013:360), som visar hur USA:s president Barack Obama till-

skriver sig själv och sin politik trovärdighetsauktoritet hos den amerikanska 

kristna gemenskapen genom att använda en religiös retorik. 

På olika sätt naturaliseras alltså konsumtion, samtidigt som (74) och (75) 

antyder att naturlig konsumtion sammanfaller med medveten konsumtion. I 

(75) framgår även att konsumtion regleras med hänvisning till vetenskaps-

auktoriteter och till barns önskningar och viljor, vilket är en generell tendens 

i undersökningsmaterialet. Tendensen låter sig illustreras med en barnmats-

annons från ViF, se (76). Annonsen domineras av en bild på ett barn, vars 

blick kräver interaktion av läsaren. Interaktionskravet förstärks samtidigt av 

att barnet är beskuret på ett symboliskt nära avstånd (jfr Björkvall 2009:41). 

Annonsens skriftparti tematiserar ekologisk matproduktion och avslutas 

med skrivningen ”Vi valde med hjärtat – för barnens, naturens och 

smakens skull. Nu är det din tur. Välj med hjärtat”. I citatet rationaliserar 

förmånsomständigheten ”för …” den annonserade varan utifrån ett mål om 

barnets och miljöns bästa. Avslutningsvis rationaliseras ”hjärtat” – under-

                          
52 http://www.viforaldrar.se/tidningen 

http://www.viforaldrar.se/tidningen
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förstått kärleken till barnet – som ett medel för den uppmanade konsum-

tionen (”välj”). Att konsumera legitimeras på så vis som en kärlekshandling. 

(76)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ViF 2013, 13:87) 

Fotografiets krävande bildhandling samspelar med skriftens krav på kon-

sumtion. Barnet kräver s.a.s. att den läsande föräldern konsumerar med 

hjärtat och multimodalt realiseras den kommunikativa handlingen ’älska mig 

med Hipp’. Att barnrelaterad konsumtion tenderar att representeras som en 

kärlekshandling bekräftas av Brembeck (2011:11), som visar hur julklapps-

inköp till barn inte sällan planeras och rättfärdigas som en kärlekshandling 

av konsumerande föräldrar. 
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Att barns perspektiv åberopas för att reglera konsumtion iakttogs även i 

analysen av 1940-talsannonserna, se t.ex. (52), men samtidigt avbildas inte 

barn i krävande bildhandlingar i närmelsevis lika hög utsträckning på 1940-

talet. Att barn representeras med krävande blickar är däremot en genom-

gående tendens i ViF:s annonsmaterial, och i ett diakront perspektiv går det 

att skönja en visuell accentuering av diskursen om barnet som föräldraskaps-

reglerande auktoritet. Observationen går att relatera till Björkvalls (2008) 

iakttagelse av hur annonser i Kalle Anka & Co 1948–1984 domineras av 

uppmanade språkhandlingar. Björkvalls studie skiljer sig från min dels 

genom att fokusera annonser riktade till barn, dels genom att vara kvantita-

tiv. Samtidigt kompletterar mina iakttagelser Björkvalls resultat i fråga om 

hur annonsers visuella bruk av interpersonella resurser har förändrats över 

tid.  

Det finns även många skriftliga fragment av hur diskurser om barns önsk-

ningar och behov reglerar konsumtion. Exempelvis legitimeras konsumtion 

av en potta med hänvisning till ”när barnet börjar visa intresse” i en lands-

tingstidning (Östergötland Hälsotecken 2013, 1:8). I en ViF-text som temati-

serar kalasrelaterad presentkonsumtion reglerar en pappa sitt leksaksinköp 

med hänvisning till sin 4-årige son omdöme, enligt devisen ”barnet vet bäst” 

(ViF 2013, 6:16 f.). 

Att barn representeras som föräldraskapsreglerande auktoriteter med visu-

ella resurser exemplifieras även i (77). Exemplet är en annons för Braun 

örontermometer och innehåller ett avbildat barn, vars blick kräver inter-

aktion av läsaren. Med en ideationell analys går det vidare att fånga att 

barnet kräver att mammor konsumerar expertväglett. 

I annonsen återfinns en vit rockärm som konnoterar expertauktoritet på ett 

liknande sätt som i 1940-talsannonserna, jfr (52) och (53). Rockärmen 

fungerar alltså som ett symboliskt attribut, en analys som motiveras av att 

det inte går att skilja mellan attributet och dess bärare. De är s.a.s. identiska. 

Även det avbildade stetoskopet konnoterar vetenskapsexpertis, och det 

visuella rimmet mellan stetoskopets vita bakgrund och den vita rocken 

realiserar elementen som tillhörande samma informationsenhet (jfr Machin 

2004 och van Leeuwen 2004 för hur enskilda attribut kan konnotera 

identitetstyper).  

Personen i fotografiets vänstra del representeras å sin sida som bärare av 

olika delattribut – ett barn, en u-ringad tröja, långt hår, slät ansiktshy, bröst 

och fylliga läppar – som tillsammans konstituerar helhetsidentiteten ’mamma’ 

(jfr van Leeuwen 2008:144 f.). Fragmentet illustrerar på så vis den större 

tendens som handlar om att föräldraskapstematiserande texter – även 

annonser – i typfallet innehåller visuella representationer av mammor.  
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(77)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ViF 2013, 1:20)  

En kvinnlig subjektsposition hierarkiseras alltså som konsument av barn-

relaterade varor. I vissa fall sker det med en relativt subtil användning av 

enstaka gruppkategoriserande attribut, som t.ex. manikyrerade naglar (ViF 

2013, 8:55), långt hår (ViF 2013, 6:108), slät ansiktshy (ViF 2013, 1:27) och 

målade ögonfransar (ViF 2013, 10:88). Van Leeuwen (2004:95) beskriver 

visuell kategorisering som ett kontinuum mellan generalitet och specificitet, 

och i (77) och de övriga hänvisade annonserna överskuggas de avbildade 
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personernas individuella särdrag av kategoriserande standardattribut för 

gruppen ’kvinna’.53 

I den aktuella annonsen fungerar den expertkonnoterande armen och 

mammans hand och handled som vektorer i en dubbelriktad aktionsprocess 

där den avbildade experten och mamman representeras som interaktörer (jfr 

Björkvall 2009:65). Den dubbelriktade aktionsprocess medieras dock av en 

termometer, som på så vis legitimeras som ett medel för interaktionen 

mellan mammor och vetenskapsexpertis. En liknande medelorientering arti-

kuleras även i annonsens skrift: ”När du använder din Braun ThermoScan® 

örontermometer, gör du vad läkare gör varje dag”. I citatet rationaliseras 

termometern som ett medel för en expertpraktik, och medelorienteringen 

realiseras som en tidsspecificerande sats. 

Att det är en asymmetrisk expert–amatör-relation som termometern medi-

erar understryks även av den vertikala vinkeln mellan den vita rockärmen 

och mamman. Den expertkonnoterande interaktören representeras nämligen 

som vertikalt överordnad mamma-interaktören.54 Återvänder vi till det 

avbildade barnet framstår det således som att barnets blick kräver att mam-

mor konsumerar för att kunna praktisera föräldraskap på ett expertväglett 

sätt. 

Exempel (77) kan läsas som ett fragment av hur expertvägledd konsum-

tion legitimeras, och tendensen framträder i en rad olika texter. Exempelvis 

annonseras en nappflaska som ”Medicinskt beprövad” och ”Konstruerad av 

Dr. Craig Brown” (ViF 2013, 4:78) medan t.ex. en solkräm legitimeras som 

”en medicinsk uppfinning” (ViF 2013, 7:91). I en annons för barnkläder 

representeras de annonserade varorna som ”øko-tex certifierade” (ViF 2013, 

5:101), där participet ”certifierade” är en inkongruent realisering av process-

betydelsen ’certifiera’. Participet packar alltså in en expertlegitimerad för-

säkran av den annonserade varans miljövänlighet, varmed den presumtiva 

läsaren positioneras som miljömedvetet konsumerande. 

Annonsen i (77) kan läsas som en illustration av hur föräldraskaps-

relaterad konsumtion representeras som en kvinnlig angelägenhet, samtidigt 

som konsumtion representeras som ett sätt att praktisera föräldraskap på i 

(76). En intertextuell tolkning blir således att konsumtion legitimeras som ett 

sätt att praktisera moderskap på. Slutsatsen finner stöd hos Brembeck 

(2013), som analyserar konsumtion som en konstituent i moderskap. Brem-

beck menar att konsumtion av barnrelaterade varor inte sällan fyller en i det 

närmaste passagerituell funktion för kvinnors inträde i föräldraskaps-

                          
53 Van Leeuwen (2004, 2008) skiljer mellan fysiologiska och kulturella attribut, men i de 
refererade annonserna är distinktionen mellan kulturella och fysiologiska attribut problem-
atisk att dra. Snarast bör långt hår, slät hy, målade ögonfransar, och pedikyrerade naglar 
förstås som kulturellt betingade fysiologiska attribut. 
54 Kress & van Leeuwen (2006:140 ff.) beskriver framförallt hur vertikala vinklar har poten-
tial att realisera interpersonell attityd och positionera läsare i termer av (a)symmetri. 
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praktiken. På ett liknande sätt analyserar Molander (2011) vardagsmiddags-

konsumtion som ett sätt att praktisera moderskap. Brembeck (2013) och 

Molander (2011) delar alltså analysen av moderskap och konsumtion som 

ömsesidigt konstituerande. Molander (2011:225) kommer till slutsatsen att 

det var moderskapet ”som kunde förklara många av kvinnornas överväg-

anden och beslut i samband med måltidskonsumtionen”. 

Hittills har det påvisats hur konsumtion å ena sidan representeras som en 

praktik med kvinnliga deltagare, samtidigt som legitim moderlig konsumtion 

representeras som barnreglerad och expertvägledd. I analysen av (74) till 

(76) har det dessutom antytts att en legitim förälder konsumerar medvetet, 

och att konsumtion rättfärdigas med hänvisning till moraliska och etiska 

värden är påtagligt i stora delar av materialet. Exempelvis saluförs me&I:s 

ekologiska barnkläder med skrivningen ”kläder för coola barn och medvetna 

föräldrar” (ViF 2013, 5:101), där förmånsomständigheten rationaliserar det 

annonserade klädmärket utifrån målet att främja coola barns coolhet och till-

fredsställa föräldrars självpositionering som ”medvetna” och miljömedvetna. 

Tendensen framträder även i landstingstidningarna, där i första hand med-

vetet hälsofrämjande konsumtionssätt legitimeras, vilket bl.a. framgår i text-

erna Makrill som mellanmål? (Halland Bästa livsplatsen 2013:12 f.) och 

Hajja hälsan är här (Norrbotten Utsikt 2013, 1:16). 

Analysen visar att det i första hand är etiska, barnreglerade och expert-

vägledda konsumtionssätt som legitimeras, medan ekonomisk-rationella 

argument i princip lyser med sin frånvaro. Iakttagelserna pekar på så vis mot 

en ekonomiskt privilegierad position som kan konsumera utan hänsyn till 

pris. 

Forsberg (2009:31 f.) menar att social klass å ena sidan relaterar till in-

komstnivå och utbildningsgrad, men betonar samtidigt att klass bör förstås 

som en diskursiv positionering som både kategoriserar människor och är 

central för människors möjlighet att tillägna sig såväl finansiella som kultur-

ella resurser. Möjligheten att positionera sig som en legitimt konsumerande 

förälder betingas alltså av både av inkomstnivå och av konsumtionskapital. 

Diskursen om konsumtion fungerar på så vis exkluderande. Det är helt en-

kelt inte ekonomiskt möjligt för alla att konsumera på legitima sätt. Slut-

satsen stöds även av Ekström (1999:98) som konstaterar att barns påverkan 

på föräldrars konsumtionsvanor korrelerar med socioekonomisk nivå. Att 

den konsumerande positionen betingas av ekonomiska resurser bidrar till att 

mindre välsituerade föräldrar ges mindre möjlighet att inta positionen som 

legitim förälder, och därmed mindre möjlighet att tillgodogöra sig den kul-

turella resurs som ett legitimt föräldraskap innebär.  

I avsnittet har det även tydliggjorts att konsumtion naturaliseras på ett sätt 

som inte finner motsvarighet i materialet från 1870- och 1940-talet, vilket 

motiverar en principiell jämförelse med hur diskursen om modern som pri-

mär förälder reproduceras som legitim i 1940-talsmaterialet. Analogin mel-

lan hur moderskap och konsumtion reproduceras som legitima praktik-
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aspekter pekar nämligen mot principiella slutsatser beträffande diakron dis-

kursanalys och legitimering: när diskurser om sociala praktikers kärn-

aspekter (dvs. aktörer och handlingar) har fått legitimt fäste, legitimeras i 

stället delaspekter hos kärnkomponenterna (dvs. utförandesätt och deltagar-

kvalifikationer).  

Samtidigt indikerar analysen att legitimitet inte bör beskrivas som dia-

kront påvisbar avsaknad av legitimering eller som ett diskursivt tillstånd. 

Analysen fångar i stället hur legitimitet reproduceras aktivt, bl.a. genom att 

legitimeringar realiseras på interpersonellt svåråtkomliga sätt. Även denna 

iakttagelse går att relatera till 1940-talets moderskapsrepresentationer, men 

också till 1870-talets förgivettagande sanningar om en gudomlig världs-

ordning. Den realiseringsorienterade analysen fångar med andra ord hur legi-

timeringar kan representeras som legitima. 

Som påpekats åberopas ofta en diskurs om barns önskningar och behov 

för att reglera särskilda konsumtionssätt. Samma diskurs åberopas även för 

att reglera många andra aspekter av föräldraskapspraktiken, vilket diskuteras 

vidare i nästa avsnitt. 

6.6 En barnreglerad subjektsposition 

Som redan antytts åberopas diskurser om barns behov, viljor och rättigheter 

för att reglera föräldraskap i 2010-talsmaterialet. Ett legitimt föräldraskap 

representeras med andra ord som reglerat av och centrerat kring barn. 

Liknande iakttagelser har tidigare gjorts av bl.a. Forsberg (2009:28, jfr 

Bekkengen 2006:154) som menar att (medelklass)föräldrars vardagsliv ten-

derar att kretsa kring barn och deras behov. Gillis (2003) gör liknande iakt-

tagelser och Engwall & Peterson (2010:20) betonar att barns behov och tid 

har kommit att ges högre prioritet än vuxnas. I detta resultatavsnitt under-

söks hur hänvisningar till barns individuella behov och viljor etablerar en 

barnreglerad subjektsposition och vad det på diskursiv nivå innebär att barn-

ets perspektiv tillmäts reglerande status. Subjektspositionen artikuleras fre-

kvent i hela undersökningsmaterialet och resultatavsnittet följer två spår: för 

det första åskådliggörs hur hänvisningar till expertröster, inte sällan psyko-

logiska, artikulerar ett barnorienterat och lyhört föräldraideal. För det andra 

uppmärksammas fragment där ett barnorienterat perspektiv åberopas av för-

äldrar i självreglerande syfte. 

Att barnreglerat och lyhört föräldraskap legitimeras med hänvisning till 

vetenskapsauktoriteter låter sig illustreras med ViF-texten Vilken upp-

fostringstil passar dig bäst? där psykologen Malin Bergström bl.a. ”menar 

att […] grunden för god uppfostran är det lyhörda föräldraskapet” (ViF 

2013, 5:109). I expertutsagan rationaliseras lyhört föräldraskap som ett 

medel (”grunden”) för förebildlig (”god”) uppfostran med en identifierande 
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omständighetsprocess. Samma psykologiska auktoritet specificerar även det 

lyhörda föräldraskapets kännetecken i (78). 

(78) […] i det lyhörda föräldraskapet är det inte bara föräldrarna som 

uppfostrar barnet. Barnet lär också föräldrarna vad som är möjligt 

och rimligt. (ViF 2013, 5:110) 

I exemplets första mening förklaras lyhört föräldraskap genom att från-

skrivas ett habituellt kännetecken i den negerade attributiva processen ”är 

[…] inte”. Det interpersonella satsadverbialet ”bara” graderar dock nega-

tionen och gör gällande att ett förebildligt föräldraskap inte endast känne-

tecknas av föräldrars asymmetriska överordning i förhållande till barn.  

I exemplets andra mening fortsätter förklaringen av lyhört föräldraskap, 

som realiseras genom att den generiska aktören ”barn” uppträder som aktör i 

den materiella processen ”lär”, vars mottagare utgörs av ”föräldrarna”. Barns 

förklarade roll som utlärare fordrar dock ingen institutionellt sanktionerad 

kunskap. I stället förutsätter rationaliseringen att barn genom sin existens 

besitter essentiell kunskap som sätter ramarna för ”vad som är möjligt och 

rimligt” i det lyhörda föräldraskapet. Barn och föräldrar förklaras på så vis 

som ömsesidiga auktoriteter med mandat att reglera varandras handlande.  

Att en individualiserad syn på barnet åberopas för att reglera och styra 

föräldraskap framgår även tydligt på 1177 och i texten Att bli förälder, se 

(79). I exemplet förklaras barn och föräldrar som individer, och barnets 

individualitet åberopas för att legitimera ett lyhört och barnreglerat föräldra-

skap. Texten anges vara granskad av ”Susanne Ewald Lundberg, psyko-

terapeut”, varmed rationaliseringarna representeras som vetenskapsförank-

rade. 

(79) Den nya familjemedlemmen har en egen vilja redan från början och 

behöver tid och uppmärksamhet. […] Alla barn och föräldrar är 

individer med olika behov och förutsättningar. Syskon är ofta olika 

sinsemellan. Det som fungerar för ett syskon behöver inte fungera lika-

dant för ett annat barn i syskonskaran.55 

I exemplets inledning förklaras ”Den nya familjemedlemmen” genom att till-

skrivas det karaktärsbestämmande attributet ”en egen fri vilja”. Tids-

omständigheten ”redan från början” anger vidare att det är en medfödd egen-

skap och förklaringen gör gällande att barn föds med en egen vilja. Därefter 

uppträder det förklarade barnet som bedömare i en personlig modalitets-

metafor (”behöver”), och representeras på så vis som en personlig auktoritet 

som kräver ”tid och uppmärksamhet” av föräldrar. 

I exemplets efterföljande mening rationaliseras vidare ”barn och för-

äldrar” genom att tillskrivas det förklarande värdet ”individer med olika 

                          
55 http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Foraldraskap/Att-
bli-foralder/ 
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behov och förutsättningar”. Med hänvisning till psykologisk vetenskaps-

auktoritet artikuleras alltså sanningar om vilja och behov som medfödda och 

individkonstituerande egenskaper. 

Att psykologiska expertauktoriteter legitimerar lyhörd och barnreglerad 

fostran låter sig även illustreras med ViF-texten Så stärker du din dotters 

självkänsla, se (80). I exemplet projicerar en psykologisk expertauktoritet 

(”Malin Bergström”) en utsaga där lyhörd fostran evalueras som relevant 

(”det viktigaste”). 

(80) Malin Bergström menar att det viktigaste man kan göra som förälder 

när barnen är riktigt små är att vara lyhörd, och hon tycker det är 

något svenska föräldrar är bra på. 
  – Det handlar om känslomässig inlevelse. I stället för att ställa upp 

generella bilder för hur barn, eller flickor, ska vara anpassar vi våra 

krav utifrån vad våra barn klarar av. (ViF 2013, 5:37) 

Psykologen värderar även ”svenska föräldrars” förmåga till lyhördhet posi-

tivt, och i exemplets avslutning artikuleras en förklaring av hur ”vi [svenska 

föräldrar]” fostrar barnanpassat. Förklaringen, som realiseras genom att en 

generisk referent (”vi”) uppträder som aktör i en materiell process, beskriver 

ett habituellt beteende hos svenska föräldrar. Aktören ”vi” fungerar sam-

tidigt som ett slags konformitetsauktoritet som anger hur ’alla svenska 

föräldrar’ fostrar barn. Själva barnanpassningen rationaliseras i sin tur som 

målorienterad genom den förmånsspecificerande satsen (Halliday & 

Matthiessen 2014:322) ”utifrån vad våra barn klarar av”. En legitim och 

rationellt svensk förälder anpassar alltså sin fostran med hänsyn till det indi-

viduella barnets förmågor. Liknande fragment återfinns i en landstings-

tidning där bekräftande och lyssnande – dvs. lyhörda – karaktärsdrag 

rationaliseras som medel för flickors självkänsla, dock med hänvisning till 

en hälsocoach i stället för en psykolog (Östergötland Hälsotecken 2013, 1:8). 

De hittills redovisade analyserna illustrerar hur representationerna känne-

tecknas av ett ömsesidigt uppfostringsideal. Johansson (2007:24, 32 ff.) visar 

hur den barncentrerade och individualiserade synen på familjemedlemmar 

drivits fram av (mer eller mindre populär-)psykologiska experter sedan 

1970-talet och härleder tendensen till en generell demokratisering av sub-

jektet (jfr Forsberg 2009). En demokratiserad syn på subjektet gör det 

möjligt att, som i (79), åberopa barnet som en personlig auktoritet med 

mandat att reglera föräldraskap. Samtidigt fångar avhandlingens diakrona 

perspektiv en kontinuitet mellan 2010-talsrepresentationerna och 1940-tals-

fragmenten där psykologiska och pedagogiska auktoriteter erkänner barn 

som personliga auktoriteter, se t.ex. analysen av (43) och (54). Subjekts-

positionens härkomstlinjer går alltså längre tillbaka än vad Johansson gör 

gällande. 

Positioneringen av barn och föräldrar som ömsesidiga personliga aukto-

riteter motiverar även en problematisering av van Leeuwens (2008:106) 
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antagande om personlig auktoritetslegitimering som beroende av hierarkisk 

rollfördelning och institutionaliserad asymmetri. Antagandet vilar nämligen 

mot en begränsad maktanalys och ett antagande om att personer i institu-

tionella sammanhang kan ha auktoritär makt eller inte. Med empiriska 

belägg och stöd i såväl en Foucaultinspirerad maktförståelse som i tidigare 

forskning framgår dock hur personlig auktoritetslegitimering kan distribu-

eras på mer intrikata sätt än genom asymmetrisk rollfördelning.  

Med en diakron jämförelse av analyserna från 1870- och 1940-talet, där 

patriotiska och folkhemsrelaterade subjektspositioner legitimeras utifrån kol-

lektiva ideal och samhällsuppbyggliga motiv, går det vidare att spåra en 

diskontinuitet från ”kollektiva strukturer och gemenskaper till individen och 

till dennes valmöjligheter” (Johansson 2009:49 f.). På 1940-talet regleras 

inte sällan uppfostringssätt utifrån ett mål att dana ”den goda samhälls-

medlemmen”, medan fostran i 2010-talsmaterialet tydligare regleras utifrån 

individbekräftande och -stärkande syften. Den diakrona analysen vittnar 

således om en diskontinuerlig variation mellan det gemensamma och det 

individuella. Denna variation går att beskriva som en nyliberalisering av 

föräldraskapsdiskursen, om vi med nyliberalism syftar på strävan att ”skapa 

mer differentiering och nya möjligheter” såväl som ”att upphöja individen 

och individualismen till en kulturell sanning” (Johansson 2009:42). Som 

framgår reproducerar nämligen de expertartikulerade diskurserna att en 

legitim förälder utgår från att barn ”redan från födseln” har en egen vilja som 

bör bejakas. Således bör föräldrar implementera barns röster, åsikter, viljor 

och behov i det familjära beslutsfattandet. Detta barnimplementerande upp-

fostringsideal reglerar föräldrar till att fostra (och styra) barn mot (val)frihet, 

dvs. till att bli liberala subjekt (jfr Nilsson 2008:133). 

Som nämndes inledningsvis återfinns även fragment där föräldrar reglerar 

sin egen praktik med hänvisning till en diskurs om barnets autonomi. I 

sådana fragment förankras dock sällan den reglerande diskursen hos några 

vetenskapliga experter, vilket låter sig illustreras med ett blogginlägg där 

Löwengrip resonerar kring den kommande förlossningen såväl som det 

kommande livet som tvåbarnsförälder. I exemplet artikuleras sanningar om 

att barn dels är livskonstituerande, dels är livets reglerande centrum: 

(81) Jag trodde nog att jag skulle vara mer rädd än vad jag är. Eftersom jag 

idag vet hur mycket ett barn påverkar livet. Det är liksom inte en detalj i 

sitt liv utan HELA sitt liv och allt annat kretsar runt omkring det.56 

I exemplets tredje grafiska mening förklaras barn (”Det”) genom att av-

skrivas det identifierande värdet ”en detalj i livet”, samt genom att tillskrivas 

värdet ”HELA sitt liv”. Att ha barn likställs alltså med att ha ett liv. Därefter 

uppträder ”allt annat” som aktör i den materiella processen ”kretsar runt”, 

                          
56 http://blondinbella.se/2015/01/vecka-28/  

http://blondinbella.se/2015/01/vecka-28/
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och platsomständigheten ”omkring det” specificerar barnet som ett centrum 

kring vilket allt kretsar. Denna förklaring positionerar barnet som en livs-

reglerande auktoritet, varmed Löwengrip positionerar sig själv som barn-

reglerad. Fragmentet illustrerar på så vis Engwall & Petersons (2010:20) 

iakttagelse om hur barns behov och tid tenderar att tillmätas högre status än 

vuxnas. 

