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I sin doktorsavhandling undersöker Gustav Westberg hur föräldraskap kan förstås dis-
kursivt mot bakgrund av olika tiders rådande synsätt. Ambitionen är att förstå hur för-
äldraskap som fenomen filtreras genom de ideologier och föreställningar som genom-
syrar olika tidsperioder i det moderna Sverige. Det empiriska materialet består av texter
hämtade från tre utvalda perioder som underkastas en omfattande och systematisk ana-
lys. Denna har vägletts av tidigare studier om föräldraskap under den aktuella perioden
tillsammans med mer generella teorier, främst inspirerade av Anthony Giddens idéer
om modernitetens framväxt och genomslag. Det konkreta syftet är att undersöka hur
föräldraskap legitimeras i sakprosatexter från 1870-talet, 1940-talet och från 2010-talet
– närmare bestämt: Hur besvaras frågan varför vi ska vara föräldrar på ett visst sätt un-
der olika tidsperioder?

Teoretiskt utgår undersökningen från diskurshistoria, kombinerat med kunskaps- och
maktanalys. Diskursbegreppet utgår från feministisk, kritisk och även mer generell teori
som tar sin utgångspunkt i en foucaultiansk kunskapssyn. Denna teoretiska bas kombi-
neras med en empirisk-analytisk utgångspunkt i socialsemiotik, som vägletts av SFL,
systemisk funktionell lingvistik. Westberg ställer på så sätt en social praktik i centrum,
föräldraskap, en praktik som kan förhandlas i olika typer av text och i skilda kontexter.
Analysen går ut på att identifiera de diskurser som ligger till grund för de föreställ-
ningar, kunskaper och perspektiv som styr hur man ska vara som förälder. Dessa dis-
kurser undersöks vidare i en legitimeringsanalys, med en modell hämtad från Theo van
Leeuwen. Legitimeringsanalysen innebär att olika perspektiv i texterna kan förstås som
sätt att ge legitimitet åt det som påstås. Fyra huvudtyper av legitimeringsstrategier före-
kommer: auktoritetslegitimering, moralisk legitimering, rationalisering och mytopoe-
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sis. Ett perspektiv kan exempelvis legitimeras med hänvisning till auktoriteter eller tra-
dition, till det sunda förnuftet eller med uppbygglig berättelse. De legitimeringar som
analysen pekar på studeras sedan i detalj med än mer genomgripande verktyg som häm-
tas från SFL, främst dess ideationella metafunktion, dvs. det sätt på vilket språkval speg-
lar verkligheten och representerar den i enskilda texter. Utifrån det har så kallade sub-
jektspositioner kunnat formuleras.

Resultaten visar att 1870-talet kännetecknas av en kvinnlig och till föräldraskap kal-
lad subjektsposition. Parallellt finns en manlig position som ledare för familjen. Även
diskurser om stränghet och patriotism präglar perioden. Den kvinnorättsrörelse som
växer fram under perioden skriver också fram en föräldraposition som utbildad, i ett
idealfall, som ett led i politiska krav på att kvinnor ska ges möjligheter att utbilda sig.
Man hänvisar därmed till den ansvarsfulla position i familjen som en mor förväntas ha,
vilket föranleder krav på sådan bildning och på ökade kunskaper som kan komma bar-
nen till del. I nästa resultatkapitel analyseras 1940-talets subjektspositioneringar, bland
annat som diskontinuiteter av den tidigare perioden. Här kan en utveckling skönjas mot
en förälder som är lycklig och naturligt kvinnlig, även om en manlig subjektsposition
nu tar något större plats än tidigare. Periodens dominerande och mest utmärkande för-
äldradiskurs är emellertid en efterfrågan på vägledning av experter och institutionell
kontroll, vilket nu ökar kraftigt i takt med folkhemmets framväxt. Ett ideal är en icke-
bestraffande förälder i kombination med en förkärlek för detaljreglering, scheman och
fasta rutiner. Även konsumtion av varor börjar ses som en naturlig del av föräldraskapet.
De emancipatoriska diskurser som uppstod under 1800-talets slutdel utvecklas nu mot
att föräldrar uppfattas ha en betydelsefull roll i samhällsutvecklingen och i de förbätt-
ringar som eftersträvas, bland annat genom att ingjuta sundhet hos barnen, som då kan
växa upp till pålitliga och ansvarskännande medborgare.

