
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämställd text 

En genuskritisk textanalys av fem texter från Region Gävleborgs 
hemsida 

Linda Fahlén 

2016 
 

Uppsats, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Svenska språket 

      
Svenska språket 61–90 30 hp 

 
Handledare: Therese Lindström Tiedemann 

Examinator: Ann Blückert  



 

2 

 

 

Sammandrag 

 
I den här genuskritiska textanalysen undersöks fem texter från Region Gävleborgs 

hemsida. Detta görs mot bakgrund av att man inom Region Gävleborg arbetat med att 

jämställdhetsintegrera verksamheten. Det huvudsakliga syftet är att se om det 

informationsmaterial som skrivits eller spridits efter att jämställdhetsarbetet ägt rum riktar 

sig på ett likvärdigt sätt till kvinnor och män samt inkluderar olika familjekonstellationer. 

Ett delsyfte är också att se om texter som skrivits med utgångspunkt i en 

jämställdhetsintegrerad verksamhet blir jämställda. Resultatet visar att textmaterialet 

stundtals vidarebefordrar en stereotyp uppfattning kring ett manligt och ett kvinnligt 

föräldraskap, där det kvinnliga föräldraskapet framställs som det primära i både text och 

bild. Vidare tenderar män att osynliggöras i diskursen och en tvåsamhet förväntas i 

koppling till föräldraskapet. Detta blir synligt dels i språkets könsmarkerade och 

köns(o)markerade konstruktioner, dels i textens presuppositioner och drag. När det 

kommer till köns(o)markerade konstruktioner visar analysen att direkt tilltal är 

problematiskt i relation till jämställd text, då tilltalet tenderar att skapa snäva 

mottagargrupper med exkludering och normering som följd.  

 

 

 

Nyckelord  
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”Omärkligt och i hög grad omedvetet formas och fostras vi från våra 

första år in i språket. Genom hela livet förmedlar vi sedan med språket 

föreställningar och antaganden om världen, om kön, om 

samhällsstrukturer” 

 

Edlund, Erson & Milles 2007, s. 13 
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1. Inledning 

”Stöd för framtiden – om förutsättningar för jämställdhetsintegrering” eller SOU 2007:15 är 

det betänkande som utarbetades av regeringens utredningsgrupp Jämstöd år 2007. Denna grupp 

arbetade under två års tid för att framställa metoder och modeller för hur landets statliga 

verksamheter skulle jämställdhetsintegreras i syfte att nå en jämlik medborgarservice. Här fanns 

ett stort fokus på att skapa en medborgarservice med lika hög kvalité för kvinnor och män (SOU 

2007:15). 

SOU 2007:15 resulterade året senare i en omfattande satsning kallad HÅJ (Program för hållbar 

jämställdhet) där stöd och riktlinjer utarbetades under ledning av SKL (Sveriges kommuner och 

landsting) för att säkerställa en jämställd service i Sveriges kommuner, landsting och regioner 

(SKL.se). 140 utvecklingsprojekt finansierades i 87 olika verksamheter med ett statligt tillslag 

på totalt 240 miljoner kronor. Den finansiella omfattningen av projektet gör det i skrivande 

stund till Sveriges hittills största satsning på jämställdhet (jamstall.nu).  

På regional nivå mynnade HÅJ ut i en rad insatser vilka inom Gävleborgs län kom att samlas 

under namnet Jämresursen. Här ingick samtliga kommuner i Gävle, Landstinget Gävleborg, 

Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Inom dessa verksamheter både pågick och 

pågår ett omfattande arbete för att skapa jämställd medborgarservice där den långsiktiga 

effekten ska resultera i att officiellt finansierade resurser ska komma kvinnor och män till godo 

på ett jämställt sätt (Aune 2013). Då Region Gävleborg sedan år 2007 är ansvarig för länets 

regionala utveckling knöts huvudpunkten för projektet till Region Gävleborg och dess 

tillväxtenhet.  

Två utvärderingar har gjorts av projektet Jämresursen (Boman 2010 och Aune 2013), där nya 

arbetssätt och mål broderats ut efter hand. I den första utvärderingen, utförd år 2010, nämns tio 

mål inför 2011. Här är ett av målen att ”allt informationsmaterial som Region Gävleborg ger ut 

och distribuerar är jämställdhetsintegrerat” (Boman 2010, s. 41). Detta delmål gör 

verksamhetens texter mycket intressanta att analysera ur genusperspektiv, vilket också är syftet 

med denna språkvetenskapliga uppsats. Att jämställdhetsintegrering dessutom innebär att 

jämställdhetsperspektivet ska genomsyra verksamhetens arbete på alla nivåer och i alla beslut 

(Regeringen.se samt Jamstall.nu) så att ”de tjänster och den service som erbjuds medborgarna 

svarar lika väl mot kvinnor som mot mäns utgångspunkter och behov” (SOU 2007:15 s. 9) 

påtalar att en textanalys med genusperspektiv av det material som ges ut är både tidsenlig, 

intressant och relevant.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
På grund av det omfattande jämställdhetsarbete Region Gävleborg både arbetat med och till 

viss del ansvarat för, finns här en intressant möjlighet att granska texter som är en del av en 

verksamhet med en uttalad jämställdhetspolicy. Därför finns från min sida först och främst ett 

intresse av att undersöka texter och informationsmaterial från verksamheten, ur genus-

synpunkt, för att se hur jämställt materialet som riktas till allmänheten är. Som bakgrund till 

syftet finns också verksamhetens egen målsättning och tillika jämställdhetsintegreringens 
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grundbult, d.v.s. att service ut mot medborgarna tar lika stor hänsyn till kvinnors som mäns 

utgångspunkter och behov. En del av syftet blir med andra ord att se om målsättningen nått 

texterna.  

I tillägg till detta finns också en önskan att undersöka texter där medvetenhet kring genus ska 

finnas, detta för att se om texter som skrivits och utformats med genusperspektiv blir jämställda. 

Den sistnämna frågeställningen har höjts inom språkforskning tidigare (se exempelvis Lind 

Palicki 2010) då man problematiserat möjligheten att skriva jämställd text i ett icke jämställt 

samhälle. På grund av detta kommer texterna att jämföras med råd för jämställt skrivande, vilka 

preciseras under 3.6 Jämställd text.  

Värt att ta upp är också att utgångspunkten för uppsatsen är renodlat språkvetenskaplig, varvid 

inget stort fokus kommer att läggas på att undersöka verksamheten som sådan eller exempelvis 

under vilka omständigheter texterna skrivs. Istället kommer huvudintresset stanna vid språkets 

utformning – främst i text men också i bild – och på vilket sätt detta påverkar mottagaren ur 

genussynpunkt. Uppsatsens målsättning och syften resulterar därmed i nedanstående fråge-

ställningar:  

1) Rymmer texterna stereotyper, d.v.s. traditionella föreställningar om kön? 

2) Visar texterna på ett heteronormativt antagande när man talar om familjen, eller inkluderas 

olika familjekonstellationer? 

3) Representeras och synliggörs kvinnor och män på ett likvärdigt sätt i texterna? 

4) Kan man säga att texternas språkliga utformning och innehåll svarar lika väl mot kvinnors 

som mot mäns utgångspunkter och behov?  

 

2. Metod och material  
 

2.1 Urvalsmetod  
Materialet har valts med utgångspunkt i att det är information som berör familjen eller 

föräldern/föräldrarna och jag har därmed samlat texter där rubriken talar för att 

mottagargruppen är ett barns (alla) vårdnadshavare. Att texterna valts med denna utgångspunkt 

vilar på en hypotes om att traditionella uppfattningar kring könsroller, i koppling till just familj, 

moderskap och faderskap, är svåra att lämna bakom sig (Lind Palicki 2010 s. 17 samt Gemzöe 

2015, s. 99). Detta kan, oavsett förhållningssätt, lätt speglas i texten. Då Region Gävleborg står 

som ansvarig för bl.a. länets hälso- och sjukvård (regiongavleborg.se) finns också flertalet 

texter att hitta som berör omsorgen om familjens och barnets hälsa. Här har jag sökt texter som 

skapats efter år 2011, i samklang med verksamhetens uttalade mål att endast skapa och sprida 

jämställdhetsintegrerad information från och med detta år. 

2.2 Material  
I undersökningen har jag valt fem olika texter som skrivits av eller distribuerats vid Region 

Gävleborg. Texterna hittas via verksamhetens hemsida och är informationsbroschyrer i PDF, 
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textinnehåll direkt på hemsidan eller direktlänkar vidare till andra sidor. Alla texter utom 

Information från förlossningen och BB i Gävle och Hudiksvall (Text 1) innehåller bilder eller 

enklare illustrationer.  

I de texter som valts varierar ordantalet från 567 till 3190 ord. Samtliga texter är skrivna 2014 

eller senare och finns att se i sin helhet via källförteckningens länkar (Text 1-5) samt i form av 

bilagor med styckenumrering (bilaga 1–5). Rubrikerna till texterna är: Information från 

förlossningen och BB i Gävle och Hudiksvall (Text 1), BB Gävle (Text 2), Föräldrainformation 

från BB (Text 3), Skydda ett nyfött barn (Text 4) samt Nyfödd: mat, sömn och skrik (Text 5). I 

textvalet uteslöts texter som tydligt behandlade kvinnans fysiska situation efter förlossning, 

eller som till allra största delen handlade om amning, då detta talar för en uteslutande kvinnlig 

mottagargrupp.  

2.3 Undersökningsmodell   
Texterna som valts kräver en multimodal undersökningsmetod samtidigt som en textanalys ur 

genusperspektiv kräver ett kritiskt perspektiv. Här behövs dessutom en metod för att behandla 

brukstext, d. v.s. texter med ett praktiskt syfte kopplat till en verksamhet (Hellspong & Ledin 

1997, s. 7). Som verktyg för undersökningen har jag därför valt två analysmodeller, en för text 

och en för samspelet mellan text och bild, som båda rymmer en konstruktivistisk språksyn, d.v.s. 

en syn på språket som ett verktyg för att bygga och förhandla vår förståelse av och syn på 

verkligheten (Björkvall 2009, s. 12). I detta finns ett socialt perspektiv där ett ömsesidigt 

förhållande mellan språk och samhälle samt mellan text och kontext är centralt (Hellspong & 

Ledin 1997, s. 259).  

Med utgångspunkt i detta baseras textanalysen på den modell för brukstextanalys som finns att 

hitta i boken Vägar genom texten: Handbok i brukstextanalys av Lennart Hellspong & Per 

Ledin (1997) medan bildanalysen utgår från den multimodala textanalysmodell Anders 

Björkvall (2009) redogör för i sin bok Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. 

Gemensamt för de båda metoderna, förutom det konstruktivistiska synsättet, är också att de 

utgår från språkets tre metafunktioner vilka beskrivs i avsnitten 2.4 –2.6.  

En ytterligare gemensam nämnare för de båda modellerna är att de är väl beprövade och erkända 

metoder i brukstextsammanhang, dessutom vid ett flertal tillfällen i koppling till genusanalys 

(Lind Palicki 2005 och 2010 samt Norman 2013). 

2.4 Analys på textuell nivå 
De tre språkliga metafunktionerna står för olika sätt att uttrycka betydelse, vilka kan delas in i 

textuell, ideationell och interpersonell funktion. Inledningsvis undersöks den textuella nivån, 

vilken står för textens formella uppbyggnad eller med vilka språkliga enheter de övriga meta-

funktionerna uttrycks (Hellspong & Ledin 1997, s. 65 samt Björkvall 2009, s. 12). Här studeras 

en del av textens komposition, då i form av textmönster/drag. I anknytning till textuell funktion, 

men på lexikal nivå, studeras också könsmarkerade respektive köns(o)markerade kon-

struktioner. 

Kompositionen berör hur texten är sammansatt på ett övergripande plan, hur omfångsrika dess 

olika delar är och hur dessa delar länkas samman. Hellspong & Ledin tar upp tre områden som 

kan vara av vikt vid en textanalys: textmönster, disposition och metatext (1997, s. 96). Av dessa 
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innehåller analysen textmönster, vilka kan rekonstrueras genom att undersöka vilken funktion 

olika delar av texten har. En del av texten med en viss funktion eller ett visst syfte kallar 

Hellspong & Ledin för ett drag (1997, s. 97). I analysen tittar jag därför på texternas 

övergripande funktioner, delar in dem i drag och undersöker om och hur olika funktioner kan 

kopplas till genusperspektivet.  

På den textuella nivån undersöks könsmarkerade och köns(o)markerade konstruktioner, vilka 

är språkliga konstruktioner som endera visar fram eller döljer kön. Gällande könsmarkerade 

konstruktioner undersöks pronomen i tredje person (hon, han), substantiven man/kvinna med 

synonymer, adjektiven manligt och kvinnligt, sammansättningar med könsmarkerat förled 

(exempelvis kvinno-sjukvård) samt övriga ord som indikerar kön (exempelvis mamma eller 

pappa). I koppling till den sista kategorin blir också yrkes- eller släktbeteckningar intressanta. 

Här blir dock vissa ord problematiska som exempelvis sjuksköterska och läkare, där ordens 

form och tidigare användning talar för ett visst kön (se 3.6 Jämställd text) medan de i dagsläget 

fastslagits som könsneutrala benämningar (Milles 2008). Dessa ord har jag likt Lind Palicki 

valt att sortera in som könsneutrala i de fall där de inte omnämns på ett könsmarkerande sätt, 

d.v.s. med pronomen (sjuksköterskan/hon) eller egennamn (sjuksköterskan Karin) (2005, s. 

171). Köns(o)markerade konstruktioner kan i sin tur exempelvis bestå av nominalfraser 

(exempelvis den som), pronomen eller passiveringar. Gemensamt för dessa konstruktioner, trots 

deras varierande och ibland svårbestämda form, är att de döljer en mänsklig, levande (animat) 

referent (Lind Palicki 2005, s. 172).   

Av vikt är också vilken animat referent som döljer sig bakom de köns(o)markerade 

konstruktionerna. När det gäller dessa konstruktioner har jag valt att begränsa mig till att titta 

på tilltal, vilka i min analys utgörs av pronomen i 2:a person singular (du) samt 2:a person plural 

(ni) och deras objektsformer (dig, er). Då texterna ofta handlar om den tilltalades barn 

undersöks också dessa pronomens possessiva former (din, dina, ditt, ert, era). Könsmarkerade 

och köns(o)markerade konstruktioner är inte en del av Hellspong & Ledins analys, men ur 

genussynpunkt en betydande del av den textuella nivån.  

När det kommer till den textuella nivån kommer textens eventuella bilder eller illustrationer att 

undersökas med hjälp av begreppet visuell framskjutenhet. Detta står för att bilden eller bildens 

olika element kan framhävas med hjälp av exempelvis storlek eller avvikande färg. Därmed 

finns en möjlighet att titta på vad som framställs som viktigt i förhållande till textens helhet 

(Björkvall 2009, s. 87).  

2.5 Analys på ideationell nivå  
Den ideationella nivån har en funktion i att beskriva världen eller med vilka ögon världen 

betraktas (Björkvall 2009, s. 11 samt Hellspong & Ledin 1997, s. 115). På denna nivå undersöks 

presuppositioner. 

Presuppositionerna beskrivs av Hellspong & Ledin som förgivettaganden eller bakgrunds-

förhållanden som läsaren antas känna till (1997, s. 127). Presuppositioner kan visa sig explicit 

och språkligt exempelvis genom ord i bestämd form (amningen) där något omnämns som 

självklart eller adverb (eventuellt) där sändares attityd till det sagda lyser igenom. Lika ofta kan 

dock presuppositioner ligga djupt nedbäddade i det skrivna eller förstås som outsagda 
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förväntningar (Lind Palicki 2010, s. 85 och Hellspong & Ledin 1997, s. 128). En presupposition 

kan avtäckas exempelvis genom att negera en sats, där satsens innehållsliga delar trots detta 

kvarstår. Ett exempel Lind Palicki tar upp är påståendet ”Kvinnan i familjen tar mest ansvar för 

barnen” där en negering (Kvinnan i familjen tar inte mest ansvar för barnen) inte eliminerar det 

faktum att en familj, i den värld som framställs, tycks bestå av kvinnor och barn (2005, s. 172). 

Med detta verktyg finns chansen att avtäcka vad som anses som självklart i ett eller flera 

påståenden som rör området familj och föräldraskap och därmed, möjligen, normer och 

stereotypa uppfattningar kring familj och kön.  

På denna nivå studeras också bilderna men då med utgångspunkt i hur människor och/eller 

föremål relateras till varandra. Två processtyper undersöks: narrativa respektive konceptuella 

processer. Narrativa processer visar på en aktiv och förändrande process och innehåller 

vektorer, exempelvis pilar eller mänskliga blickar (Björkvall 2009, s. 63). En konceptuell 

process saknar vektorer, och ger istället uttryck för en mer statisk representation. I båda fallen 

kan bilden visa en eller flera mänskliga deltagare, vilka kan bära olika attribut (kläder, smycken, 

symboler) (Björkvall 2009, s. 61). Här kan bildens processer, deltagare och attribut möjligen 

avtäcka hur olika föräldraroller uppfattas i koppling till kön. 

2.6 Analys på interpersonell nivå  
Den interpersonella nivån representerar det mellanmänskliga, d.v.s. hur texten samspelar med 

sin läsare gällande förhållningssätt och attityd (Hellspong & Ledin 1997, s. 158). På denna nivå 

kommer språkhandlingar och graden av närhet/distans att analyseras.  

Språkhandlingarna kan delas in i kategorierna allmänna respektive speciella språkhandlingar. 

Allmänna språkhandlingar är exempelvis påståenden, frågor och uppmaningar där en tydlig 

funktion kan avläsas via grammatisk utformning. De speciella språkhandlingarna har istället 

inte sällan en annan funktion än vad deras språkliga utformning visar. En handling kan 

exempelvis vara utformad som ett påstående men trots det indirekt vara ett krav. De speciella 

språkhandlingarna omnämns också av Hellspong & Ledin (1997, s. 161–165) som positiva eller 

negativa, där de positiva språkhandlingarna tillför något (erbjudanden, smicker, beröm) medan 

de negativa minskar mottagarens handlingsutrymme, kanske med en befallning eller ett hot. 