Tendensen att föräldrar reglerar sina egna åsikter och handlingar med 

hänvisning till en diskurs om barns autonomi går även att belysa med den i 

ViF återkommande textkategorin Föräldraduellen, där två föräldrar med 

olika åsikter får besvara samma fråga. Exempel (82) är hämtat från en duell 

som utgår från frågan ”Bikini på små barn?”. 

(82) När hon var bebis var det mitt val som gällde, och då hade hon en UV-

dräkt på sig. Nu när hon är 3 år anser jag att det viktigaste är att Mira 

har rätten att välja, men det är jag som bestämmer vad hon har att välja 

mellan. (ViF 2013, 6:43) 

Föräldern försvarar ståndpunkten att låta 3-åringar använda bikini genom att 

tillskriva barnets rätt att välja det evaluerande attributet ”det viktigaste”. I 

ljuset av (80) går det att se förälderns självlegitimering som en implemen-

tering av expertartikulerade utsagor om vikten av att bejaka och bekräfta 

barnets individualitet och fria vilja. En expertsanktionerad föreställning om 

barns fria vilja gör det alltså möjligt för föräldern att rättfärdiga sina stånd-

punkter och sitt handlande. I en annan Föräldraduell med frågan Bo i stan 

med småbarn? (ViF 2013, 10:43) legitimerar såväl den nej- som ja-sägande 

föräldern sina svar med hänvisning till barns behov. 

Fragment av denna typ kan beskrivas som genomsyrade av en ”tera-

peutisk blick” (Johansson 2007:138) som bejakar ett psykologiskt erkän-

nande av barnets individualitet. Expertformulerade sanningar och argument 

implementeras alltså i föräldrarnas självrepresentationer. Uttryckt annor-

lunda verkar det som att expertdiskurserna styr föräldrarna till att styra sig 

själva. Ett sista fragment som styrker denna iakttagelse, men som också 

belyser hur den barnreglerade positionen villkoras av konsumtionskapital, 

hämtas från Blondinbella. I exemplet besvarar Löwengrip en läsarfråga som 

handlar om huruvida hon och hennes man funderat på om deras son ska 

börja spela något instrument när han blir större, se (83). Frågeställaren 

uttrycker ånger över att hen inte introducerat instrument för sina egna barn 

tidigare, ”för det är så himla roligt nu när de är äldre!”. 

(83) Vilken rolig fråga. Jag vill ju egentligen att Gillis ska göra allt. Jag vill 

att han ska få möjlighet att testa varenda instrument och sport som 

finns så han har möjlighet att välja det han tycker är roligast. 

Instrument jag har inte funderat på så mycket men jag håller med, jag 

önskar att jag kunde spela piano. Gillis kommer att få börja på simskola 

så fort han är redo för att hela Odds familj har simmat och det ligger 

liksom i ”generna” men det är viktigt att Odd och jag backar så att 
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han får välja sina fritidsintressen själv. Vi kommer aldrig att tvinga 

honom göra en massa saker och är det något han verkligen vill göra så 

kommer vi aldrig att stoppa honom. Mina föräldrar hade inte råd att 

låta mig hålla på med en massa sporter när jag var yngre så det känns 

häftigt och tryggt att Gillis faktiskt kan välja aktivitet utifrån intresse 

och inte utifrån vår plånbok.57 

I exemplets första fetmarkerade mening rationaliseras ståndpunkten att låta 

barnet testa ”varenda instrument och sport som finns” utifrån effekten att ge 

barnet möjlighet att göra ett eget val. Den effektorienterade rationaliseringen 

realiseras i kombination av satsinledaren ”så” och verbgruppen ”har möjlig-

het”, som här realiserar en liknande effektbetydelse som verben får och ger 

kan realisera. Ungefär i exemplets mitt uppträder en liknande rationalisering 

där det evalueras som ”viktigt” att föräldrar ”backar” utifrån effekten att ge 

barnet möjlighet att välja själv. Även denna rationalisering realiseras genom 

en kombination av en följdspecificerande satsrelation (”så att …”) och en 

effektprocess (”får”). Löwengrips självreglering följer alltså den rationali-

serande formeln ’jag gör x så att barnets fria vilja bejakas’. 

I den efterföljande meningen reglerar Löwengrip sitt och sin mans för-

äldraskap genom att representera sonens vilja som ett villkor (i en vill-

korande sats) för deras egna beteenden. Den villkorande representationen av 

sonens vilja implicerar det auktoritetslegitimerande svaret ’för att barnet vill 

det’ som svar på varför Löwengrip och hennes man praktiserar föräldraskap 

på ett särskilt sätt. 

Avslutningsvis evaluerar den mentala processen ”känns häftigt och 

tryggt” barnreglerad fostran som källa till positiv affekt, varefter medel-

omständigheterna ”utifrån intresse” och ”inte utifrån vår plånbok” specifi-

cerar vilka typer av val som (inte) triggar positiva känslor. Val gjorda med 

”plånboken” associeras med inskränkt frihet, samtidigt som val gjorda utan 

hänsyn till kostnad legitimeras som lyckobringande. Att praktisera föräldra-

skap på ett lyckogenererande och barnreglerat sätt villkoras på så vis av eko-

nomisk privilegiering. 

Exempel (81)–(83) illustrerar hur föräldrars självregleringar genomsyras 

av och rekontextualiserar den typ av vetenskapsförankrade rationaliseringar 

som spåras i (78)–(80). Analyserna visar på så vis hur populärpsykologiska 

diskurser styr subjekt till att styra sig själva, ett fenomen som med hänvis-

ning till Foucault (2008b) brukar kallas för conduct of conduct (se även 

Gordon 1991:2 och Bergman m.fl. 2011:17). Foucault (2008b:199) skriver 

bl.a. om hur statlig styrning av befolkningen sker med styrningsmedel som ”i 

någon mån är immanenta i förhållande till befolkningen” och att befolk-

ningen utgör styrningens ”medel och mål”. Foucaults resonemang klargör på 

ett principiellt plan hur vetenskapliga råd och institutionellt sanktionerad 

                          
57 http://blondinbella.se/category/dagens-fraga/ 

http://blondinbella.se/category/dagens-fraga/
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kunskap styr föräldrar: målet för expertrådgivningen är styrning av föräldrar 

och barn, och medlet för önskad styreffekt går genom föräldrarnas själv-

reglerande implementering av den expertartikulerade diskursen.  

Vetenskaplig rationalitet och psykologiskt artikulerade sanningar upp-

träder alltså immanent i föräldrarnas resonemang, och en expertformulerad 

logik fungerar på så vis som ett medel för självstyrning och självreglering. 

Iakttagelsen relaterar även till van Leeuwens (2008:116) distinktion mellan 

erfarenhetsmässig och vetenskaplig rationalitet, där den senare beskrivs som 

förankrad i specialiserade och vetenskapliga kunskapsproducerande institu-

tioner, medan den förra bygger på vardagligt sunt förnuft. Vad föräldrarna 

gör är att rekontextualisera (populär)vetenskaplig rationalitet som sunt för-

nuft. 

Exempel (82) och (83) antyder vidare att konsumtionsrelaterade praktiker 

legitimeras med hänvisning till barnet som auktoritet, något som även på-

visades i avsnitt 6.5. Detta är en generell tendens i materialet, och t.ex. 

åberopas expertauktoriteten ”Jenny Jägerfeld, psykolog och författare” i en 

ViF-text för att legitimera ett råd om att låta barn bestämma vilken (nyttig) 

mat som inhandlas i affären (ViF 2013, 10:84 ff.). Den barnreglerade sub-

jektspositionen reproduceras med andra ord i samspel med en ekonomiskt 

privilegierad position som har möjlighet att låta barn reglera bl.a. boende-

form, kläd- och matvaruinköp och fritidsaktiviteter. Johansson (2009:76) 

bekräftar att individualiserings- och valfrihetsidealets förverkligande har 

tydliga klassimplikationer genom att vara avhängigt ekonomiskt (och soci-

alt) kapital.  

Den barnreglerade positionen är alltså delvis sammanflätad med den kon-

sumerande, men skiljer sig samtidigt åt från såväl den konsumerande som 

den oroliga genom att inte lika tydligt sammanlänkas med kvinnligt för-

äldraskap. Det förefaller inte vara en huvudsakligen kvinnlig angelägenhet 

att fostra lyhört, utan något som rör föräldraskap i allmänhet, dvs. även 

fäder. Vad som i övrigt kännetecknar representationerna av faderskap upp-

märksammas i nästa resultatavsnitt. 

6.7 En manlig och frivillig subjektsposition 
I detta avsnitt undersöks representationer av faderskap och en skillnad 

gentemot de tidigare undersökningsperioderna handlar om hur faderskap 

legitimeras i långt högre omfattning. I 1870- och 1940-talsmaterialet lyser 

faderskapsrepresentationer i regel med sin frånvaro, och att omfattningen av 

faderskapsrepresentationer inte finner motsvarighet i tidigare historiska peri-

oder bekräftas av Lorentzen (2012:119). 

I 2010-talsmaterialet är det framförallt en hemma- och närvarande fader-

skapsposition som legitimeras, och representationerna utgår från en verklig-

hetsbeskrivning där mammor påvisas som de som tillbringar mest tid med 
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barn. I kapitlets inledning berördes 2010-talets postbiologiska potential, men 

det är samtidigt tydligt hur representationerna domineras av en heterosexu-

alitetsnorm. 

Det föreliggande avsnittet syftar till att åskådliggöra hur ett närvarande 

och jämställt faderskap legitimeras utifrån såväl ekonomiskt-rationella in-

citament som utifrån förställningar om faderskap som källa till manlig 

personutveckling. Vidare syftar avsnittet till att belysa hur den legitimerade 

diskursen om jämställt faderskap uppträder i konflikt med en diskurs om det 

manliga subjektets autonoma rätt till självbestämmande. 

Hur hemmavarande och närvarande faderskap legitimeras utifrån eko-

nomiskt-rationella incitament låter sig illustreras med ViF-texten JUST NU 

Pappor har visst råd att vara hemma, varifrån (84) är hämtat. I exemplet 

åberopas en ekonomiexpert för att delegitimera föreställningen om att mäns 

uttag av föräldraledighet (i heterosexuella parrelationer) skulle vara en för-

lustaffär. Experten uppträder som talare i en verbal process (”säger”), i vars 

utsaga den nämnda uppfattningen irrationaliseras genom att tillskrivas det 

falsifierande värdet ”myt”.  

(84) Det är en myt att familjer förlorar pengar på att den som tjänar mest 

(oftast papporna) tar ut mer av föräldrapenningen. – I många fall är 

det tvärtom! […] säger Gunilla Nyström, privatekonom på SEB. (ViF 

2013, 1:22)  

Att irrationaliseringen förankras hos en ekonomiexpert medför att falsifi-

eringen representeras som institutionellt vidimerad och objektiv, vilket i sin 

tur implicerar den rationaliserande betydelsen ’föräldralediga pappor är 

privatekonomiskt rationellt’. I en annan ViF-text artikulerar samma eko-

nomiexpert följande, snarlika, rationalisering: ”Många familjer skulle […] 

tjäna på att den med högst lön tar ut en större del av föräldraledigheten.” 

(ViF 2013, 3:46). Effektprocessen ”skulle tjäna” förutser familjeekonomiska 

vinster med att föräldern med högst inkomst tar ut mest föräldraledighet. I 

exemplet tematiseras inte pappor explicit, men liksom i (84) utgår represen-

tationen från att pappor i regel tjänar mer än mammor. Föräldralediga fäder 

legitimeras på så vis utifrån ett ekonomiskt incitament, enligt formeln ’Gör 

X så att ni tjänar pengar’. En faderlig subjektsposition tillskrivs alltså eko-

nomisk makt att bestämma över och påverka familjeekonomin i en gynnsam 

riktning. 

Lorentzen (2012) iakttar en diakron förändring i fråga om hur fäders 

familjefunktion definierats på olika sätt från 1900-talets mitt till 2000-talet. 

Vid mitten av 1900-talet präglades representationerna av ett fokus på faderns 

funktion för familjen: ”Far skulle først og fremst forsørge mor og barn, og 

derigjennom bli en anerkjent og god mann i samfunnet” (Lorentzen 2012: 

120), medan senare och nutida representationer i stället tenderar att fokusera 

fäders funktion inom familjen, och då särskilt en intim och närvarande rela-

tion till barn. Lorentzen betonar dock att diskursen om faderns inomfamiljära 
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funktion inte är ny, utan snarare en tillbakagång till vad som präglade dis-

kurser om faderskap under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (jfr 

även Berglund 2007). Avsnittets inledande exempel bekräftar å ena sidan hur 

fäders inomfamiljära funktion betonas på 2010-talet, men nyanserar å andra 

sidan iakttagelsen genom att påvisa hur det inomfamiljära faderskapet legi-

timeras utifrån argument som betonar pappors försörjarfunktion. Genom att 

verka inom familjen kan den faderliga funktionen för familjen bibehållas. 

Som nämndes inledningsvis legitimeras faderskap även som källa till 

manlig lycka och personutveckling. Att faderskap länkas samman med en 

lyckodiskurs går att skönja på 1177 och illustreras med fragmentet i (85), där 

diskursen realiseras visuellt.58 

(85)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiet i (85) har påtagliga likheter med de 1940-talsfragment där ny-

blivet föräldraskap legitimeras som en källa till kvinnlig lycka, se (32) och 

(38). I (85) avbildas dock såväl en man som en kvinna som upplevare av 

positiv affekt (jfr Martinec 2001), och de avbildade personernas blickar 

representerar barnet som fenomenet för glädjen. I texten sammanlänkas sam-

tidigt temarubriken Barn och föräldrar, textrubriken Att bli förälder och den 

avbildade mannens t-shirt. Deras gemensamma ärtgröna färg rimmar visuellt 

och representerar nyblivet manligt föräldraskap och lycka som delar av 

samma informationsenhet (jfr Kress & van Leeuwen 2006:203 f.). 

Liknande fragment av hur faderskap legitimeras som en källa till manlig 

lycka återfinns på många platser i ViF, särskilt i texter där fäder själva 

kommer till tals. Exempelvis evaluerar Lars-Åke sin självvalda position som 

hemmapappa som ”bara positivt och roligt” i Familj & RELATIONER 

Familjerna som går mot strömmen (ViF 2013, 10:54). Iakttagelsen finner 

                          
58 http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Foraldraskap/Att-
bli-foralder/ 
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också stöd hos Lorentzen (2012:123 f.) som iakttar att män tenderar att 

lockas till faderskap utifrån en föreställning om att det är ”morsomt”. 

Som sagts legitimeras faderskap även som källa till manlig person- och 

individutveckling, och inte sällan sker det med ett metafor- och bildspråk 

som konnoterar spänning, risktagande och heroiskhet; genom att positionera 

sig som pappa erbjuds män möjlighet att leva ett spännande och heroiskt liv. 

Tendensen låter sig illustreras med en ViF-text där pappakrönikören Jonas 

Cramby intervjuas om sitt faderskap, se (86). Det exemplifierade fragmentet 

utgör en del av Crambys svar på frågan ”Hur såg din drömbild av hur du 

skulle bli som förälder ut innan du fick barn, och på vilka punkter funkade 

det som du trodde, respektive gick åt helsike?”. I svaret legitimeras fader-

skap genom att tillskrivas personomdanande effekter. Exemplets första 

effektorientering realiseras genom en kombination av en identifierande pro-

cess (”är”) och den temporalt jämförande satsen ”än jag var …”. Därefter 

evalueras föräldraskapets personomdanande effekter med ett evaluerande 

bildspråk som hämtas från en risktagande spelvärld. Faderskap legitimeras 

alltså genom att representeras i termer av en annan moraliskt uppskattad 

praktik. 

(86)  […] jag är en HELT annan person än jag var för fyra år sedan. Att 

bli förälder är som att gå från att spela vändåtta till att satsa en 

månadslön på roulette. Plötsligt har man något att förlora, livet får 

liksom en insats, det är självklart oerhört läskigt men också sjukt, sjukt 

spännande. (ViF 2013, 9:41) 

Det legitimerande bildspråket hämtas från spelvärlden, och jämförelsen 

realiseras med en omständighetsprocess enligt formeln ’x är som y’ (jfr 

Halliday & Matthiessen 2014:292 ff.). Liknelsen konnoterar faderskap med 

höga insatser och chans till storvinst. Bildspråket fortsätter i nästa grafiska 

mening där processen ”får” rationaliserar faderskap som insatsgenererande. I 

roulette krävs en insats för att spela, och i överförd betydelse rationaliseras 

föräldraskap och barn som insats i livets spel. Den metaforiska rationaliser-

ingen implicerar att föräldraskap och barn genererar manlig livsmening och 

avslutningsvis evaluerar Cramby sitt föräldraskap som ”sjukt, sjukt spän-

nande”. Exempel (86) illustrerar i första hand hur faderskap legitimeras som 

en personutvecklande källa till manlig livsmening. Samtidigt är det aktuali-

serade bildspråket interdiskursivt besläktat med en diskurs om ekonomisk 

avkastning, och det går på så vis att spåra en koppling till de ekonomiskt-

rationella argument som anförs i (84). 

Att manligt när- och hemmavarande föräldraskap rationaliseras som 

personutvecklande låter sig även illustreras med en ViF-passus där barn-

programledaren Markus Granseth säger att föräldraledigheten ”fick mig att 

återupptäcka världen!” (ViF 2013, 10:29). Johansson (2007:79) visar hur 

fäders självrepresentationer i ViF från 1980-talet ligger nära mina iakttag-

elser i 2010-talsmaterialet. Tendensen bekräftas även av Johansson & Klinth 
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(2007) som i en intervjustudie påvisar hur män betonar föräldraledighet som 

en positiv läroprocess och som ett sätt att orientera sig mot nya förhållnings-

sätt till livet.  

Resultatet finner även stöd i Bekkengens (2006) iakttagelse av hur rela-

tionen till barn artikuleras som en möjlighet för nutida svenska män att ut-

vecklas till människor, samt hos Johansson & Klint (2008), som driver tesen 

om att idén om den närvarande fadern konstituerar hegemonisk svensk man-

lighet. Johansson & Klint (2008:58, jfr Forsberg 2009:39, Gottzén & 

Jonsson 2012:9) menar alltså att subjekt som vill kvalificera till hegemonisk 

manlighet måste – förutom att positionera sig som rationell, målorienterad, 

karriärorienterad och disciplinerad – visa ”readiness to engage in child care, 

their child orientation, and their willingness to live up to the ideal of gender 

equality”. 

Plantin (2007:107) kan även visa hur det i första hand är medelklassmän 

som tenderar att konceptualisera faderskap som något nytt och självreflexivt, 

dvs. som en möjlighet att utveckla sin identitet och som ett sätt att lära känna 

nya sidor hos sig själv, medan arbetarklassmän i högre utsträckning tenderar 

att konceptualisera faderskap som en naturlig, välkänd och förutsägbar del 

av livet (jfr Gottzén & Johnsson 2012). Med empiriska belägg understryker 

dock Plantin att det inte är en korrelation med skarpa klassgränser, men att 

klasskorrelationen ändå är påvisbar. Med stöd hos Plantin framstår det som 

att de självförverkligande argument som framförs i mitt undersöknings-

material tillhandahåller svar på den implicerade frågan om varför medel-

klassmän bör välja att positionera sig som jämställda fäder. En man bör 

positionera sig som jämställd pappa för sin individuella självutvecklings 

skull. Samtidigt problematiserar såväl Johansson & Klint (2008) som 

Bekkengen (2006) idealet om jämställda fäder genom att påpeka att kvinnor 

fortfarande tar huvudansvaret för hushållsarbetet. 

Utifrån tidigare forskning går det alltså att hävda att det råder en 

diskrepans mellan diskurs och praktik, och i det följande presenteras ett antal 

fragment som illustrerar hur denna diskrepans reproduceras diskursivt. 

Legitimeringar av jämställda fäder uppträder nämligen ofta i konflikt med en 

diskurs om manliga subjekts autonomi och rätt till självbestämmande. I (87), 

som utgör en utsaga formulerad av samma privatekonomiska expert som 

åberopas i (84), villkoras jämställt föräldraskap av en diskurs om individens 

fria vilja. Inledningsvis evalueras det som icke-negativt att mammor tar ut 

den största delen av föräldraledigheten. Den expertsanktionerade evalu-

eringen villkoras därefter i den specificerande satsen ”om det är det man 

vill”. Den legitimerade jämställdheten villkoras och underordnas på så vis en 

diskurs om individers rätt till självbestämmande.  

(87) Jag säger inte att det är fel att låta mamman stanna hemma mer än 

pappan om det är det man vill, men jag tycker inte att man ska 
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basera det beslutet på en myt. […] Vad man sedan gör med den kun-

skapen är upp till varje familj. (ViF 2013, 3:47) 

Ekonomiexperten falsifierar därefter ett antagande, om att familjer skulle 

förlora pengar på att den med högst lön tar ut mest föräldraledighet, som 

argument för ojämställt uttag av föräldraledighet. Liksom i (84) falsifieras 

antagandet genom att representeras som ”en myt”. Ekonomiexperten varken 

delegitimerar ojämställt uttag av föräldraledighet eller legitimerar föräldra-

lediga fäder, utan delegitimerar endast ett ekonomiskt motiv till ett sådant 

beslut. Å ena sidan delegitimeras alltså en uppfattning om att det är eko-

nomiskt irrationellt att den med högst inkomst (”oftast papporna”) tar ut 

föräldraledighet. Å andra sidan delegitimeras endast denna uppfattning som 

argument till att låta kvinnan ta ut mest föräldraledighet, medan andra argu-

ment evalueras neutralt. Det representeras med andra ord som illegitimt att 

motivera en ojämställd fördelning av föräldraledighet med ”falska” ekonom-

iska incitament, samtidigt som fragmentet låter förstå att det finns andra 

legitima skäl. 

Exemplet illustrerar hur en föreställning om individens självbestämmande 

tillskrivs starkare reglerande mandat än diskursen om (ekonomiskt ratio-

naliserad) jämställdhet. Denna typ av diskursiva konflikt låter sig även illu-

streras med ett fragment från en ViF-text som tematiserar mammor och 

pappors fördelning av vab, dvs. dagar föräldrar stannar hemma för vård av 

sjukt barn. I inledningen till (87) uppmanas föräldrar att fördela vård av 

sjuka barn som ”NI vill”. På ett liknande sätt som i (87) evalueras det där-

efter som neutralt, alternativt icke-negativt, att endast en förälder vabbar. I 

exemplet tematiseras inte pappor och mammor explicit, men i källtexten 

avbildas en pappa med ett fotografi med den tillhörande bildtexten ”Idag är 

det onsdag – då vabbar pappa!”. 

(88) Gör som NI vill. Det måste inte vara dåligt att en förälder tar allt 

vab. Men man måste prata, så man inte fastnar i mönster som leder till att 

en känner sig bitter. (ViF 2013,1:65) 

Evalueringen realiseras som ett värderande attribut, som samtidigt modali-

seras i den negerade processen ”måste inte vara”. Modaliseringen lämnar 

interpersonellt tolkningsutrymme i fråga om sannolikhet, dvs. det kan vara 

dåligt, men det kan också vara bra att föräldrar inte delar på vab. Jäm-

ställdhet och närvarande faderskap etableras på så vis som en fråga för indi-

viden att ta ställning till. 

Snarlika fragment återfinns även i 1177-texten Att bli förälder, där 

skrivningen ”bra att man turas om” evaluerar ett gemensamt ansvar för barn 

positivt. I (85) framgår att texten förgrundar ett fotografi på en man och en 

kvinna, vilket antyder att det är mammors och pappors turtagande ansvar 

som skriften legitimerar, samtidigt som den villkorande satsen ”Om det är 

möjligt” modulerar evalueringen med låg grad av förpliktelse. Den låga 
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graden av förpliktelse representerar värderingen som interpersonellt förhand-

lingsbar, och sänker därmed dess reglerande krav. Den positiva värderingen 

av jämställt föräldraskap mellan mammor och pappor kan alltså beskrivas 

som interpersonellt öppen för alternativa tolkningar (jfr Martin & White 

2005:102 och Nord 2008:189 f. om utvidgad heterogloss). 