2010-talets föräldraskap positioneras fortfarande som i första hand naturligt kvinnligt,
men nu även tidsbestämt. Föräldraskap tillåts för all del dominera livet, men endast under
en avgränsad period. Subjektspositionerna beskrivs som oroliga och riskhanterande, vilket
kommer till uttryck i det som föräldrar förväntas konsumera, bland annat allehanda produk-
ter som ökar säkerheten och förebygger olyckor etc. Barnen anses numera kunna reglera
sin egen uppfostran, och idealet är att föräldrarna är lyhörda och att de anpassar sig till det
som kan tolkas som barnets behov. Manliga föräldrar framställs som frivilliga deltagare i
det aktiva föräldraskapet – till skillnad från kvinnliga föräldrar, som är självskrivna. Män-
nens deltagande förknippas med upplevelsen av föräldraskapet som t.ex. spännande och
personligt utvecklande. Den tidigare patriotiska diskursen verkar utvecklas mot föreställ-
ningar om svenskhet som nu styr synen på föräldraskap. Nu framställs svenska föräldrar
som mer moderna, upplysta och insiktsfulla än föräldrar från andra länder. 

Sammanfattningsvis är det empiriska huvudresultatet att moderskap dominerar som
föräldraföreställning. Men en emancipationsprocess påverkar hur denna bild både be-
kräftas och utmanas på olika sätt. Faderskapet får en allt större betydelse, men den
lyckas aldrig rubba moderskapets framträdande position. En bild av barnuppfostran som
på 1800-talet går ut på att vara sträng och få barnen att lyda byts successivt ut mot ett
barnreglerat föräldraskap, där andra behov hos barnet än disciplin står i centrum. En na-
tionalitetsdiskurs går att följa genom perioderna: först som en moderlig plikt att produ-
cera goda medborgare genom sitt föräldraskap, senare som en koppling mellan moder-
lighet och ett idealiserat »svenskt» föräldraskap.
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Avhandlingens mer uttalat språkanalytiska resultat, här socialsemiotiska, uppstår i en
inventering av legitimeringsstrategieras realisering. Denna del av undersökningen går
ut på att analyserna från tidsperioderna sammanställs på ett nytt sätt, ordnade efter de
olika legitimeringsstrategierna. Deras typiska realiseringssätt beskrivs, och det visar sig
att valet av modalitet spelar en betydelsefull roll: visuella ideationella processer och re-
presentationer är inte desamma som de processtyper som visar sig i skrift. Det visuella
framstår som mer konkret och individualiserat men även konservativt. Föräldraskap
som i skrift förhandlas som kollektivt och könsneutralt representeras nästan alltid av en
Moder i bilderna. Därigenom kvarhålls och förgivettas en diskurs som aktualiserats och
legitimerats tidigare i historien. 

Förändringar och kvarhållna diskurser genom tidsperioderna beskrivs som en rörelse
mellan legitimering och legitimitet, vilket är avhandlingens teoretiska resultat. De dis-
kurser som blir ihärdigt legitimerade i text under en period kan i senare perioder åter-
finnas som mer eller mindre förgivettagna. Men rörelsen är dubbelriktad, och det finns
även mellanlägen som kan identifieras, t.ex. med en analys av presuppositioner. 

Ett av avhandlingens mest betydelsefulla resultat är att en diskurs utvecklas kring
kvinnlig naturlighet, som starkt styr föreställningen om föräldraskap. Kvinnor har länge
uppfattats ha en särskild fallenhet som gör dem (instinktivt) lyckliga när de blir föräld-
rar. Här refereras Ruth Wodaks definition av naturlighet som neutraliserade föreställ-
ningar. Den naturlighet och de lyckokänslor som beskrivs i undersökningen baseras
främst på biologiska förlopp. Även de är socialt konstruerade, särskilt när de skrivs fram
som normativt lyckobringande eller liknande. Man kan emellertid fråga sig om texter
som behandlar andra sätt att få barn eller ge näring till barn, t.ex. adoption och flaskmat-
ning, skulle ge upphov till andra positioneringar än den naturligt lyckliga modern. Det
skulle klargöra skillnaden mellan biologisk naturlighet och naturlighet i betydelsen neu-
traliserade sanningar.  