Här tenderar de positiva språkhandlingarna att medföra närhet medan de negativa ökar 

distansen. Med hjälp av allmänna och specifika språkhandlingar är det därmed möjligt att 

studera vad texten, direkt eller indirekt, vill förmå sin läsare att göra (Hellspong & Ledin 1997, 

s. 161).  

På den interpersonella nivån undersöks också graden av närhet och distans och därmed textens 

relation till mottagargruppen. Av vikt är exempelvis vilken typ av språkhandling som dominerar 

texten eller används mot en viss mottagare samt om sändaren använder sig av tilltal (du) eller 

omtal (mamman). I och med detta finns chansen att se vem som representeras men också på 

vilket avstånd mottagaren befinner sig från sändaren (Hellspong & Ledin 1997, s. 173–174).  

Socialt avstånd finns också invävt i bildernas förhållande till sin betraktare, vilket talar för en 

analys av närhet och distans även här. Här används Björkvalls modell där avståndet till bildens 

föremål används som ett analysverktyg för graden av social distans. Bilderna delas in i 
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kategorierna nära personliga bilder, extrema närhetsbilder, medelavståndsbilder och distans-

erade bilder. Den nära personliga bilden är utformad så att objektet tycks gå att röra vid med 

en utsträckt hand, medan den extrema närhetsbilden, förutom detta, är beskuren så att delar av 

objektet centreras. En medelavståndsbild beskär personen vid midjan, alternativt vid knäna 

medan den distanserade bilden visar en person i helkroppsfigur alternativt på ett ännu längre 

avstånd (Björkvall 2009, s. 42).  

2.7 Metodkritik 
Gällande metodkritik kan valet av texter möjligen ifrågasättas, då två av dem (Skydda ett nyfött 

barn [Text 4] och Nyfödd: mat, sömn och skrik [Text 5]) är texter som också går att finna via 

Sjukvårdsupplysningen 1177 från landets alla län. Dock finns dessa texter att nå via direktlänk 

på Region Gävleborgs hemsida, och bakom texten följer verksamhetens logga. Att texterna fick 

utgöra en del av analysen, vilar på att verksamhetens mål inte bara är att skriva jämställt material 

utan också att distribuera (sprida) material som är funktionellt ur ett jämställt perspektiv 

(Boman 2010, s. 41).  

 

3. Bakgrund  
 

I den här delen tar jag upp relevant bakgrundsinformation till undersökningen. Inledningsvis 

ges en kort presentation av Region Gävleborg och verksamhetens deltagande i projektet 

Jämresursen (3.1). Efter det tas genusteoretiska tankar upp (3.2), såväl som heteronorm och 

queerteori (3.3). Sambanden mellan språk och kön belyses (3.4) samt forskning om och arbeten 

kring språk och kön (3.5). Vidare redovisas råd för jämställt skrivande och diskussioner kring 

jämställt språk (3.6). 

3.1 Region Gävleborg och projektet Jämresursen  
Region Gävleborg är en organisation vars uppdrag är att ansvara för den regionala utvecklingen 

i hela länet. Här ingår främst fem delområden: folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur 

och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling samt inter-

nationella frågor och kultur. Organisationen är politiskt styrd och har regionfullmäktige som 

högsta beslutsfattare (regiongavleborg.se).  

Region Gävleborg ingick i projektet Jämresursen under åren 2009–2013. Projektet är dock 

uppdelat i två delar: Jämresursen och Jämresursen II. Det första delprojektet pågick 2009–2010 

(Boman 2010) medan det andra projektet pågick mellan 2011 och 2013 (projektledare Lena 

Aunes hemsida Ohlsgard.se). I den första utvärderingen av projektet utförd av Ann Boman 

omnämns att ett ökat fokus ska läggas på texter och kommunikation, och att målsättningen är 

att allt informationsmaterial ska vara jämställdhetsintegrerat (Boman 2010, s. 41 utdrag ur 

verksamhetsplan och budget för Region Gävleborg 2011). Detta resulterade i att man i nästa 

projekt, Jämresursen II, genomförde utbildningar med fokus på jämställdhetsintegrerad 

kommunikation och information. Utbildningen delades i två delar och behandlade såväl text 

som bild. Vid utbildningarna låg huvudfokus på att vid textanalys anlägga ett normkritiskt 

perspektiv (Aune 2013, s. 14). Intresset för utbildningarna omnämns som betydande och då 
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deltagande informatörer önskade fortsatt stöd gällande jämställdhetsintegrerad kommunikation, 

bildades ett lokalt medieråd (Aune 2013, s. 15). Via det fortsatta arbetet inom Medierådet 

skapades bl.a. en checklista för normkritisk kommunikation, vilken kan ses i sin helhet i bilaga 

6. Några betydande punkter i listan är att ge män och kvinnor lika mycket utrymme, undvika 

att uttrycka stereotyper samt använda könsneutrala personbeteckningar (riksdagsledamot 

istället för riksdagsman) och genusmedvetna pronomen (hen) (bilaga 6, s. 1). Här framhålls 

också att bilder ska vara funktionella utan att förstärka stereotyper (bilaga 6, s. 2). 

På grund av bl.a. avsaknad av formella mål och uppdrag är Medierådet numera frikopplat från 

de offentliga verksamheterna. Lena Aune, projektledare för Jämresursen II och utvecklare av 

checklistan för normkritisk kommunikation, uppger också att Medierådet inte längre är en aktiv 

grupp efter att projektet Jämresursen avslutades år 2013 (personlig kommunikation Lena Aune 

2016-04-12). 

3.2 Kön och genus (genusteori)  
Utgångspunkten för denna studie är feministisk. Feminismen ses som uppdelad i en rad olika 

teoribildningar men visar framförallt på tre större strömningar: liberalfeminism, socialfeminism 

och radikalfeminism. Dessa strömningar redogör Gemzöe (2015) för och visar då att 

liberalfeminismens utgångspunkt är individens frihet och självbestämmande, medan man inom 

socialfeminismen ser kvinnoförtryck ur en sociopolitisk synvinkel och därför som en del av 

klassförtrycket. Den radikalfeministiska grenen betraktar också kvinnoförtryck ur ett 

sociopolitiskt perspektiv, men här menar man även att heteronormen delar samhället i två kön, 

vilket sedan är en aspekt som samverkar med andra sociala relationer. Inom feminismens 

förgreningar finns med andra ord olika utgångspunkter och därmed också olika orsaker till vad 

man tror skapar ett ojämlikt förhållande mellan könen. Edlund, Erson & Milles (2007, s. 49) 

lyfter dock fram två argument som skulle kunna ses som feminismens minsta gemensamma 

nämnare: 1) Det finns en maktobalans mellan kvinnor och män, 2) Vi bör sträva efter att kvinnor 

och män ska ha lika mycket makt.  

Relevanta för genusteori är de båda begreppen kön och genus. Det först nämnda begreppet 

användes långt in på 1900-talet med en betydelse främst kopplad till biologisk särart och 

fortplantning. I och med detta betraktades könstillhörighet som en natur eller essens inneboende 

i könen.  Här menar Edlund m.fl. (2007, s. 28–29) att synen på mänskligheten som uppdelad i 

(två) olika – motsatta eller möjligen kompletterande – kön, har banat väg för tolkningar när det 

gäller mäns och kvinnors val av livsbana och intressen, där könen inte sällan definieras i motsats 

till eller i jämförelse med varandra. Att just detta synsätt präglat västerländsk kultur tas upp 

också av Gemzöe (2015, s. 84–87) som omnämner detta fenomen som genusdualism. Under 

1960- och 1970-talet, vilket ses som en startpunkt för den s.k. andra vågens feminism, söktes 

dock nya förklaringsmodeller till ojämställdhet mellan könen, där begreppet genus kom att få 

fäste. Ordet har sitt ursprung i engelskans gender ursprungligen myntat av antropologen Gayle 

Rubin (1975), där betydelsen står för dels könsroll, dels socialt kön (Hirdman 1988, s. 1). I och 

med genusbegreppet framkom en möjlighet att frångå synen på män och kvinnor som handlande 

utifrån biologiska premisser till att se på kön som något socialt, historiskt och kulturellt 

framförhandlat (Edlund m.fl. 2007, s. 29). Hirdman (1988) förklarar upprätthållandet av denna 

skapade samhällssituation med två termer, genussystemet och genuskontraktet. Genussystemet 
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står då för en strukturell ordning mellan könen, där könen hålls isär och där män är normen, 

medan genuskontraktet kan ses som en kulturellt nedärvd överenskommelse för hur män och 

kvinnor ska leva, där mönstren upprätthålls av såväl kvinnor som män.  

Huruvida ordet genus ska användas inom svensk kontext eller inte tycks fortfarande vara en 

öppen fråga, detta då det är svårt att överföra förståelsen av genus till ordet kön. Här är den 

närmaste översättningen socialt kön (Hirdman 1988, s. 2 och Gemzöe 2015, .s 82–84). 

Begreppet kön rymmer dock idag mindre direkta kopplingar till biologi och används av flertalet 

svenska feministiska forskare (Gemzöe 2015, s. 84). I relation till frågan understryker 

exempelvis Edlund m.fl. (2007, s. 33) som också använder begreppet kön, att en biologisk 

förklaringsmodell, oavsett ordval, aldrig bör tjäna som förklaringsgrund till maktobalansen 

mellan kvinnor och män. 

3.3 Heteronorm och queerteori 
Tätt sammankopplad och inte sällan sammanblandad med genus och kön är sexualitet. Detta 

menar Cameron & Kulick (2003) beror på att sexualitet finns som en given beståndsdel i 

gender-diskursen (Edlund m.fl. 2007, s. 214). Här tar Edlund m.fl. (2007, s. 214) upp att vi 

inom vår kultur tenderar att vanemässigt tala om endast två kön – kvinnor och män. Detta 

medför en dikotomi där manligt bör dras till kvinnligt och vice versa, vilket skapar ett samhälle 

där heterosexualitet är norm. Heteronormen kopplas också ofta samman med parnormativitet, 

d.v.s. en föreställning om att intima personliga förhållanden bör utgå från en tvåsamhet (Wojahn 

2015, s. 29 ursprungligen Hornscheidt 2012). Wojahn lyfter att heteronormen förutsätter ett 

binärt eller tvåkönat system, där ett samhälleligt krav på reproduktion också finns. Ett familjeliv 

med (biologiska) barn tenderar därmed att ses som en självklarhet, medan andra familje-

konstellationer och sätt att leva konstrueras som undantag eller misstag (2015, s. 29). Wojahn 

tar vidare upp att sättet att se på en tvingande reproduktivitet slår olika mot kvinnor, män och 

transpersoner. Här tenderar kvinnor att tvingas förhålla sig till en inom diskursen ständigt 

reproducerad roll där de förväntas ta det största ansvaret för familjen, medan män inte lyder 

under denna roll i samma omfattning. I koppling till detta ses också ett antagande där 

transpersoner sällan konceptualiseras som föräldrar (2015, s. 28–29). Edlund m.fl. (2007) samt 

Wojahn (2015, s. 28) tar upp att heteronormen och det binära könssystemet präglar samhället, 

vilket av Wojahn exemplifieras med att systemet är lagligt reglerat, exempelvis när det kommer 

till folkbokföring och personnummersystemet. Wojahn menar att kön är en synnerligen central 

utgångspunkt för kategoriseringen av människor, där även överskridande föreställningar om 

kön baseras på just existens av kön. Kön är således en kategori som människan har svårt att 

bortse ifrån. 

Att heteronormen är grundläggande för konstruktion av genus och att detta genomsyrar centrala 

delar av samhälle och kultur kan ses som en grundbult i queerteorin. Inom queerteorin 

problematiseras normaliserade uppfattningar kring kön, genus och sexuellt begär (Berg & 

Wickman 2010, s. 10–11). Gemzöe (2015, s. 144) beskriver detta synsätt som ”en våldsam 

utmaning mot samhällets vedertagna syn på sexualitet”. Hon tar också upp att begreppet queer 

har använts och beskrivits på ett flertal sätt men att en central tanke bakom queerteorin är att 

heteronormen är möjlig att kringgå och att en individs könstillhörighet till avgörande del är en 

social konstruktion. Enligt queerteorin kan därför inte en person presentera sig som 



   

13 

 

heterosexuell eller homosexuell, då den sexuella identiteten inte kan definieras utifrån 

uppgjorda grupptillhörigheter (Gemzöe 2015, s. 145–146).  

3.4 Språk och kön 
Begreppet språk har, i sin mest grundläggande betydelse, beskrivits som ett grammatiskt system 

genom vilket betydelse överförs från en sändare till en mottagare (Rehnqvist & Svensson 2012, 

s. 9–10). I detta ligger en förståelse av språket som ett medel för att föra över en exakt och 

objektiv betydelse från en mänsklig varelse till en annan, medan den mellanmänskliga och i 

interaktionen medskapande funktionen och förhandlingen av språkets innebörd lämnas utanför. 

Edlund m.fl. tar här upp begreppet språksyn, som är ett sätt på vilket man inom olika 

(vetenskapliga) sammanhang och under olika tider har betraktat och förklarat språkets funktion 

och samverkan med samhälle, identitet och verklighet (2007, s. 11–13). Här nämns tre 

lingvistiska vändningar (linguistic turns), där man inledningsvis betraktade språk som något 

som främst var deskriptivt och emotivt, d.v.s. till för att beskriva verkligheten och förklara och 

uttrycka känslor. Denna tvådelade syn på språket förändrades i mitten på 1900-talet, i och med 

den andra lingvistiska vändningen, då man inom forskningen visade att språket har många fler 

funktioner. I och med det började man betrakta språk som en del av all mänsklig aktivitet, d.v.s. 

språket i bruk. I synen ryms att det inte finns någon verklighet som vi först betraktar och sedan 

beskriver med ord. Istället skapar vi, i språket, och genom vårt språkbruk och våra 

språkhandlingar, våra föreställningar om verkligheten (2007, s. 12 ursprungligen Austin 1962). 

Den tredje vändningen behåller uppfattningen om språket som något dynamiskt, 

mellanmänskligt och skapande, men lägger till aspekter som tid, miljö och funktionellt syfte. 

Med andra ord ses språket här som en pågående aktivitet där människor – gemensamt – förstår 

omvärlden, men att språket dessutom bör tolkas i ljuset av den kontext som omger själva 

språkmötet (2007, s. 12).  

I ovanstående redogörelse för språk och språksyn ses en förändring där man, precis som när det 

kommer till begrepp som kön och genus, allt mer ser en dynamisk och föränderlig funktion och 

betydelse. Betydande inom senare tids språkforskning är därför att språket är performativt; 

språket finns inte bara där som ett medel för att överföra betydelse, utan skapar också vår syn 

på verkligheten. Som språkbrukare är vi således medaktörer i att forma vår egen och andras syn 

på verkligheten (Edlund m.fl. 2007, s. 13). Denna del  har en tydlig koppling till genusvetenskap 

där man menar att vi, med hjälp av språket, skapar och förstärker – alternativt undergräver, 

förskjuter och omförhandlar – bilden av oss själva som kvinnor eller män (Edlund m.fl. 2007, 

s. 13).  

Nordenstam (2003, s. 12–13) reder ut vad genusperspektiv på språk innebär, och tar då upp att 

genusperspektivet teoretiserar och problematiserar kön som social konstruktion. Kön i språk 

och språkbruk är därmed aldrig en given kategori utan en social roll som ständigt samspelar 

med andra sociala roller. Genusperspektiv på språk innebär därmed att synliggöra och avtäcka 

hur synen på kön påverkar kvinnors och mäns språkhandlingar och hur dessa tolkas. 

Nordenstam lyfter fram att språket kan användas ”för att beskriva och placera in kvinnor och 

män i samhälle och kultur” och att språket inte bara skapar semantiska system, utan dessutom 

överför dessa mellan generationer (2003, s. 39). Med detta framkommer att språket är ett 

betydande och användbart verktyg när det kommer till att upptäcka fördomar och att i nästa 
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steg se konsekvenserna av dessa. Att språket är viktigt att studera när det kommer till 

kategorisering och diskriminering tas också upp av Hornscheidt & Landqvist. Författarna 

beskriver språkets funktion på ett liknande sätt som Nordenstam då de menar att ”språket bär 

våra gemensamma erfarenheter.” De belyser hur diskriminering kan avtäckas via djupt invanda 

tankesätt, vilka kan avslöjas framgångsrikt med hjälp av språklig analys (2014, s. 15).  

 3.5 Språk, kön och forskning  
Forskningen kring språk och kön anses ha kommit igång runt 1970-talet, även om ett intresse 

för kopplingarna mellan språk och kön funnits mycket tidigare (se exempelvis Gustaf 

Cederschiölds Om kvinnospråk 1900). Här nämns ofta två grundläggande utgångspunkter: 

språk om eller till kvinnor och män samt språk av kvinnor och män. Edlund m.fl. redogör för 

hur utgångspunkten påverkar materialinsamling, analys och resultat. De menar att språk om och 

till kvinnor och män belyser den kulturella konstruktionen av kön, medan forskning kring språk 

av kvinnor och män är betydligt svårare att hitta förklaringsmodeller till, vilket kräver ett 

kritiskt förhållningssätt till kön som variabel. Ett språkligt fynd kan sällan förklaras endast med 

utgångspunkt i kön, utan påverkas av en mängd andra inre och yttre faktorer (2007, s. 50–52). 