Med olika interpersonella resurser hierarkiseras alltså diskursen om indi-

viders rätt till självbestämmande över diskursen om närvarande och jämlikt 

faderskap. Bekkengen (2006:156) framhåller just mäns större möjlighet att 

välja huruvida de vill ”put the child-oriented discourse in practice or not” 

som förklaring till diskrepansen mellan diskursiv och praktiserad jäm-

ställdhet. Att faderskap artikuleras i ”kraftfältet mellan […] jämlikhet och 

valfrihet” har även poängterats av Klinth (2005:222), som menar att denna 

konflikt mer eller mindre har genomsyrat svensk pappapolitik alltsedan 

1960-talet. Bland annat visar Klinth hur mäns föräldraledighet har fram-

hållits som en gåva, snarare än som en fråga om plikt eller ansvar i den poli-

tiska diskursen om faderskap. De analyserade texterna reproducerar alltså en 

individualiserad människosyn som tycks svårförenlig med ett jämställd-

hetsideal som betonar kollektiva strukturer. Detta motiverar en slutsats om 

att diskursen om (den manliga) individens valfrihet har potential att ställa sig 

i vägen för positionen som hemma- och närvarande pappa. Ett manligt 

positionerat subjekt erbjuds alltså möjligheten att svara ”För att jag (inte) 

vill” på frågan om varför föräldraskap bör praktiseras på ett särskilt sätt.  

Betoningen av valfrihet, som träder fram i såväl vardagspopulära som 

politiska diskurser om faderskap, bidrar till att positionera män som sekun-

dära föräldrar. Underförstått låter diskursen om valfritt faderskap nämligen 

förstå att någon annan (implicit mamman) kommer att ta hand om barnen om 

pappan väljer att inte göra det (jfr Klinth 2005:223, Lind Palicki 2010:48). 

På olika diskursiva nivåer kännetecknas alltså faderskap av makt till val-

frihet, och Giddens (2008:101) framhåller valet som en fundamental kompo-

nent i det senmoderna självets livsstilsorienterade vardag. Som framgår i 

avsnitt 6.3 representeras dock moderskap som en naturaliserad snarare än 

valfri position för kvinnligt positionerade subjekt, vilket indikerar att fader-

skap och moderskap vilar på olika diskursiva premisser. Det närvarande och 

jämställda faderskapet representeras som ett livsstilsval per se, medan 

moderskapspositionen snarast sätter ramarna för vilka val som kvinnligt 

positionerade subjekt konfronteras med. Interdiskursiviteten mellan moder-

skap och kvinnlighet tycks ha en starkare positionerande verkan än den 

mellan faderskap och manlighet. Uttryckt annorlunda positioneras kvinnliga 

subjekt i högre utsträckning av diskurser om föräldraskap än vad som är 

fallet för manliga subjekt. 

Det jämställda faderskapet är alltså inte jämställt i fråga om positionering, 

men ur ett diakront perspektiv går faderskapsrepresentationerna samtidigt att 

förstå som ett motstånd och uttryck för en manlig strävan efter jämbördigt 

partnerskap, dvs. en strävan efter en position som inte bara verkar för 
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familjen genom försörjning etc., utan även i familjen genom omsorgsarbete 

och samarbete (jfr Lorentzen 2012:120). Icke desto mindre råder en påvisbar 

konflikt mellan jämställdhet och manlig subjektsautonomi, som, i kombina-

tion med att faderskap i regel legitimeras med ekonomiska och självförverk-

ligande incitament snarare än jämställdhetsargument, reproducerar den 

faderliga positionen som lockande och frivillig snarare än som obligatorisk. 

Analysen av hur manligt och kvinnligt föräldraskap relateras till varandra 

fördjupas delvis i nästa resultatavsnitt, som dock ägnar huvudsakligt intresse 

åt hur föreställningar om svenskhet reglerar föreställningar om föräldraskap. 

6.8 En svensk subjektsposition 

I avhandlingens samtliga undersökningsperioder går det att iaktta en inter-

dependens mellan föreställningar om föräldraskap och Sverige och svensk-

het. Samtidigt råder en diakron diskontinuitet i fråga om vad som känne-

tecknar denna interdependens. På 1870- och 1940-talet regleras föräldraskap 

utifrån dess potential som samhällsuppbygglig praktik, medan föräldraskap 

inte regleras med samhällsfrämjande incitament på 2010-talet. I stället utgår 

representationerna från en reglerande diskurs om svenskhet och det svenska 

samhället som något existerande och föredömligt. Den implicita frågan 

”varför ska föräldrar göra på detta sätt?” besvaras alltså inte längre ”för 

nationens och samhällsutvecklingens skull”, utan med svaret ”för att det är 

svenskt”. I detta avsnitt uppmärksammas dels hur föreställningar om svensk-

het artikuleras i föräldraskapsreglerande syften, men också hur föreställ-

ningar om svenskt föräldraskap tenderar att artikuleras i kontrast till före-

ställningar om ”de andras” illegitima föräldraskap.59 Avsnittet ansluter på så 

vis till en analytisk förståelse av nationsgemenskap och nationell identitet 

som diskursiva figurer (jfr t.ex. Wodak m.fl. 2009). 

Föreställningar om svenskhet artikuleras i regel med rationella sannings-

konstruktioner samt med hänvisning till svensk konformitetsauktoritet, och 

reglerar i typfallet olika uppfostringssätt. Tendensen låter sig illustreras med 

ViF-texten Att vara FÖRÄLDER. Vilken uppfostringsstil passar dig bäst?, se 

(89). I exemplet uppträder ”Jag”, som refererar till barnpsykolog Malin 

Bergström, som upplevare i en mental process, i vars fenomen barn-

uppfostran rationaliseras som ett kultur- och samhällstraderande medel.  

(89) Jag ser det [barnuppfostran] som ett sätt att koka ner vår kultur och 

vårt samhälle till barnet. […] [Vi behöver] hjälpa våra barn att bli 

människor som kan fungera i Sverige idag. (ViF 2013, 5:108) 

                          
59 Föreställningar om svenskhet och föräldraskap sammankopplas i samtliga materialkatego-
rier förutom på Blondinbella. Löwengrip reproducerar förvisso föreställningar om svenskhet 
och ”de andra” men inte i kombination med föräldraskapsrepresentationer. 
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Det faktum att ”jag” refererar till en vetenskapsexpert implicerar den expert-

legitimerande betydelsen ’barnpsykologisk forskning’. Vad som på ytan 

representeras som en personligt uttryckt åsikt realiserar alltså i själva verket 

vetenskaplig objektivitet. Detta motiverar i sin tur en läsning av ”ser” som en 

verbal snarare än mental process, vilket går att tydliggöra med parafras-

exemplet ”Barnpsykologisk forskning menar att barnuppfostran är ett sätt att 

koka ner ...”. I ett sådant parafrasexempel, där den mentala processens feno-

men bytts ut mot en projicerad utsaga, framträder även medelorienteringen 

tydligare. Med en omständighetsprocess rationaliseras nämligen barnupp-

fostran som ett medel och sätt att tradera ”vår kultur och vårt samhälle”, dvs. 

’vår svenska kultur och vårt svenska samhälle’.  

I exemplets avslutande grafiska mening återfinns ett förpliktigande på-

stående (”Vi behöver …”), där det inkluderande vi:et representerar för-

pliktelsen som allmängiltig för oss svenska föräldrar. Förpliktelsen upp-

manar till att ”hjälpa”, som rationaliserar svenska föräldrar som ett medel för 

fostran av barn som fungerar i Sverige. En psykologisk expertauktoritet 

rationaliserar med andra ord föräldraskap som ett sätt att tradera svenskhet 

utifrån syftet att fostra barn som passar i det svenska samhället. Exemplet 

illustrerar på så vis en diskontinuerlig variation i synen på föräldrars ansvar 

inför nationen. Det handlar inte längre om att forma samhället genom 

föräldraskap utan snarare om att anpassa barnuppfostran till det svenska 

samhället och därigenom bevara detsamma. 

Bruket av pronomenen vår och vi implicerar vidare att det finns en kultur 

och ett samhälle som är svenskt och att det inte är ”era” osvenska kulturer 

som en legitim fostran syftar till att föra vidare. I nästa exempel, hämtat från 

samma text som (89), tillskriver samma expert ”svensk uppfostran” de 

definierande attributen ”barncentrerad och tolerant”, och sanningen under-

byggs med en nationell kontrastering, realiserad som en synvinkel-

omständighet. 

(90) Ur ett internationellt perspektiv är svensk uppfostran barncentrerad 

och tolerant. Att beskriva barn som besvärliga, krävande och jobbiga 

ligger inte för oss. (ViF 2013, 5:109) 

I exemplets andra grafiska mening förklaras vidare ”oss”, dvs. ’svenska för-

äldrar’ genom att avskrivas en rad attribut i den negerade attributiva pro-

cessen ”ligger inte för”. En legitim förälder uppfattar inte sina barn som be-

svärliga eftersom det strider mot internationellt påvisbar svenskhet. Genom 

att sammanställa rationaliseringarna i (89) och (90) går det att utläsa att 

svensk kultur kännetecknas som tolerant och barntillvänd, och det är dessa 

svenska värden en legitim förälder ska föra vidare genom barnuppfostran. 

Hur sanningskonstruktioner om svenskhet reglerar föräldraskap låter sig 

även illustreras med ViF-texten Svenska pojkar snällast i världen, som hand-

lar om hur svensk jämställd uppfostran resulterar i snälla pojkar. Texten 

refererar bl.a. en forskningsrapport och innehåller intervjuer med olika ex-
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perter. Exempel (91) utgör textens ingress, där svenska snälla pojkar för-

klaras som en konsekvens av att svenska föräldrar är lyhörda och jämlika. 

(91) Svenska pojkar är ”snällare” än pojkar från andra länder. Och det 

är tack vare oss föräldrar, tror psykologer. Vi är lyhörda och (i alla 

fall ganska) jämlika. Det ger trygga barn som vet att de kan vara sig 

själva. (ViF 2013, 4:33) 

I exemplet aktualiseras olika svenskkonstruerande sanningar för att legitim-

era särskilda uppfostringssätt. Inledningsvis uppträder en rationaliserande 

förklaring av ”Svenska pojkar” (realiserad som en attributiv process), vars 

sanningsanspråk förankras i nationsjämförelse (”än pojkar …”) samt hos en 

psykologisk auktoritet. En psykolog förklarar alltså svenska pojkar i kontrast 

till ”de andras” barn, och i den efterföljande meningen tillskrivs ”oss 

[svenska] föräldrar” en effektorientering (realiserad som en orsaksomständ-

ighet). Svenska föräldrar påstås på så vis generera svenska pojkars inter-

nationellt påvisbara egenskaper. 

På ett liknande sätt som i (90) tillskrivs därefter svenska föräldrar de för-

klarande attributen ”lyhörda och (i alla fall ganska) jämlika”. Denna för-

klaring uppträder även som effektgenererande aktör i processen ”ger”, vars 

positiva effekt är ”trygga barn”. Svenskt föräldraskap antas generera önsk-

värda och värdesatta egenskaper hos barn. Exemplets inledande nations-

kontrastering implicerar även en irrationalisering av ”de andras” föräldra-

skap; genom att inte vara lyhörda och jämställda får ”de andra” barn som 

inte är snälla. Representationen av svenska barn och föräldrar kontra barn 

och föräldrar ”från andra länder” fungerar på så vis hierarkiserande. 

Iakttagelsen av hur den svenska subjektspositionen artikuleras i kontrast 

till ett icke-svenskt föräldraskap stöds av Wikström (2007), som studerar hur 

”den problematiska invandrarfamiljen” positioneras i kontrast till en diskurs 

om den idealtypiska svenska familjen. I sin studie visar Wikström (2007: 

243) bl.a. hur diskurser om Sverige och svenskhet förknippas med civilisa-

tion, modernitet, demokrati, jämställdhet och frihet, medan fenomen som tra-

dition, patriarkala relationer och tvång kopplas samman med ”den pro-

blematiska invandrarfamiljen”. De fragment som analyserats i det föregå-

ende kan således ses som fragment av samma diskurser som Wikström 

identifierar. 

Wikström (2007:245) iakttar även hur ”den andres” familj associeras med 

ett machoideal som står i opposition till svenska jämställdhetsideal. Också 

denna tankefigur reproduceras i Svenska pojkar snällast i världen, se (92). I 

exemplet förklaras svenskt faderskap som kännetecknat av kvinnliga känne-

tecken, medan icke-svenska föräldraskap representeras som mer macho-

manliga. Förklaringen upprättar en väv mellan svenskhet, föräldraskap och 

könsbestämda artskillnader. I exemplets inledande mening uppträder ”Jäm-

förelser av svenska och amerikanska föräldrar” som talare i en verbal pro-

cess, vars utsaga rymmer en förklaring av svenska pappor som ”lika 
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mammor”. Förklaringen realiseras som en attributiv process med ”svenska 

pappor” som bärare, och hänvisningen till ”Malin Bergström” representerar 

den rationaliserande förklaringen som vetenskapsförankrad. 

(92) Jämförelser av svenska och amerikanska föräldrar visar att svenska 

pappor är mer lika mammor i sitt föräldraskap, berättar Malin 

Bergström. Det tror hon påverkar svenska pojkar positivt. (ViF 2013, 

4:35) 

Avslutningsvis rationaliserar samma expert förklaringen genom att tillskriva 

den positiva barnpåverkande effekter. Rationaliseringen realiseras genom att 

”det”, dvs. ’moderliga svenska pappor’, uppträder som förstadeltagare i 

effektprocessen ”påverkar”. Pappor som agerar som mammor rationaliseras 

alltså å ena sidan som förenligt med svenskhet och å andra sidan som psyko-

logiskt gynnsamt för svenska barn. Iakttagelsen av hur svenskt faderskap 

associeras med jämlikhetsideal finner stöd hos Gottzén & Johansson (2012: 

13), som noterar hur den ojämställde mannen tenderar att representeras som 

en svensk anomali, ”som en enskild sjuk man, eller som en del av den 

etniske andres kultur, som den äldre eller yngre, som den sexuellt störde, och 

så vidare”. Den manliga och jämställda position som spåras i avsnitt 6.7 är 

alltså sammanvävd med reglerande föreställningar om svenskhet. Molina & 

de los Reyes (2012:306 f.) gör en liknande iakttagelse när de skriver att jäm-

ställdhetsnormen fungerar som ”en grund för gränsdragningar och mar-

keringar inte enbart mot andra länder utan även mot den invandrade familjen 

i Sverige”. Författarna (2012:306) pekar vidare på hur diskursen om svensk 

jämställdhet stärker en positiv svensk identitet där ”de andra” attribueras 

som mindre jämställda än ”vi”. I (92) delegitimeras ”de andras” föräldraskap 

på ett liknande sätt genom att representeras som mindre jämställt än ”vårt”. I 

linje med Molina & de los Reyes poängterar Wikström (2011:174) hur 

diskursen om svenskhet ”äger” jämställdheten, och att ”kultursfärer utanför 

den svenska” därför ”blir svåra att länka samman med sådana [jämställd-

hets]värderingar”. 

I (93), som kommer i direkt anslutning till innehållet i (92), preciseras att 

moderligt faderskap kännetecknas av empatiförmåga och faderns empatiska 

förmåga rationaliseras som medel för ”pojkars trygghet i sin könsroll”. 

(93) – För pojkars trygghet i sin könsroll handlar ju inte om pappans 

”manlighet” eller ”trygga mansroll”. Den handlar om pappans förmåga 

till känslomässig inlevelse. Det är sådant som har betydelse för barns 

utveckling. (ViF 2013, 4:35) 

Medelorienteringen realiseras av processen ”handlar om”, som i samman-

hanget realiserar en främjande betydelse som anger att ’pojkars trygghet 

beror på faderlig empati’. Genom att relatera analysen av (92) och (93) till 

varandra går det vidare att konstatera att empati preciseras som ett karak-

tärsdrag som kännetecknar svenska fäders moderslika uppfostringssätt. Im-
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plicit förklaras därmed empati som ett kännetecknande attribut för mödrar, 

dvs. kvinnliga föräldrar. 

I exemplets avslutning tillskriver förmånsomständigheten ”för barns ut-

veckling” faderlig (och moderslik) empati psykologartikulerad målorien-

tering. Psykologisk rationalitet anförs alltså för att reglera fäder att agera 

som mödrar, givet att empati och ”förmåga till känslomässig inlevelse” 

associeras med moderliga uppfostringssätt. Att fostra legitimt svenskt lik-

ställs med att fostra kvinnligt och representationen reproducerar på så vis ett 

särartsteoretiskt antagande om artdifferentierande karaktärsdrag. Detta inne-

bär alltså att moderskap positioneras som norm för det goda fader- och 

föräldraskapet, ett fenomen som Eriksson (2003:174) tidigare beskrivit som 

en ”’kvinnlig modellmakt’ när det gäller föräldraskap”. 

Med en diakron tillbakablick går det att spåra en kontinuitet i fråga om 

hur förmågan att praktisera legitimt föräldraskap representeras som avhäng-

igt kvinnokonstituerande egenskaper och känslor. På 1870-talet åberopas en 

gudomligt inrättad ordning för att positionera kvinnan som primär förälder, 

vilket bl.a. sker genom att kvinnokonstituerande ”moderskärlek” represen-

teras som ett medel för föräldraskap, se t.ex. (2), (3) och (9). I ViF från 2013 

representeras i stället moderlig empati som en nödvändig deltagarkvalifika-

tion för legitimt svenskt fader- och föräldraskap.  

Det diakrona perspektivet gör det på så vis möjligt att härleda senmoderna 

föreställningar om legitimt föräldraskap till en luthersk tolkningsram och 

föreställningar om gudagivna moderskänslor. Det diakrona perspektivet kan 

även avslöja att normeringen av moderlighet är präglad av en kolonial och 

artdifferentierande kunskapstraditon, där typologisering av arter upprättas 

med hänvisning till habituella beteenden (jfr avsnitt 4.5 samt resonemanget 

om diakron diskontinuitet i 6.3). Denna iakttagelse illustrerar Bourdieus 

(1977:79) resonemang om hur nutida medvetanden bygger på oreflekterade 

föreställningar formulerade av ”gårdagens människa”. Religiöst och koloni-

alt präglad artdifferentiering uppträder som diskontinuerliga och delvis tyst-

nade härkomstlinjer som bidrar till att forma föreställningar om vad det inne-

bär att vara en legitim förälder under 2010-talet. 

Som antytts i det föregående tenderar reglerande föreställningar om 

svenskhet att artikuleras i kontrast till ”de andras” föräldraskap, och ten-

densen låter sig förtydligas med fragmentet i (94). Exemplet är hämtat från 

en föräldraspalt i ViF där två föräldrar undrar varför deras 2,5-åriga barn inte 

är snällt mot andra barn. I svaret, som är formulerat av samma psykolog som 

i tidigare exempel, legitimeras svensk uppfostran genom att kontrasteras 

med illegitim fostran i andra tider och på andra platser.  

Exemplet inleds med en delegitimerande traditionsauktoritet, som reali-

seras med tidsomständigheten ”Tidigare”. Denna traditionsbundna antiaukto-

ritet hänförs även rumsligen till ”andra håll i världen”. Barnuppfostran som 

präglar tidigare perioder och andra geografiska platser delegitimeras därefter 

genom att evalueras som ”nog så hård”. 
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Traditionsbundet och geografiskt avlägsna sätt att fostra barn på delegi-

timeras alltså, och i exemplets andra stycke återfinns en temporal och natio-

nell kontrastering som legitimerar särskilda uppfostringssätt som svenska 

och moderna. Den kontrasterande samtidsauktoriteten realiseras med tids-

omständigheten ”Idag”, medan svenskheten uttrycks i en platsomständighet. 

Svenskhet och svenskt föräldraskap regleras utifrån en modernitetsdiskurs 

som positionerar ”de andras” barnuppfostran som ociviliserad, irrationell och 

outvecklad. 

(94) Tidigare, och på andra håll i världen, var det andra barn som lärde 

småbarn sociala regler. Den skolningen kunde vara nog så hård.  

   Idag, i Sverige, är det föräldrar eller pedagoger som tar ansvaret 

att lära barn sociala regler. Vi lär barn normerna genom att ta dem 

åt sidan, förklara, säga till och gripa in. (ViF 2013, 1:91) 

Samtiden, och den temporala och rumsliga kontrasteringen, tillskriver legi-

timitet åt sanningen om vad svenskt föräldraskap innebär. Den kontraster-

ande klassificeringen av svensk kontra ”de andras” barnuppfostran bygger 

således på en taxonomisk logik som utgår från ett givet samband mellan spa-

tiala enheter och historiska faser. En sådan associering mellan geografiska 

platser, kulturer och civiliseringsfaser erinrar delvis om en darwinistisk kun-

skapsproduktion, där europeiska samhällen associeras med civilisatorisk 

fulländning (Spurr 1993:64). I exemplet är det Sverige i stället för Europa 

som associeras med fulländning och vetenskaplig rationalitet, medan ”de 

andras” föräldraskap delegitimeras som historiskt primitiva.  

I exemplets avslutning förklaras hur ”Vi” föräldrar fostrar barn, och 

genom att pronomenet refererar till föräldrar ”Idag, i Sverige” aktualiseras 

en typ av nationell konformitetsauktoritet. Bruket av vi fungerar nationellt 

inkluderande. Förklaringen syftar nämligen på ’vi moderna svenskar’ och 

implicerar på så vis en kontrasterande förklaring av hur icke-legitima för-

äldrar fostrar på andra geografiska och historiska platser. I många av exem-

plen går det alltså att spåra hur en kollektiviserande pronomenanvändning 

reproducerar föreställningar om nationell gemenskap, något som tidigare 

iakttagits av såväl van Leeuwen (2008:37 f.) som Wodak m.fl. (2009:45). 

Beträffande diskursiva konstruktioner av ”vi” och ”dem” skriver Molina & 

de los Reyes att det inte handlar 

om att erkänna och beskriva olikheter utan snarare om att förmedla en 

tolkningsram där olikheter är hierarkiskt inordnade och där ’vi’ definieras i 

kontrast till ’dem’. Därför är berättelsen om hur ’de andra’ är, även en 

outtalad berättelse om ’oss’. I berättelsens konstruktion är anonymisering och 

nedvärdering av ’de andra’ centrala om än inte alltid uttalade komponenter. 

Förfrämligandet kan även ta form av välvillig exotisering, som likväl bidrar 

till att upprätthålla den andras underordnade och marginaliserade position. 

(Molina & de los Reyes 2012:308 f.) 



 190 

Molina & de los Reyes antagande om hierarkisering stöder iakttagelsen av 

hur svenskt föräldraskap representeras som legitimt, medan ”de andras” för-

äldraskap representeras som illegitimt. Svenskhet sammankopplas med kul-

turell förfining och eftersträvansvärda värden, medan ”de andras” för-

äldraskap får representera ej eftersträvansvärda värden. Denna tendens låter 

sig väl illustreras med landstingstidningstexten Dyrt att strunta i tandvård, 

där icke-legitima sätt att sköta barns tandhälsa associeras med föräldrar till 

utomeuropeiskt födda barn, samtidigt som svenskhet sammankopplas med 

legitimt ansvarstagande föräldrar. I exempel (95) ligger inte tonvikten på 

explicit representation av svenskhet, men som understryks av Molina & de 

los Reyes fungerar berättelser om ”de andra” i regel som implicita berättelser 

om ”oss”. I exemplets inledande stycke uppträder den svenska konformitets-

auktoriteten ”de allra flesta i landet, 80 % av befolkningen” som aktör i pro-

cessen ”går till tandläkaren”. Att uppsöka tandvård legitimeras på så vis som 

ett svenskt beteende, som något merparten av alla svenskar gör. I exemplets 

andra stycke tematiseras den icke-konforma och tillika delegitimerande 

grupp som inte uppsöker tandvård.  