En fråga som inställer sig vid läsningen är hur representationen av föräldrar i mate-
rialet avgränsas. Det gäller kanske särskilt den senmoderna perioden, dvs. 2010-talet.
Senmoderniteten beskrivs av Anthony Giddens som präglad av mångfald och av män-
niskors frihet att skapa sig sin egen identitet och livsstil. Dessa breda valmöjligheter kan
därför förväntas bli återspeglade i avhandlingens texter. Det visar sig emellertid inte
vara fallet. I det material som analyserats förekommer ingen som helst representation av
ensamstående föräldrar, plastföräldrar, adoptivbarn, kulturmöten inom familjer eller
samkönade par som föräldrar – alla dessa lyser med sin frånvaro. Vad kan ligga bakom
att alla föräldrar framställs som en (självklar och förgivettagen) del av en heterosexuell
kärnfamilj? Speglar avhandlingens resultat en brist på mångfald i synen på föräldraskap
ända in i vår tid, i den typen av publikation som specifikt vänder sig till föräldrar? Eller
beror det på urvalskriterierna, t.ex. att utgå från en kritisk massa eller att en diskurs an-
ses valid endast om den upptar en substantiell del av materialet? Har det lett till en ute-
slutning av alternativ till det normaliserade fallet? Har urvalet endast fångat upp main-
stream-diskurser ur publikationer som vänder sig till alla, medan det eventuellt kan fin-
nas andra positioneringar i mindre spridda publikationer?

Ytterligare en mångfaldsaspekt är att alla de föräldrar som representeras på bild ver-
kar vara vita, utöver att ingå i en heterosexuell kärnfamilj. Detta i kombination med att
en av undersökningens diskurser handlar om svenskhet som ett ideal gör att vi här får
ett utmärkt exempel på vilka utseenden som automatiskt associeras med svensk natio-
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nalitet – och därmed svensk barnuppfostran. Det skulle vara ett givande företag att ut-
veckla metoder till exempel inom socialsemiotiken som kan blottlägga förgivettagna
(västerländska) diskurser, t.ex. sådana som har sin bakgrund i postkoloniala föreställ-
ningsvärldar. Dessa kan vara svåra att synliggöra med teorier som utvecklats inom
europeisk teoribildning och som baserats på empiri som genererats ur ett europeiskt
material, och samtidigt ur ett visst kunskapsperspektiv. Om vi ska kunna förstå ett utom-
europeiskt perspektiv på diskursorienterade frågeställningar ska det nog till att ännu fler
(norm-)kritiska perspektiv än de som idag förekommer inom språkvetenskapen tillåts
bidra till analysen av sociala praktiker. 

Westbergs avhandling är nyskapande på flera sätt. Dels tar den sig an ett historiskt
textmaterial med en bred diskursiv utgångspunkt, där en social praktik undersöks, dels
använder den en komplex, textnära språkanalytisk modell. Förtjänsterna är många. Den
komplexa analysmodellen öppnar för flera frågor av metodologisk art. Ett av många in-
tressanta metodområden är den transtextuella analysen, med en uttalad ambition att
koppla olika typer av material till varandra för en enhetlig analys. En fråga är dock vilka
socialsemiotiska kategorier som på ett tydligt sätt kan fånga tvetydigheter, implicita dis-
kursdrag och mångfald inom ramen för en tidsanda, och hur detta i så fall går till. West-
berg visar skicklighet i att ta sig an data på ett mycket systematiskt sätt. Det ökar jäm-
förbarheten inte minst mellan olika tidsepoker, och dessutom synliggörs diskontinuite-
ter inom flera centrala områden för de olika teman som blir relevanta (kön, nationalitet,
expertdiskurs och livsstil). 

Ett viktigt bidrag till språkvetenskapen är kombinationen mellan kritiska och femi-
nistiska perspektiv å ena sidan och den transtextuella analysen å den andra. Härigenom
visar undersökningen generellt på nya kombinationer av tillvägagångssätt för analys av
sociala praktiker. Ytterligare en styrka är sättet att utgå från aktuella och betydelsefulla
diskussioner såväl inom föräldraforskningen som inom studiet av moderniteten. Det har
bidragit till hög validitet. Westberg har kunnat visa hur textanalys kan genomföras inom
det poststrukturalistiska paradigmet, vilket samtidigt har lett till en utveckling och till-
lämpning av den systemisk-funktionella grammatiken. Avhandlingen bildar därför en
användbar utgångspunkt för kommande undersökningar av diskurser i ett historiskt
perspektiv.  

Sammanfattningsvis har Westberg med sin avhandling bidragit med ett verkligt
intressant tillskott till svensk språkvetenskap. Det diskurshistoriska angreppssättet har
visat sig vara utmärkt för att ringa in och språkligt analysera breda sociala fenomen och
praktiker. Avhandlingen är välskriven, nyskapande och skarp. Den kommer sannolikt
att ligga till grund för många kommande studier inom kritisk analys, kombinerat med
socialsemiotik. Metoden visar sig således kunna lyfta fram betydelsefulla diskurser
inom en social praktik och dess diskontinuiteter. Samtidigt visar den flera områden där
språkbruksforskningen både utmanas och utmanar till vidareutveckling av metoder som
även kan omfatta svårfångade men ändå betydelsefulla diskurser. 

Mats Landqvist