Milles (2008, s. 29) tar också upp detta, och understryker att såväl kvinnor som män de facto 

har tillgång till samma uttrycksmedel, samt att analysresultat är starkt beroende av det 

sammanhang som undersöks. Milles redogör också för exempel på språkforskning om och till 

kvinnor och män och visar på att det finns stora skillnader i hur män och kvinnor omtalas och 

beskrivs. Några exempel är att män tillåts ta betydligt större plats i bild och text i medier, att 

män tenderar att framställas som aktiva medan kvinnor framställs som passiva, samt att män 

tycks framställas utifrån karriär och egenskaper i det offentliga livet medan kvinnor definieras 

utifrån gärningar i privatlivet (2008, s. 19–23).  

Gällande språk av kvinnor och män har ett stort fokus legat på manlig respektive kvinnlig 

samtalsstil. Edlund m.fl. menar att de båda samtalsstilarna ofta tenderar att bedömas i 

motsatspar, där kvinnlig stil omnämns som stöttande, engagerad och vårdande medan manlig 

stil anses vara distanserad, statusmarkerande och aggressiv. Här kan man skönja rådande 

stereotyper, där språk av kvinnor och män lätt tolkas på ett sätt som reproducerar antaganden i 

samklang med vår kulturs förväntningar på manligt och kvinnligt (2007, s. 64, ursprungligen 

Cameron 2003). Ett exempel som talar emot uppfattningar kring att det finns ett typiskt manligt 

eller ett kvinnligt språk är en studie av Kerstin Thelander (1986) Politikerspråk i 

könsperspektiv. Thelander undersöker mäns och kvinnors språk i riksdagsprotokoll med 

utgångspunkt i ordförråd och syntax. Hon intervjuar också männen och kvinnorna och 

kartlägger deras uppfattningar kring manlig respektive kvinnlig språkstil i politiken. Båda 

grupperna har en uppfattning om att kvinnligt politikerspråk är mjukare och mindre komplicerat 

än ett manligt politikerspråk. Dock visar resultatet att kvinnorna använder ett mer komplicerat 

språk än männen, vilket talar för att språkanvändare, oavsett kön, främst använder den språkliga 

stil som fungerar i sammanhanget.   

I denna undersökning finns endast en ansats att undersöka språk om och till kvinnor och män, 

detta då antaganden om könens språk, exempelvis samtalsstilar, inte sällan reproducerar 

rådande könsnormer. Studier som angränsar och bidragit till denna undersökning utgår därför 

från perspektivet språk om och till kön, där kulturell konstruktion av kön är i fokus. Här är 
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främst en undersökning av Lind Palicki (2010) Normaliserade föräldrar av vikt. Lind Palicki 

undersöker Försäkringskassans broschyrer till blivande eller nyblivna föräldrar, i syfte att 

analysera och problematisera verksamhetens föreställning om föräldrar och föräldraskap. Lind 

Palicki anlägger ett feministiskt perspektiv och utför undersökningen mot bakgrund av att 

Försäkringskassan agerar utifrån ett jämställdhetspolitiskt uppdrag. Hennes undersöknings-

metod innehåller bl.a. presuppositioner och tilltal, vilka är centrala också i denna analys. Lind 

Palicki har också skrivit Hur man än vänder sig har man rumpan bak: om hur man konstruerar 

kön i en progressiv lärobok (2005), en undersökning där en lärobok som skrivits i syfte att 

utmana traditionella föreställningar analyseras språkligt. I denna undersökning tittar hon bl.a. 

presuppositioner och könsmarkerade och köns(o)markerade konstruktioner och visar på att 

man, trots en vilja att skriva jämställt, stundtals vidarebefordrar en stereotyp bild av manligt 

och kvinnligt.  

3.6 Jämställd text  
Diskussionerna kring språklig sexism och förmågan att skriva jämställt har på svensk mark 

ibland beskrivits som svala eller till och med viskande (se exempelvis  Lind Palicki & Milles 

2015 samt Edlund m.fl. 2007). När regeringen år 2005 utarbetade strategier för svensk 

språkvård inom framtida språkpolitik (Bästa språket 2005/06:2) påtalades dock åtgärder kring 

”språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor” (2005, s. 21). I propositionen 

utarbetades också fyra mål där en framträdande punkt är att svenskan ska vara vårdad, enkel 

och begriplig (2005, s. 14). Karin Milles kom ett par år senare (2008) att författa boken 

Jämställt språk: En handbok i att skriva och tala jämställt på uppdrag av Språkrådet, där både 

förhållningssätt kring språklig sexism och handfasta rekommendationer kring jämställt 

skrivande för första gången ges.  

I svensk kontext har jämställt språk i många fall kommit att handla om personbeteckningar, 

pronomen och adjektivböjning (Lind Palicki 2015, s. 127). Personbeteckningar är benämning 

för exempelvis yrke eller sysselsättning, där avledningar som -ska anger kvinnlig referent 

medan -are och -ör anger manligt referent (hårfrisörska, målare, frisör). Av betydelse har också 

pronomen i tredje person (han, hon, hen) varit, där den allmänsyftande (generiska) formen 

historiskt sett varit han. I uttryck som ”Om studenten vill överklaga får han göra det hos 

rektorn”, blir här ett pronomen för tredje person manligt, vilket kritiserats då detta osynliggör 

kvinnor (Milles 2008, s. 49). Adjektivböjning i svenskan visar också på kön då avledning med 

-e syftar på män (den lille pojken) och -a syftar på kvinnor (den lilla flickan), vilket kan skapa 

asymmetri när det kommer till kön i svenska texter (Lind Palicki 2015, s. 127). Att de ovan 

nämnda konstruktionerna berörts av en stor del av diskussionerna kring jämställt språk visar sig 

också i Milles bok där personbeteckningar, pronomen och adjektivböjning diskuteras med 

manliga och kvinnliga ordpar (han och hon eller hon och han) som tillägg (2008, s. kap 3).  

Rekommendationer på svensk mark tar upp att personbeteckningar ska stå för funktion snarare 

än kön och här uppmuntrar man också till att hitta nya könsneutrala benämningar (Milles 2008, 

Lind Palicki 2015, s. 127–128). Han som generiskt pronomen rekommenderas inte, och ersätts 

av ordpar (han eller hon, hon eller han ), den, pluralisering, passivisering eller omskrivningar 

med upprepning av substantivet (Milles 2008, s. 54). Pronomenet hen rekommenderas med viss 

försiktighet, med tanke på dess tendens att uppröra delar av mottagargruppen (Milles 2008, s. 
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52–53). Vid adjektivböjning rekommenderas inte -e-formen i könsneutralt språk, då -a-formen 

tycks vara mer accepterad bland språkbrukarna i allmänsyftande funktion. Här ifrågasätts dock 

adjektivböjningens koppling till kön, detta då böjningsformerna också visat kopplingar till 

dialektala drag (Milles 2008, s. 57–59). Gällande val av ordpar rekommenderas att vara 

uppmärksam på att inte alltid använda samma form, och därmed växla vilket ord som nämns 

först (kvinnor och män eller män och kvinnor) (Milles 2008, s. 60). Överlag kan man inom 

svensk kontext se språkvårdsrekommendationer som strävar i könsneutral riktning (Milles 

2008, Språkriktighetsboken 2005).  

Milles beskriver problematiken kring jämställt skrivande som indelad i två delar, vilket innebär 

att ojämlikhet mellan könen kan dels vara inbakad i själva språksystemet, dels synliggöras och 

få liv genom språkbruket (2008, s. 35). När det kommer till språksystemet tar Milles upp att 

kön finns markerat såväl i ordförrådet som i grammatiken (se ovan personbeteckningar och 

adjektivböjning). Gällande ordförråd nämner hon också invektiver (skällsord) med tydlig 

koppling till manligt eller kvinnligt (exempelvis kärring eller bitch för kvinna) där en klar 

övervikt finns när det kommer till kvinnor (Milles 2010, s. 12). Att ojämlika förhållanden 

mellan könen synliggörs och reproduceras också med hjälp av språkbruket diskuteras av Mills 

(2008) i boken Language and Sexism. Här tar hon upp att språkbruket kan vara både öppet och 

dolt sexistiskt. Öppet sexistiskt språkbruk definierar hon som ett direkt sexistiskt språk som 

rymmer antaganden om eller benämningar för kvinnor som tydligt talar för att kvinnor är en 

underordnad grupp. (2008, s. 11 min översättning). Dold sexism kan istället gömmas i uttryck 

som röjer antaganden om könens egenskaper (presuppositioner), där ett exempel kan vara ”Har 

ni kvinnor slutat skvallra nu eller”, vilket medför antaganden om att det är kvinnor som 

skvallrar. Dold sexism kan också vidarebefordras med hjälp av metaforer eller legitimeras med 

hjälp av humor eller ironi (2008, s. kap. 5).  

Internationellt har feministisk språkplanering handlat om två strategier: könsspecificering och 

könsneutralisering (Wojahn 2015. s. 38). Den först nämnda strategin omnämns av Wojahn som 

vanligast bland språk där substantiven böjs i maskulinum/femininum, som exempelvis i franska 

och italienska. Könsneutralisering i sin tur används oftare inom germanska språk där man 

istället markerar genus med utrum (n-genus) och neutrum (t-genus) (exempelvis norska och 

svenska) (2015, s. 39–41). Könsspecificeringen innebär att man skriver fram kön och därmed 

väljer att explicit använda manliga och kvinnliga former. Könsneutralisering sker genom att 

lexikala eller grammatiska element skalas bort för att neutralisera aspekten kön. Wojahn (2015) 

tar upp aspekter för och emot de båda strategierna där könsspecificeringen kan leda till att 

synliggöra kvinnor men också att belysa den verkliga (ojämlika) situationen då köns-

fördelningen blir tydlig. Könsneutralisering kan i sin tur leda till att rådande uppfattningar om 

könsmönster blir ifrågasatta men skapar ibland en tvetydighet kring synliggörande och vem 

som omtalas, då man inom neutraliseringsstrategin tenderar att slopa de kvinnliga formerna och 

låta de manliga bli det neutrala och allmänsyftande (exempelvis -are och -ör istället för -ska). 

Båda strategierna syftar dock i grunden till att skapa ett icke-sexistiskt språkbruk där kvinnor 

och män likabehandlas (Wojahn 2015, s. 41 ursprungligen Mills 2008).  

Att jämställd text på svensk mark strävar efter könsneutralisering har skapat råd där man 

framhåller könsneutrala former. Detta skapar konkreta råd för de delar som innefattar 
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språksystemet (grammatik och lexikon) men ger inte på samma sätt, och av naturliga skäl, råd 

kring språkbruket. Detta problematiseras av Lind Palicki (2015) som menar att man inom 

svensk språkvård inte tagit ett helhetsgrepp på jämställt språk. Här har dock Milles (2008) 

sammanställt tre frågor vilka kan användas för att kontrollera textens grad av jämställdhet: 1) 

Synliggör texten både kvinnor och män? 2) Framställs kvinnorna och männen på ett nyanserat 

sätt? 3) Tar texten upp relevanta könsaspekter? Ytterligare förhållningssätt till att genusgranska 

text ur ett bredare perspektiv diskuteras av Lind Palicki då hon tar upp att en jämställd text bör 

vara genusmedveten och genuskänslig. Den först nämnda termen innebär att ta hänsyn till kön 

om det är relevant och bortse från det om det är irrelevant, medan den andra termen förutsätter 

en medveten och problematiserande hållning till kön (2005, s. 169 ursprungligen von Wright). 

Enligt Lind Palicki (2005) bör texten även vara inkluderande vilket tas upp också av Milles, då 

hon beskriver att en inkluderande text bör ”rikta sig till både kvinnor och män, samt skriva och 

tala om både kvinnor och män” (2008, s. 12). Milles problematiserar kring svårigheterna att nå 

fullständig rättvisa, då man i text också återger verkliga – och därmed icke jämställda – 

förhållanden. Här framhåller hon 40/60-principen, där det underrepresenterade könet bör utgöra 

ca 40 procent av textinnehållet. Milles poängterar dock att huvudfokus bör ligga på att inte ta 

den rådande könsfördelningen för given (2008, s. 64). 

 

4. Resultat 
 

I den här delen analyseras de fem valda texterna skrivna eller distribuerade av Region 

Gävleborg. Analysen presenteras med utgångspunkt i metafunktionerna (textuell, ideationell 

och interpersonell funktion). Analysen inleds med en presentation av texten samt en analys av 

textens eventuella bilder och illustrationer, också här med utgångspunkt i metafunktionerna (se 

2. Metod). 

4.1 Analys Text 1  
 

Presentation av text och bildanalys  

Text 1, Information från BB i Gävle och Hudiksvall, är en 2 sidor lång text (567 ord) i PDF-

format. Texten är nedladdningsbar direkt via Region Gävleborgs hemsida. Här saknas bilder 

och illustrationer.  

Textuell nivå  

Efter den inledande huvudrubriken är textens fem första stycken orubricerade. Det första 

stycket behandlar vad som händer de allra första timmarna efter förlossningen och det andra 

stycket berör förutsättningar för och omkring hemgång. Stycke tre berör sedan vad som händer 

om familjen behöver stanna för vård på avdelning medan det fjärde stycket tar upp extra 

kostnader som tillkommer om ytterligare vård blir aktuell. Det femte stycket består endast av 

en grafisk mening som berör regler för besök. Övriga sju stycken är rubricerade och är då döpta 

till Vad händer på förlossningen/BB, Besökstider, Telefon, Matsal, café, kiosk och Apotek, Bra 
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att ha med sig till BB, BB-mottagning, Amningsmottagning, Vård på Barnkliniken, Vårdavgift 

och För mer info.   

Gällande textmönster kan man urskilja tio övergripande drag:  

Drag 1: Presentation av verksamheten (BB Gävle och Hudiksvall) 

Drag 2: Beskrivning av vad som händer de första timmarna efter förlossning 

Drag 3: Förutsättningar för och kring hemgång 

Drag 4: Vård på avdelning  

Drag 5: Extra kostnader för pappa/partner i samband med förlängd vård  

Drag 6: Presentation av vilka medicinska undersökningar som utförs via BB Gävle/Hudiksvall  

Drag 7: Praktisk information (besökstider, regler för mobiltelefoner, öppettider för apotek m.m.)  

Drag 8: Fortsatt kontakt med BB-avdelningen (återbesök, hjälp vid amningssvårigheter) 

Drag 9: Vård vid komplikationer samt vårdkostnader för detta  

Drag 10: Kontaktinformation  

 

Samtliga drag kan ses som viktiga funktioner kopplade till den vårdsituation texten beskriver 

och informerar om. Ur genussynpunkt sticker dock drag 5 ut. Här framgår det att det tillkommer 

extra kostnader i de fall där en tidig hemgång av olika anledningar inte är aktuell, exempelvis 

med meningen nedan:  

(1) Kostnad för en övernattning på förlossning/BB är 200 kr/dygn, då ingår kvällsfika. 

Övriga måltider ombesörjer pappan/partnern själv (Text 1, s. 1, stycke 6, min fetstil). 

 

Informationen om kostnaderna framgår tydligt och upptar hela stycke 6, vilket gör att denna del 

av texten kan kopplas till en egen funktion. Kostnaderna berör endast pappan/partnern och 

undantar därmed hen från vården. Att detta sker av resursskäl framgår i stycket innan, vilket 

berör drag 4 (Vård på avdelning), detta då partnern får stanna med sin familj under vissa villkor, 

d.v.s. ”vid mån av plats”: 
 

(2) Avdelningen har få enkelrum och vid mån av plats kan pappa/partner övernatta med 

familjen (Text 1, s. 1, stycke 5, min fetstil).  

 

Drag 9 (Vård vid komplikationer) talar också för att extra kostnader kan uppkomma för 

föderskan i de fall där specialvård krävs: 
 

(3) När man vårdas inom slutenvård (förlossnings/BB avd är kostnaden 100kr/dygn (Text 1, s. 

2, stycke 5). 

 

Det stycke som detta drag omfattar är dock placerat längst ner i texten, till skillnad från styckena 

som berör pappans/partnerns omkostnader. Dessa befinner sig istället tidigt i texten och utgör 

dessutom en omfångsmässigt betydande del.  

På den textuella nivån ses också en fördelning för könsmarkerade konstruktioner som visar på 

att en kvinnlig referent förekommer i större utsträckning än en manlig, se tabell 1 nedan: 
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Tabell 1. Könsmarkerade konstruktioner i Text 1.   

Könsmarkerade konstruktioner    Kvinna   Man    Totalt    

Pronomen  i tredje person (hon, han)  2 0  2 

Substantiv – kvinna/man med synonymer 0 0  0 

Adjektiv – manlig/kvinnlig    0   0   0   

Sammansättningar – könsmarkerat förled    1  0  1 

Övriga könsmarkerade ord 

(yrkesbeteckningar som anger kön etc.) 

9   3 12   

Totalt   12 3 15 

En kvinnlig referent omnämns totalt 12 gånger medan en manlig referent förekommer 3 gånger 

i texten. En kvinnlig referent förekommer som mamma/mamman/mammans (5) mor (4) hon (2) 

medan en manlig referent förekommer som pappa/pappan (3). Ett fall av en sammansättning 

med kvinnligt förled hittas också, då i form av ordet kvinnosjukvård. Totalt ger detta en 

fördelning mellan en manlig och en kvinnlig referent där en kvinnlig referent representeras i 80 

procent av fallen. 

Köns(o)markerade konstruktioner förekommer totalt 33 gånger i egenskap av generiskt man 

(1) ni (1) vi (1) dig (2) föräldrarna (2) partner/partnern (3) barn/barnet (15) personalen (2) 

syskon (1) och alla (1). Två yrkestitlar hittas också, vilka båda används på ett könsneutralt sätt: 

barnmorska (1) och (barn-)läkare (3). Gällande relationen mellan könsmarkerade och 

köns(o)markerade konstruktioner ses en övervikt för köns(o)markerade konstruktioner på 

närmare 70 procent. 