(95) Hösten 2012 kom rapporten ”När tänderna får vänta” från Försäkrings-

kassan. I den kunde man läsa att de allra flesta i landet, cirka 80 

procent av befolkningen, går till tandläkare eller tandhygienist regel-

bundet. […] 

[E]n grupp gick inte till tandläkare trots att de hade behövt det. Den 

vanligaste orsaken var att man inte ansåg sig ha råd. Undersökningen 

visade att det bland unga, låginkomsttagare, lågutbildade, utlandsfödda 

och ensamstående var vanligare att avstå från besök hos tandvården. […] 

Det är till exempel vanligare med hål i tänderna bland barn och ung-

domar som är födda utanför Europa. Ett projekt som kan ändra på 

detta är Stop Caries Stockholm”. Det drivs av Stockholms läns landsting 

och syftar till att förbättra tandhälsan hos de allra yngsta barnen i de 

områden där man tidigare har sett att barnen har fler hål i tänderna. 

Genom att kalla barnen mycket tidigt vill man nå både barn och för-

äldrar med förebyggande tandvård, kostråd och information om hur 

viktigt det är med en god tandhälsa. (Stockholm Vårdguiden. 2013, 

1:8) 

Icke-konformiteten fungerar i detta sammanhang delegitimerande, och text-

en specificerar den icke-konforma gruppen som ”unga, låginkomsttagare, 

lågutbildade, utlandsfödda och ensamstående”. Dessa grupper påstås bryta 

mot ett svenskt konformt beteende och positioneras därmed som anti-

auktoriteter. 

Därefter återfinns en förklaring som delegitimerar vanor som förknippas 

med ”barn och ungdomar som är födda utanför Europa”. Förklaringen rea-

liseras med en attributiv process som tillskriver utomeuropeiskt födda barn 

och ungdomar det negativt evaluerande attributet ”vanligare med hål i 

tänderna”. Att denna berättelse om ”de andra” lika mycket är en berättelse 
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om ”oss” (jfr citatet från Molina & de los Reyes) signaleras genom det kom-

parerande adjektivet ”vanligare”, som implicerar det som vanligare bland 

utomeuropeiskt födda barn än bland inomeuropeiskt och svenskfödda barn. 

I exemplets avslutning presenteras ett landstingsinitierat tandvårdsprojekt, 

och i den avslutande grafiska meningen rationaliseras en vårdsatsning på 

små barn som ett medel för att nå ”både barn och föräldrar med före-

byggande tandvård, kostråd och information om hur viktigt det är med en 

god tandhälsa”. Med en medelomständighet rationaliseras satsningen utifrån 

målet att informera barn och föräldrar om vikten av god tandhälsa. Det är 

som sagt föräldrar till utomeuropeiskt födda barn som tematiseras, vilket 

innebär att det även är dessa som positioneras som i behov av information. 

På ett implicit plan kategoriseras utomeuropeiska föräldrar som oupplysta 

utifrån det implicita antagandet om att barn till utomeuropeiska föräldrar har 

dåliga tänder eftersom ”deras” föräldrar inte vet att det är viktigt med god 

tandhälsa. ”Vi” svenska föräldrar positioneras däremot som välsituerade och 

med bildning och kunskap i relevanta hälsofrågor. Den implicita kontrast-

eringen pekar mot en subjektsposition som praktiserar föräldraskap i linje 

med kännetecken hos bildade och välsituerade svenska föräldrar.  

Analyserna i det föregående fångar hur diskurser om svenskt föräldraskap 

artikuleras i kontrast till bl.a. amerikanska och utomeuropeiska föräldrar. 

Men vilka ”de andra” refererar till spelar i sammanhanget mindre roll, efter-

som representationerna i första hand etablerar en tolkningsram där ”vi” sven-

skar positioneras som hierarkiskt överordnade föräldrar från andra sam-

hällen, tider och kulturer. Den svenska subjektspositionen nationaliserar på 

så vis diskursen om legitimt föräldraskap genom att hierarkisera positioner 

utifrån nationstillhörighet och nationsgemenskap (jfr Molina & de los Reyes 

2012:295 f. resonemang om rasifiering). Representationerna av svenskhet 

utgår i huvudsak från en föreställd kulturell snarare än geografisk gemen-

skap, vilket innebär att kulturell nationsgemenskap aktualiseras som en rele-

vant differentieringskategori mellan legitima och illegitima beteenden (jfr 

Molina & de los Reyes 2012:311 resonemang om kulturell ras). Att dis-

kurser om föräldraskap reproducerar föreställningar om svenskhet och den 

svenska nationen går med Billigs (1995) terminologi att förstå som en typ av 

”banal nationalism”, dvs. ett upprätthållande av en föreställd nationell 

gemenskap genom vardagliga sammanhang och praktiker (jfr resonemang 

hos Hagren Idevall 2016a). 

Analyserna fångar även hur den svenska subjektspositionen artikuleras i 

samspel med subjektspositioner som identifierats i föregående avsnitt – bl.a. 

den kvinnliga, den manliga och den lyhörda – vilket indikerar att föreställ-

ningar om svenskhet fungerar som en interdiskursiv nod, kring vilken många 

andra diskurser knyts. 
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6.9 Avslutning 

Som framkommit i det föregående uppvisar 2010-talsrepresentationerna så-

väl kontinuiteter som diskontinuiteter med 1870- och 1940-diskurserna. Jäm-

fört med variationen mellan 1870- och 1940-talsmaterialen uppvisar inte 

materialen från 1940- och 2010-talet en lika genomgripande kunskaps-

teoretisk variation. Under 1870-talet etableras sanningar om föräldraskap i 

huvudsak med religiöst förankrade argument, medan vetenskapen träder in 

som sanningssägare i efterkrigsmaterialet. Än idag åberopas vetenskapen 

som sanningssägare, men en märkbar skillnad handlar om hur densamma 

ofta uppträder som inneboende i föräldrars självrepresentationer. Veten-

skapsbaserad verklighetsorientering och vetenskapliga diskurser reprodu-

ceras på så vis som legitima och förgivettagna, och i materialet yttrar sig 

detta genom att föräldrar på ett ofta vagt sätt åberopar en psykologisk 

rationalitet när de legitimerar sina egna beteenden och handlingar. Analysen 

av 2010-talsmaterialet stöder på så vis tidigare beskrivningar av det sen-

moderna samhället som ett expertsamhälle (Giddens 2008, jfr Johansson 

2007). 

Samtidigt visar analysen att föreställningar med förankring i en kristen 

idétradition fortlever i representationerna, även om kopplingen endast låter 

sig spåras med diakrona jämförelser. De kristet förankrade föreställningarna 

har nämligen bytt karaktär och trängt djupare ner i diskurserna om för-

äldraskap. De uppträder som ett slags diskontinuerliga och tystnade ramar 

för dagens representationer och i synnerhet för föreställningarna om moder-

skap. Detta indikerar att föräldraskapsrepresentationerna rymmer ett slags 

synkron osamtidighet, där moderna vetenskapsrationella sanningar samsas 

med grundantaganden som är spårbara till en kristen och särartsteoretisk 

föreställningsvärld. Mina iakttagelser av hur expertröster reproducerar dis-

kurser med härkomstlinjer i religiösa tolkningssystem nyanserar och pro-

blematiserar på så vis beskrivningen av det senmoderna samhället som ett 

vetenskapsbaserat expertsamhälle. 

Kapitlet pekar även mot generella slutsatser beträffande diakron diskurs- 

och legitimeringsanalys, som på olika vis relaterar till rörelser mellan 

legitimering och legitimitet. Bland annat framgår hur specifika realiserings-

former reproducerar legitimeringar som legitima och som interpersonellt 

svårförhandlingsbara. Detta kan dels kan ske med syntaktiskt inbäddning, 

dels med ideationella grammatiska metaforer som nominaliserar processer 

och processdeltagare. I första hand gäller iakttagelsen rationaliserande för-

klaringar. Sanningar om vad föräldrar är och har realiseras typiskt med rela-

tionella processer i påståendesatser, men i materialet prioriteras även kvali-

tetsmetaforiska nominaliseringar som packar in legitimeringarnas inter-

personella responsbarhet. Sådana realiseringar bidrar till att representera 

legitimeringarna som legitima på textnivå, vilket i förlängningen bidrar till 

att diskurser skjuts mot legitimitet på transtextuell nivå. 
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Det är i första hand vid etableringen av den kvinnliga och den konsumer-

ande subjektspositionen som sådana hegemoniserande realiseringsformer 

prioriteras. Utifrån min empiriska analys kan jag därmed bekräfta van 

Leeuwens (2008:20) antagande om att ”commonsense practices” och legi-

timitet föregås av tidigare faser av ihärdig legitimering. 

Slutsatsen relaterar även till analysen av den konsumerande subjekts-

positionen och till resonemanget i avsnitt 6.5. När föreställningar om en 

praktiks kärnaspekter (deltagare och handlingar) har nått legitim status, upp-

hör de att legitimeras i lika hög utsträckning. Diakront påvisbar avsaknad av 

legitimering indikerar alltså legitimitet hos den moderliga såväl som den 

konsumerande positionen, samtidigt som de legitimeringar som väl före-

kommer tenderar att representeras som legitima med både skriftspråkliga och 

visuella resurser. Vad som huvudsakligen legitimeras är i stället särskilda 

sätt att vara mor och konsumera på, dvs. delaspekter hos praktikens kärn-

komponenter. 

Detta principiella resultat bidrar samtidigt med diskursanalytisk förståelse 

för hur det kommer sig att kvinnligt positionerade subjekt axlar det huvud-

sakliga ansvaret för föräldraskapsrelaterat hushållsarbete (jfr Björnberg 

2000, Johansson & Klint 2007). Genom att en kvinnlig subjektsposition 

reproduceras som en okommenterad fond i diskurser om föräldraskap an-

ropas och förgivettas nämligen kvinnor som primära ansvarstagare för för-

äldraskapspraktikens olika delaspekter. 

Analysen har även visat hur diskursers rörelser mellan legitimering och 

legitimitet hänger samman med diskursers vandring mellan olika semiotiska 

modaliteter. I 2010-talsmaterialet representeras mödrar huvudsakligen i 

bilder, vilket indikerar att bildmodaliteten tycks ha potential att etablera en 

ram för och peka ut de deltagare vars deltagarkvalifikationer, handlingar och 

utförandesätt legitimeras. Samtidigt indikerar iakttagelsen att bildmodali-

teten tycks ha lägre potential än skrift att representera praktikdeltagare på 

könsneutrala sätt. 

Även diskursen om barnet som reglerande auktoritet har accentuerats 

visuellt sedan 1940-talet, då barns auktoritet i regel sanktioneras med hän-

visning till olika vetenskapliga experter. I 2010-talsmaterialet tenderar i 

stället barn att representeras som självständiga föräldraskapsreglerande 

auktoriteter, vilket bl.a. åskådliggörs med annonstexten i (76). Denna iakt-

tagelse finner stöd hos Björkvall (2008), som visar hur reklamannonser i 

tilltagande grad positionerar barn som självständiga och kompetenta under 

perioden 1948–1984. Ytterligare en iakttagelse som bekräftar att diskursen 

om barn som föräldraskapsreglerande auktoriteter har fått legitimt fäste syns 

i hur föräldrars självregleringar genomsyras av en terapeutisk blick för det 

individuella barnets behov, viljor och önskemål. 

Det multimodala och diakrona angreppsättet påvisar alltså en visuell 

accentuering hos diskurser, som möjligen indikerar en skillnad mellan skrift- 

och bildmodalitetens möjligheter och begränsningar. Skrift tycks vara en 
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mer effektiv modalitet för att artikulera nya diskurser, samtidigt som bilder 

tycks ha större potential att reproducera en sedan tidigare etablerad diskurs 

som legitim. Tendensen kan dock lika väl vittna om en samtida och större 

visualiseringstrend. 

Positioneringen av barnet som en reglerande auktoritet har alltså tilltagit 

sedan 1940-talet och maktrelationen mellan föräldrar och barn representeras 

därmed som mer demokratisk. Analysen visar på så vis hur den tidigare iakt-

tagna individualiseringen av privata relationer och positioner (jfr Johansson 

2009, Bäck-Wiklund & Bergsten 2010, Lundström 2011) reproduceras dis-

kursivt i olika semiotiska modaliteter med olika semiotiska resurser. 

Analysen har även fångat många andra sammanflätade maktrelationer. 

Bland annat tillskrivs den manliga positionen större makt till själv-

positionering än den kvinnliga, samtidigt som närvarande fäder tillskrivs 

makt att påverka familjeekonomin i en gynnsam riktning. Som påpekas i 

avsnitt 6.7 har bl.a. Bekkengen (2006) och Johansson & Klint (2008) noterat 

en diskrepans mellan diskurser om jämställdhet och praktiserad jämställdhet, 

och min analys visar hur denna diskrepans och konflikt reproduceras dis-

kursivt. Diskursen om den jämställda och hemmavarande pappan tenderar 

nämligen att underordnas en diskurs om manligt självbestämmande, och min 

analys fångar på så vis en diskrepans mellan olika diskurser om faderskap. 

Denna hierarkisering av subjektspositioner åstadkoms i huvudsak med olika 

interpersonella resurser som representerar positionen som när- och hemma-

varande pappa som frivillig för manliga subjekt att inta. Analysen visar på så 

vis hur representationer av manligt föräldraskap konstitueras av individuali-

serad makt i högre mått än representationer av kvinnligt föräldraskap. 

Samtidigt framgår det hur diskurser om moderskap och kvinnligt för-

äldraskap etableras som referenspunkt för ett legitimt föräldraskap; kvinnligt 

positionerade subjekt tillskrivs tolkningsföreträde i fråga om vad ett gott för-

äldraskap innefattar. Analysen har även fångat hur en diskurs om svenskhet 

associeras med legitimt föräldraskap och moderskap, något som tidigare 

diskuterats av bl.a. Wikström (2007) och Molina & de los Reyes (2012). 

Analysen av 2010-talsmaterialet fångar med andra ord hur positionen 

svenskt föräldraskap privilegieras, samtidigt som subjekt som positioneras 

som icke-svenska avskrivs makt att definiera vad ett legitimt föräldraskap 

innebär. Med mitt diakrona perspektiv kan jag emellertid komplettera bl.a. 

Wikström (2007) genom att visa hur diskurser om svenskhet reglerar för-

äldraskap även under 1870- och 1940-talet, men också att diskursen om 

svenskhet fungerar reglerande på ett annat sätt än under de tidigare empir-

iska undersökningsperioderna. Svenskhet är något 2010-talsföräldrar bör 

anpassa sig till snarare än forma. 

I de två tidigare undersökningsperioderna framgår hur föräldraskap laddas 

med ett slags samhällsomdanande och emancipatorisk makt. Detta är inte 

längre fallet i 2010-talsmaterialet. I stället tillskrivs föräldrar makt att på-

verka (och skyldighet att sörja för) sina barns utveckling som individer, men 
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som framkommit är detta ett åtagande med klassimplikationer. Analyserna 

visar nämligen hur förmågan att svara på diskursernas subjektsgörande anrop 

ofta villkoras av materiellt välstånd och konsumtionsförmåga, samtidigt som 

såväl den barnreglerande som den manliga, den konsumerande och den risk-

hanterande positionen svarar mot vad tidigare forskning har beskrivit som ett 

medelklassideal. En övergripande medelklassposition tycks alltså normeras 

som referenspunkt för vad ett legitimt föräldraskap innebär. 

Det går på så vis att hävda att diskurserna om föräldraskap genomsyras av 

en dominerande och hegemonisk medelklassposition, och om vi med hege-

moni menar det förgivettagna och den oemotsagda luften vi andas, är det en 

svensk, kvinnlig medelklassposition vi andas in när vi läser populärt spridna, 

föräldraskapstematiserande texter producerade med professionella syften. 

Uttryckt annorlunda: ideal förknippade med medelklassen reglerar före-

ställningar om föräldraskap, samtidigt som medelklassens privilegier fun-

gerar som andningsapparat för det enskilda subjektets möjlighet att inandas 

positionen som legitim förälder. Utan tillgång till denna andningsapparat 

riskerar enskilda subjekt att drabbas av andnöd genom att positioneras som 

illegitima. 
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7 Legitimering och realisering 

I detta kapitel lämnar jag undersökningens diskursorienterade resultat åt 

sidan. I stället fokuserar jag på relationen mellan legitimerande betydelser 

och semiotiska resurser, och syftet med kapitlet är att åskådliggöra en 

systematik i denna relation. Som påpekas i avsnitt 2.3 är det ett socio-

semiotiskt grundantagande att betydelser realiseras genom val mellan olika 

systematiskt ordnade betydelsemöjligheter. I detta kapitel samlar jag insikt-

erna som legitimeringsanalysen genererat beträffande vilka resurs- och 

betydelseorienterade valmöjligheter som står till buds när något ska legitim-

eras. Med kapitlet vill jag dessutom åskådliggöra hur en realiserings-

orienterad legitimeringsanalys kan komma åt relevanta aspekter i representa-

tionerna som en mer allmänt hållen närläsning inte förmår. 

I nästa avsnitt presenterar jag resultat i fråga om vilka betydelse-

orienterade valmöjligheter som står till buds när något ska legitimeras. I de 

efterföljande avsnitten redogör jag för vilka semiotiska resurser som har 

potential att realisera de legitimerande betydelserna. Avslutningsvis disku-

teras diskursanalytiska värden med en realiseringsorienterad legitimerings-

analys. 

7.1 System av legitimerande betydelser 

Med detta kapitel tar jag mig alltså an de realiseringsorienterade resultat som 

den diakrona och genreöverskridande legitimeringsanalysen genererat. 

Resultaten presenteras som en vidareutveckling av van Leeuwens (2008) 

legitimeringsmodell, se avsnitt 3.2. Som påpekas i avsnitt i 2.3 utgår van 

Leeuwens legitimeringsmodell utifrån en systemisk tanke om att när något 

ska legitimeras så måste en eller flera av de olika legitimerande strategierna 

väljas, och jag väljer att presentera resultatet som systemiska nätverk av 

betydelseskapande valmöjligheter. I van Leeuwen (2008) presenteras legi-

timeringsmodellen också som systemiska nätverk, men medan dessa är 

semantiska, går jag i mina nätverk ett steg längre i förgreningsdjup (”deli-

cacy”, Halliday & Matthiessen 2014:23) genom att inkludera strategiernas 

möjliga realiseringsformer. Van Leeuwen indikerar förvisso att olika strate-

gier följer skriftspråkliga realiseringsmönster, men gör ingen systematisk in-

ventering av realiserande resurser. De system som tecknas kompletterar även 

van Leeuwens genom att inkludera visuellt betydelseskapande. 

Van Leeuwen (2005:6) menar att en sociosemiotisk uppgift är att inven-

tera vilka betydelser som semiotiska resurser har potential att realisera, och 
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han gör, som påpekas i avsnitt 2.3, en distinktion mellan teoretisk och 

aktualiserad betydelsepotential. Medan den förra syftar på alla tidigare och 

potentiella användningar av en resurs, syftar den senare på de tidigare 

användningar som är bekanta och betraktade som relevanta vid situerat 

meningsskapande. Att jag tar avstamp i en betydelsebaserad modell innebär 

emellertid att jag tar mig an inventeringsuppgiften från andra hållet. Med 

detta menar jag att jag åtar mig att inventera vilka resurser, inom olika 

modaliteter och på olika textnivåer, som har potential att realisera legitim-

erande betydelser. Inventeringen bygger på instanser av aktualiserad betyd-

elsepotential, medan summan av de iakttagelser som görs fungerar som en 

inventering av resurser med teoretisk potential att realisera legitimerande 

betydelser. 

Att inventeringen baseras på en synkront såväl som diakront genre-

differentierad korpus innebär att regelbundenheterna är såväl kultur- som 

situationsöverskridande. Detta indikerar inventeringens systembeskrivande 

bärighet och att de identifierande regelbundenheterna har status som ett slags 

legitimerande multimodal grammatik (jfr Kress & van Leeuwen 2006:20). 

Inventeringen torde således vara behjälplig och kunna fungera metodiskt 

vägledande för diskursanalytiker som intresserar sig för representationer av 

praktiker i andra sociohistoriska sammanhang än de jag studerar. Därmed 

inte sagt att jag gör anspråk på att presentera färdiga eller stängda system. I 

stället är det troligt att andra resurser, särskilt visuella, används för legitim-

era praktik(aspekt)er i andra typer av texter än de jag arbetar med. 

Att jag inventerar resurser med potential att realisera legitimering innebär 

inte att mina anspråk stannar vid det deskriptiva. I stället syftar inventer-

ingen även till att åskådliggöra hur realiseringsformer kan påverka den 

reglerande styrkan hos legitimeringar. Även om det med en betydelsebaserad 

närläsning oftast går att avgöra vilken eller vilka strategier som aktualiseras i 

ett visst sammanhang, riskerar en sådan tillämpning samtidigt att förbise 

diskursanalytiskt relevanta detaljer i representationerna. En realiserings-

orienterad tillämpning kan nämligen fånga detaljer som inte bara är en fråga 

om form, utan som även bidrar till att reproducera den aktuella diskursens 

legitimitetsstatus.  

Detta anspråk tar delvis spjärn mot hur tidigare svensk såväl som inter-

nationell forskning tenderar att behandla legitimering som en diskursiv 

strategi och tillämpa legitimering som metod för argumentationsanalys (t.ex. 

Gustafsson 2009, Lind Palicki & Nord 2014, Rehnberg 2014, jfr Peled-

Elhanan 2010, Oddo 2011, Fonseca & Ferreira 2015). I sådana tillämpningar 

tas i regel mindre hänsyn till den större sociologiska rörelsen mellan legitim-

ering och legitimitet (jfr Mackay 2015), som dock delvis låter sig fångas 

med en realiseringsorienterad och diakron analys. Genom att ta hänsyn till 

realiseringsformer vill jag i detta kapitel visa hur legitimeringar kan repre-
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senteras som mer eller mindre legitima, vilket också åskådliggjorts i de före-

gående resultatkapitlen.60 

Innan de resursinventerande nätverken presenteras behöver det klargöras 

hur systemiska nätverk ska läsas och förstås. De läses från vänster till höger 

och förgreningar till höger representerar betydelseskapande val och reali-

sering. Inom sociosemiotisk teori räknar man med olika nätverksrelationer. 

Nätverkstypen i figur 1 anger att det finns ett system ’x/y’ med ’a’ som 

ingång, dvs. ’om a, så antingen x eller y’ (se Halliday & Matthiessen 2014:x 

för definitioner av ytterligare nätverksrelationer). 

 

Figur 1. Nätverkstyp ’antingen eller’, förgreningsdjup 1. 

Vidare kan ’x’ och ’y’ generera nya betydelseskapande och systemiska val, 

som i figur 2. 

 

Figur 2. Nätverkstyp ’antingen eller’, förgreningsdjup 2. 

Nätverket i figur 2 är alltså djupare förgrenat än nätverket i figur 1 och 

illustrerar hur ett betydelseskapande val kan generera nya val. I figur 3 

återges ytterligare en nätverkstyp som aktualiseras vid legitimering. 

 

Figur 3. Nätverkstyp ’samtidiga val’. 

Nätverket i figur 3 anger att ingången ’a’ genererar de två samtidiga 

systemen ’x/y’ och ’m/n’, dvs. ’om a, så både antingen x eller y och antingen 

m eller n’.  

                          
60 Som tidigare noterats antyder dock Lind Palicki & Nord (2014) denna process när de 
påpekar att allmänt vedertagna – dvs. legitima – föreställningar om klarspråk representeras 
som utan behov av legitimering. 
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Van Leeuwen (2008) presenterar inget övergripande semantiskt system 

för legitimering, varför resultatredovisningen inleds med ett sådant, se figur 

4. Systemet inleds med nätverkstypen i figur 2, vilket anger att 

(de)legitimering realiseras genom ett uteslutande val mellan auktoritets-

legitimering, moralisk legitimering, rationalisering och mytopoesis. Van 

Leeuwen urskiljer stundvis delegitimerande undertyper av olika strategier, 

bl.a. i hans system för mytopoesis och moralisk legitimering (2008:112, 

119). En sådan systemisk konceptualisering är dock missvisande eftersom 

samtliga strategier kan användas i legitimerande såväl som delegitimerande 

syfte. Detta indikerar att valet mellan rättfärdigande och kritiserande 

användning av strategier görs på systemets första nivå, varför systemet i 

figur 4 har (DE)LEGITIMERING som ingång. Denna konceptualisering stöds 

av Gustafsson (2009), som identifierar delegitimerande hänvisning till 

moraliska system, irrationalisering, avauktorisering samt delegitimerande 

mytopoesis. I jämförelse med van Leeuwens system har dock strategierna 

’abstraktion’ och ’förutsägelse’ uteslutits, samtidigt som ’tidsauktoritet’ och 

’exempel’ adderats. Dessa beslut motiveras i samband med att respektive 

överordnad strategi behandlas mer ingående. 