I Text 1 finns få direkta tilltal. De två andrapersonspronomen i singular som finns riktar sig 

dock i båda fallen till en kvinnlig referent, se tabell 2:  

 
Tabell 2. Pronomen 2:a person singular i Text 1 

 

Pronomen 2:a person singular (2) Kvinna   Man    Könsneutral Totalt    

Du, dig, din, ditt, dina 2 0  0 2 

 

Här används konstruktionen för dig som följs av prepositionsfraser med attributiv funktion 

(Josefsson 2009, s. 117) som i båda fallen röjer att det handlar om en kvinnlig referent: ”Är till 

för dig med amnings- och bröstproblem”(Text 1, s. 2, stycke 14, min fetstil) samt ”För dig med 

komplicerad graviditet” (Text 1, s. 1, stycke 4, min fetstil).  
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Pronomen i 2:a person plural visar på en träff, se tabell 3: 
 

Tabell 3. Pronomen 2:a person plural i Text 1 

 

 

Här rör det sig om uttrycket ”Hos oss får ni en personligt anpassad vård” (Text 1, s. 1, stycke 

1, min fetstil) som hittas direkt i textens inledande stycke. Detta ni skulle kunna beröra ett tänkt 

föräldrapar alternativt en stor mottagargrupp bestående av alla patienter som söker 

verksamhetens vård. Då ingen tydlig kontext finns (ännu) som talar för att det är ett föräldrapar 

som menas, blir tolkningen att detta skulle kunna beröra en större ospecificerad grupp av 

(vård)mottagare. 

Ideationell nivå 

I Text 1 hittas sex stycken exempel där presuppositioner finns:   

(4) Föräldrarna får tid för sin nya familjemedlem under tillsyn de första timmarna (Text 1, s. 

1, stycke 2, min fetstil). 

(5) Råd och stöd ges av personalen för att tillgodose barnets och mammans behov (Text, s. 1, 

stycke 2, min fetstil) 

(6) Efter hemgång får mamman fortsatt stöd från BB-mottagningen, via telefonsamtal samt 

återbesök (Text 1, s. 1, stycke 4, min fetstil).   

(7) Avdelningen har få enkelrum och vid mån av plats kan pappa/partner övernatta med 

familjen.(Text 1, s. 1, stycke 5, min fetstil).  

(8) Kostnad för en övernattning på förlossningen/BB är 200kr/dygn, då ingår kvällsfika. Övriga 

måltider ombesörjer pappan/partnern själv (Text 1, s. 1, stycke 6, min fetstil).  

(9) Pappa/partner och friska syskon till det nyfödda barnet är välkomna varje dag mellan 8.00-

21.00 (Text 1. s. 1, stycke 9, min fetstil).  

 

I exempel (4) ovan finns inledningsvis ett antagande om en tvåsamhet, detta med uttryck i 

plural, d.v.s. föräldrarna, vilket också står i bestämd form. Typen av tvåsamhet lämnas dock 

öppen för tolkning.  

 

Det andra exemplet (5) skvallrar om att det främst är två individer som behöver råd och stöd – 

mamman och barnet. Ingen pappa eller partner nämns. Att främst mamman stöttas i denna 

diskurs förstärks i exempel (6) som även det behandlar hemgång. Detta uttryck förmedlar ännu 

ett antagande om att främst kvinnan behöver stöd, men visar också på ett förgivettagande kring 

att det är mamman som kommer att sköta den fortsatta kontakten med sjukhuset.  

I exempel (7), vilket nämndes också i anslutning till drag ovan, finns ett antagande kring en 

tvåsamhet, då en pappa alternativt en annan partner ska finnas med i anslutning till 

förlossningssituationen. Här finns inget heteronormativt antagande, då den förälder som inte är 

Pronomen 2:a person 

plural (1) 

Kvinna/barn

   

Man/barn    Heteronorm Annan grupp Total

   

Ni, er, ert, era  0 0 0 1 1 
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mamma/föderska kan vara både en man (pappa) och en partner (kön irrelevant/okänt). I detta 

exempels sista del skriver man också att ”pappa/partner kan övernatta med familjen”. Frågan är 

om man medvetet använder familjen som ett sätt att inte behöva specificera familjens deltagare, 

vilket skulle kunna anses vara könsneutraliserande. Dock kan uttrycket också tolkas som att det 

främst är kvinnan/föderskan och barnet som anses vara familjen, eller åtminstone familjens 

kärna, där pappa/partner, åtminstone initialt, inte räknas in. Att pappan/partnern inte per 

automatik är en del av familjen eller familjens vård, uttrycks också med exempel (8) då via de 

kostnader som tillkommer hen, vilket nämnts tidigare i koppling till drag. Exempel (9) visar på 

liknande tendenser, detta då pappa/partner är välkommen och då under vissa tider (08.00–

21.00). Detta visar på ett antagande om att pappa/partner inte förväntas närvara hela tiden, och 

att man med besökstider skiljer hen från övriga familjen. 

Interpersonell nivå  

I texten finns främst två allmänna språkhandlingar: påståenden och uppmaningar. Påståendena 

dominerar texten igenom. Utmärkande för Text 1 är att flera av påståendena är sparsamt 

utformade, vilket bidrar med en för texten kort ton: 

(10) Ingen allmän besökstid på grund av infektionsrisk (Text 1 , s. 2, stycke 9). 

(11) Telefonbokning gäller (Text 1, s.1 stycke 14). 

 

Dessa påståenden skulle också kunna tolkas ha den implicita funktionen påbud eller möjligen 

till och med krav, vilket skvallrar om en viss asymmetri i maktfördelning mellan sändare och 

mottagare. Detta förstärks också av uppmaningarna, där två exempel visas nedan:  

(12) För allas trevnad håll god ordning runt sängplatsen (Text 1, s. 1, stycke 5).  

(13) Egen mobiltelefon får användas men viss inskränkning råder på förlossningen, hör med 

personalen (Text 1, s. 2, stycke 10). 

 

Textens ton mildras dock stundtals med påståenden vilkas implicita funktion är ett erbjudande. 

Detta ses exempelvis i inledningen med hjälp av uttryck som dessa två:  
 

(14) Hos oss får ni en personligt anpassad vård under säkra medicinska förhållanden (Text 1, 

s. 1 , stycke 1).  

(15) Mamman kan sedan duscha och föräldrarna får fika. Vid normal och okomplicerad 

förlossning […] erhålls ett eftervårdsrum (Text 1, s. 1, stycke 2). 

 

Text 1 uttrycker genomgående  en viss distans, detta med hjälp av omtal (mamman eller 

pappan/partnern), formella ord, exempelvis erhålls (se exempel 17) samt med en stor andel 

passiva verb ”barnet läggs hud mot hud”, ”råd och stöd ges” samt ”Amningsfilm visas 

dagligen” (Text 1, s. 1, stycke 1). Också de ovan nämnda språkhandlingarna som implicit anger 

funktionen krav kan ses som en del av distansen mellan sändare och mottagare (Hellspong & 

Ledin 1997, s. 165). Avståndet frångås dock vid tre tillfällen där texten rör sig närmare en tänkt 

läsare med direkt tilltal, vilket togs upp under köns(o)markerade konstruktioner och 

tilltalspronomen ovan (se textuell nivå). Detta sker inledningsvis i det första stycket med det 

tidigare nämnda ”Hos oss får ni en personligt anpassad vård” där mottagarna bjuds in med både 
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direkt tilltal ni, och en språkhandling som uttrycker ett välkomnande erbjudande. Att texten 

ibland rör sig närmare sin mottagare visar sig också i de två tidigare nämnda direkta tilltalen 

med dig (för dig), där tilltalet i båda fallen berör en kvinnlig referent. Av intresse ur 

genussynpunkt är att pappa/partner i denna text aldrig berörs av direkt tilltal förutom eventuellt 

i det ni som hittas i textens inledning. Här finns därför en viss skillnad i relation mellan olika 

mottagare, där textens sändare tycks befinna sig närmare sin kvinnliga än sin manliga 

mottagare.  

 

4.2 Analys Text 2 
 

Presentation av material och bildanalys  

Text 2 bär den korta rubriken ”BB Gävle” och kan hittas som textinnehåll direkt på Region 

Gävleborgs hemsida. Texten har en omfattning på 590 ord och innehåller en bild. Text 2 är 

troligen en omarbetning av Text 1 då visst textinnehåll liknar eller är identiskt med den 

föregående texten. Ändringar i både tilltal, ordval och disposition har dock gjorts, vilket, 

tillsammans med att texten uppges vara uppdaterad så sent som 2016–01, gör den fortsatt 

intressant att undersöka. 

Textens enda bild är placerad överst i texten direkt under huvudrubriken, vilket, tillsammans 

med dess väl tilltagna storlek, gör den visuellt framskjuten och därmed viktig i sammanhanget 

(Text 2, s. 1). Den värld bilden representerar visar två deltagare, en kvinna och ett nyfött barn. 

Kvinnan har ett attribut i form av en randig skjorta med v-ringad hals vars utseende skulle kunna 

betyda att hon innehar en roll som vårdpersonal alternativt är en nyförlöst mamma iklädd 

sjukhusets kläder. Oavsett roll utgör kvinnan en avgörande del av bilden, vilket gör också henne 

visuellt framskjuten. Hennes blick är dock bortvänd från betraktarens perspektiv som istället 

riktas mot barnet i kvinnans famn, vilket gör att det är på barnet bildens skärpa ligger. Detta 

talar för att det troligen är de båda deltagarna och processen dem emellan som är av vikt i 

framställningen. Här utgör kvinnans blick ner mot barnet också den vektor som talar för en 

narrativ process. Att barnet tittar tillbaka på kvinnan gör processen dubbelriktad vilket därmed 

framställer kvinnan och barnet som interaktörer (Björkvall 2009, s. 65). På det ideationella 

planet skulle man därför kunna säga att bilden förmedlar samhörighet mellan deltagarna. 

Betraktarperspektivet ligger inom en armlängds avstånd vilket gör bilden till en s.k. nära 

avståndsbild, där det sociala avståndet är relativt litet (Björkvall 2009, s. 42).  

Textuell nivå  

Rubrikerna för texten lyder: Avdelning 108B, Besök, Barnläkarundersökning, Vård på 

barnkliniken, Vårdtiden, Hemgång, Webbisar, BB-rond, Telefon, Matsal, café och kiosk, 

Barnavårdscentralen, Vårdenhetschef, Kontaktuppgifter och Om sjukhuset i Gävle.  
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Texten visar åtta övergripande drag:  

Drag 1: Presentation av verksamheten (Avdelning 108B) 

Drag 2: Regler för besök på avdelningen 

Drag 3: Vården vid BB Gävle (barnläkarundersökning, vård på barnkliniken, vårdtid) 

Drag 4: Hemgång 

Drag 5: Webbisar 

Drag 6: BB-rond 

Drag 7: Praktisk information (regler för mobiltelefonen, info om matsal och café m.m.) 

Drag 8: Kontaktinformation  

 

I texten finns liknande drag som i Text 1 med undantag för ”Webbisar”, vilket är ett avsnitt som 

erbjuder föräldrar att skicka in ett kort på sitt nyfödda barn så att detta kan publiceras på Region 

Gävleborgs hemsida. I och med detta ges texten ett lekfullt och ungdomligt inslag där man 

möjligen frångår sin professionella roll något. Här finns ingen egen funktion i att visa att man 

tar upp pappan/partnern som extra kostnad, men samma informationstext kring detta finns 

medplacerad under den första rubriken Avdelning 108B i anslutning till drag 1 (Presentation av 

verksamheten). Av intresse ur genussynpunkt är istället drag 2 (Regler för besök på 

avdelningen). En nästan identisk text som i Text 1 ingår, där regler kring besök behandlas: 

(16) Pappa/partner och syskon är alltid välkomna till BB. Inga allmänna besök är tillåtna (Text 

2, s. 1, stycke 3).  

 

Informationen kring detta är nu tydligt framhävd i ett eget stycke, avskilt från annan 

information, vilket ger fog för att kalla det för ett eget drag. Här är detta drag också mer 

framhävt än i Text 1, då med en tidig positionering i (Text 2, stycke 3). Den tidiga positionen 

skulle kunna tala för att det är viktig information att ge läsaren (Hellspong & Ledin 1997, s. 

97–87) och här är det tydligt att pappa/partner ingår i situationen i form av (välkommen) 

besökare.  

När det kommer till könsmarkerade konstruktioner ses här precis som i Text 1 en övervikt för 

konstruktioner med en kvinnlig referent, se tabell 4: 

Tabell 4. Könsmarkerade konstruktioner i Text 2  

Könsmarkerade konstruktioner    Kvinna   Man    Totalt    

Pronomen  i tredje person (hon, han)  2  0  2  

Substantiv – kvinna/man med synonymer 0 0 0 

Adjektiv – manlig/kvinnlig    0   0   0   

Sammansättningar – könsmarkerat förled    1 0  1 

Övriga könsmarkerade ord 

(yrkesbeteckningar som anger kön etc.) 

5  2 7   

Totalt   8 2 10 
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En kvinnlig referent förekommer 7 gånger i form av mamma/mamman (3) mor (2) hon (2) 

medan en manlig referent förekommer 2 gånger totalt, då i form av pappa (2). Här finns också 

en könsmarkerad sammansättning i form av gynläkaren, vilket räknas som markerande för 

kvinnligt kön. Totalt ger det en fördelning mellan en kvinnlig och en manlig referent där en 

kvinnlig referent förekommer i 80 procent av fallen.   

I texten hittas 43 köns(o)markerade konstruktioner. Orden förekommer som: generiskt man (4) 

ni (3) du (3) ditt (1) din (1) vi (1) partner (2) alla (1) förälder/föräldrar (2) syskon (1) 

barn/barnet/barnets (11) bebis (1) och anhöriga (1). Utöver detta ses yrkestitlarna barnmorska-

or (3) sjuksköterskor (1) barnsköterskor (1) undersköterskor (1) och barn/gyn-läkare (5) vilka 

alla benämns på ett könsneutralt sätt. Fördelningen mellan könsmarkerade och 

köns(o)markerade konstruktioner visar en övervikt för köns(o)markerade konstruktioner med 

81 procent. 

Textens olika tilltal i 2: person singular visar att man endera riktar sig till en kvinna eller 

använder tilltalspronomenet könsneutralt. Inga direkta tilltal till en manlig referent hittas, se 

tabell 5: 

Tabell 5. Pronomen 2:a person singular i Text 2  

Pronomen 2:a person singular (5) Kvinna   Man    Könsneutral Totalt    

Du, dig, din, ditt, dina 3 0  2 5 

 

Att textens du i flera fall är en kvinna visar sig bl.a. i meningar som exempel (17) nedan, där 

den som adresseras också nyttjar en gynläkare. Två tilltal (du och din) återfinns också i exempel 

(18) och inkluderar (alla) föräldrar oavsett kön. Detta sker genom att använda uttryck som 

relaterar till roll eller funktion, d.v.s. du som förälder:   

 

(17) Gynläkaren kommer dagligen till avdelningen för rondgenomgång. Detta sker på 

avdelningsexpeditionen med ansvarig barnmorska. Om du vill träffa läkaren kontakta ansvarig 

barnmorska (Text 2, s. 3, stycke 9, min fetstil).  

(18) Du som förälder kan nu själv ta en bild på din bebis och skicka den till webbredaktionen 

(Text 2, s. 2, stycke 8, min fetstil). 

 

I denna text visar det sig att samtliga pronomen i 2:a person plural också riktar sig till en 

kvinnlig referent, se tabell 6:  

 
Tabell 6. Pronomen 2:a person plural i Text 2  

 

Pronomen 2:a person 

plural (3) 

Kvinna/barn

   

Man/barn    Heteronorm Annan grupp Total

   

Ni, er, ert, era  3 0 0 0 3 

 

Detta beror på att textens ni i detta fall är kvinnan och det nyfödda barnet, vilket uttrycks i 

exempel (19) nedan: 



   

25 

 

(19) Ditt barn blir undersökt av läkare två gånger under den första veckan. Första 

läkarundersökningen sker under barnets första levnadsdygn medan den andra sker dagen ni går 

hem från BB. Om ni går på tidig hemgång sker läkarundersökningen när ni kommer tillbaka på 

återbesök (Text 2, s. 2, stycke 4, min fetstil).  

 

Textstycket ovan inleds av possessivt pronomen ditt i ditt barn blir undersökt, vilket sedan följs 

av ni-tilltal. Ni-tilltalet i sin tur tycks beröra dem som går hem, d.v.s. mamman och barnet. Att 

tolkningen blir sådan, kan tillskrivas stycket som ligger före, vilket behandlar regler för besök 

(se drag 2 Regler för besök på avdelningen ovan). Här adresserades pappan/partnern som en 

välkommen besökare, vilket nu medför tolkningen att det främst är mamman och barnet som 

går hem och därmed berörs av tilltalet.  

 

Ideationell nivå  

Tre exempel där presuppositioner finns kan ses i texten: 

(20) Vårt mål är att ge föräldrar stöd och information som behövs för en så bra start som möjligt 

till en trygg föräldraroll och en lyckad amning (Text 2, s. 1, stycke 1, min fetstil).  

 

(21)Avdelningen har få enkelrum och pappa/partner får sova kvar i mån av plats. Vid eventuell 

övernattning kostar det 200kr/dygn och då ingår sängkläder, handduk och kvällsfika. Anhöriga 

kan köpa mat i sjukhuskafeterian/matsalen. Tillgång till mikrovågsugn och kylskåp finns på 

avdelningen (Text 2, s. 1, stycke 2, min fetstil).  

(22) Efter hemgång får mamman fortsatt stöd från BB, via telefonsamtal och återbesök på BB-

mottagningen 

 Antalet telefonkontakter bestäms individuellt 

 En andra barnläkarundersökning sker inom en vecka efter barnets födelse på BB 

(Text 2, s. 2, stycke 7, min fetstil). 

 

I exempel (20) finns en viss tvetydighet där man först riktar sig till föräldrar, d.v.s. den 

obestämda formen av förälder, som således skulle kunna inkludera alla föräldrar oavsett kön. 

Efter detta tas dock upp att den information som ges ska leda till dels en trygg föräldraroll, dels 

en lyckad amning. Det här skulle kunna antyda att föräldern har förutsättningar för att amma, 

vilket i sådana fall skulle kunna tala för att föräldrar företrädesvis är kvinnor/mammor. 

Tvetydigheten i uttrycket skulle dock också kunna tala för att barnets (alla) föräldrar har ett 

engagemang i att amningen ska fungera, vilket i stället ger intrycket av ett inkluderande synsätt.  

Exempel (21) visar på information kring kostnader och övernattning och är en modifierad 

variant av samma information i Text 1. I exemplet finns precis som tidigare i analysen dels ett 

antagande om tvåsamhet utan koppling till heteronorm (det finns en pappa alternativt en 

partner), dels en syn på pappa/partners närvaro efter förlossning som villkorlig eller inte per 

automatik förväntat, detta med adverbialet eventuellt. Att den eventuella övernattningen också 

medför extra kostnader visar sig även här. Vad som tillkommit i denna text är dock uttrycket 

”anhöriga kan köpa mat i sjukhuskafeterian/matsalen”, vilket talar för att pappa/partner tenderar 

att räknas som anhörig i denna diskurs, vilket ställer hen utanför den nybildade familjen.  

Det sista exemplet (22) visar, precis som i Text 1, på att det främst är mamman/föderskan som 

antas vara i behov av stöttning efter hemgång. Påståendet visar också på att mamman förväntas 

sköta den fortsatta kontakten med sjukhuset, exempelvis genom återbesök. Via den 
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efterföljande punktlistan står det klart att detta återbesök kan komma att innehålla 

undersökningar av barnet (den andra barnläkarundersökningen). I denna text finns med andra 

ord ett förgivettagande om att mamman, förutom att behöva råd och stöd som inte pappa/partner 

är i behov av, också är den som i första hand förväntas gå på återbesök med barnet.   

Interpersonell nivå  

Texten domineras precis som tidigare text av påståenden. Flera påståenden har dock den 

implicita funktionen erbjudande, vilka skapar ett visst handlingsutrymme för mottagaren 

(Hellspong & Ledin 1997, s. 165). Erbjudanden kan skönjas i påståenden som: 

(23) Vårt mål är att ge föräldrar stöd och information som behövs för en så bra start som möjligt 

[…] (Text 2, s. 2 stycke 1). 

(24) Du som förälder kan nu själv ta en bild på din bebis och skicka den till redaktionen (Text 

2, s. 2, stycke 8).  

 

Endast en språkhandling med en negativ implicit funktion, i detta fall ett förbud, hittas i texten, 

vilket gör att den till sin helhet kan betraktas som relativt tillåtande och öppen mot sin 

mottagare:  

(25) Inga allmänna besök är tillåtna (Text 2, s. 1, stycke 3). 

 

På grund av ovanstående språkhandlingar och med tanke på flera direkta tilltal i form av du och 

ni upplevs texten vara relativt nära sin mottagare. Sändaren håller dock ett visst avstånd med 

hjälp av omtal med exempelvis föräldrar, mamman, mor och barn, pappa/partner eller som 

förälder. Texten rör sig närmare sin mottagare vid några tillfällen med hjälp av direkt tilltal. 

Här visar det sig dock att majoriteten av tilltalen riktar sig till en kvinnlig mottagare medan 

resterande tilltal berör en könsneutral förälder. Med andra ord finns en tendens att rikta sig mer 

till den kvinnliga mottagaren även om uttrycket du som förälder (exempel 27) öppnar för andra 

mottagargrupper. Att graden av närhet tycks vara större i relation till en kvinnlig mottagare 

förstärks i den här texten också av bilden, som, på nära håll, visar en kvinna och ett barn samt 

visar på en nära relation dem emellan.  

 

4.3 Analys Text 3 
 

Presentation och bildanalys 

Text 3 bär rubriken Föräldrainformation från BB och är en relativt omfattande 

informationsbroschyr i A5-format (PDF-fil) på totalt 3190 ord. Texten har fem bilder, där en 

bild dessutom utgör en egen liten bildserie bestående av fyra mindre bilder.  

Den första bilden som läsaren möter utgör omslag för broschyren och är textmaterialets största 

bild (Text 3, s. 1). Dess storlek och placering gör den betydelsefull och i egenskap av framsida 

utgör den dessutom en form av presentation av materialet. Bilden visar två deltagare: en gravid 

kvinna och ett litet barn. Här finns också både en konceptuell och en narrativ process. Den 

konceptuella processen utgörs av kvinnan som avbildas höggravid med sin mage och sina nakna 

bröst i centrum. Kvinnans ansikte syns inte, utan hon kan anas vara en del av en symbolisk 
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process i egenskap av bärare av attributet havande. Barnet är i stället aktör i bildens narrativa 

process, detta då barnet lutar sig fram emot kvinnans runda mage, vilket skapar en vektor där 

handlingen avslutas mot kvinnan som utgör mål. Den narrativa process som sker är att barnets 

handling tycks avslutas med en kyss på mammans mage. Bildens båda deltagare avbildas på 

mycket nära håll, vilket gör att bilden upplevs intim och kan klassas som typen extrem 

närhetsbild. Att bilden dessutom visar en situation där deltagarna inte bär några kläder, skulle 

kunna tala för att bilden – deltagarna och den symboliska processen – framställs som naturlig.  

I bildserien (Text 3, s. 2) utgörs deltagarna av ett nyfött barn och en vårdare, där vårdarens 

händer är det enda som syns i bild. Barnet är därmed visuellt framskjutet. Barnet har tre attribut 

i form av ett id-armband, ett mätband och en handduk, vilka signalerar undersökningssituation. 

Bildens andra deltagare, vårdaren, skulle kunna tolkas ha kvinnliga händer men röjer i övrigt 

inte sin identitet eller sitt kön i form av några attribut. Den narrativa processen utgörs av 

kvinnans händer som i samtliga bilder skapar en vektor när de rör sig mot barnet. Detta visar 

att denna aktör vårdar, alternativt undersöker barnet. I bildserien är tre bilder på medelavstånd 

medan en bild kan bedömas som en nära avståndsbild. 

Bild 3 (Text 3, s. 2): (Samma bild som i Text 2, se bildanalys under Presentation och 

bildanalys Text 2). 

Bild 4 (Text 3, s. 4): Bilden visar ett nyfött barn som enda deltagare. Ingen narrativ process 

finns. Undertexten till bilden lyder: ”undvik att utsätta barnet för infektioner till exempel på 

dagis, varuhus eller förkylda besökare”. Det faktum att barnet erbjuds att betraktas uppifrån 

skulle, tillsammans med texten varning, kunna implicera en symbolisk process där barnet är 

oskyddat och framställs som värnlöst.  

Bild 5 (Text 3, s. 4) visar också på deltagarna kvinna och barn. Barnet har ett attribut i form av 

ett klädesplagg i ljusa färger, medan mamman visas beskuren på nära håll utan några attribut. 

Bilden visar en narrativ process där barnet kan räknas som aktör och mamman som mål, då 

vektorn i det här fallet är linjen mellan barnets ansikte och kvinnans bröst, d.v.s. skapas av 

själva diandet. Även här visas en extrem närhetsbild, detta p.g.a. att det endast är ett naket bröst 

som syns när det kommer till mamman. Bilden kan, med tanke på den amningssituation som 

visas i kombination med mammans nakenhet, tolkas signalera intimitet och naturlighet.  

Textuell nivå  

Textens delas in i tre större avsnitt, vilka har rubriceringen 1) Praktiska råd om barnet, 2) 

Praktiska råd för mamman och 3) Kontaktuppgifter. Under varje avsnitt finns sedan en rad 

underrubriker med egen rubricering: (under Praktiska råd för barnet) Bajs, Naveln, Hud, Bad, 

Naglar, Hicka, Nysning, Utevistelse, RS-virus, Sömn, PKU och OAE, BB-mottagning och 

Barnavårdscentralen, (under Praktiska råd för mamman) Livmoder, Eftervärkar, Bristningar 

och klipp, Hygien, Menstruation, Tarmen, Samlivet, Efterkontrollen, Preventivmedel, Kostråd 

till ammande kvinnor, Rökning, Alkohol, Psykiska förändringar, Träning för nyblivna mammor, 

Amning, Sår på bröstvårtorna, och Små tips för att läka och lindra sår. I avsnittet Praktiska 

råd för mamman finns dessutom ytterligare underrubriker under Psykiska förändringar, vilka i 

sig rubriceras: Föräldraskapet, Förlossningsupplevelsen, Blues, Depression och 
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Postpartumpsykos. Också under Träning för nyblivna mammor finns en underrubrik: Därför 

vill vi ge dig följande råd, vilket är en lista med råd kring rörelser och lyft utformad som en 

punktlista. Avsnittet Kontaktuppgifter delas i sin tur in i olika kontaktmöjligheter och är 

utformad som en informationsruta i blå textram.  

Texten visar tre drag, vilka sett till funktion kan bedömas vara i samklang med textens tre större 

rubriker: 

Drag 1: Praktiska råd om barnet  

Drag 2: Praktiska råd för mamman/vårdnadshavaren 

Drag 3: Kontaktinformation  

 

Här är det, ur genussynpunkt och med tanke på att texten också är döpt till Föräldrainformation 

från BB, av intresse att texten visar en övergripande funktion i att rikta sig till textens kvinnliga 

mottagare – mamman (drag 2). En kvinnlig mottagare i form av föderskan ges här ett eget 

textavsnitt som tar upp ca hälften av det totala materialet (1974 av totalt 3190 ord). Avsnittet 

Praktiska råd för mamman innehåller en rad handfasta och relevanta råd kopplade till kvinnans 

fysiska situation efter förlossning, men riktar sig stundtals också till en partner via tilltal: 

 (26) För fler tips och råd, se broschyren ”Sugen på livet” som ni fått av MVC (Text 2, s. 6, 

stycke 46, min fetstil). 

 

Detta talar för att draget ovan bör ges en benämning som Praktiska råd till 

mamma/vårdnadshavare, då en partner/annan vårdnadshavare räknas med. Att pappa/partner 

inte ges något eget textavsnitt talar dock för att mamman räknas som den primära 

vårdnadshavaren i textmaterialet. Av intresse ur genussynpunkt är också att teman som 

Samlivet, Preventivmedel, Psykiska förändringar och Föräldraskapet sorteras in just som 

underrubriker i avsnittet riktat till kvinnan. Detta skulle kunna tala för en ökad ansvarstyngd 

gällande samliv och den eventuella familjens hälsa för en kvinnlig mottagare. 

 

Gällande könsmarkerade konstruktioner finns en markant övervikt för en kvinnlig referent, se 

tabell 7: 

Tabell 7. Könsmarkerade konstruktioner i Text 3.   

Könsmarkerade konstruktioner    Kvinna   Man    Totalt    

Pronomen  i tredje person (hon, han)  0 0  0 

Substantiv – kvinna/man med synonymer 13 0 13 

Adjektiv – manlig/kvinnlig    0   0   0   

Sammansättningar – könsmarkerat förled    1 1 2 

Övriga könsmarkerade ord 

(yrkesbeteckningar som anger kön etc.) 

10 0 10  

Totalt   24 1 25 
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En könsmarkerad konstruktion med kvinnlig referent förekommer 23 gånger i texten, då i form 

av mamma/mamman/mammans (5) mor (1) flickor (1) omföderskor (1) kvinna/kvinnor (12) 

henne (2) och småbarnsmamma (1). I texten finns också en könsmarkerad sammansättning i 

form av moderskänslor (1).  Någon manlig referent förekommer inte i texten. Här finns dock 

en sammansättning med könsmarkerat förled – faderskänslor – som kan kopplas till en manlig 

referent. Fördelningen för könsmarkerade konstruktioner visar att en kvinnlig referent  

förekommer i 96 procent av fallen.  

Köns(o)markerade konstruktioner finns 193 gånger i texten, då i form av generiskt man (27) 

du (34) dig (5) ditt (1) din/dina (8) er (2) ni (7) samt i ord som: partner (1) barn/barnet/barnets 

(86) individ (1) människa (1) anhörig (1) vuxna (1) föräldrarna-s (3) spädbarn/spädbarnet (2) 

nyfödda (6). Vidare ses ett par yrkesbeteckningar som alla används på ett könsneutralt sätt: 

barnmorska/barnmorskan (4) läkare (1) BVC-sköterska (2). Förhållandet mellan köns-

markerade och köns(o)markerade konstruktioner visar på en övervikt för köns(o)markerade 

konstruktioner med strax över 88 procent. 

Gällande tilltal i 2:a person singular finns en stark tendens att rikta sig till en kvinnlig mottagare 

och att i några fall använda sig av könsneutralt tilltal. Ingen träff visar på en manlig referent, se 

tabell 8:  

Tabell 8. Pronomen 2:a person singular i Text 3  

Pronomen 2:a person singular (48) Kvinna   Man    Könsneutral Totalt    

Du, dig, din, ditt, dina 42 0  6 48 

 

Att en kvinnlig referent tilltalas så ofta visar sig genom att du-tilltalet förekommer under 

rubriker där man tydligt riktar sig till kvinnan, exempelvis Kostråd till ammande kvinnor, 

alternativt genom omkringliggande nominalfraser som utesluter andra mottagargrupper, som i 

exemplet ”Om du haft en komplicerad förlossning” (Text 3, s. 5, stycke 30, min fetstil). I de 

få fall där tilltalet används könsneutralt adresseras ett du utan koppling till kön, som i 

uppmaningen ”Håll därför barnet nära dig då barnet har ett stort behov av närhet (Text 1, s. 2, 

stycke 4, min fetstil).  

 

Textens tilltal i 2:a person plural visar en tendens att tilltala ett föräldrapar, se tabell 9:  

 

Tabell 9. Pronomen 2:a person plural i Text 3 

 

 

Pronomen 2:a person 

plural (7) 

Kvinna/barn

   

Man/barn    Heteronorm Annan grupp Total

   

Ni, er, ert, era  0 0 0 7 7 
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Textens ni och er visar i samtliga fall på en koppling till ett föräldrapar och inte till en större 

mottagargrupp, vilket exempelvis sågs i anslutning till Text 1. Detta ses via uttryck som ”Redan 

när ni kommer hem från BB kan ni börja ta med barnet ut” (Text 3, s. 3, stycke 14, min fetstil). 

 

Ideationell nivå  

I texten hittas åtta textstycken eller meningar där presuppositioner med koppling till 

genusperspektivet finns: 

(27) Du som kommit hem inom 72 timmar efter förlossningen blir uppringd av BB-

mottagningen efter hemgång. Du får då en tid för återbesök inom fyra dygn. Vid besöket görs 

eventuellt en andra barnläkarundersökning, viktkontroll, PKU-provtagning samt hörseltest. Vid 

frågor och funderingar efter hemgång kan ni ringa BB-mottagningen (Text 3, sidan 4, stycke 

20, min fetstil).  
 

(28)  Vid efterkontrollen får du träffa en barnmorska som kontrollerar livmodern och läkningen 

efter en eventuell bristning. Du får också hjälp med preventivmedel om det är aktuellt (Text 3, 

s. 5, stycke 30, min fetstil).   

 

(29) Efter sex veckor kan du använda alla tillgängliga preventivmedel (Text 3, s. 5, stycke 31, 

min fetstil). 

 

(30) Använd kondom tills avslaget upphört för att skydda mot infektioner och graviditet (Text 

3, s. 5, stycke 31, min fetstil).   

 

(31) Föräldraskapet innebär en stor omställning i livet. Hormonomställningen gör att man kan 

vara extra sårbar och känslig denna period (Text 3, s. 5, stycke 35, min fetstil). 

 

(32) Moders- och faderskänslorna kan behöva tid på sig att utvecklas (Text 3, s. 5, stycke 3, 

min fetstil). 

 

(33) Depression är ett mer långvarigt tillstånd som kan börja redan under graviditeten eller 

komma under de första månaderna efter förlossning, ibland senare. Mer än var tionde kvinna 

insjuknar i depression efter förlossningen. Det är under denna period av livet som flest kvinnor 

blir deprimerade (Text 3, s. 5, stycke 38, min fetstil). 

 

(34) Postpartumpsykos drabbar en liten del, ungefär 0,1 till 0,2 procent, av alla nyförlösta 

kvinnor. Om du som partner den första månaden upplever att din kvinna inte är sig lik, säger 

konstiga saker, inte sover eller att du helt enkelt inte får kontakt med henne som vanligt är det 

mycket viktigt att ni söker hjälp omedelbart (Text 3, s. 6, stycke 40, min fetstil). 

 

Inledningsvis visar exempel (27), taget ur avsnittet Praktiska råd om barnet, liknande 

förgivettagande som i Text 1 och Text 2. I detta textstycke blir tolkningen att du-tilltalet riktar 

sig till den som kommit hem efter förlossning, d.v.s. mamman, medan ni- tilltalet pekar på att 

också partnern förväntas kunna sköta vårdkontakten. Här finns därmed en viss inkludering av 

en (eventuellt manlig) partner men dock en tendens att återigen se kvinnan/mamman som 

huvudansvarig för barnets fortsatta vård. Då det inledande du-tilltalet tydligt adresserar 

mamman och senare räknar in pappa/partner, finns möjligen även i denna del av analysen en 

tendens att se mamman som den primära vårdnadshavaren medan pappa/partner räknas som 

sekundär.  
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Avsnittet Praktiska råd till mamman innehåller flertalet mindre avsnitt som behandlar sex- och 

samliv vilket nämndes i anslutning till rubrikindelning och drag. I dessa avsnitt kopplas du-

tilltalet till kvinnan i en majoritet av påståendena, se exempel (28) och (29). Att du-tilltalet 

främst berör kvinnan kan, tillsammans med det faktum att dessa teman står som underteman i 

avsnittet riktat till kvinnan/föderskan, möjligen tala för ett förgivettagande kring kvinnan som 

ansvarig för samliv och preventivmedel. I undertemat som behandlar sex- och samlevnad finns 

också ett påstående som talar tydligt för ett heteronormativt antagande, detta då textens ni 

ombeds använda kondom för att undvika graviditet (30).  