 

Figur 4. Semantiskt system för (DE)LEGITIMERING. 

Systemet i figur 4 anger att legitimering realiseras genom ett första val 

mellan fyra semantiskt skilda strategier. Sociosemantiskt sett innebär det helt 

enkelt olika saker att (de)legitimera något med hänvisning till en auktoritet, 

en moralisk värdering, ett rationellt argument eller genom mytopoesis. Van 

Leeuwen urskiljer dessa huvudstrategier med primär hänvisning till Pierre 

Bourdieu, Max Weber, Peter Berger & Thomas Luckmann och Jürgen 

Habermas, men också genom egna empiriska observationer. Van Leeuwen 
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framhåller att han inte ser sina system som semantiskt fullkomliga utan som 

kompletterbara med framförallt historiska källor. Exempelvis påpekar han att 

drömmar och uppenbarelser kan fylla auktoritetslegitimerande funktion, 

även om dessa inte ingår som strategier i hans modell.61 Dessa är dock inga 

strategier som jag iakttagit i min analys, varför de heller inte är inkluderade i 

systemet figur 4. Med stöd i min empiriska analys menar jag dock att de fyra 

huvudstrategierna har stark ontologisk status och att strategier som teoretiskt 

sett vore möjliga att identifiera, men som jag inte har identifierat, låter sig 

sorteras som undertyper av de fyra huvudstrategierna. Jag håller det alltså 

som mindre sannolikt att det går att legitimera sociala praktiker på andra sätt 

än genom olika typer av auktoritetslegitimering, moralisk legitimering, 

rationalisering eller mytopoesis. 

Liksom van Leeuwen (2008:106) påpekar, och som åskådliggörs i de dis-

kursanalytiska kapitlen, kan strategierna uppträda såväl i kombination som 

separat. Som klargörs i kapitlets fortsättning kan olika strategier dessutom 

realiseras på olika textnivåer och med olika modaliteter inom en och samma 

text. Denna empiriska iakttagelse motstrider dock inte en systemisk tanke på 

legitimering som ett uteslutande val mellan olika sociosemantiska betyd-

elser. När systemet instantieras vid situerat betydelseskapande är det näm-

ligen möjligt att göra kombinerande val inom systemet i figur 4. 

För att förtydliga: vid situerat betydelseskapande är det t.ex. möjligt att 

legitimera praktik ’x’ genom att först åberopa expertauktoritet ’y’, för att 

därefter välja en auktoritetslegitimering av SEDVANETYP för att legitimera 

samma praktik. Likaledes går det att kombinera de olika huvudstrategierna 

med varandra genom att t.ex. kombinera hänvisningen till auktoritet ’x’ med 

en rationalisering av målorienterad INSTRUMENTELL TYP. Därefter är det 

t.ex. möjligt att göra ett nytt val inom systemet för RATIONALISERING, 

exempelvis genom att artikulera en vetenskapsbaserad definition om praktik 

’x’. 

Utöver att kombineras sekventiellt kan strategierna realiseras samtidigt på 

olika platser och nivåer i en text. Exempelvis kan expertauktoritet realiseras 

intertextuellt genom appropriering av genredrag (se vidare figur 10). Inom 

en genreapproprierande text kan andra, t.ex. moraliska, strategier väljas sam-

tidigt.  

På ett liknande sätt kan olika strategier aktualiseras samtidigt genom att 

realiseras i olika semiotiska modaliteter. Exempelvis kan auktoritets-

legitimering av REKOMMENDATIONSTYP realiseras i ett visuellt textelement 

samtidigt som rationaliserande strategier realiseras i ett skriftligt. På seman-

tisk nivå går det alltså att särskilja strategierna från varandra, men när 

systemet används i situerat text- och betydelseskapande utesluter inte val av 

en strategi kombinerande val av andra strategier. 

                          
61 Denna information har delgivits mig via mejlkorrespondens med Theo van Leeuwen. 



 201 

Systemet i figur 4 redogör således för den semantiska potential som kan 

aktualiseras när en praktik(aspekt) legitimeras, och i det följande presenteras 

inventeringen av resurser med potential att realisera de olika strategierna. 

Presentationen redogör för en strategi åt gången och följer systemet i figur 4 

uppifrån och ned. Systemen innehåller grafiska rutor där realiseringsmönster 

och prototypiska betydelserealiseringar anges. Realiseringsmönster markeras 

med plustecken, som anger vilken kombination av resurser som krävs för att 

den aktuella strategin skall kunna realiseras. De prototypiska betydelsereali-

seringarna anges med enkla citattecken, medan empiriska exempel på de 

aktuella resurserna ges i löptext och med korsreferenser till analyser i före-

gående resultatkapitel. De prototypiska realiseringsformerna belyser även att 

legitimering är kontextavhängigt och att varje analytiker måste fråga sig vad 

som fungerar legitimerande i ett särskilt sociohistoriskt sammanhang (jfr 

Mackay 2015:325). 

7.2 Realisering av Auktoritetslegitimering 
Auktoritetslegitimering är den översta strategin i figur 4 och legitimerar 

genom att säga ’därför att x säger det’, där ’x’ refererar till en auktoritet med 

situationsspecifikt mandat att reglera den representerade praktik(aspekt)en. 

Först presenteras inventeringen av resurser med potential att realisera aukto-

ritetslegitimering av SEDVANETYP, varpå realiseringssystem för INSTITU-

TIONELL TYP och REKOMMENDATIONSTYP följer. 

7.2.1 Sedvanetyp 

Den första auktoriteten av SEDVANETYP är ’konformitetsauktoritet’, som 

legitimerar med hänvisning till konforma beteenden. Som framgår i figur 5 

kan strategin realiseras med högfrekvens- och majoritetpronomen som 

representeras som förstadeltagare i materiella eller mentala processer, t.ex. 

”80 % av befolkningen, går till tandläkare” (Stockholm Vårdguiden 2013, 

1:8) och ”De flesta kvinnor må bättre än någonsin under amningstiden” 

(BIGH 1945:29). Det refererade handlandet eller tyckandet legitimeras på så 

vis med hänvisning till aktörens eller upplevarens konforma status. Strategin 

kan realiseras på ett liknande sätt genom användning av pronomenen vi och 

oss, förutsatt att de refererar till en diskursivt urskild gruppmajoritet. Se t.ex. 

(80) och (90) för diskussion av hur majoritetsbeteenden bland svenskar 

åberopas på detta vis. 

På ett snarlikt sätt kan högfrekvens- och majoritetpronomen uppträda som 

förmånstagare i förmånsomständigheter, vilket innebär att ett visst handlande 

legitimeras som gynnsamt för många, t.ex. ”För många har det visar sig 

fördelaktigt att ordna spädbarnets dagsschema på följande sätt …” (BIGH 

1948:24). Dessutom kan strategin realiseras med hög grad av vanlighets-

modalitet, inte sällan i form av objektiva modalitetsmetaforer som bedömer 
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en handling eller praktik som ’vanlig’, t.ex. ”Det har blivit allt vanligare med 

äkta män och fäder som byter blöjor på sitt lilla barn” (HM 1945, 48:12).  

Strategin kan också realiseras visuellt, vilket sker när praktikdeltagare av-

bildas som tillhörande en grupp eller kollektiv gemenskap. För att grupp-

avbildningar skall fungera legitimerande krävs att en avbildad grupp på 

något vis relateras till en representerad praktik(aspekt). I (47) representeras 

t.ex. en homogen grupp män som deltagare i en föräldraskapsrelaterad prak-

tik, som på så vis legitimeras utifrån betydelsen ’många/de flesta praktik-

deltagare gör detta’. 

När strategin används i delegitimerande syfte sker hänvisning till anti-

konforma, ovanliga och minoritetsbeteenden. Se t.ex. (95) för en diskussion 

av hur minoritetsbeteenden bland icke-svenskar åberopas i delegitimerande 

syfte. 

 

Figur 5. Realiseringssystem för konformitetsauktoritet. 

Den andra auktoriteten av SEDVANETYP är ’traditionsauktoritet’, som legi-

timerar med hänvisning till ’vad vi alltid har gjort’. I materialet åberopas 

’tradition’ i regel för att delegitimera och det är den i särklass minst använda 

strategin. Samtidigt går det att peka på realiseringsmönster och som framgår 

i figur 6 prioriteras typiskt resurser som uttrycker tidsomständighets-

relaterade betydelser. Det kan dels handla om identifierande omständighets-

processer där en viss tid och dess kännetecken tillskrivs ett värde av för-

fluten tid, t.ex. ”Den tid är längesedan förbi, då en familjefar kunde sitta i 

lättjefullt majestät” (HM 1945, 48:12). Strategin kan även realiseras med 

tidsomständigheter som bestämmer ett handlande eller praktik med en för-

fluten, traditionell tid, t.ex. ”Tidigare var det andra barn som lärde småbarn 

sociala regler” (ViF 2013, 1:91). I materialet finns dock inga förekomster av 

vad van Leeuwen kallar traditionsauktoritära nyckelord såsom tradition, 

praxis, vana, bruk och kutym.  
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högfrekvens- 
/majoritetspronomen      

  förstadeltagare     
  materiell process 

  'alla/många/vi x:ar' 

  mental process 
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  förmånsomständighet 

  +praktikrepresentation  
  'att x:a är bra/fördelaktigt för många/alla' 

  vanlighetsmodalitet 

  +hög grad 
  +objektiv modalitetsmetafor 
  +praktikrepresentation  
  'det är vanligt att x:a’ 

  bild       grupprepresentation 

  +praktikrepresentation  
  'alla/många x:ar' 
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Figur 6. Realiseringssystem för traditionsauktoritet. 

Presentationen går nu över till ’tid’, den tredje auktoriteten av SEDVANETYP i 

figur 4. Van Leeuwen sorterar inte ’tid’ som en typ av auktoritet, men före-

faller mena att tidshänvisning kan fungera såväl evaluerande som auktori-

tetslegitimerande (2008:77, 2008:111). Av den tillämpade legitimerings-

analysen framgår dock att tiden åberopas som en auktoritär naturlag som 

besvarar frågan om varför något ska göras med svaret ’för att tiden är 

kommen’. Legitimerande tidshänvisning är förvisso opersonlig, men bygger 

samtidigt inte på abstrakta mellanmänskliga överenskommelser utan på 

hänvisning till tidsbestämda sedvanor, varför jag sorterar strategin som en 

SEDVANETYP. 

I figur 7 framgår att också tidsauktoritet realiseras med resurser som ut-

trycker tidsomständighetsbetydelser. Det kan ske med tidsspecificerande 

satser som preciserar tiden för en praktik eller handling, som i ”Jag kände 

inte den där glädjen förrän Lowa var tre veckor” (ViF 2013, 1:75), liksom 

med omständighetsprocesser, som i ”det [är] dags för att köpa ny barn-

vagn”.62 Dessutom kan strategin realiseras med tidsomständigheter, som i 

”Jag njuter av att vara mamma [idag]” (ViF 2013. 1:75). 

 

Figur 7. Realiseringssystem för tidsauktoritet. 

                          
62 http://blondinbella.se/category/min-vardag/gillis/ 
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7.2.2 Institutionell typ 

Resultatpresentationen lämnar nu SEDVANETYP och går över till INSTITU-

TIONELL TYP av auktoritetslegitimering. Såväl ’personlig’ som ’opersonlig’ 

auktoritet bygger på mellanmänskliga överenskommelser om institutionali-

serad auktoritet, men van Leeuwen (2008:109) benämner inte dessa som 

INSTITUTIONELL TYP utan som AUKTORITETSTYP. Denna benämning är dock 

både förvirrande och för semantiskt vag, eftersom såväl SEDVANETYP som 

REKOMMENDATIONSTYP är olika AUKTORITETSTYPER. Den semantiska kate-

gorin hamnar alltså på fel nivå i van Leeuwens system. 

’Personlig’ auktoritet bygger på mellanmänsklig överenskommelse om 

personers auktoritära status i särskilda institutionella sammanhang. Som 

framgår i figur 8 kan strategin realiseras som subjektiva modalitetsmetaforer 

vars subjekt och bedömare refererar till en institutionellt etablerad auktoritet, 

t.ex. ”Barnet behöver höra glada och tröstande ord” (BIGH 1948:52). 

I text kan strategin även realiseras multimodalt som kommunikativa hand-

lingar. I sådana fall uppträder personliga auktoriteter som visuellt krävande 

avsändarroller, medan en särskild praktik(aspekt) föreskrivs i ett skriftligt 

textparti. Se t.ex. analysen av (76) och (77).  

 

Figur 8. Realiseringssystem för personlig auktoritet. 

’Opersonlig’ auktoritet, dvs. den andra auktoriteten av INSTITUTIONELL TYP, 

legitimerar med hänvisning till mellanmänskliga och institutionaliserande 

överenskommelser (t.ex. lagar och riktlinjer) som praktikdeltagare är för-

väntade att efterleva. I figur 9 framgår att strategin kan realiseras med idea-

tionella resurser och att den aktuella auktoritetstypen tenderar att uppträda 

som talare i verbala processer, som i ”säger den nya lagen …” (BIGH 1948: 

60) och ”naturen […] anvisar …” (TFH 1875:99), där innehållet i utsagorna 

legitimeras som reglerad enligt juridisk lag och en naturlag. På ett liknande 

sätt kan opersonliga auktoriteter realiseras med synvinkelomständigheter, 

t.ex. ”enligt evangelii ord …” (SFJ 1871:203). 

Strategin kan även realiseras med förpliktigande epitet i nominalgrupper, 

där den praktik som huvudordet representerar legitimeras som bestämd av en 

  personlig     

  skrift       personlig modalitetsmetafor 

  +auktoritär subjektiv bedömare   

  +förpliktigande modalt verb  

  +praktikrepresentation  

  'auktoritet x behöver y (av detlagare z)' 

  bild+skrift       kommunikativ handling 

  +krävande avsändarroll med auktoritetskonnotation 

  +(förpliktigande) praktikrepresentation 

  'auktoritet x kräver praktik(aspekt) y' 
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abstrakt överenskommelse, t.ex. ”På mödravårdcentralen erhåller man den 

nödvändiga regelbundna kontrollen” (BIGH 1948:4). 

 

Figur 9. Realiseringssystem för opersonlig auktoritet. 

7.2.3 Rekommendationstyp 

Resultatpresentationen lämnar nu INSTITUTIONELL TYP och går över till 

REKOMMENDATIONSTYP, som realiseras genom ett första val mellan ’expert’ 

och ’förebild’, se figur 4. ’Expertauktoritet’ legitimerar genom hänvisning 

till vad experter säger och tycker. I figur 10 framgår att strategin kan 

realiseras multimodalt samt på liknande sätt som opersonlig auktoritets-

legitimering, dvs. i synvinkelomständigheter och som talare i verbala pro-

cesser med utsagor innehållande (förpliktigande) praktikrepresentationer. Se 

t.ex. analysen av (13) och (81). Samma resurser har alltså teoretisk potential 

att realisera olika auktoritetstyper och i text låter sig strategierna endast 

åtskiljas med hänseende till talarens eller synvinkelomständighetens socio-

semantiska referent. 

’Expertauktoritet’ kan även realiseras med particip i nominalgrupper, dvs. 

som ett slags ideationell grammatisk metafor som anger att den praktik-

aspekt som substantivet refererar är expertgodkänd, t.ex. ”øko-tex 

certifierade [kläder]” (ViF 2013, 5:101), ”medicinskt beprövad [nappflaska]” 

(ViF 2013, 4:78). 

Visuellt realiserad expertlegitimering är beroende av gruppkategori-

serande attribut med expertkonnotation, som t.ex. vita läkarrockar och speci-

fika handgester, samt av mediatorer som länkar samman den visuellt repre-

senterade auktoriteten med ett praktikrepresenterande textelement. Se t.ex. 

analysen av (52), (53) och (77).  

Expertauktoritär legitimering kan även realiseras med intertextuell genre-

hybridisering. Detta innebär att en text approprierar en auktoritär avsändar-

roll genom att utnyttja (visuella och/eller skriftspråkliga) genredrag som 

konnoterar redaktionell och expertorienterad trovärdighetsauktoritet. För ut-

förligare resonemang, se avsnitt 6.5. 

  opersonlig     

  talare  

  +verbal process 

  +utsaga / förpliktigande praktikrepresentation  

  'lagen/reglerna säger att deltagare x bör y:a' 

  synvinkelomständighet 

  +förpliktigande praktikrepresentation 

  'deltagare x bör y:a enlig lagen/reglerna' 

  förpliktigande epitet 

  +nominal praktikrepresentation 

  'en nödvändig/obligatorisk/lagstyrd x' 
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Figur 10. Realiseringssystem för expertauktoritet. 

Den andra auktoriteten av REKOMMENDATIONSTYP är ’förebild’ och strate-

gin bygger på social attraktion snarare än expertstatus. Strategin legitimerar 

alltså åsikter, beteenden och praktiker genom att de representeras som 

förebildliga. I figur 11 anges att strategin kan realiseras med interpersonella 

epitet som evaluerar förstadeltagare i mentala och materiella processer som 

(o)förebildliga, t.ex. ”En klok och insiktsfull moder […] vänjde barnen från 

tidigaste åren vid det måttliga och tillbördiga” (TFH 1874:259), ”Svärmiska 

hufvuden hafva uppställt den satsen, att […]” (SFJ 1871:310). De hand-

lingar, åsikter och känslor som processerna refererar till (de)legitimeras allt-

så med hänvisning till förstadeltagarens (o)förebildlighet. Van Leeuwen på-

pekar att strategin även kan innebära referens till konkreta förebilders åsikter 

eller praktikdeltagande. 

Strategin kan även realiseras visuellt med kompositionell över–under-

struktur. I texter med en grafiskt markerad övre och undre dimension kan 

praktikrepresenterande textelement alltså idealiseras och representeras som 

förebildliga genom kompositionell placering i texters övre dimension. Se 

vidare diskussionen av exempel (47). 

Liksom ’expertauktoritet’ kan även ’förebildsauktoritet’ realiseras inter-

textuellt. Detta sker genom att en (föreskrivande) text approprierar förebilds-

auktoritär avsändarstatus genom att antingen interfolieras i en genre med 

förebildsauktoritär avsändarroll eller genom appropriering av (visuella och/ 

eller skriftspråkliga) genredrag. För utförligare resonemang, se avsnitt 6.5. 
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  skrift     

  synvinkelomständighet 

  +förpliktigande praktikrepresentation 

  'deltagare x bör y:a enligt experten' 

  talare 

  +verbal process 

  +utsaga /(förpliktigande) praktikrepresentation 

  'experten säger att deltagare x bör y:a' 

  particip 

  +nominalt representerad praktik(aspekt) 

  'en expertgodkänd x' 

  bild+skrift     

  gruppkategoriserande attribut 

  +expertkonnotation  

  +mediator  

  +praktikrepresentation  

  'expert x vidimerar praktik y’ 

  intertextualitet 

  'genrehybridiserande appropriering 

  av avsändarauktoritet' 
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Figur 11. Realiseringssystem för förebildsauktoritet. 

7.3 Realisering av Moralisk legitimering 
Presentationen går nu över till att inventera resurser med potential att rea-

lisera moralisk legitimering, dvs. den andra strategin i figur 4. Strategin 

innebär att något legitimeras med hänvisning till moraliska värdesystem utan 

rationellt resonemang, förankring hos någon auktoritet eller med mytopoesis. 

Först presenteras inventeringen av resurser med potential att realisera strate-

gin ’evaluering’, varpå realiseringssystem för strategin ’jämförelse’ följer. 

7.3.1 Evaluering 

’Evaluering’, som är den första strategin av MORALISK TYP i figur 4, 

värderar ett handlande eller en praktik positivt eller negativt. Som framgår i 

figur 12 kan det ske i skrift såväl som i bild. I skrift kan strategin realiseras 

som andradeltagare i relationella processer, där förstadeltagaren represen-

terar en praktik, handlande eller deltagare, t.ex. ”Det viktigaste av allt är att 

föräldrarna inte släpper barnen ur sikte” (Stockholm Vårdguiden 2013, 

3:14), ”Det är bra om du kan lära ditt barn lyda” (TFH 1871:154). 

Strategin kan även realiseras genom konnotationer hos nominal. Exem-

pelvis delegitimeras icke-institutionell vård på 1940-talet med det deltagar-

refererande substantivet ”kvacksalvare” (BIGH 1948:59). Även distans-

eringsmörker i form av citationstexten kan evaluera en representerad praktik 

(negativt), som t.ex. i ”»kurer»” (BIGH 1948:59).  

Evalueringar kan också realiseras som interpersonella epitet. I sådana fall 

evaluerar epitetet den praktik(aspekt) som nominalgruppens huvudord refe-

rerar, t.ex. ”den ljufva rättigheten att vara sitt barns första lärarinna” (SFJ 

1872:90). Inventeringen har även visat hur evaluering kan realiseras med 

sättomständigheter, som t.ex. i ”Barnets förhållande till modern knyts och 

utvecklas på ett naturligt sätt” (BIGH 1948:53). 

Visuellt kan strategin realiseras genom positivt konnoterande fotografier. 

I sådana fotografier kan ett praktikrepresenterande textelement legitimeras 

genom att avbildas som fenomen för lyckliga reaktörer. Se t.ex. diskussionen 

av (85). 
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  +upplevare/aktör  
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Vidare kan lyckliga praktikdeltagare representeras som bärare av grupp-

kategoriserande attribut i analytiska processer, varmed de gruppkategoriser-

ande attributen sammanförs med bärarens positiva lyckokonnotationer. Se 

t.ex. (38) där institutionellt vårdade mödrar legitimeras på detta sätt. 

’Evaluering’ kan även realiseras visuellt genom att praktikrepresenterande 

textelement sammanlänkas med ett annat positivt konnoterande textelement. 

I regel realiseras sådan sammanlänkning med mediatorer, som alltså överför 

det evaluerande textelementets konnotationer till det praktikrepresenterande. 

Se t.ex. analysen av (50) och (53). 

 
 

Figur 12. Realiseringssystem för evaluering. 
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  +praktikrepresentation  

  ' "praktik" x ' 

  interpersonellt epitet 

  +nominal praktikrepresentation 

  'en x:ig y' 

  sättomständighet 

  +praktikrepresentation  

  'deltagare y x:ar på ett bra sätt' 

  bild+skrift     

  process     

  reaktionsprocess 

  +evaluerande reaktör 

  +praktikrepresenterande fenomen 

  'praktik(aspekt) x triggar lycka' 

  analytisk process 

  +evaluerande deltagare 'x' 

  +gruppkategoriserande attribut 'y' 

  'y sammanlänkas med x:s evaluering' 

  mediator 

  +positivt konnoterande textelement 'x' 
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7.3.2 Jämförelse 

I figur 4 anges ’jämförelse’ som den andra strategin av MORALISK TYP. En 

’jämförelse’ legitimerar en praktik eller handlande genom att likställa den 

eller det med andra moraliskt uppskattade praktiker eller handlingar. Strate-

gin realiseras med resurser som uttrycker jämförande omständighets-

betydelser. Bland annat kan omständighetsprocesser realisera jämförelser, 

antingen där omständighetsrelationen realiseras av ett verb, som i ”Ingenting 

går upp emot det ögonblick efter förlossningen då ett litet barn lägges […] 

på sin mors arm” (BIGH 1948:13), eller av ett attribut som i ”Att bli förälder 

är som att gå från att spela vändåtta till att satsa en månadslön på roulette” 

(ViF 2013, 9:41). 

Jämförelser kan också realiseras av komparerande satsrelationer, ofta 

inledda av jämförande subjunktioner såsom liksom, se t.ex. analysen av (15). 

På ett snarlikt sätt kan jämförande omständigheter likställa en representerad 

praktik med en annan moraliskt uppskattad praktik, som i ”Att vara en god 

mor fordrar kunskaper, lika väl som andra uppgifter i livet” (BIGH 1948:3). 

Även anaforiska formuleringar har potential att realisera moraliska 

jämförelser, t.ex. som i ”Soldaterne tjena sitt land med svärdet – modren 

tjenar sitt land, då hon väl uppfostrar sina barn” (TFH 1871:158) där 

moderlig barnuppfostran jämförs med soldatens patriotiska svärdföring. 

 

Figur 13. Realiseringssystem för jämförelse. 

Van Leeuwen (2008:111) räknar även med ’abstraktion’ som en tredje 

MORALISK TYP av legitimering, som han menar legitimerar genom att 

referera till praktiker på abstrakta sätt ”by distilling from them a quality that 

links them to discourses of moral value”. Strategin är dock utesluten ur 

systemet i figur 4, och det av två orsaker. För det första vilar van Leeuwens 

strategidefinition på en premiss om att det finns icke-evaluerande, ursprung-
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  omständighetsprocess     

  process 

  +jämförda processdeltagare 
  'x liknar y' 

  processdeltagare 

  +jämförd praktikrefererande deltagare 
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  +jämförande praktikrepresentation 
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  jämförande omständighet 
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  'x är y, z är y; z är som x för y' 
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liga och neutrala praktikrepresentationer, vilket strider mot avhandlingens 

diskursteoretiska angreppssätt. Se vidare kapitel 2 och särskilt avsnitt 2.1.1. 

För det andra är strategin inte möjlig att särskilja semantiskt och de exempel 

van Leeuwen anför – t.ex. hur praktiken ”barnet går till skolan för första 

gången” abstraheras som ”barnet utvecklar självständighet” – fungerar näm-

ligen rationaliserande. I detta, liksom i van Leeuwens andra exempel, 

tillskriver nämligen representationen den legitimerade praktiken effekt-

orienterad rationalisering. Van Leeuwen (2008:113) betonar dock att 

rationalisering och moralisering är förbundna men att ”rationality has gone 

underground […]. in the case of moral evaluation”, men alltså inte till-

räckligt i fallet ’abstraktion’ menar jag. Således återstår ’evaluering’ och 

’jämförelse’ som valbara typer av moralisk legitimering. 

7.4 Realisering av Rationalisering 

Presentationen går nu över till att inventera resurser med potential att 

realisera rationalisering, den tredje huvudtypen av legitimerande strategier i 

figur 4. I samma figur anges att rationalisering realiseras genom ett första val 

mellan ’instrumentell’ och ’teoretisk’ RATIONALISERINGSTYP. Den förra 

tillskriver praktiker syften medan den senare artikulerar diskursiva sanningar 

om praktiker och praktikdeltagare. På ett generellt plan följer bägge typerna 

prototypiska realiseringsformer: instrumentell rationalisering realiseras gen-

om att en praktik eller handlande tillskrivs ett syfte genom en lexiko-

grammatisk syfteslänk enligt formeln ’x:a så att/för att/genom y’. Teoretiska 

rationaliseringar förklarar och definierar i stället praktiker eller deltagare 

genom att tillskriva dem praktikdefinierande eller deltagarförklarande attri-

but och värden enligt formeln ’x är/har y’. Rationalisering är i huvudsak 

avhängig skriftliga resurser och de olika typerna av instrumentell rationali-

sering korrelerar tydligt med olika lexikogrammatiska resurser. 

7.4.1 Instrumentell typ 

Som framgår i figur 4 genererar val av instrumentell RATIONALISERINGSTYP 

ett val i fråga om INSTRUMENTELL TYP och valet står mellan mål-, medel- 

och effektorienterad rationalisering. ’Målorientering’, dvs. den första 

INSTRUMENTELLA TYPEN, tillskriver praktiker och handlingar legitimerande 

mål. Som framgår i figur 14 sker det med resurser som specificerar syftet 

hos en representerad praktik(aspekt). Strategin kan realiseras med syftes- 

och förmånsomständigheter, t.ex. ”det finns mycket man kan göra för att 

minska riskerna” (Jönköping LandstingsNYTT 2013, 4:8), ”pappans förmåga 

till känslomässig inlevelse […] har betydelse för barnets utveckling” (ViF 

2013, 4:35). Strategin kan även realiseras med syftesspecificerande satsrela-
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tioner, som i ”På barnavårdcentralen eller -stationen kan hon få råd om hur 

hon bäst skall sköta amningen för att den skall lyckas bra” (BIGH 1948: 29). 

 
 

Figur 14. Realiseringssystem för målorientering. 

Som framgår av figur 4 är ’medel’ den andra strategin av INSTRUMENTELL 

TYP. Med medelorienteringar konstrueras syftet i en handling eller praktik, 

vilket innebär att ett särskilt handlande eller en praktik legitimeras som ett 

medel för ett särskilt mål. Som framgår i figur 15 kan strategin realiseras 

med såväl skriftliga som visuella resurser. 

I skrift kan strategin realiseras med omständighetsprocesser, vilket kan 

ske genom att en representerad praktik(aspekt) tillskrivs ett medelangivande 

värde eller attribut i en relationell process, t.ex. ”Amning är […] ett sätt att 

[…] ge kärlek” (Jönköping LandstingsNYTT 2013, 4:15). Omständighets-

processer kan även realiseras med verb i s.k. främjande processer, där det 

syftesfulla handlandet uppträder som förstadeltagare, t.ex. ”Den, som […] 

följer barnmorskans eller läkarens råd hjälper sig själv bäst” (BIGH 1948: 

12). Främjande processer relaterar alltså processdeltagare till varandra i 

termer av medelpreciserande omständighetsbetydelser (jfr Halliday & 

Matthiessen 2014:290). Medelorienterad rationalisering kan även realiseras 

av villkorsangivande omständighetsprocesser, där verbet representerar pro-

cessens andradeltagare som ett villkor och medel för förstadeltagaren, t.ex. 

”Att vara en god mor fordrar kunskaper” (BIGH 1948:3).  

Strategin kan även realiseras med bundna och villkorsspecificerande 

satser, som i ”Barn blir friska och gladlynta om de varje morgon får en stor 

kopp ögoncacao” (HM 1945, 36:63). På ett liknande sätt kan strategin reali-

seras med medelomständigheter, ofta inledda av adverb och prepositioner 

som med och genom, t.ex. ”Genom att besvara barnets signaler […] kan barn 

och förälder hitta gemenskap och samspel”.63 

Visuellt kan ’medelorientering’ realiseras genom att ett praktikrefererande 

textelement representeras som en medierande länk mellan två andra text-

                          
63 http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/ 
Foraldraskap/Samspel-och-anknytning/ 
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element, se t.ex. analysen av (77). På ett liknande sätt kan visuellt rimmande 

beskärning realisera medelorienterad betydelse, vilket sker genom att ett 

praktikrepresenterande textelement beskärs på samma sätt som ett positivt 

konnoterande textelement. Det visuella rimmet anger att de positiva kon-

notationerna ryms inuti och tillgängliggörs genom den representerade 

praktik(aspekt)en. För utförligare diskussion, se analysen av (54).  

Även kompositionell triptykstruktur har potential att realisera medel-

orientering. Ingen text med sådan komposition har dock analyserats i det 

föregående, men se (96) för ett illustrerande exempel. Exemplet tematiserar 

inte föräldraskap utan är en del av en juiceannons hämtad från ViF, där den 

saluförda juicen rationaliseras som ett medel för glädje. Rationaliseringen 

realiseras genom att en trött och ledsen emoji länkas samman med en pigg 

och glad emoji med en prickad vektor. Vektorn löper genom den avbildade 

juicen, och anger på så vis att ’’:s väg till ’’ går genom den saluförda 

varan (jfr resonemang hos Björkvall 2012:338). 

(96)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ViF 2013, 5:47) 
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Figur 15. Realiseringssystem för medelorientering. 

Den tredje typen av INSTRUMENTELL TYP i figur 4 är ’effekt’, en strategi 

som rationaliserar handlingar och praktiker genom att tillskriva dem effekter 

och resultat. I figur 16 anges att strategin kan realiseras genom en kombina-

tion av resurser med potential att realisera logisk-semantiska relationer (så, 

då) och materiella processer som anger någon typ av förändring. Exem-

pelvis: ”En mor […] gör klokt om hon följer dessa råd. Då får barnen också 

den näring de behöver utan onödigt bråk” (HM 1945, 27:41). 

Som redan påpekats motsvarar materiella processer som anger förändring 

vad van Leeuwen & Wodak (1999:106) kallar effektprocesser. Hos van 

Leeuwen & Wodak (1999) och van Leeuwen (2008) framgår det inte tydligt 

vad som semantiskt särskiljer effektprocesser från medelorienterade främ-

jande processer (se ovan), men strategierna är möjliga att särskilja lexiko-

grammatiskt. Främjande processer motsvarar medelorienterade omständig-

hetsprocesser medan effektprocesser motsvarar transformativa och kreativa 

materiella processer. I kreativa processer är resultatet tillblivelsen av pro-

cessdeltagare, medan transformativa materiella processer förändrar någon 

aspekt hos en redan existerande processdeltagare (Halliday & Matthiessen 
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2014:231 f.). I transformativa processer existerar den transformerade pro-

cessdeltagaren ”prior to the onset of the unfolding of the process” och 

förändras på något sätt ”through the unfolding of the process” (Halliday & 

Matthiessen 2014:232). Exempelvis: ”Svenska pappor är mer lika mammor i 

sitt föräldraskap […]. Det […] påverkar barn positivt” (ViF 2013, 4:35). I 

exemplet tillskrivs svenska fäders moderslika uppfostran en positiv barn-

påverkande effekt. I kreativa processer är effekten i stället tillblivelse av en 

ny processdeltagare, som i ”Alla slag av övergrepp väcker aggressioner” 

(HM 1945, 36:48). I effektprocesser realiseras alltså det legitimerade som 

syftesfull aktör, dvs. som ”the one that does the deed – that is, the one that 

bring about the change” (Halliday & Matthiessen 2014:224 f.). I figur 16 

anges att effektprocesser kan realiseras såväl inom som utom följdspecifi-

cerande satskomplex. 

Slutligen kan effektorientering realiseras med orsaksomständigheter som 

anger att en deltagare eller ett handlande har orsakat ett visst resultat. 

Exempelvis: ”Svenska pojkar är ’snällare’ än pojkar från andra länder […] 

tack vare oss föräldrar” (ViF 2013, 4:33). 

 

Figur 16. Realiseringssystem för effektorientering. 
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7.4.2 Sanningstyp 

Jämte ’instrumentell’ särskiljs ’teoretisk’ RATIONALISERINGSTYP i figur 4. 

Val av ’teoretisk’ RATIONALISERINGSTYP genererar i sin tur ett samtidigt val 

mellan KUNSKAPSTYP och SANNINGSTYP. Två olika typer av sanningar sär-

skiljs: ’förklaring’ och ’definition’ som kan representeras som antingen 

’vetenskapsbaserad’ eller ’erfarenhetsbaserad’ KUNSKAPSTYP. 

’Förklaring’ är den första SANNINGSTYPEN och artikulerar legitimerande 

sanningar om praktikdeltagare som anger att det är förenligt med deltagarens 

natur att delta i en specifik praktik. Förklaringar beskriver alltså generella 

attribut och habituella beteenden hos gruppkategoriserade deltagare och rea-

liseras typiskt enligt formeln ’Deltagarkategori X är/har/gör Y’. Relationella 

processer är en central resurs, men för att en relationell process ska fungera 

förklarande krävs att förstadeltagaren refererar till en generisk deltagar-

kategori som i ” Vi [svenska föräldrar] är lyhörda” (ViF 2013, 4:33). För-

klaringar kan även realiseras genom att generiska deltagare representeras 

som upplevare och aktörer i mentala och materiella processer, t.ex. ”Vi för-

äldrar vill bara att barnen ska vara lyckliga” (ViF 2013, 12:35), ”Barnet lär 

föräldrarna vad som är möjligt och rimligt” (ViF 2013, 5:110). Sådana 

realiseringar associerar alltså deltagargrupper med prototypiska handlingar, 

åsikter och känslor. 

I figur 17 framgår att ’förklaring’ även kan realiseras med rollangivande 

omständighetsprocesser. I sådana fall tillskrivs en förstadeltagare ett rollför-

klarande värde eller attribut, som i ”hon [qvinnan] är ämnad till maka och 

moder” (TFH 1875:99). På ett liknande sätt kan rollspecificerande satser 

realisera förklaringar, som i ”Havandeskapet är en naturlig process, för 

vilken kvinnans kropp är skapad” (BIGH 1948:4). 

Vidare kan strategin realiseras med ideationella epitet i nominalgrupper. 

Sådana nominala realiseringar fungerar som ideationella kvalitetsmetaforer 

som förklarar en sanning om den deltagare som nominalgruppens huvudord 

refererar (jfr Halliday & Matthiessen 2014:376). Ett exempel är ”vår inre 

medvetna konsument” (ViF 2013, 13:35) som förklarar att deltagarreferenten 

kännetecknas av medveten konsumtion. Skillnaden mellan förklaringar reali-

serade med relationella processer och kvalitetsmetaforer är att den senare 

typen representeras som interpersonellt svårförhandlad, eftersom den inte 

utgör en självständig och responsbar språkhandling. 

Visuellt kan förklaringar realiseras med analytiska processer med del– 

helhet-struktur. I sådana fall tillskrivs en visuellt gruppkategoriserad praktik-

deltagare ett förklarande attribut. Sådana attribut utgörs i regel av skriftliga 

textelement. Se t.ex. (63) där en visuellt representerad mamma tillskrivs ett 

förklarande kärleksattribut. 
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Figur 17. Realiseringssystem för förklaring. 
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legitimerar genom att definiera en praktik eller ett handlande i termer av en 
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Figur 18. Realiseringssystem för definition. 

I många fall implicerar dock definitioner förklaringar av praktikdeltagare. 

Detta beror på att nominala praktik- och handlingsrepresentationer packar in 

agerande processdeltagare. Praktikdefinitioner kan på så vis fungera som im-

plicita deltagarförklaringar. Detta är fallet med ovan exemplifierade förloss-

ningsdefinition. Förlossningspraktiken kräver någon som föder ett barn, en 

mamma, och naturlighetsdefinitionen implicerar således en förklaring av att 

’det är naturligt för kvinnor att föda barn’. 

Van Leeuwen (2008:116) räknar även med ’förutsägelser’ som en tredje 

SANNINGSTYP. Denna strategi är dock utesluten ur systemet i figur 4, vilket 

motiveras av att strategins semantiska särdrag är för vaga. De förekomster av 

förutsägande strategier som noterats i materialet är i regel nämligen sam-

tidigt effektorienterade. Effektorienterad rationalisering av INSTRUMENTELL 

TYP utesluter alltså SANNINGSTYPEN ’förutsägelse’. 

En principiell iakttagelse rörande legitimerande sanningskonstruktioner 

handlar om hur interpersonella resurser kan representera sanningarna som 

mer eller mindre reglerande. Exempelvis kan sanningarnas reglerande poten-

tial nedtonas med modala resurser (kan vara kontra är), samtidigt som san-

ningar kan realiseras på interpersonellt svåråtkomliga sätt, t.ex. i nominal-

grupper och syntaktiskt inbäddade satser. Se t.ex. diskussionen av exempel 

(35). 

7.5 Realisering av Mytopoesis 
Presentationen övergår nu till att inventera resurser med potential att reali-

sera mytopoesis, den fjärde huvudtypen av legitimerande strategier i figur 

4.64 Strategin fungerar som moraliska narrativ och exempel, där huvud-

personer på något vis belönas för att ha deltagit i legitima handlingar och 

praktiker. Distinktionen mellan ’narrativ’ och ’exempel’ är semantiskt 

                          
64 Hade jag valt att arbeta med litterära texter hade sannolikt fler och andra undertyper av 
mytopoesis identifierats. I litterära och berättande texter torde strategin kunna realiseras på 
flera sätt och på olika textnivåer och systemet för mytopoetisk legitimering torde således vara 
möjligt att utveckla. 
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motiverad: narrativ har i regel inga sanningsanspråk utan åberopas som 

sedelärande berättelser, medan exempel däremot representeras som (hypo-

tetiskt) verkliga situationer. 

’Narrativ’ MYTOPOESISTYP realiseras i regel på text- och intertextuell 

nivå, vilket bl.a. kan ske med (fragment av) berättelsestruktur, som åskåd-

liggörs i analysen av (67). Med berättelsestruktur avses de olika steg – orien-

tering, händelseförlopp, komplikation, upplösning – som typiskt associeras 

med berättande texter (jfr t.ex. Holmberg 2010). 

Även intertextuell hänvisning till mytiska berättelser och sagor, som t.ex. 

”liksom Eva, stå utanför porten av sitt paradis” (SFJ 1871:360), kan realisera 

narrativ mytopoesis. Se vidare diskussion av exempel (15). Likaledes kan 

strategin realiseras med berättelsekonnoterande uttryck såsom i ”Vi kände en 

gång en moder …” (TFH 1875:111).  

MYTOPOESISTYPEN ’exempel’ realiseras typiskt genom allmängiltighets-

bedömande resurser. Exempelvis kan interpersonella satsadverbial såsom 

händelsevis och t.ex. måla upp ett representerat scenario som en hypotetisk 

situation med giltighet för fler situationer än den representerade. Sats-

adverbialet kommenterar alltså praktikrepresentationens allmängiltighet (jfr 

Halliday & Matthiessen 2014:190 f.).65 På ett liknande sätt fungerar nominal-

grupper såsom bilden av … och exemplet på … genom att bedöma ett repre-

senterat handlande, situation eller praktik som allmängiltigt, som i ”bilden av 

den lyckade karriärkvinnan med ledsna ögon som jag aldrig ville bli”.66 

 

Figur 19. Realiseringssystem för mytopoesis. 

                          
65 I såväl Holmbergs (2011) som Holmberg & Karlssons (2006) uppställningar av modala be-
dömningstyper saknas denna typ. Analysen kompletterar således beskrivningen av svenskans 
interpersonella satsadverbial ur ett systemiskt-funktionell perspektiv. 
66 http://blondinbella.se/files/2014/04/Sk%C3%A4rmavbild-2014-04-21-kl.-12.47.10.png 
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7.6 Avslutning 

Med systemen i figur 5 till figur 19 inventerar jag resurser med teoretisk 

potential att realisera legitimerande betydelser i olika genrer från 1870-talet 

till idag. Beträffande skriftmodaliteten sker ingen nämnvärd förändring eller 

utveckling, dvs. samma resurser prioriteras i texter från hela undersök-

ningsperioden. Den stora förändringen handlar i stället om utvecklingen av 

multimodal legitimering. 

Legitimering kan alltså realiseras genom semiotisk samtidighet i olika 

modaliteter, vilket också noterats av Mackay (2013, 2015). Detta innebär, 

som inledningsvis påpekades, att olika delar av systemet i figur 4 kan 

instansieras på olika platser i en text. Den empiriska analysen har också 

fångat hur olika semiotiska modaliteter kan komplettera varandra vid legi-

timering, vilket i typfallet innebär att en modalitet (ofta bild) utnyttjas för att 

representera en praktik(aspekt), medan en annan modalitet (ofta skrift) prio-

riteras för att tillskriva praktikrepresentationen legitimeringar. Utöver att 

komplettera varandra kan semiotiska modaliteter också uppträda i konflikt; 

exempelvis anlägger de skriftliga representationerna från 2010-talet i regel 

en könsneutral representation, medan visuella representationer ofta skjuter 

fram kvinnor som deltagare i föräldraskapspraktiken. Inventeringen visar 

även att visuellt realiserad legitimering är avhängig vad som kan liknas vid 

en multimodal grammatik, där olika textelement relateras till varandra. För 

att legitimering ska kunna realiseras visuellt krävs alltså att ett legitimerande 

textelement relateras till ett annat praktikrepresenterande textelement.  

Vidare visar analysen hur visuell legitimering är avhängig konnotation 

som inte sällan realiseras med symboliska attribut. Detta understryker att 

legitimering alltid är sociohistoriskt betingat, dvs. det som konnoterar legi-

timerande värden i ett sammanhang behöver inte göra det i ett annat. Således 

torde andra visuella resurser kunna fungera legitimerande när andra praktiker 

än föräldraskap regleras i text. Inventeringen av visuella resurser med teo-

retisk potential att realisera legitimering betraktas därmed inte som färdig. 

Att inventeringen bygger på analys av genrediversifierad empiri innebär 

att systemen kan läsas som ett slags legitimerande multimodal grammatik. 

Hade korpusen i stället bestått av enskilda genrer hade det dock varit väntat 

att endast delar av systemet i figur 4 hade instantierats. Om det vidare hade 

gått att påvisa en korrelation mellan aktualiserade strategier, realiserings-

former och situationskontextuella konfigurationer, så skulle det funnits fog 

för att tala om legitimerande register (jfr Nord 2011:158). 

Resursinventeringen torde vidare kunna fungera metodiskt vägledande 

genom att den förmår särskilja strategier som vid en första bekantskap ter sig 

semantiskt svåråtskilda. Inventeringens särskiljande förtjänst gäller särskilt 

strategier som tydligt korrelerar med skriftspråkliga resurser, som t.ex. de 

olika typerna av INSTRUMENTELL rationalisering. För att konkretisera: rea-

liseringsanalysen gör det bl.a. möjligt att separera processrealiserad effekt- 
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och medelorientering genom att påvisa att den förra realiseras med materi-

ella processer medan den senare med omständighetsprocesser. 

Alla strategier korrelerar dock inte på ett lika tydligt sätt med semiotiska 

resurser. Tvärtom har vissa resurser, som t.ex. relationella processer, teo-

retisk potential att realisera olika legitimerande betydelser. Gränsdragningen 

mellan olika strategier vilar då mot en analys av processdeltagares socio-

semantiska referenter. Detta innebär att legitimeringsanalytikern måste fråga 

sig om t.ex. bärare i attributiva processer refererar en praktik, handling eller 

praktikdeltagare, och om attributet t.ex. fungerar värderande, förklarande 

eller definierande. Även om en resursorienterad tillämpning i många fall gör 

det möjligt att särskilja olika strategier från varandra, indikerar denna iakt-

tagelse att en legitimeringsanalytiker inte kan stirra sig blind på resurser och 

former. I det konkreta analysarbetet har jag därför arbetat med systemen från 

två håll genom att inventera resurser och samtidigt använda resursinven-

teringen för att identifiera vilka strategier som realiseras i de konkreta 

texterna. 

Som sagt stannar inte mina anspråk med detta kapitel vid det deskriptiva. 

En realiseringsorienterad tillämpning har nämligen diskursanalytisk relevans 

genom att kunna synliggöra hur legitimeringar kan representeras som mer 

eller mindre svåråtkomliga för interpersonell respons. Legitimeringars inter-

personella responsbarhet kan bl.a. stuvas undan med grammatiska metaforer. 

Genom att packa upp sådana blir det möjligt att synliggöra hur legitim-

eringar kan operera under det kommunikativa utbytets radar. Legitimeringar 

kan även realiseras som interpersonellt svåråtkomliga genom syntaktisk in-

bäddning, dvs. i satser som inte utgör fristående och responsbara språk-

handlingar. 

Denna iakttagelse knyter an till avhandlingens teoretiska resonemang om 

hur legitimering innefattar en större sociologisk rörelse mellan legitimering 

och legitimitet, se avsnitt 2.2.2. Något som legitimeras associeras inte med 

legitim status, likaledes som något som inte legitimeras associeras med 

legitimitet. Mackay (2015:332) påpekar dock att frågan om legitimitet alltid 

(kan) förhandlas och att rörelsen mellan legitimering och legitimitet bör 

konceptualiseras som ett kontinuum: ”At the soft end of the continuum, the 

meaning of legitimacy is accepted […]. At the hard end, there is a rejection 

of the meaning of ’legitimate’ and a demand for some degree of redefini-

tion”. Van Leeuwen (2008:20) resonerar på ett liknande sätt när han skriver 

att ”Commonsense practices” ofta ”were hotly debated when they first 

became institutionalized”.  

Såväl van Leeuwen som Mackay resonerar alltså om processen legitim-

ering–legitimitet, men ingen av dem närmar sig denna (diakrona) process 

med någon större analytisk precision. Min invändning handlar om att en 

praktik(aspekt) inte går från att legitimeras till att representeras som legitim i 

en handvändning; det pågår någonting däremellan. Denna invändning under-

stryker vikten av ett diakront såväl som ett realiseringsorienterat perspektiv 
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på legitimering, något som varken Mackay eller van Leeuwen anlägger, trots 

att de bägge förordar diskurshistoriska angreppssätt. För att förtydliga hur en 

realiseringsorienterad tillämpning och ett diakront perspektiv gör det möjligt 

att fånga diskursers rörelser mellan legitimering och legitimitet vill jag 

anföra ett illustrerande resonemang. Detta illustrerande resonemang tar av-

stamp i iakttagelsen av hur diskursen om modern som primär förälder legi-

timeras under 1870-talet och representeras som legitim på 2010-talet. 