I stycket rubricerat till Psykiska förändringar, vilket också är ett undertema till Praktiska råd 

till mamman, hittas exempel (31), (32), (33) och (34). Samtliga exempel handlar om psykisk 

ohälsa i koppling till den livsomställning det innebär att bli förälder. Exempel (31) tar upp en 

ökad sårbarhet i samband med situationen, men då denna är relaterad till hormonomställningar, 

är det alltså endast kvinnan/föderskan som berörs. Längre ner i samma stycke relateras dock 

även en manlig förälder till psykisk förändring (exempel 32). Här påtalar man att såväl moders- 

som faderskänslorna kan behöva tid på sig att utvecklas. Att moderskänslor och faderskänslor 

finns tydliggörs genom att efterledet, -känslorna, står i bestämd form. Att uttrycket skrivs ihop 

med bindestreck och utelämnat efterled på det första ordet (moderskänslorna) skapar dock 

intrycket av att moders- och faderskänslor är likvärdiga och båda i potentiellt behov av att 

utvecklas.  

Exempel (33) och (34) relaterar till depression och postpartumpsykos. Att en kvinna har en 

ökad risk att insjukna i en depression är troligen högst relevant information att ge både henne 

och en eventuell partner, men utesluter också en manlig mottagargrupp ur ämnet depression. 

När det gäller postpartumpsykos är det endast kvinnan/föderskan som kan adresseras, men här 

är istället tilltalet i påståendet av intresse. Detta är nämligen det enda tillfälle där en manlig 

läsare möjligen skulle kunna identifiera sig som textens du, detta p.g.a. uttrycket du som 

partner. Här tilltalas alltså partnern för första och enda gången i texten men endast i relation till 

kvinnans mående.  

Interpersonell nivå 

Texten domineras av en rik mängd relativt korta påståenden, se exempelvis (32) ovan, vilket 

kan kopplas till textens informativa och omfattande innehåll. Här ses också ett flertal upp-

maningar, vilka hittas dels i löptexten, dels i textens olika punktlistor. Uppmaningarna före-

kommer något mer när kvinnan tilltalas och omtalas, vilket också kan förklaras av att texten 

redan på det textuella planet sågs rikta sig till en kvinnlig mottagargrupp. Den relativt stora 

mängden uppmaningar tenderar att i tillägg till påståendena skapa en för texten instruerande 

ton. 

Texten kan sägas, trots ett flertal direkta tilltal, hålla relativt stor distans till sin mottagare. 

Distansen i denna text skapas dock inte av passiveringar, omtal, implicita språkhandlingar eller 

en formell attityd utan hellre av det faktum att texten är så pass informationstät. Den stora 

mängden korta påståenden tillsammans med många uppmaningar ger helt enkelt mottagaren ett 

begränsat  handlingsutrymme där sändaren innehar expertisen. Att sändaren har ett närmare 

förhållande till sin kvinnliga mottagare står mycket klart i den här texten, då en kvinnlig 
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mottagare tilltalas i betydligt större utsträckning än en manlig. Att det är en kvinnlig mottagare 

som i första hand representeras förstärks också av bildvalet, som i fyra av fem fall visar en 

kvinnlig vårdnadshavare. Gällande närhet och distans kan sägas att textens bilder visar en högre 

grad av närhet/intimitet än vad löptexten ger intryck av. Här är det dock bara en bild som visar 

den kvinnliga deltagarens ansikte och därmed hennes identitet, medan de andra två bilderna 

framställer kvinnan som mål i en narrativ process alternativt som bärare i en symbolisk process. 

Detta skulle kunna påtala att moderskapet är mer i centrum i denna text än en kvinnlig individ.  

 
4.4 Analys Text 4 
 

Presentation och bildanalys 

 

Text 4 heter Skydda ett nyfött barn och kan hittas som en direktlänk från Region Gävleborgs 

hemsida, vilken leder vidare till sjukvårdsinformationen 1177. Textens omfattning är 1758 ord 

och här finns en bild och en illustration.  

Den första bilden (Text 4, s. 1) finns direkt under huvudrubriken och föreställer två deltagare: 

ett barn och en vuxen person. Barnet har ett attribut i form av ett klädesplagg i lila, medan den 

vuxna personen har ett attribut i form av en grön tröja. I bildens bakgrund finns leksaker som 

hänger ner och under barnet finns ett skötbord, vilket signalerar att deltagarna befinner sig i en 

vård- eller skötselsituation. Av den vuxna personen är det bara armar, händer och en liten bit 

av överkroppen som syns. Här finns därför inga tydliga attribut som röjer personens identitet 

eller kön. I bilden ses en narrativ process då barnets blick upp mot vårdaren utgör en vektor. 

Detta är en s.k. intransitiv process som betyder att vektorn/blicken inte når något mål, vilket 

understryker att vårdarens identitet är anonym (Björkvall 2009, s. 65–66).  

Textens illustration hittas överst i ett av textens underteman Fallskador och brännskador (Text 

4, s. 3). Illustrationen utgör ett förtydligande av hur barnet kan skötas på ett säkert sätt, d.v.s. 

skötsel av barnet ska alltid utföras med en hand på barnets kropp för att undvika fall. Två 

deltagare syns i bilden: ett barn och en man. Mannen bär attribut i form av blågrå, relativt 

neutrala klädesplagg medan attribut i koppling till barnet är dess blå tröja. Barnet är bart på 

underkroppen och runt de båda deltagarna finns en rad attribut som är en del av en symbolisk 

process (papper, vatten, salva) som alla signalerar skötsel- eller blöjbytessituation. Här finns 

också en narrativ process där mannen är aktör, då hans arm representerar en vektor när han 

slänger en blöja i papperskorgen. Bilden skulle kunna definieras som en distanserad bild, då 

deltagarna upptar knappt hälften av den totala bildytan (Björkvall 2009, s. 44).  

Textuell nivå  

Texten är uppdelad i nio underrubriker: Kyla och värme, Fallskador och brännskador, Rök, 

tobak och nikotin, Alkohol och droger, Skydda mot infektioner, Förkylning och nästäppa kan 

göra det svårt att äta, Om barnet behöver medicin, Plötslig spädbarnsdöd och Barn är känsliga 

mot skakningar. Här finns också ett ytterligare undertema placerat under Skydda mot infektion 

döpt till Feber.  
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Texten visar på fyra drag:  

Drag 1: Motivation och presentation av textinnehållet  

Drag 2: Snabbhitta i artikeln (snabblänkar till textens olika teman) 

Drag 3: Redogörelse för och råd kring olika typer av faror för barnet  

Drag 4: Länkar till fördjupad information  

 

Textens olika drag kan ses som motiverade och väl genomtänkta. Texten inleds med en tydlig 

motivering av textens innehåll – hur man skyddar ett barn – vilken följs av en metatextuell 

kommentar: ”Här får du tips och råd om några av de vanligaste situationerna när du behöver 

skydda ditt barn” (Text 4, s. 1, stycke 3). Vidare följer en punktlista med snabblänkar till textens 

underteman, där den som söker särskild information lätt kan hitta rätt. Efter detta följer olika 

avsnitt med faror för barnet och hur dessa kan hanteras. Underrubriken Barn är känsliga mot 

skakningar har troligen strategiskt placerats sist bland råden (drag 3 Redogörelse för och råd 

kring olika typer av faror för barnet) då detta kan ses som ett känsligt tema som kräver en läsare 

som hunnit läsa in sig och bekanta sig med texten. 

 

Vid en undersökning av könsmarkerade konstruktioner blir resultatet att få sådana 

konstruktioner finns, se tabell 10:  

Tabell 10. Könsmarkerade konstruktioner i Text 4.   

Könsmarkerade konstruktioner    Kvinna   Man    Totalt    

Pronomen  i tredje person (hon, han)  0 0  0 

Substantiv – kvinna/man med synonymer 0 0 0 

Adjektiv – manlig/kvinnlig    0   0   0   

Sammansättningar – könsmarkerat förled    0 0 0 

Övriga könsmarkerade ord 

(yrkesbeteckningar som anger kön etc.) 

2  0 2  

Totalt   2 0 2 

 

Endast två könsmarkerade konstruktioner finns då i form av mamma/mamman (2), vilket ger 

en övervikt för en kvinnlig referent, då en manlig referent inte förekommer i texten. 

I Text 4 hittas däremot flera (175) köns(o)markerade konstruktioner, vilka är: du (47) dig (3) 

ditt (1) din (1) ni (2) de (8) generiskt man (3) hen (1) förälder/föräldrar (5) 

barn/barnen/barnet/barnets (87) individ (1) person (1) personalen (1) vuxna (2) folk (2) många 

(3) ingen (1) släktingar (1) vänner (1) och någon (1). Tre yrkesbeteckningar finns, vilka 

används på ett könsneutralt sätt: Barnpsykolog (1) läkare (1) sjuksköterskan (1). Totalt ses en 

stor övervikt för köns(o)markerade konstruktioner på närmare 99 procent. 

Vid en undersökning av textens direkta tilltal i andra 2:a person singular ses fler tilltal till en 

kvinna (4) än till en man (0) samt en övervikt på könsneutral referent (43), se tabell 11 nedan:  
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Tabell 11. Pronomen 2:a person singular i Text 4 

Pronomen 2:a person singular (47) Kvinna   Man    Könsneutral Totalt    

Du, dig, din, ditt, dina 4 0  43 47 

 

Att det finns fler tilltal till en kvinna beror på att texten vid dessa tillfällen riktar sig till den som 

ammar, exempelvis med påståenden som ”Vill du vara helt säker på att barnet inte får i sig 

alkohol bör du avstå under amningsperioden” (Text 4, s. 4, stycke 14). Merparten av tilltalen 

riktar sig dock till en könsneutral referent. Detta beror på att ingen könsspecifik referent kan 

spåras via exempelvis omkringliggande nominalfraser, men kan också relateras till att man ofta 

riktar sig till föräldern, som i exemplet ”Som förälder bör du vara medveten om hur alkohol 

[…] kan påverka koncentrationsförmågan, beteendet och omdömet” (Text 4, s. 4, stycke 13, 

min fetstil).  

Gällande direkta tilltal i 2:a person plural ses endast tilltal till den grupp som i tabellen kallas 

Annan grupp, se tabell 12:  

 
Tabell 12. Pronomen 2:a person plural i Text 4 

 

 

Detta beror på att man i båda fallen använder tilltalet könsneutralt och visar på att den grupp 

som innefattas i textens ni är föräldern och barnet, detta med uttryck som ”Du behöver också 

anpassa kläderna efter det temperatur som råder, och till exempel klä av barnet overallen så fort 

ni kommer in” (Text 4, s. 1, stycke 4, min fetstil).   

Ideationell nivå  

På den ideationella nivån ses fyra textstycken som kan kopplas till presuppositioner. Samtliga 

hittas i underrubrikerna som rör droger (Rök, tobak och nikotin samt Alkohol och droger). Alla 

stycken följer också direkt på varandra. De meningar som berör presuppositionerna är 

kursiverade i exemplen nedan:  

(35) Luftvägsinfektioner och astmabesvär är vanligare hos barn som har föräldrar som röker, 

speciellt om du röker inomhus. Om en ammande mamma röker, går skadliga ämnen över i 

bröstmjölken och påverkar barnet. Nikotinet i snus och olika typer av nikotinersättningsmedel 

passerar också över i bröstmjölken och ger ungefär samma höga koncentration i mjölken som 

rökning. Därför är det bäst för barnet om du kan låta bli cigaretter, och även 

nikotinersättningsmedel och snus, om du ammar (Text 4, s. 3, stycke 12).  

 

(36) Som förälder behöver du vara medveten om hur alkohol, droger och vissa läkemedel kan 

påverka koncentrationsförmågan, beteendet och omdömet. Och hur det i sin tur påverkar hur du 

tar hand om och samspelar med ditt barn (Text 4, s. 4, stycke 13). 

 

Pronomen 2:a person 

plural (2) 

Kvinna/barn

   

Man/barn    Heteronorm Annan grupp Total

   

Ni, er, ert, era  0 0 0 2 2 
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(37) Vill du vara helt säker på att barnet inte får i sig alkohol bör du avstå under 

amningsperioden. Men enligt nuvarande forskning innebär det inga medicinska risker för 

barnet om du dricker måttliga mängder alkohol när du ammar. Med det menas ett till två glas 

vin eller motsvarande, en till två gånger i veckan (Text 4, s .4 stycke 14).  

 

(38) Om du själv eller andra i barnets närhet använder droger, dricker för mycket eller för ofta, 

kan det påverka barnet och familjen negativt på många olika sätt, till exempel genom att det kan 

vara svårt att hålla barnet på ett säkert sätt. Du kan vända dig till BVC, beroendecentrum i 

kommunen, eller sjukvårdsrådgivningen 1177 för stöd, råd och vidare hänvisning om du 

behöver hjälp för dig själv eller någon annan (Text 4, s. 4, stycke 15).  

 

Förutom att man förutsätter att droger kan förekomma i barnets hem är amning ett framstående 

ämne. Att man använder uttryck som ”bör du avstå under amningsperioden” (exempel 37) med 

substantivet amningsperioden i bestämd form, talar också för att amning är något man räknar 

med att föräldern kan göra, d.v.s. en form av norm i diskursen. Detta förstärks av uttryck som 

när du ammar men problematiseras även till viss del med uttryck som om du ammar (exempel 

35), vilket talar för att detta är en norm som ibland frångås.  

Ur genussynpunkt är dock tilltalen i samtliga ovanstående exempel av större betydelse. I 

samtliga kursiverade uttryck förutsätts textens du kunna amma, vilket skapar ett direkt tilltal 

som endast når en kvinnlig mottagare. Styckena (36) och (38) och övriga, ej kursiverade, du-

tilltal är dock konstruerade på ett könsneutralt sätt. Här kan informationen (att tänka på kring 

alkohol och droger) i sig ses som mycket relevant att ge för en könsblandad mottagargrupp. Det 

som dock skapar tvetydighet i sammanhanget är att textens du-tilltal till kvinnan/mamman 

blandas med andra (könsneutrala) direkta tilltal. Att detta förekommer i förhållande till samma 

ämne (droger) och i på varandra följande stycken, skapar lätt en tolkning där hela avsnittet kan 

upplevas vara riktat till textens kvinnliga du. Detta skulle därför kunna tala för att man inom 

diskursen ser mamman som huvudansvarig för att skydda barnet och söka hjälp både för sig 

själv och andra (exempel 38) om problem kring detta uppstår.  Detta skulle dock också kunna 

tala för en rent språklig problematik kring att använda direkt tilltal till olika mottagare i samma 

text, vilket diskuteras i avsnittet 5. Diskussion.  

Interpersonell nivå  

Språkhandlingarna i Text 4 är till övervägande del påståenden, vilka kompletteras av 

uppmaningar, främst i textens punktlistor. Påståendena har ofta den implicita funktionen 

varning, vilket kan kopplas till textens övergripande funktion och syfte (Att skydda barnet). 

Dessa är dock ofta milda till sin karaktär, vilket ses exempelvis i följande uttryck:  

(39) Vill du vara helt säker på att barnet inte får i sig alkohol bör du avstå under amningstiden 

(Text 4, s. 4, stycke 14).  

(40) Du behöver också anpassa kläderna efter den temperatur som råder, och till exempel klä av 

barnet overallen så fort ni kommer in (Text 4, s. 4, stycke 4)  

 

Att uttrycken inte uppfattas som en absolut sanning utan närmar sig mottagaren med en viss 

försiktighet kan förklaras av att språkhandlingarna är konstruerade med icke faktisk modalitet, 

d.v.s. innehåller hjälpverb som bör och behöver, vilka uttrycker modifikation av satsen och en 

viss grad av behövlighet (Hellspong &Ledin 1997, s. 133–134).  
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Texten rikliga du-tilltal talar för en relativt stor närhet mellan textens sändare och mottagare. 

Intrycket av närhet förstärks också av påståenden som förmedlar förståelse för hur föräldern 

kan tänkas känna eller tycka: ”Många nyblivna föräldrar tycker att det är svårt att veta hur 

mycket kläder barnet ska ha” (Text 4, s. 1, stycke 5). De språkhandlingar som skulle kunna bära 

en implicit funktion av varning kommer trots sin negativa funktion med garderingar som 

dämpar intrånget i mottagarens värld, vilket skulle kunna skvallra om en typ av 

försiktighetsstrategi (Hellspong & Ledin 1997, s. 106). Att denna försiktighetsstrategi finns 

talar dock, trots närheten, för en viss professionell distans. Textens du-tilltal är överlag 

inkluderande för både en kvinnlig och en manlig mottagargrupp, vilket beror på att tilltalet mer 

riktas mot textens du i egenskap av förälder än i egenskap av kön. Trots detta finns en liten 

övervikt av tilltal gällande en kvinnlig referent, vilket borde tala för en större närhet till henne, 

med tanke på att en man aldrig tilltalas. Detta vägs dock till viss del upp av bilderna, som visar 

dels en könsneutral bild med barnet i centrum, dels en bild med en manlig vårdare som aktör. 

Här blir det sammanlagda intrycket att texten befinner sig på ungefär samma avstånd från en 

kvinnlig som en manlig mottagare, och att textens totala grad av närhet/distans kan ges 

benämningen nära men respektfull.  

 
4.5 Analys Text 5  
 

Presentation och bildanalys  

Text 5 är döpt till Nyfödd: mat, sömn och skrik och innehåller 1550 ord. Här finns också tre 

bilder. Texten går att hitta som direktlänk på Region Gävleborgs hemsida och leder sedan vidare 

till sjukvårdsupplysningen 1177.  