Under 1870-talet legitimeras kopplingen mellan kvinnlighet och föräldra-

skap ihärdigt, medan legitimeringarna förändras och delvis saknas under 

1940-talet. I 2010-talsmaterialet lyser legitimeringarna i princip med sin 

frånvaro, samtidigt som kvinnliga föräldrar dominerar materialets visuella 

representationer. Den multimodala tillämpningen är alltså helt avgörande för 

att få syn på processen legitimering–legitimitet. Men – och detta är poängen 

– denna process överbryggas av en diskursiv fas som delvis låter sig fångas 

med en realiseringsorienterad analys. Under 1940-talet legitimeras förvisso 

diskursen om modern som primär förälder, men inte sällan realiseras legitim-

eringarna på interpersonellt svåråtkomliga sätt, t.ex. med nominaliseringar 

och i inbäddade satser. Som betonas i avsnitt 5.8 görs sanningar om kvin-

nans moderliga natur även svåråtkomliga för respons genom att uppträda 

som moraliska evalueringar utan explicit förankring i sanningarnas lutherska 

och kristna härkomstlinjer. 

Diskursens legitimitet på 2010-talet föregås alltså av en fas där institu-

tionellt förankrade sanningskonstruktioner representeras som diskursiva för-

givettaganden, samtidigt som realiseringsformer bidrar till att representera 

legitimeringar som interpersonellt svåråtkomliga och legitima. Jag vill 

betona detta som en aktiv diskursiv process och med empiri kan jag visa att 

denna process är aktiv under en fas som inträffar efter att en diskurs 

legitimerats ihärdigt och innan samma diskurs tenderar att representeras 

(visuellt) utan att legitimeras. Det bör dock påpekas att det varken är görbart 

eller önskvärt att dra skarpa gränser mellan dessa faser och det förekommer 

förklaringar av kvinnan som primär förälder ännu i 2010-talsmaterialet. 

Detta påpekande sätter snarast fingret på Mackays konceptualisering av 

legitimering–legitimitet som ett processuellt kontinuum och att en diskurs 

aldrig ”är” legitim eller i behov av att legitimeras, utan snarare att dess 

legitimitetsstatus alltid är under förhandling. 

Analysen visar alltså hur processen legitimering–legitimitet överbryggas 

av såväl interpersonellt förgivettagande realiseringar som allmänmoraliska 

representationer av sanningar vars härkomstlinjer går att spåra till institu-

tionella kunskapssystem. Dessutom visar analysen hur processen möjliggörs 

genom diskursers potential att vandra mellan olika semiotiska modaliteter. 

Mackay (2015:335) menar att sådana iakttagelser motiverar diskursanalyt-

ikern att fråga sig hur det kommer sig att ”particular modes are chosen to 

function as they do in […] multimodal message[s]”. Ett möjligt svar på 

frågan torde stå att finna i bilders möjlighet att genom konnotation realisera 
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gruppkategoriserande deltagarrepresentationer (jfr van Leeuwen 2004). Bild 

tycks alltså vara en mer effektiv modalitet än skrift för att realisera del-

tagartyper. Mot bakgrund av dessa avslutande iakttagelser vill jag hävda att 

en legitimeringsanalys inte bara bör uppmärksamma vilka strategier som 

prioriteras i ett visst sammanhang, utan även fästa vikt vid legitimeringarnas 

realiseringsformer och vilka implikationer de har för den diskurs som repro-

duceras.  

Avslutningsvis vill jag göra empirin rättvisa genom att återkoppla till 

Mackays resonemang om legitimering som process. Diskursen om modern 

som primär förälder tenderar förvisso att representeras som legitim på 2010-

talet, men empirin är fördenskull inte entydig. I de analyserade texterna 

återfinns många fragment där diskursens legitimitet ifrågasätts. Exempelvis 

kan legitimeringen av den manliga subjektspositionen ses som ett samlat 

uttryck för motstånd mot moderskapspositionens förgivettagna och legitima 

status. Vidare är det rimligt att anta att motstånd och motsägelser kan 

förskjuta en diskurs från legitimitet till nya behov av att legitimeras. Det är 

alltså viktigt att påminna sig om att generaliseringar av det slag som gjorts i 

det föregående just är generaliseringar av mönster och tendenser, medan 

empirin alltid är full av diskontinuiteter och motsägelser. 
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8 Sammanfattande diskussion 

I den här avhandlingen har jag undersökt hur frågan ”varför ska vi vara för-

äldrar på särskilda sätt?” besvaras i texter från tre sociohistoriska samman-

hang samt analyserat hur svaren förhåller sig till varandra över tid. Den his-

toriserande analysen har utförts på en diakront såväl som synkront diversi-

fierad samling texter, och avhandlingens metodologiska tillvägagångssätt har 

visat hur det är möjligt att arbeta med diskurs – dvs. socialt konstruerade 

kunskaper – som historisk analysenhet. I detta avslutande kapitel har det 

blivit dags att samla ihop undersökningens huvudresultat. I avsnitt 8.1 foku-

seras hur de identifierade subjektspositionerna förhåller sig som diakrona 

diskontinuiteter till varandra. I avsnitt 8.2 skiftar jag delvis historiserande 

perspektiv och uppmärksammar vilka framträdande maktrelationer som 

trängs inom representationerna från de olika tiderna. I avsnitt 8.3 skiftar jag 

fokus igen och summerar insikter rörande relationen mellan legitimerande 

betydelser och semiotiska resurser. Avsnitt 8.4 avslutar kapitlet med en 

framåtblickande reflektion över diakron diskurs- och legitimeringsanalys. 

8.1 Diskontinuerliga subjektspositioner 

Som åskådliggjorts i kapitel 4–6 etableras subjektspositioner interdiskursivt 

och den diakrona legitimeringsanalysen har visat att subjektspositioner kan 

uppträda som diskontinuiteter av varandra på olika sätt. Med detta avsnitt 

vill jag visa hur diakron diskontinuitet kan förstås som ett utslag av inter-

diskursiv variation och lyfta några framträdande, såväl principiella som 

empiriska, typer av sådan variation. Inspirerad av genealogin och dess miss-

tänksamhet mot kausal historieskrivning gör jag dock inga anspråk på att 

förklara diskontinuiteterna. I stället vill jag visa hur de åstadkoms diskursivt. 

En identifierad diskontinuitetstyp handlar om hur legitimerade och 

legitimerande diskurser sammanförs med olika legitimerande strategier vid 

olika tider. Denna typ av diskontinuitet aktualiseras bl.a. när föräldraskap 

regleras utifrån diskurser om nationell gemenskap. Som analysen visat pri-

oriteras inte sällan instrumentell rationalisering för att tillskriva föräldraskap 

nationsfrämjande syften under 1870- och 1940-talet. Under 2010-talet ten-

derar diskurser om föräldraskap och nationell gemenskap däremot att sam-

manföras med rationaliserande sanningar samt med hänvisning till konformi-

tetsauktoritära beteenden bland svenskar. På 1870- och 1940-talet regleras 

alltså föräldraskap som en nationsfrämjande och nationsdanande praktik, 

medan 2010-talstexterna reproducerar nationsgemenskap som något exister-
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ande och föredömligt som föräldrar bör reglera sin praktik efter. Analysen 

fångar på så vis en variation i synen på nationens betydelse för föräldraskap, 

men också att 2010-talets svenska subjektsposition har härkomstlinjer hos 

1870-talets patriotiska och 1940-talets samhällsförbättrande subjektsposi-

tioner. 

En liknande diskontinuitet åstadkoms i diskrepansen mellan hur diskursen 

om modern som primär förälder legitimeras under 1870- och 1940-talet. I 

det äldre materialet legitimeras diskursen med religiöst förankrade sannings-

konstruktioner, medan moralisk legitimering prioriteras i 1940-talsmateri-

alet. Denna variation mellan rationalisering och moralisk legitimering fri-

kopplar moderskapets särställning från sin härkomst i religiösa tolknings-

system, och variationen indikerar en rörelse mot legitimitet (jfr van Leeuwen 

2008:110). 

Diskontinuitet kan alltså åstadkommas genom variation i fråga om hur 

legitimerande diskurser anförs, men också genom variation i fråga om vilka 

som anförs. Sådan diskontinuitet åstadkoms bl.a. i skillnaden mellan hur 

manligt föräldraskap legitimeras under 1940- och 2010-talet. På 1940-talet 

legitimeras husligt och närvarande faderskap med hänvisning till diskurser 

om modernitet och emancipation, medan närvarande faderskap på 2010-talet 

tenderar att legitimeras med hänvisning till diskurser om ekonomisk ratio-

nalitet, individutveckling och valfrihet. Den praktikaspekt som legitimeras – 

manligt föräldraskap – är alltså kontinuerlig, samtidigt som de manliga sub-

jektspositionerna görs diskontinuerliga genom att sammanföras med olika 

legitimerande diskurser. 

Undersökningen har också visat att diskontinuitet kan åstadkommas 

genom variation i fråga om vilken praktikaspekt som legitimeras. I typfallet 

handlar det om variation mellan olika deltagarkvalifikationer, handlingar och 

utförandesätt. Vid en jämförelse mellan 1870- och 1940-talsmaterialen går 

det t.ex. att se hur ett strängt och bestraffande uppfostringsideal trängs undan 

av ett lyhört och barntillvänt ideal, som fortsätter att dominera 2010-tals-

representationerna. Ett särskilt utförandesätt representeras alltså i stället för 

ett annat, och 1940-talets utförandesätt artikuleras delvis i delegitimerande 

opposition till 1870-talets stränghetsideal. Representationerna binds även 

samman över tid genom att i första hand avse moderliga handlingar och ut-

förandesätt. Modern som praktikdeltagare är alltså kontinuerlig, men genom 

variation av de legitimerade utförandesätten görs de moderliga subjekts-

positionerna diskontinuerliga. 

Artikuleringen av dessa nya utförandesätt är samtida med den kanske 

största diskontinuerliga variationen i hela undersökningsmaterialet. Mellan 

1870-talet och 1940- och 2010-talet tystnar nämligen en kristen rationalitet 

samtidigt som en vetenskapsbaserad träder fram. Diskontinuiteten handlar 

med andra ord om en variation i fråga om vilken institution som åberopas för 

att reproducera diskurser ”that can ’explain’ the nature of social actors and 

legitimize social practices” (van Leeuwen 2008:117). 
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Ytterligare en identifierad variationstyp handlar om diakront påvisbar 

avsaknad av legitimering. Enkelt uttryckt innebär det att en subjektsposition 

eller praktikaspekt som legitimeras vid en historisk fas inte längre (tenderar 

att) legitimeras vid en senare, utan endast representeras. Denna diskontinu-

erliga variation, som bidrar till att reproducera en position eller praktikaspekt 

som legitim, syns bl.a. i skillnaden mellan 1870-talets ihärdiga legitimering 

av moderskap och representationerna från 1940- och 2010-talet där moder-

skap i huvudsak representeras utan att legitimeras. Under de senare period-

erna legitimeras i stället företrädesvis moderliga deltagarkvalifikationer, 

handlingar och utförandesätt. På ett liknande sätt går det att se hur kon-

sumtion legitimeras under 1940-talet, medan det i huvudsak är särskilda 

konsumtionssätt som legitimeras på 2010-talet. 

Denna diskontinuerliga typ av variation relaterar alltså till rörelser mellan 

legitimering och legitimitet och har beröringspunkter med vad som i analys-

erna referats till som genesis amnesi. När en praktikaspekt eller subjekts-

position slutar att legitimeras tenderar nämligen de diskurser som etablerat 

positionen som legitim att tystna. Analysen har dock visat att en position 

som reproduceras som legitim samtidigt reproducerar fragment av och här-

komstlinjer till den diskurs som etablerade positionen som legitim i ett 

tidigare skede. Föreställningar som explicitgörs i ett sociohistoriskt samman-

hang kan alltså reproduceras på diskontinuerligt tysta sätt i andra samman-

hang. Särskilt tydligt framträder detta när sanningar om modern som primär 

förälder reproduceras under 1940- och 2010-talet utan att dess härkomst-

linjer till 1870-talets lutherska och särartsteoretiska kunskapskontexter expli-

citgörs. Sanningar med upprinnelse i kristet och kolonialt präglade tanke-

mönster kan på så vis fortleva som tysta föregivettaganden i sociohistoriska 

sammanhang präglade av vetenskapsbaserad rationalitet. 

Att härkomster tystnar och glöms bort framträder också när föräldrar i 

2010-talsmaterialet reglerar sig själva med hänvisning till en diskurs om det 

individuella barnets behov och viljor. Härkomstlinjerna hos denna diskurs 

löper delvis tillbaka till en psykologisk-vetenskaplig rationalitet, som dock 

tystas i föräldrars självregleringar. Samtidigt implicerar dessa självregler-

ingar experterkännanden av barnets auktoritära position, som s.a.s. sätter de 

tysta ramarna inom vilka det blir möjligt för föräldrar att artikulera själv-

regleringar. På så vis reproduceras en psykologisk-vetenskaplig rationalitet 

som ett tystnat och förgivettaget fundament i diskurser om föräldraskap. 

Diskontinuiteter åstadkoms alltså genom interdiskursiv variation och 

undersökningen har visat hur subjektspositioner kan göras diskontinuerliga 

genom olika typer av förändringar i de kluster av legitimerande och legitim-

erade diskurser som konstituerar subjektspositioner. En viktig iakttagelse 

handlar dock om att vissa interdiskursiva komponenter hålls kontinuerliga 

över tid, samtidigt som den interdiskursiva variationen gör positionerna dis-

kontinuerliga. 
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8.2 Diskontinuerliga maktrelationer 

I anslutning till historiseringen av subjektspositioner har också makt under-

sökts och tillämpats som genealogisk metod. Ett viktigt ställningstagande har 

varit att ta sig an makt som något som präglar alla sociala relationer och i 

kapitel 4–6 har föräldraskap belysts som ett område inom vilket en mångfald 

interdependenta maktrelationer trängs. Med detta avsnitt vill jag, för att tala 

med Foucault (2002:102), artikulera ett vetande om föräldraskap ”inte i för-

trycks- eller lagtermer, utan i makttermer” genom att summera de huvud-

sakliga insikter som den diakrona analysen av maktrelationer har genererat. 

Den historiserande analysen gör inte heller här anspråk på att förklara dis-

kontinuiteterna, utan strävar efter att ringa in de identifierade maktrela-

tionernas effekter. 

Analysen i kapitel 4, Tid för kallelseliv och särarter, har visat hur för-

äldraskapsrelaterade maktrelationer under 1870-talet huvudsakligen artiku-

leras i spänningsfältet mellan diskurser om Gud, nationen, kolonialt och 

könsrelaterat särartstänkande och emancipation. Å ena sidan bidrar kopp-

lingen mellan diskursen om moderskap som ett gudagivet kall och kolonialt 

särartstänkande till att reproducera kvinnlighet som synonymt med moder-

skap, vilket resulterar i en inskränkning av kvinnors legitima verksamhets-

områden. Å andra sidan bekräftar analysen Foucaults (2002:105, jfr Baxter 

2003) antagande om att där det finns maktrelationer så finns det motstånd: 

sanningar om moderskapet som ett kvinnligt livskall åberopas även i eman-

cipatoriska syften och som fundament för att legitimera kvinnors tillträde till 

högre utbildning och vetenskapsbaserade yrken utifrån devisen ”moderskap i 

Guds och samhällets tjänst”.  

Detta motstånd etablerar bl.a. en samhällsmoderlig subjektsposition, som 

gör det möjligt för kvinnor utan egna barn att inta en gudagiven moderlig 

och på samma gång emancipatorisk position. Denna iakttagelse belyser att 

den encyklopediska definition av förälder som ”person som är far eller mor 

till en viss person” som anfördes i avhandlingens inledning är skenbart själv-

klar.67 Att vara förälder har helt enkelt inte alltid uppfattats som att vara ”far 

eller mor till en viss person”, utan också som ett sätt för kvinnor utan egna 

barn att göra motstånd mot särartsteoretisk diskriminering, dock genom att 

samtidigt acceptera en särartsteoretisk logik om moderskap som konstitu-

erande för kvinnlighet. Undersökningen bidrar på så vis till att nyansera 

särartsteorins makteffekter. 

Under 1870-talet åberopas diskursen om gudagivet moderskap även i 

samspel med en reglerande diskurs om patriotism och fosterlandet. Inter-

dependensen mellan diskurser om gudagivna livskall och patriotism åstad-

kommer såväl begränsande som frigörande makteffekter, och en kvinna som 

                          
67 http://www.ne.se, uppslagsord föräldraskap och förälder.  
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inte praktiserar moderskap positioneras som någon som inte drar sitt 

gudagivna strå till den fosterländska stacken. Samtidigt erbjuder den patriot-

iska subjektspositionen kvinnligt positionerade subjekt en möjlighet att på-

verka nationen i önskvärd moralisk och ekonomisk riktning. Begränsande 

såväl som frigörande makteffekter förankras på så vis i samma typ av 

patriotiska och religiösa logik, även om representationerna erbjuder kvinnor 

minimalt utrymme att positionera sig på andra sätt än som mödrar. 

På ett liknande sätt har analysen i kapitel 5, Tid för folkhem och 

vetenskap, identifierat hur en vetenskaplig rationalitet ramar in olika makt-

relationer under 1940-talet. Makt artikuleras alltså i relation mellan föräldra-

skap och institutionell vård och vetenskapsexpertis, vilket bl.a. resulterar i att 

mödrar positioneras som primära föräldrar samtidigt som de avskrivs 

möjlighet att praktisera föräldraskap på egen hand. Som påpekats tenderar 

dock moderskap att representeras utan att legitimeras under 1940-talet, vilket 

bidrar till att moderskapets särställning reproduceras som legitim. Kvinnligt 

positionerade subjekt ges på så vis liten möjlighet att värja sig mot posi-

tionen som mamma, samtidigt som manligt positionerade subjekt i hög ut-

sträckning exkluderas som deltagare i föräldraskapspraktiken. 

Interdiskursiviteten mellan föräldraskap, vetenskapsexperter och institu-

tionella vårdinstanser fungerar dock inte bara begränsande. Exempelvis har 

analysen visat hur psykologisk och medicinsk-vetenskaplig rådgivning er-

bjuder mödrar makt att påverka sitt individuella barn i en önskvärd riktning, 

samtidigt som psykologiska experter också tillskriver diskurser om det 

individuella barnets behov och viljor auktoritetslegitimerande makt. Moder-

skap regleras alltså som en vetenskapsbaserad och delvis barnreglerad prak-

tik. Genom att hörsamma vetenskapsbaserade föreskrifter erbjuds kvinnligt 

positionerade subjekt ett sätt att delta i det framväxande moderna och veten-

skapsbaserade samhället. I 1940-talsmaterialet identifieras även konsumtion 

som en moderskapskonstituerande praktik, som inte sällan legitimeras med 

hänvisning till vetenskapliga experter av olika slag. Denna interdependens 

resulterar i att föräldraskapsrelaterad konsumtion erbjuder kvinnor ett kon-

kret sätt att positionera sig som vetenskapsrationella och moderna. 

Expertformulerade råd och uppfostringssätt riktade till mödrar rationali-

seras även som solidaritetsfrämjande, krigsstävjande och emancipatoriska, 

vilket resulterar i att moderskap tillskrivs ett slags nationsdanande makt. I 

kontrast till 1870-talsmaterialet återfinns det i 1940-talsmaterialet även frag-

ment där manligt föräldraskap explicit legitimeras, och den manliga sub-

jektspositionen artikuleras delvis som ett emancipatoriskt motstånd mot 

moderskapets legitima och dominerande status. 

Vidare har analysen i kapitel 6, Tid för individen och valfrihet, visat hur 

moderskapsrepresentationer dominerar även 2010-talsmaterialet, och hur 

vetenskapliga diskurser om kvinnlig biologi naturaliserar föräldraskap som 

konstituerande för kvinnlighet. Föräldraskapsrelaterade makteffekter fort-

sätter alltså att artikuleras i dialog med diskurser om vetenskap, men även i 
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relation till diskurser om konsumtion, risker och svensk nationsgemenskap. 

Många av maktrelationerna är också individorienterade, och ett tydligt 

exempel på detta är hur föräldraskap inte längre tillskrivs några samhälls-

främjande syften. I stället regleras föräldraskap huvudsakligen med föräld-

rars självidentitet och det individuella barnets väl och ve i fokus. 

Representationerna är alltså individorienterade. Diskursen om moder-

lighet som konstituerande för kvinnlig biologi begränsar dock möjligheten 

för kvinnligt positionerade subjekt att ta makt över sitt eget själv. Den 

moderliga positionen fungerar s.a.s. predestinerande och sätter ramarna för 

vad kvinnor bör sysselsätta sig med. Bland annat regleras mammor till att 

kalkylera barnrelaterade risker samt att konsumera med hänsyn till det 

individuella barnets behov och viljor för att undvika personliga miss-

lyckanden. 

Reglerande diskurser om barns viljor, behov och önskemål genomsyrar 

många av 2010-talsrepresentationerna, och diskursens härkomst låter sig del-

vis spåras till 1940-talets diskurser om psykologi. Diskursen accentueras 

dock under 2010-talet, vilket resulterar i ett slags individorienterad demo-

kratisering av relationen mellan barn och föräldrar. Samtidigt fångar ana-

lysen hur möjligheten att praktisera föräldraskap på barnreglerade, men 

också riskhanterande, sätt ofta villkoras av ekonomiskt konsumtionskapital. 

Parallellt med att moderskap reproduceras som legitimt, legitimeras en 

manlig position med hänvisning till diskurser om valfrihet, personlig ut-

veckling och ekonomisk rationalitet. Faderskap representeras alltså i hög 

utsträckning som ett val, vilket bidrar till att manligt positionerade subjekt 

tillskrivs makt att värja sig mot och ignorera diskursernas subjektsgörande 

anrop. Genom att inta positionen som närvarande pappa erbjuds män även 

familjeekonomisk makt och individorienterad makt till självutveckling, men 

till skillnad från 1940-talsrepresentationerna tillskrivs inte faderskap lika 

tydliga emancipatoriska makteffekter. 

Diskurser om moderskap och faderskap genererar alltså olika möjligheter 

för manligt och kvinnligt positionerade subjekt att ta makt över sitt eget 

själv. Samtidigt har analysen visat hur diskurser om moderskap härbärgerar 

ett slags modellreglerande makt över föräldraskap i stort: legitimt föräldra-

skap, även med män som deltagare, bör praktiseras på sätt som associeras 

med kvinnlig särart. Denna modellmakt artikuleras också i samspel med reg-

lerande föreställningar om Sverige och svenskhet: svenska sätt att vara för-

älder på associeras med kvinnliga sätt. De reglerande föreställningarna om 

svenskhet resulterar även i nationaliserande makteffekter som hierarkiserar 

svenskt föräldraskap som legitimt och reproducerar ”de andras” föräldraskap 

som illegitimt. 

I 2010-talsmaterialet trängs såväl privilegierande som diskriminerande 

maktrelationer med varandra, samtidigt som analysen fångat en diskonti-

nuitet i fråga om hur föräldraskap inte längre tillskrivs samhälleliga makt-

effekter. Makteffekterna är i stället individorienterade, men för subjekt som 
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positioneras som icke-svenska och mindre välsituerade är risken stor att 

samtidigt positioneras som misslyckade och illegitima. 

8.3 Legitimering, legitimitet och semiotiska resurser 

I detta avsnitt samlar och diskuterar jag insikterna som den realiserings-

orienterade och resursinventerande legitimeringsanalysen genererat. Diskus-

sionen kretsar kring hur avhandlingens diskursanalytiska syften och mål 

uppfylls med de sociosemiotiska analysverktyg jag använt. Mer precist fäster 

jag vikt vid hur sociosemiotikens metafunktionella separering av betydelser 

och multimodala angreppssätt har gjort det möjligt att historisera diskurser. 

I kapitel 7, Legitimering och realisering, har jag genom att rita systemiska 

nätverk visat att det finns realiseringsmönster för legitimerande betydelser 

och att legitimering realiseras genom val mellan olika semiotiska resurser. 

Nätverken fångar att legitimering huvudsakligen är ett ideationellt fenomen 

samt att realisering av visuell legitimering är avhängig konnotation och 

multimodal grammatik, där olika textelement relateras till varandra. 

Med en i första hand ideationell analys har jag i kapitel 4–6 således 

kunnat avgöra vilka legitimerande strategier som realiseras i olika samman-

hang. På så vis har jag kunnat besvara hur subjektspositioner legitimeras på 

olika sätt under olika tider. 

Den realiseringsorienterade tillämpningen har alltså fungerat som en 

inventering av en legitimerande grammatik såväl som en metod för att sär-

skilja legitimerande betydelser från varandra. Den sociosemiotiska tillämp-

ningen har på så vis visat sig diskursanalytiskt fruktbar, men dess diskurs-

analytiska relevans går att precisera ytterligare med hjälp av Spitzmüller & 

Warnkes (2011) distinktion mellan underspecificerade och övergenererade 

analyser. Utan den sociosemiotiska och multimodala tillämpningen är det 

sannolikt att min historiserande analys hade blivit underspecificerad, dvs. 

upptäckt mindre av den studerade diskursen ”than necessary for under-

standing it and less than possible by linguistic means” (Spitzmuller & 

Warnke 2011:79). Med ett multimodalt angreppssätt har jag nämligen kun-

nat visa hur diskurser visualiseras över tid, och därigenom upptäckt hur bl.a. 

moderskapets dominerande och förgivettagna status reproduceras som legi-

tim med visuella resurser under 2010-talet. Den multimodala analysen av 

2010-talsmaterialet har även fångat hur den barnreglerade subjektspositionen 

accentueras visuellt och reproduceras som legitim genom att frikopplas från 

sina psykologiska härkomstlinjer. Utan sociosemiotikens multimodala an-

greppssätt hade jag alltså upptäckt mindre av de diskurser jag studerat och 

inte kunnat skapa förståelse för hur subjektspositioner görs diskontinuerliga 

över tid. 

Som påpekades i kapitel 7 går det att göra olika anspråk med en legitim-

eringsanalys. Å ena sidan går det att tillämpa en legitimeringsanalys som ett 
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slags argumentationsanalys för att studera hur diskurser rättfärdigas i ett 

specifikt sammanhang. Å andra sidan går det med en (diakron) legitim-

eringsanalys att skapa förståelse för diskursers rörelser mellan legitimering 

och legitimitet. Sådana anspråk aktualiserar dock frågan om övergenerering, 

dvs. huruvida man som språkvetare har på fötterna för att artikulera den 

typen av sociologiskt, psykologiskt och etnologiskt vetande. Som språk-

vetenskaplig diskursanalytiker är det därför motiverat att stanna upp och 

fråga sig om man strävar efter att upptäcka mer hos sitt studieobjekt än vad 

som är möjligt med de metoder man har till sitt förfogande (jfr Spitzmüller 

& Warnke 2011:80). Här menar jag dock att det förhåller sig precis tvärt om: 

en legitimeringsanalys som inte tar hänsyn till realiseringsformer och sam-

tidigt gör anspråk på att säga något om rörelser mellan legitimering och 

legitimitet löper stor risk att bli övergenererande, eftersom denna kontinu-

erliga rörelse åstadkoms genom diskursiva processer på realiseringsnivå. 

Som jag påvisat i undersökningen och betonat i kapitel 7 kan legitimeringar 

nämligen representeras som legitima genom att realiseras på interpersonellt 

svåråtkomliga sätt. I samma kapitel har jag vidare poängterat hur sådana rea-

liseringar tenderar att prioriteras efter att en diskurs legitimeras ihärdigt och 

innan samma diskurs tenderar att representeras utan att legitimeras. Iakt-

tagelsen av hur legitimeringar kan representeras som legitima skapar på så 

vis förståelse för diskursers rörelser mellan legitimering och legitimitet. 

Med den multimodala och realiseringsorienterade tillämpningen har jag 

alltså kunnat urskilja vilka (primärt ideationella) legitimerande betydelser 

som aktualiseras i olika sammanhang och på så vis fångat hur diskontinu-

iteter görs. Genom att dessutom ta hänsyn till legitimeringarnas inter-

personella egenskaper har jag också kunnat skapa förståelse för hur diskurser 

rör sig mellan legitimering och legitimitet, utan att för den skull artikulera 

övergenererad kunskap om diakrona diskursiva processer. En sociosemiotisk 

och realiseringsorienterad analys, som separerar ideationell semiotik från 

interpersonell och samtidigt beaktar deras ömsesidiga påverkan, framstår 

således som fruktbar för att få fatt på diakron förändring hos diskurser. 

Denna metodiska reflektion understryker också vikten av att inte glömma 

bort interpersonell semiotik i diskursanalyser med huvudsakligt intresse för 

ideationella representationer. 

8.4 Slutord: diakron legitimeringsanalys 
Med denna avhandling har jag visat hur det med historien som verktyg är 

möjligt att formulera kunskap om nutiden. Vidare har jag visat hur dis-

kursiva förgivettaganden är möjliga att nysta upp genom att lokalisera de 

sociohistoriska sammanhang där de legitimeras. En diskursanalys med 

intresse för hur sociala praktiker rättfärdigas måste alltså även beakta repre-

sentationer av det som inte legitimeras, dvs. det som fungerar reglerande 
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genom att representeras som legitimt och förgivettaget. Detta väcker frågan 

om i vilken ände en legitimeringsanalys bör börja, och jag vill avslutningsvis 

uppmuntra kommande legitimeringsanalyser till att rikta sökarljuset mot det 

som inte legitimeras och mot sociohistorisk etablering av legitimitet. 

För den enskilde forskaren kan det dock vara svårt att få syn på vilka 

legitima sanningar och förgivettaganden som präglar forskarens egen samtid, 

samtidigt som en diskurshistoria skriven i backspegeln riskerar att leta efter 

och identifiera det som är bekant och förväntat utifrån nutidens perspektiv. 

För att undvika anakronistiska tolkningar bör en diakron diskursanalys där-

för historiseras med ett framåtblickande i stället för bakåtblickande per-

spektiv och låta diskurser, maktrelationer och subjektspositioner framträda 

som empiriska resultat, dvs. inte operationalisera dem som analytiska kate-

gorier. 

Ett sådant angreppssätt gör det dessutom möjligt att identifiera hur dis-

kurser från tidigare sociohistoriska sammahang kan konstituera diskontinu-

erliga och tysta ramar för diskurser i senare sammanhang. Genom att nysta 

upp historien från då till nu, blir det med andra ord möjligt att identifiera 

härkomstlinjer och premisser hos diskurser, som är så djupt förgivettagna att 

de annars kan vara svåra att få syn på och analysera. 

Detta sätter avslutningsvis fingret på möjligheten att kliva ut ur sin sam-

tids förgivettaganden och undergräva dess självklarheter och maktrelationer 

genom att sätta dem i historisk belysning. 
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Summary 

Discursive meaning making and regulation of everyday life are the main foci 

in this dissertation. Daily life includes a wide range of practices, participants 

and actions; yet, there are everyday practices common to all mankind. One 

such practice is parenthood. We are all children of parents and plenty have 

children of their own. It is also a historically continuous practice – people 

have given birth at all times. However, ideas about parenthood vary over 

time. Parenthood is thus simultaneously a historically continuous and fluctu-

ating practice, and the tension between continuity and diachronic change 

constitute the core research interest of this study. 

More precisely, the thesis takes an interest in how discourses of 

parenthood – socially constructed knowledge – are negotiated and legiti-

mized in Swedish texts published in the 1870s, 1940s and 2010s. Drawing on 

van Leeuwen (2008), legitimation is seen as semiotic actions that pose 

answers to the explicit or implicit questions “why should we do this?” and 

“why should we do this in this particular way?”. The studied corpus is 

diverse in terms of genre, but united in that all texts include representations 

of parenthood. Furthermore, the corpus constitutes non-literary and wide 

spread texts, produced according to professional purposes. In short, the 

corpus consists of the following: family and women’s movement magazines 

from the 1870s; a public counseling brochure and weekly magazines from 

the 1940s; blog texts; online health counseling; parent magazines; and public 

welfare information from the 2010s. 

The overall purpose is presented in chapter 1, which is to analyze how the 

question “why should we be parents in particular ways?” is answered in the 

1870s, 1940s and 2010s, and furthermore to analyze how the answers relate 

diachronically. The study moreover aims to analyze how different ways of 

being a parent are transformed into legitimacy over time. In connection with 

the purpose, four research questions are distinguished:  

 What parenthood related subject positions are legitimized during the 

1870s, 1940s, and 2010s, and how are they legitimized? 

 How do the legitimized subject positions relate to each other over time? 

 What power relations do the legitimized subject positions reproduce? 

 How are legitimations realized visually and lexico-grammatically in texts 

from the 1870s, 1940s, and 2010s? 
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The theoretical framework of the study, consisting of constructivist and 

feminist discourse theories and social semiotics, is presented in chapter 2. 

The thesis affiliates with a discourse-historical tradition based on the works 

of Michel Foucault and in particular his concept of genealogy and approach 

to history as a discontinuous process (Foucault 2008a [1971]). From a femi-

nist and constructivist starting point, discourse is defined as socially repro-

duced knowledge that shape, regulate and facilitate social practices 

(Foucault 2011 [1969]:70; Baxter 2003:46; Mills 2004:17; Reisigl 2007:27; 

van Leeuwen 2005:94 ff.). Discourses are also seen as topic-related (‘a dis-

course of X’), whilst texts, or parts thereof, are defined as reproducing frag-

ments of discourses. Evidence for the existence of discourses has thus to 

come from similarities and differences between representations of social 

practices in different texts. 

An additional starting point is the concept of subject position, defined as 

discursively articulated “ways of being” by Baxter (2003:25). The concept of 

subject positions places focus on how discourses reproduce knowledge about 

social practices and power relations between practice participants. Practice 

participants are assumed to be positioned by the multiple, intertwined and 

potentially conflicting positions made available by the particular discourses 

operating to define a social practice within a specific discursive context. The 

thesis investigates what subject positions are reproduced and legitimized 

when parenthood is represented in texts. By placing focus on the plurality of 

positions and their interrelations, the thesis strives to capture how knowledge 

about parenthood constitutes interdependent discourses and power relations. 

This analytical approach is highly inspired by Foucault’s (2002 [1976]) 

emphasis on power as webs of relations, rather than as asymmetric relations 

between dominated and dominating social groups. 

The main analytical focus thus regards how parental subject positions are 

legitimized in three different socio-historical settings and in the relations 

between these. As a starting point for this analytical focus, legitimation is 

theorized as a stratified phenomenon. First, legitimation is theorized as dis-

cursive strategies that are realized when social practices are represented in 

texts. Secondly, legitimation is theorized as a larger sociological continuum 

between legitimation and legitimacy that is carried out transtextually and in 

interplay between different texts (cf. Mackay 2015; Spitzmüller and Warnke 

2011). 

As emphasized by van Leeuwen (2008) and Martin Rojo and van Dijk 

(1997), legitimations are semiotic actions, hence the textual as well as the 

transtextual analysis of legitimation are framed with theories of social semi-

otics (Halliday 1978; van Leeuwen 2005; Kress & van Leeuwen 2001, 

2006). 

With inspiration from Martin Reisigl’s and Ruth Wodak’s (2016) Discourse-

Historical Approach, the methodological framework of the study is pre-
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sented in chapter 3. In connection to this, the analytical aims of the study are 

related to analytical aims in earlier text- and discourse analytical research in 

Scandinavian Languages. Drawing on this comparison, the principles that 

motivates the three empirical periods of analysis are presented. The criteria 

for selecting and collecting the data are also presented in chapter 3, and 

linked to this presentation the collected data are introduced. 

One crucial methodological component is the method for legitimation 

analysis. Leaning on van Leeuwen (2008), the study works with the four 

major strategies of authorization, moral evaluation, rationalization and 

mythopoesis and their subtypes. A final methodological starting point is the 

social semiotic tools that are used to identify how legitimating strategies are 

realized visually and lexico-grammatically. On a general level, the method-

ological approach resembles that favored by Reisigl and Wodak (2016:32): 

Within a diverse corpus the study (1) identifies specific topics and subject 

positions related to parenthood, (2) investigates what discursive strategies 

are used to legitimize these, then (3) analyzes the semiotic means and con-

text-dependent realizations of the strategies and their discursive implications. 

The main discourse analytical results are presented in chapter 4, 5 and 6, 

wherein the first three research questions are also answered. Each chapter 

focuses on one empirical period and starts off with a contextualization, after 

which the results are presented. The presentation is structured on the basis of 

topic-related patterns across texts. Chapter 4 presents the findings derived 

from the legitimation analysis of 1870s data, and there are distinct trans-

textual patterns. Representations of motherhood are predominant and the 

maternal position is intensely legitimized with reference to Lutheran dis-

courses of gender essentialism. Such discourses legitimate and explain the 

maternal position as a divine calling, and tend to deny women access to 

public practices and domains. However, the representations reproduce con-

flicting aspects of power, and the analysis reveals how the early Swedish 

women’s liberation movement anchored emancipatory arguments and claims 

in the same Lutheran discourse of motherhood. The discourse of motherhood 

as a divine calling is invoked to legitimize claims for education and more 

prominent public positions for women. In the texts, education and the 

teaching profession are rationalized as facilitating means for women’s ability 

to fulfill their calling as mothers. The analysis also captures a paternal posi-

tion, but it is mainly the paternal position’s need of a home, rather than the 

need of a paternal position in the home, that is legitimized. 

Overall, the analysis captures how a discourse regarding a divine and 

natural order of things is invoked to articulate essentialist truths about 

parenthood as a female practice. By intertextual cross readings with earlier 

research, it is furthermore displayed how such legitimating truths are linked 

to colonial knowledge systems and reproductions of races and species. 

Moreover, the analysis reveals that motherhood is reproduced as a patriotic 
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practice and how subjects positioned as mothers are ascribed power to shape 

the homeland in a desirable moral and economic direction. 

The results derived from the analysis of the 1940s data are presented in 

chapter 5. The analysis distinguishes positions that are both continuous and 

discontinuous with the positions from the 1870s. Parenthood is still repre-

sented as a gendered practice, but one salient discontinuity regards how the 

maternal position tends to be represented without being legitimized. This 

diachronic paucity of legitimation indicates that the position is moving 

toward legitimacy. By lexico-grammatical analysis it is furthermore revealed 

how the legitimations that still appear tend to be presupposed and repro-

duced as out of reach for interactional response. Drawing on Bourdieu’s 

(1977) concept of genesis amnesia, the Lutheran idea about motherhood as 

an inherent female property is analyzed as a silent foundation in the 1940s 

representations. 

Motherhood is thus reproduced as a legitimate and presupposed position. 

What are instead being legitimized are maternal eligibility conditions, 

maternal actions and ways of practicing motherhood. One salient tendency 

regards how the maternal position is constituted by expert guidance, scien-

tific knowledge and institutional regulation and control. With a diachronic 

perspective, this expert-guided position is interpreted as intertwined and 

tinged by the educated and emancipatory position that is legitimized in the 

1870s. Another result regards how scientific expert authorities position 

children as authorities with the mandate to legitimize the parenthood prac-

tice. 

The data also consist of fragments where a paternal position is legiti-

mized, a position that is partly articulated as a resistance to the predominant 

status of motherhood. Compared to the late 19
th
 century data, the analysis 

reveals another major discontinuity: the representations constitute a con-

suming (maternal) position. This position is to a considerable extent legiti-

mized in ads: by visual means, with moral evaluations and with reference to 

expert authorities. In short, consumption offers women a position with 

power to participate in and affect modernity and the knowledge based soci-

ety. 

Finally, the study traces a maternal position that is ascribed emancipatory 

potential and power for societal impact. This position is discussed as partly 

continuous with regard to the patriotic position of the 1870s. This position is 

simultaneously discontinuous in the sense that it is legitimized with refer-

ence to sympathies for a collective Swedish cause, rather than to the nation’s 

morality and economy. For example, motherhood is ascribed war-preventing 

and peace-keeping potential. 

The results derived from the analysis of the 2010s data are presented in 

chapter 6. As in the previous periods, the texts are still dominated by a 
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maternal position, and in continuity with the 1940s, mothers tend to be 

represented without legitimations. The position is, however, mainly repro-

duced visually, whilst lexico-grammatical representations of parenthood tend 

to be gender neutral. The analysis furthermore captures how motherhood is 

intertwined with legitimating discourses of female nature and biology. From 

a diachronic perspective, the representations of the maternal position as 

legitimate are interpreted as reproducing Lutheran ideas about motherhood 

as a natural female property. 

Similar to the 1940s, it is mainly maternal eligibility conditions and 

actions that are legitimized, but partly different ones and in different ways. 

The analysis captures how a legit mother is positioned as anxious and risk 

managing; basically every thinkable aspect of parenthood is calculated as a 

high-risk situation. Risk management and maternal anxiety are frequently 

legitimized with reference to psychological expert authorities, and the artic-

ulation of risk situations has increased significantly compared to the 1870s 

and 1940s.  

Consumption is, among other things, legitimized as a risk managing and 

maternal practice, yet consumption per se is not legitimized as it was during 

the 1940s. Instead, specific ways to consume are legitimized, and this 

observable discontinuity indicates that consumption is reproduced as a legit 

commonsense aspect of parenthood. 

There are also several fragments where consumption is legitimized with 

reference to the child as an authority, and a legitimate parent is overall posi-

tioned as regulated by a discourse of needs, wishes and wills of the indi-

vidual child. The diachronic lineages of this position are partly traceable in 

expert discourses from the 1940s. The discourse of the child as an authority 

also appears immanent, as a commonsense “therapeutic gaze”, in parents’ 

self-regulating representations. 

The child-regulated position is not gendered in the same way as the con-

suming and anxious position. Regarding representations of fatherhood, the 

analysis reveals how a paternal position is legitimized much more frequently 

compared to the previous empirical periods. It is mainly an engaged, domes-

tic and stay-at-home paternal position that is legitimized, typically with 

reference to economic rationality and a discourse of self-fulfillment. The 

position is though conflicting with a discourse of freedom of choice, which 

reproduces fatherhood as a voluntary position. 

Similar to the previous research periods, discourses of parenthood are still 

intertwined with discourses of Sweden and Swedishness, although 

parenthood is no longer represented as a patriotic practice or as a practice 

with societal impact. Instead, Sweden and Swedishness are represented as 

something preexisting and exemplary to which legitimate parents need to 

adjust their practice. The analysis also captures how this Swedish position is 

articulated in interdependence with many of the other identified positions, 
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and furthermore how a discourse of Swedishness positions the parenthood of 

“the others” as illegitimate. 

The fourth research question is answered in chapter 7. The chapter provides 

an inventory of visual and lexico-grammatical resources with potential to 

realize legitimating strategies. The inventory is presented as a development 

of van Leeuwen’s (2008) model of legitimation. In short, the chapter 

supplies a semantic inventory of what strategies are available when (aspects 

of) practices need to be legitimized as well as an inventory of resources. 

Overall, the chapter illustrates how meaning making with sociological impli-

cations can be carried out with means of visual and lexico-grammatical 

recourses. 

The chapter also discusses values of analyzing legitimation with respect 

to realization. The discussion mainly focuses legitimation as a processual 

continuum between legitimation and legitimacy, and it is argued that van 

Leeuwen (2008) as well as Mackay (2015) supplies insufficient explanations 

regarding how discourses can be transformed from being in need of legiti-

mation to having the status of legitimacy. Both van Leeuwen and Mackay 

acknowledge and stress that a discourse-historical perspective is necessary in 

order to understand how discourses are transformed into legitimacy, yet none 

of them adapt such an analytical perspective. By doing so, the study thus 

complements van Leeuwen’s and Mackay’s assumptions with an empirical 

and analytical understanding of this process. Furthermore, by applying a 

diachronic analysis of legitimation with respect payed to realization, the 

thesis reveals how discursive legitimacy is accomplished over time. This 

principal observation regarding diachronic transformation is illustrated with 

an analysis of how the discourse of mother as main parent is transformed 

into legitimacy from the 1870s until the present time.  

During the 1870s, the discourse is intensely legitimized with reference to 

Lutheran and essentialist discourses of gender, whilst the legitimations 

change and decrease during the 1940s. In the 2010s, the legitimations have 

basically ceased, simultaneously as the texts are dominated by visual repre-

sentations of mothers. This stresses the importance of paying attention to 

multimodal meaning making in order to detect how discourses can travel 

within the continuum between legitimation and legitimacy. However, this 

discontinual variation between the 1870s and 2010s is bridged by a discur-

sive phase, where legitimations tend to be realized in ways that package 

them as out of reach for interactional response. The legitimations of the 

maternal position thus tend to appear as presuppositions during the 1940s, in 

other words as legitimate legitimations. 

This middle-phase, where legitimations are realized as legitimate, thus 

complements the understanding of how discourses can transform from being 

in need of legitimation to the status of legitimacy over time. Although the 

phases are distinguishable, it is important to stress that there are no clear cuts 
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between them and that discourses never are legit or in need of being legiti-

mized, but continuously negotiated. 

In chapter 8, the results of the study are summarized and discussed. The first 

overall result regards how parental subject positions appear as variations of 

each other over time; the positions tend to be simultaneously continuous and 

discontinuous. This observation leads to an overall conclusion: diachronic 

discontinuities are accomplished by different types of interdiscursive varia-

tion in the clusters of legitimating and legitimized discourses that constitute 

subject positions. Within such interdiscursive variations, some components 

are kept continuous over time, whilst some are replaced. This general obser-

vation furthermore explains how discourses that are reproduced explicitly in 

one historical context can be reproduced as silent, but still constitutive, 

foundations in other historical contexts. 

The second overall result regards diachronic change of power relations. 

As already mentioned, a discourse of motherhood as a divine calling repro-

duces suppressed as well as empowered positions in the 1870s. This obser-

vation nuances the understanding of essentialist views of gender and its 

power effects. Women are also ascribed patriotic power and the potential to 

change and shape the nation’s morality and economy. 

In the 1940s, parent-related power relations are predominantly constituted 

by discourses of expert guidance and institutional care. The effect of this is 

that mothers are positioned as legitimate primary parents, but also as unable 

to practice parenthood on their own. Yet, the interdependency between dis-

courses of parenthood, expertise, science and institutional care does not only 

function restrictively. By obeying expert articulated guidelines and direc-

tions, women and mothers are positioned as participants in the emerging 

modern and knowledge-based society. As shown in the analysis, discourses 

of consumption also tend to be legitimized with reference to scientific 

experts and discourses of modernity; parental consumption offers women 

and mothers a concrete way to position themselves as modern and aligned to 

science. Expert guidance is also legitimized as war preventing, emancipatory 

and as solidarity-promoting, whereby mothers are ascribed power to mould 

the Swedish society. 

In the 2010s, the nation making potential of parenthood is muted. Instead, 

parents are ascribed power to form their own self-identities. However, as a 

consequence of the interdependence between discourses of motherhood, 

biology and nature, subjects who are positioned as mothers are given a 

restricted ability to take power over their own self-identities. The discourse 

of motherhood thus predestinates and frames what practices women ought to 

engage in. 

As already touched upon, the texts from the 2010s constitute a discourse 

of the child as legitimating authority, which indicates a democratization of 

the relationship between parent and child positions. As also mentioned, 
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fatherhood is partly represented as a voluntary position, which means that 

men are ascribed power to choose whether they wish to position themselves 

as fathers or not. 

Furthermore, the analysis has revealed that the dominating discourse of 

motherhood harbors role model-power: legitimate parents, fathers included, 

ought to practice parenthood in ways associated with essentialist ideas about 

femininity. This model-power is also articulated in relation to discourses of 

Swedishness: Swedish ways of being a parent are associated with ideas 

about femininity. Regulating ideas about the Swedish nation also result in 

nationalizing power effects: Swedish parenthood is hierarchized as legiti-

mate and thereby positions non-Swedish parenthood of “the others” as ille-

gitimate. 

The thesis ends with a general discussion and reflection on diachronic 

analysis of legitimation. In conclusion, it is argued that the value of a dia-

chronic analysis of legitimation lies within its potential to unravel legitimate 

commonsense ideas by localizing the discursive contexts where they were 

once explicitly negotiated and legitimized. However, this leads to the ques-

tion of where to start a discourse-historical study, in the past or in the 

present? It can be hard for the individual researcher to step outside the con-

temporary presuppositions, commonsense and legitimacies, and hence iden-

tify what is relevant to study in advance. Therefore, and as a means to avoid 

anachronistic conclusions, is it motivated to apply a historical analysis in a 

diachronic and forward-looking perspective and allow discourses, power 

relations and subject positions to emerge as results of analysis rather than to 

operationalize them as analytical categories. 

By analyzing discourses in a diachronic perspective, the thesis finally 

concludes, it becomes possible to detect how discourses can constitute silent 

frames and foundations for representations in other historical contexts. By 

unraveling history from past to present, it thus becomes possible to identify 

the origins and lineages of today’s ideas and discourses, which are so deeply 

presupposed that it would be difficult to detect them without a diachronic 

corpus. This finally pin points that a historicizing perspective offers the 

researcher an analytical means to step outside, undermine and deconstruct 

contemporary ideas and power relations. 
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