Bild 1 är placerad direkt under huvudrubriken och är lika bred som texten (Text 5, s. 1). Bildens 

tilltagna bredd och dess placering överst i texten skapar en typ av visuell framskjutenhet vilket 

gör den betydelsefull. Bilden visar två deltagare vilka är ett barn och en kvinnlig vuxen. Attribut 

finns i form av deltagarnas kläder, vilka dock är diskreta och lågmälda i färgerna. Ingen narrativ 

process ses men däremot kan det faktum att barnet vilar mot den kvinnliga personens bröst visa 

en symbolisk process där barnet är nöjt och fridfullt. Bilden kan klassas som en nära 

avståndsbild med en viss intimitet, då betraktaren befinner sig på en armlängds avstånd från 

deltagarna.  

Bild 2 befinner sig i inledningen av temat Barns sömn (Text 5, s. 11). Här finns endast en 

deltagare: ett barn. Ingen narrativ process finns, utan här visas precis som i bild 1 en symbolisk 

process, där bäraren framställs som nöjd och fridfullt vilande. Även här befinner sig betraktaren 

på mindre än en armlängds avstånd, vilket gör bilden till en nära avståndsbild.  

Bild 3 finns direkt under rubriken Små barn skriker och föreställer en kvinnlig deltagare och 

ett barn (Text 4, s. 4). Även i denna bild är attributen i form av kläder relativt diskreta och inte 

betydelsefulla i sammanhanget. Här är det istället en narrativ process i form av 

kvinnans/mammans blick i riktning mot barnet (målet) som utgör en vektor, vilket talar för att 

kvinnan är aktör. Barnets blick utgör också en vektor men denna blick har, till skillnad från 
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kvinnans, inget mål (Björkvall 2009, s. 65–66 se intransitiva processer). De två processerna 

talar för att mamman är aktiv och tröstar barnet medan barnet inte interagerar med mamma, 

d.v.s. möjligen framställs som otröstligt. Också denna bild kan klassas som en nära 

avståndsbild.  

Textuell nivå  

Texten delas, efter rubriken Nyfödd. Mat, sömn och skrik, in i fyra underrubriker: Hur ofta ska 

barnet äta, Barns behov av att suga, Barns sömn och Små barn skriker. Under rubriken Barns 

sömn finns också en underrubrik: Allt lättare att förstå barnets behov medan rubriken Små barn 

skriker har tre egna underrubriker: Barnskrik kan vara mycket jobbigt, Ibland behöver du söka 

vård för barnet och Spädbarnskolik.  

Textens drag är:  

Drag 1: Inledning/Presentation av ämnet  

Drag 2: Snabblänkar till textens ämnen 

Drag 3: Information kring barnets behov och råd kring detta  

 

Textens första drag ger allmän information kring mat, sömn och skrik vilket leder läsaren in i 

ämnet och tjänar till att normalisera en möjligen ny situation för föräldern. Drag 2 visar på 

läsarservice i form av snabblänkar till textens olika delar. Resterande text tar upp barnets 

vanligaste behov kring just mat, sömn och skrik och kan därmed ses som ett sammanhållet drag 

med samma funktion, d.v.s. att ge råd kring dessa teman (drag 3).  

En undersökning av textens könsmarkerade konstruktioner visar på endast en träff, se tabell 13:  

Tabell 13. Könsmarkerade konstruktioner i Text 5.   

Könsmarkerade konstruktioner    Kvinna   Man    Totalt    

Pronomen  i tredje person (hon, han)  0 0  0 

Substantiv – kvinna/man med synonymer 0 0 0 

Adjektiv – manlig/kvinnlig    0   0   0   

Sammansättningar – könsmarkerat förled    0 0 0 

Övriga könsmarkerade ord 

(yrkesbeteckningar som anger kön etc.) 

0   1 0   

Totalt   0 1 1 

 

Analysens träff består här av den vuxnes (1). Detta ord är tveksamt som könsmarkerad 

konstruktion, då böjningsformen (-e) inte bara används för att markera kön utan också kan vara 

ett resultat av skribentens dialektala drag (se 3.6 Jämställt språk ). Den har dock sorterats in 

under övriga könsmarkerade ord och  anger då en manlig referent.  
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I övrigt domineras denna text helt av totalt 168 köns(o)markerade konstruktioner. Dessa är: 

generiskt man (2) du (44) dig (5) ditt (5) din-a (1) förälder/föräldrar/föräldrarna (3) alla (2) 

barns (5) barn/barnet/barnets (79) andra (2) samt hen (2). Vidare förekommer en 

yrkesbeteckning som används på ett könsneutralt sätt: sjuksköterska (1). Påpekas bör att båda 

förekomsterna av könsneutralt pronomen i tredje person (hen) kopplas till barnet, då med 

meningen ”Finns det ingen hemma som kan hjälpa till att ta hand om barnet kan hen ligga kvar 

en liten stund även om hen skriker” (Text 5, s. 5, stycke 21, min fetstil).  

Gällande tilltal hittas inga andrapersonspronomen i plural, d.v.s. ni, er, ert eller era. Analysen 

visar istället på en mängd andrapersonspronomen i singular, vilka i första hand används 

könsneutralt (49) och berör en kvinnlig referent (6) mer än en manlig referent (0), se tabell 14:  

Tabell 14. Pronomen 2:a person singular i Text 5 

Pronomen 2:a person singular (55) Kvinna   Man    Könsneutral Totalt    

Du, dig, din, ditt, dina 6 0  49 55 

 

Att textens du-tilltal oftare riktas till en kvinna än till en man visar sig i samtliga fall i denna 

text genom att referenten antas kunna amma, som i exemplet ”En del barn vill amma hela tiden 

och då kan du själv behöva avbryta en stund när du vill vila” (Text 5, s. 1, stycke 5, min fetstil). 

Övriga tilltal visar inte på några kopplingar till kön och kan exempelvis utformas på följande 

sätt: ”De första månaderna är det bra om du kan anpassa dig efter barnets rytm och behov” 

(Text 5, s. 3, stycke 11, min fetstil). Totalt ses en övervikt för köns(o)markerade konstruktioner 

på över 99 procent. 

Ideationell nivå  

I texten ses två textstycken som innehåller presuppositioner vilka kan kopplas till föräldrarollen: 

(41) De första månaderna är det framförallt mättnad och hunger som styr om barnet sover eller 

är vaket. Ofta somnar barnet efter att ha ätit. Den första tiden är det bra att amma eller mata 

barnet så ofta och så länge som det vill. En del barn vill amma nästan hela tiden och då kan du 

själv behöva avbryta en stund när du vill vila. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket mat det 

nyfödda barnet får i sig. Ett barn som går upp lagom mycket i vikt får i sig tillräckligt med mat. 

Det kollar du säkrast vid besöken på barnavårdscentralen, BVC, då barnet vägs. Ett annat sätt 

är att se efter hur ofta barnet kissar (Text 5, s. 1, stycke 5, min fetstil).  

 

(42) Det är vanligt att vara trött som nybliven förälder och att vakna ofta för att ge barnet mat 

och tillsyn. Det kan vara svårt att sova sammanhängande och du vaknar kanske även om barnet 

sover. Nyblivna föräldrar har ofta sömnbrist. En längre tids sömnbrist ökar risken för att 

utveckla en förlossningsdepression eller en depression. Stress och trötthet kan påverka båda 

föräldrarna (Text 5, s. 3, stycke 14, min fetstil).  

 

I exempel (41) ses det första av totalt fem stycken som alla hittas under rubriken Hur ofta ska 

barnet äta? Här ges råd kring mat och matrutiner. Uttrycket ”Den första tiden är det bra att 

amma eller mata barnet så ofta och så länge det vill” talar för att man både kan amma barnet 

och mata på andra sätt. Detta följs dock bara upp av råd kring amning, vilket talar för att amning 
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är norm. Att amning är av vikt i förhållande till textens ämne (mat, sömn och skrik) är i sig 

inget avvikande. Dock skapar detta, tillsammans med textens flitiga duande, att mamman 

adresseras i hela det textavsnitt som behandlar barnets mat. Att mamman/kvinnan inte bara 

tycks vara ansvarig för detta område, utan också är den som ser till att barnet går upp i vikt som 

det ska samt besöker BVC, ses i exemplets näst sista mening ”Det kollar du säkrast vid besöken 

på barnavårdscentralen, BVC, då barnet vägs”.  

Exempel (42) ses i anslutning till avsnittet Barns sömn. Här behandlas risken att insjukna i en 

depression till följd av sömnbrist. Mottagaren adresseras med konstruktionen nybliven förälder, 

vilket talar för ett antagande om att alla föräldrar kan drabbas. Att man använder både ordet 

förlossningsdepression och depression visar möjligen på samma bakgrundsantagande. 

Exemplets sista rad ”Stress och trötthet kan påverka båda föräldrarna” uttrycker med 

kvantitativt pronomen båda och ordet föräldrarna i bestämd form, att barnets vårdnadshavare 

förväntas vara två. Förutom detta tycks ett behov finnas att poängtera att båda föräldrarna kan 

drabbas av psykisk ohälsa. Detta talar för att den vanligaste uppfattningen kring detta är att det 

drabbar en förälder, där en naturlig slutsats blir att detta rör mamman. Exemplet visar dock med 

det sist nämnda uttrycket och exempel (42) i sin helhet att denna uppfattning problematiseras.  

Interpersonell nivå  

Denna text, likt den föregående texten med koppling till sjukvårdsrådgivningen 1177, tenderar 

att röra sig relativt nära sin mottagare, detta med hjälp av en stor mängd du-tilltal. Här finns 

också en tendens att visa närhet till mottagaren via påståenden som berör hur hen kan tänkas 

känna eller uppleva situationen med det nyfödda barnet, exempelvis med uttryck som dessa: 

(43) Det brukar vara både praktiskt och kännas bra att sova nära ditt nyfödda barn (Text 5, s. 3, 

stycke 15)  

(44) Det kan kännas frustrerande, men du kan hjälpa ditt barn genom att trösta och finnas nära 

(Text 5, s. 4, stycke 20).  

 

Ytterligare ett tecken på närhet kan vara att texten använder ord som kolla, i ”det kollar du 

säkrast” vilket skapar en informell ton (Text 5, s. 1, stycke 5). Samtliga bilder i textmaterialet 

är nära avståndsbilder, vilket också påtalar närhet. Av intresse ur genussynpunkt är att en 

kvinnlig mottagare tilltalas direkt vid ett par tillfällen i texten (6) medan en manlig mottagare 

aldrig berörs av direkt tilltal. Att texten därmed placerar sig närmare en kvinnlig än en manlig 

mottagare understryks också av att samtliga bilder där en vårdnadshavare finns visar en kvinnlig 

aktör. 
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5. Diskussion 
 

Rymmer texterna stereotyper, d.v.s. traditionella föreställningar om kön? 

Enligt den tidigare nämna propositionen Bästa språket 2005/06:02 konstateras att språk som 

konserverar könsroller ska undvikas i svenskan. Att undvika att förmedla en stereotyp 

världsbild är också något som Milles (2008) poängterar i sin bok om jämställt språk. Utöver 

detta talar Region Gävleborgs egen checklista för normkritisk kommunikation för att stereo-

typer i text och bild ska undvikas. När det kommer till analysresultatet av de fem texterna från 

Region Gävleborgs hemsida finns det inte i någon av texterna någon tydlig beskrivning av en 

förälders egenskaper eller möjliga sysselsättningar, vilka sedan skulle kunna kopplas till kön 

och därmed ge uttryck för stereotyper. Texterna är väl skrivna och ger mängder av exempel på 

adekvat information till en nybliven förälder eller ett nyblivet föräldrapar. Dock finns det i fyra 

av fem texter (Text 1, 2, 3 och 5) exempel på att man inom verksamheten har en viss förväntan 

på föräldrar som kopplar till traditionella uppfattningar om kön. Här kan understrykas att Text 

4 inte visar på några uppenbara kopplingar till könsstereotyper. Stereotyperna som hittats 

upptäcks främst med hjälp av den ideationella nivåns presuppositioner, samt den textuella 

nivåns övergripande strukturer såsom textmönster/drag.  

I analysen av Text 1, 2 och 3 hittades samma eller liknande textexempel, nämligen att 

mamman/kvinnan – ensam eller i första hand – tycks beröras av den återkoppling och de råd 

sjukvården erbjuder efter hemgång från BB (exempel 5, 6, 22 och 27). Två av dessa 

analysexempel (22 och 27) talade dock inte bara för att mamman är den som i första hand berörs 

av återkoppling, råd och stöd, utan skvallrade också om att hon är den som förväntas vara 

barnets primära vårdare efter hemgång. Detta sågs i att beskrivningen av den stöttning mamman 

får efter hemgång också innefattade fortsatta undersökningar av barnet. Att mamman förväntas 

ta ansvar för barnets vård visade sig också i Text 5 då hon tydligt (och uteslutande) adresseras 

i stycken som behandlar barnets mat, samt betraktas som den som kontrollerar att barnet går 

upp i vikt som det ska, detta genom (flera) besök på BVC (exempel 41). 

I Text 3 sågs i anslutning till exempel (27) ett ni-tilltal som skulle kunna inkludera en (eventuellt 

manlig) partner i den fortsatta läkarkontakten: ”Vid frågor och funderingar efter hemgång kan 

ni ringa BB-mottagningen […]”. Här skapar dock det inledande direkta tilltalet till mamman i 

”Du som kommit hem inom 72 timmar efter förlossningen” en situation där en eventuell partner 

kan upplevas som sekundär i sammanhanget, medan mamman/föderskan framställs som den 

primära kontakten. Att en kvinnlig mottagare i högre grad än en manlig mottagare berörs av 

stöttning från sjukvården efter hemgång kan inledningsvis ses som normalt, då det trots allt är 

den som fött barnet som också behöver råd och stöd kopplade till den fysiska påfrestning 

förlossningen inneburit. Den psykiska påfrestningen och omställningen som det innebär att bli 

förälder, gällande exempelvis sömnbrist, nya rutiner och oro för barnet, måste dock betraktas 

som något som berör såväl en kvinnlig som en manlig mottagare. Sättet att se på och beskriva 

den fortsatta vården efter hemgång tenderar därmed att exkludera en manlig förälder och att 

sätta den kvinnliga parten som huvudansvarig för barnets vård.  
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Att mamman/kvinnan på detta sätt ses som den vårdande parten i ett förhållande förstärks av 

dragen i delar av textmaterialet – Text 3. Gällande drag, som av Hellspong & Ledin (1997) 

betraktas som delar som härrör till textens funktionella helhet, ses även här en tendens att 

betrakta mamman/kvinnan som huvudansvarig för barn och familjeliv (Drag 2, Text 3). Här ges 

råden till kvinnan i mer än hälften av textutrymmet, detta med avsnittet Praktiska råd till 

mamman. Något textavsnitt eller några praktiska råd riktade till pappan finns helt enkelt inte. 

Av intresse ur genussynpunkt på den textuella nivån i Text 3 är också att man placerar teman 

som Föräldraskapet, Samlivet, Preventivmedel och Psykiska förändringar som underteman till 

makrotemat Praktiska råd till mamman. I dessa teman tilltalas stundtals ett tänkt föräldrapar 

med ni, vilket talar för att en, möjligen manlig, partner också räknas med i de olika 

undertemana. Att detta dock sker inom ramen för avsnittet riktat till mamman, skulle kunna tala 

för att det i första hand är kvinnan som relateras till angelägenheter i den privata sfären. 

Den ovan nämnda tendensen att tilldela den kvinnliga föräldern huvudansvaret för familjen kan 

kopplas till – och reproduceras av – tron på att män och kvinnor bär på olika och i jämförelse 

med varandra motsatta egenskaper. Den som ansvarar för hemmet bör ha omvårdande 

egenskaper och vara mer känslomässigt lagd, medan den som verkar ute i det offentliga livet  

bl.a. bör vara en bra beslutsfattare, vara rationell samt vara självständig och målmedveten. 

Möjligen är det också detta kulturella avtryck, d.v.s. det tidigare nämnda genusdualistiska 

tänkandet (3.2 Genusteori), här gällande mäns och kvinnors känsloliv, som ses i delar av 

materialet, då partnern (eventuellt manlig) inte på samma sätt som kvinnan antas vara i behov 

av stöttning. Att mäns känsloliv inte riktigt ges utrymme ses också i undertemat Psykiska 

förändringar i Text 3. Här behandlas ämnet depression, där kvinnan omnämns som i riskzonen 

att insjukna efter en förlossning, vilket sannolikt är adekvat information till föräldern eller 

föräldraparet (exempel 33). Att män skulle ha någon relation till ämnet depression eller annan 

psykisk ohälsa nämns dock inte alls i samma utsträckning, trots att även mannen berörs av den 

livsförändrande situation det innebär att bli förälder. Vid två tillfällen ses dock ett 

genusmedvetet förhållningssätt i texterna (Text 3 och Text 5) där man lyfter att stress och 

trötthet kan påverka båda föräldrarna (exempel 42), vilket ger en manlig mottagare möjlighet 

att identifiera sig. Här finns också det mer tydliga exemplet ”Moders- och faderskänslorna 

kan behöva tid på sig att utvecklas” (exempel 32) där man betraktar såväl moders- som 

faderskänslor som i behov av och möjliga att utveckla, utan antaganden om att detta exempelvis 

skulle ligga mer för det kvinnliga könet.  

Sammantaget kan sägas att delar av textmaterialet (4 av 5 texter) visar tendenser till två 

stereotypa uppfattningar. För det första tycks en kvinnlig mottagare, i olika nivåer av analysen, 

ses som den som är huvudansvarig för familjen eller som den primära vårdnadshavaren. För det 

andra ses en stereotyp i tendensen till att angelägenheter inom familjen och privatlivet relateras 

och adresseras till kvinnan. Att ett kvinnligt känsloliv synliggörs mer än ett manligt känsloliv 

skulle möjligen också kunna betraktas som en tredje stereotyp, men vägs dock upp av ett 

stundtals problematiserande synsätt. Den information analysen gett i relation till denna fråga 

stödjer Wojahns (2015) diskussion om att ansvaret för barn och familj ofta väger olika tungt 

för kvinnor och män.  
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Visar texterna på ett heteronormativt antagande när man talar om familjen, eller inkluderas 

olika familjekonstellationer? 

En betydande utgångspunkt för Region Gävleborgs checklista är att vara normkritisk (se bilaga 

6). Av texterna från Region Gävleborgs hemsida visar alla texter, med undantag för Text 4, på 

ett antagande om en tvåsamhet. Detta uttrycks genom att texterna växlar från ett du-tilltal till 

ett ni-tilltal, alternativt genom ordval i plural (föräldrarna). Ett antagande om att en familj 

normalt består av två vuxna personer visar sig också via den tidigare nämnda presuppositionen 

”Stress och trötthet kan påverka båda föräldrarna” (exempel 42 ). 

Ett heteronormativt antagande är däremot mer sällsynt, och uttrycks bara explicit vid ett tillfälle, 

då i anslutning till undertemat Samlivet i Text 3:  

Text 3: Ni bestämmer själva när det är dags för samlag igen. Det kan variera mellan någon 

vecka upp till ett par månader. Kondom skyddar mot infektioner och graviditet (Exempel 

30). 

 

På grund av ovanstående analysresultat kan ett heteronormativt antagande betraktas som mindre 

vanligt i textmaterialet, även om antagandet om tvåsamhet förekommer rikligt. Ett 

heteronormativt antagande förutsätter enligt Wojahn (2015) en tvåsamhet, vilket möjligen, 

beroende på tolkning, kan skapa bilden av att texternas ni är ett heterosexuellt par. En sådan 

koppling är dock endast möjlig att påvisa i Text 3, där textens rikliga ni-tilltal kombineras med 

det ovan nämnda heteronormativa antagandet.  

Gällande olika familjekonstellationer kan nämnas användningen av omtalet pappa/partner i 

Text 1 och 2. Här öppnas möjligheterna för tolkning, där mammans/föderskans partner kan vara 

av olika kön, vilket visar på ett problematiserande och inkluderande synsätt. En fungerande 

strategi för inkludering förekommer också i Text 4, vilket också är det material som inte ger 

uttryck för tvåsamhet. Detta beror på att man ofta omtalar vårdnadshavaren i egenskap av 

förälder, då med könsomarkerade uttryck Att bli förälder innebär, många nyblivna föräldrar 

tycker osv. I tillägg till framställning av möjliga familjekonstellationer kan sägas att ingen av 

analysmaterialets bilder gestaltar en man och en kvinna tillsammans, d.v.s. ger uttryck för ett 

heteronormativt antagande. Dock visas heller ingen annan familjekonstellation, exempelvis ett 

homosexuellt par. När det kommer till vem eller vilka som är barnets vårdnadshavare visar 

bilderna istället till övervägande del kvinnor.  

Sammantaget visar analysresultatet att en familjekonstellation i denna diskurs främst består av 

någon typ av tvåsamhet. Att det är ett heterosexuellt par denna tvåsamhet skulle beröra finns 

det endast ett tydligt exempel på. I tillägg till detta finns också ett stundtals problematiserande, 

inkluderande och därmed normkritiskt synsätt, då med omtalet pappa/partner eller som 

förälder. Bildanalysen visar dock inte på en tvåsamhet, utan framställer främst en 

vårdnadshavare – kvinnan. Detta skulle kunna tala för att kvinnan är den i tvåsamheten som 

främst konceptualiseras som förälder.  

Representeras och synliggörs kvinnor och män på ett likvärdigt sätt i texterna? 

Enligt Milles (2008, s. 12–13) bör man i jämställd och inkluderande text skriva både till och 

om kvinnor och män. I sammanhanget anger också Region Gävleborgs checklista att kvinnor 
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och män ska ges lika mycket utrymme (bilaga 6, s. 1). Analysen av texterna från verksamhetens 

hemsida visar dock på att kvinnor både representeras och synliggörs betydligt oftare än män. 

Här visar den textuella nivåns tabeller över könsmarkerade konstruktioner i 4 av 5 fall (Text 1, 

2, 3 och 4) på att en kvinnlig mottagargrupp representeras med fler kvinnliga synonymer, en 

större andel könsmarkerade pronomen samt i viss mån med fler konstruktioner med kvinnligt 

könsmarkerat förled. Det är dock inte bara könsmarkerade konstruktioner som röjer en kvinnlig 

referent, utan också de köns(o)markerade konstruktionerna. En undersökning av textens direkta 

tilltal framlägger att en kvinna berörs i betydligt högre utsträckning än en man (se tabell 2, 5, 

6, 8, 11 och 14). I komplement till textanalysen visar bildanalysen att deltagarna betydligt oftare 

är kvinnor då det av totalt tio bilder finns en enda man representerad. Av de återstående nio 

bilderna visas en bild som kan sägas vara könsneutral medan resterande bilder föreställer 

kvinnor eller kvinnor och barn. Av vikt är dock att en av texterna – Text 4 – upplevs mer 

jämställd när det kommer till synliggörande och representation, detta genom att innehålla det 

sammantagna textmaterialets två bilder som visar en könsneutral alternativt en manlig aktör. 

Detta visar till skillnad från de andra fyra texterna på ett förhållningssätt som kan tolkas vara 

genuskänsligt och genusmedvetet.  

Att män inte blir synliggjorda på samma sätt som kvinnor understryks också på analysens 

textuella nivå, där det, som tidigare nämnts, finns prov på att ett helt textmaterial (Text 3) döpt 

till Föräldrainformation från BB avsätter hälften av textmaterialet till kvinnan (Praktiska råd 

till mamman). På den textuella nivån hittas också två drag som kopplar till genusperspektivet 

(Text 1, drag 5 och Text 2 drag 2), där det blir av intresse att en manlig mottagare synliggörs 

och får möjlighet att identifiera sig via omtal som pappa/partner. Vad som framgår är dock att 

en eventuell pappa eller partner främst relateras till extra kostnader alternativt omnämns i 

egenskap av besökare. Dessutom ses vid ett tillfälle en tendens att betrakta pappa/partner som 

anhörig (exempel 21). Detta skapar en mycket snäv bild av ett manligt föräldraskap, där en stor 

del av textmaterialet kan sägas vara knapphändigt anpassat till en manlig mottagare. 

I den tidigare nämnda propositionen Bästa språket 2005/06:2 påtalades åtgärder kring 

”språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor” (2005, s. 21 min kursivering). 

I fallet med texterna från Region Gävleborg finns, med tanke på representation och tidigare 

nämnda antydan till att sätta kvinnan som huvudansvarig för familjen, en tendens att konservera 

könsroller och i huvudsak osynliggöra män. Att så är fallet kan diskuteras på fler sätt än ur 

språkvetenskaplig synvinkel. Mödravårdens uppdrag har varit och är att ”främja hälsa hos 

kvinnor, väntade barn och nyfödda barn” (Socialstyrelsen 2015, s. 11), vilket talar för att ett 

ökat fokus på en kvinnlig mottagargrupp motsvarar ett verkligt behov. Detta kan dock ställas i 

relation till det faktum att mödravården också ska erbjuda ”insatser till alla blivande föräldrar 

för att stärka dem i sitt föräldraskap” (Socialstyrelsen 2015, s. 12 min kursivering). På grund av 

det sist nämnda målet, och Region Gävleborgs egna riktlinjer för normkritisk kommunikation, 

skulle ett informationsmaterial riktat till blivande föräldrar eller barnets potentiella 

vårdnadshavare med rätta kunna vara ett föremål för 40/60-regeln. Vid en översyn av 

representation och synliggörande av män som föräldrar finns därför sammantaget en stor 

förbättringspotential.  
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Kan man säga att texternas språkliga utformning och innehåll svarar lika väl mot kvinnors 

som mot mäns utgångspunkter och behov?  

I relation till den sista frågan ligger huvudintresset på språkets innehåll och form och på vilket 

sätt detta bidrar till eller står i vägen för en jämställd text. Som bakgrund till frågan finns också 

ordet jämställdhetsintegrering, vilket, som tidigare nämnts, är en term som står för att service 

inom offentliga verksamheter ska svara lika väl mot kvinnors som mot mäns utgångspunkter 

och behov. Frågan är lika svår som viktig att svara på. Vad utmärker en jämställd text? Hur 

skapas likvärdigt utrymme för kön i en värld som inte är (helt) jämställd?  

Inledningsvis kan textmaterialet relateras till de områden som tenderar att diskuteras inom 

svensk språkvård: adjektiv, ordpar, personbeteckningar och pronomen i tredje person (se 3.6 

Jämställd text). Inga träffar ses i analysen när det kommer till adjektiv eller ordpar. Gällande 

personbeteckning/yrkesbeteckning används barnmorska, sjuksköterska, undersköterska, barn-

sjuksköterska och läkare. Att dessa former skulle vara könsneutrala har diskuterats, då vår 

kunskap om samhället tenderar att framkalla en bild på en kvinnlig sköterska respektive en 

manlig läkare. Här följer dock texterna råden för jämställt skrivande, då just dessa beteckningar 

är omnämnda som könsneutrala alternativ från språkvårdande håll (Milles 2008, s. 45–46). Av 

mest vikt i frågan är dock att ingen del av textmaterialet visar på ett förhållningssätt där man 

framställer en sjuksköterska som kvinnlig (exempelvis med pronomen, egennamn eller 

presuppositioner) eller en läkare som manlig. I textmaterialet finns därför ett genomgående 

könsneutralt användande med funktionen i centrum, vilket också är i samklang med 

språkvårdens rekommendationer (Milles 2008, s. 45).  

Om man väljer att också se benämningar som mamma/mor eller pappa som en person-

beteckning finns dock en övervikt när det gäller en kvinnlig referent. Detta visar, i relation till 

mäns behov, på ett behov av problematisering, vilket också diskuterats under frågeställningen 

om representation och synliggörande. Av intresse när det kommer till personbeteckningar och 

föräldraskap är att benämningar med utgångspunkt i funktion tycks fungera väl. Här är det Text 

4 som ofta använder uttryck med som förälder eller nyblivna föräldrar, vilket också nämndes 

under frågeställningen rörande heteronorm. Att funktionen poängteras i omtalet tenderar här att 

inkludera fler mottagare. Dock är det värt att nämna att Text 4 inte berör förlossnings-

situationen, utan behandlar skötseln av barnet i relation till faror i omgivningen. Detta tydliggör 

att benämningar med utgångspunkt i funktion kan fungera ur jämställdhetssynpunkt, men att 

möjligheten att frångå könsmarkerade personbenämningar eller könsmarkerade konstruktioner 

också varierar med textens funktion och ämnesområde.  

Vid en undersökning av pronomen visar analysen att relativt få pronomen i tredje person 

används. I de fall det görs berör dessa främst en kvinnlig referent (Text 2, hon [2] och Text 1 

hon [3]). Inget pronomen används dock med generisk syftning på så vis att det utesluter något 

kön (se generisk syftning 3.6 Jämställd text). Två fall av könsneutralt pronomen hen (Text 4 

hen [2] och Text 5 hen [1]) hittas också. Hen berör dock i samtliga fall barnet och aldrig en 

eventuell förälder, vilket alltså inte påverkar textens grad av jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Detta skulle kunna kopplas till Språkrådets uppdelning i två större användningsområden 

för hen, där man menar att pronomenet används 1) där kön är okänt, irrelevant eller ska 

otydliggöras, eller 2) på ett sätt som kringgår kategorisering av kön (Språkrådet.se). Här 
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tenderar användningen att gå mer mot en funktion där kön är okänt än en funktion där man tar 

ställning för att inte kategorisera, vilket möjligen kan kopplas till en viss försiktighet i 

användningen av detta pronomen. Gällande pronomen i tredje person och därmed generisk 

syftning kan man säga att texterna även här följer råden för jämställt skrivande, d.v.s. håller en 

könsneutraliserande strategi. Att det finns en viss övervikt av pronomen i tredje person med 

kvinnlig referent skulle kunna betraktas som möjligt att motivera, detta med tanke på att den 

kvinnliga parten av mottagargruppen också behöver fler råd som kopplar till hennes 

utgångspunkter och behov. Vidare ses också ett möjligt uttryck för den försiktighetsstrategi runt 

hen som språkvården påtalar.  

I relation till de två övergripande strategierna könsneutralisering och könsspecificering ses en 

övervikt i samtliga texter när det kommer till köns(o)markerade konstruktioner. Dock kan 

påpekas att könsmarkerade konstruktioner förekommer i olika grad i olika texter, där Text 3 

visar fram kön mest medan Text 4 och 5 skriver bort kön mest (se tabell 7, 10 och 13). Här blir 

det givetvis av intresse att utforska om Text 4 och 5 upplevs mer jämställda. Analysresultatens 

olika nivåer visar sammantaget på att man skulle kunna se Text 4 och 5 som mer jämställda. 

Detta beror dock inte bara på andelen könsmarkerade konstruktioner, utan också på att man i 

dessa texter hittar färre presuppositioner som visar på könsstereotypa antaganden. Här finns 

dessutom, främst i Text 4, tecken på ett genuskänsligt synsätt, detta i och med att materialets 

bilder visar en manlig vårdare som aktör, vilket utmanar synen på kvinnan som den primära 

vårdnadshavaren.  

Av intresse i koppling till strategi för språklig jämställdhet är också köns(o)markerade 

konstruktioner i form av direkt tilltal. Detta nämndes i anslutning till representationsfrågan 

ovan, då de, trots sin könsneutrala utformning, tycks bjuda på problem när det kommer till 

jämställt språk. I en undersökning av vem textens du är, är samtliga fall som inte används på ett 

könsneutralt sätt också riktade till en kvinnlig mottagare. Inget direkt tilltal i texten berör 

(endast) en manlig mottagare. Detta resultat är talande för vem som betraktas som närmast 

sändaren, i det här fallet i den (sjukvårds)diskurs som ombesörjer familjens vård. Resultatet 

visar dessutom att en könsneutral konstruktion inte per automatik skapar jämställdhet i texter. 

Ett ytterligare fynd gällande det problematiska direkta tilltalet är att detta tenderar att skapa 

tvetydigheter kring vem som åsyftas. Detta sågs i analysen av Text 4, där direkta tilltal med en 

uttalat kvinnlig mottagare blandades med tilltal som skulle kunna uppfattas som könsneutrala 

och inkluderande (exempel 35–38). Här finns risken att läsaren gör tolkningar och drar 

slutsatser för att fylla förståelsemässiga luckor i texten, vilket av Hellspong & Ledin (1997, s. 

127–128) omnämnt som inferenser. Då första stycket i detta textavsnitt innehåller direkt tilltal 

till kvinnan som sedan blandas upp med könsneutrala direkta tilltal, skapas lätt tolkningen att 

textens eller åtminstone textavsnittets du är en kvinna. Sammantaget kan därför sägas att en 

könsneutraliserande strategi förvisso kan vara framgångsrik, men aldrig utan ett övergripande 

genusmedvetet, genuskänsligt och inkluderande synsätt.  

På grund av de fynd som framgått i analysen tenderar textmaterialet att rikta sig mer till kvinnor, 

omtala kvinnor mer och synliggöra ett kvinnligt föräldraskap mer än ett manligt. Detta 

uppenbarar sig till viss del i språksystemet (i form av könsmarkerade konstruktioner), men 

intressant nog främst i språkbruket p.g.a. presuppositioner, övergripande komposition och 
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användningen av könsomarkerade konstruktioner (direkt tilltal). Trots att stora delar av 

materialet bedöms följa flera av råden kring jämställt skrivande, upplevs texterna inte 

jämställda. Svaret på om textens språkliga utformning svarar lika väl mot kvinnors som mäns 

utgångspunkter och behov är därför Nej. Trots att textmaterialet skiljer sig åt en del, där vissa 

texter tenderar att inneha ett mer genusmedvetet synsätt (Text 4), finns luckor att fylla när det 

kommer till ett manligt föräldraskap. Detta talar för att man, för att nå sitt mål om jämställd 

medborgarservice och jämställdhetsintegrerad text, bör fortsätta att jobba för normkritisk text 

och kommunikation. 

 

6. Avslutande kommentarer och slutsatser  
 

Ovanstående undersökning har berört texterna i en verksamhet där ett uttalat 

jämställdhetsperspektiv finns. Att undersökningen är relevant kan relateras till den omfattande 

satsning som ligger bakom jämställdhetsarbetet (projektet Jämresursen) inom Region 

Gävleborg. Undersökningen har varit textanalytisk och genuskritisk och den undersöknings-

modell som använts har visat sig fungera väl. Av intresse är att språkhandlingar är den del av 

analysmodellen som, i den här undersökningen, bidragit minst till att utreda frågor kring kön. 

Här var en tanke att språkhandlingarna möjligen skulle komma att se olika ut i relation till olika 

mottagare, men det visade sig inte stämma. Språkhandlingarna var tvärtom starkt kopplade till 

textens syfte, d.v.s. att informera och instruera och berörde sällan en viss mottagare mer än 

någon annan. Att textens syfte och funktion också påverkar möjligheten att skriva jämställt har 

framkommit under analysens gång. De texter som uteslutande behandlar barnets skötsel (Text 

4 och 5) tycks ha större möjligheter att frångå könsmarkerade konstruktioner medan de som 

beskriver förlossningssituationen behöver visa fram kön mer. Detta innebär inte att jämställt 

språk är omöjligt i vissa kontexter, men visar på att inställningen till vilken strategi som 

fungerar bäst  – könsneutralisera eller könsspecificera – måste vara flexibel.  

Analysen visar sammantaget att en förbättringspotential finns när det kommer till jämställd text 

inom Region Gävleborg. Här ska påpekas att materialet förvisso är för litet för att man ska 

kunna dra generaliserande slutsatser, men resultaten och diskussionen visar trots detta tendenser 

mot att en kvinna ses som den primära vårdnadshavaren medan en man ses som den sekundära 

vårdnadshavaren. Vidare tenderar materialet att ge uttryck för att stora kunskapsluckor 

fortfarande finns när det kommer till den moderna papparollen. Vilka råd behöver pappan? Hur 

ofta skapar omställningen som det innebär att bli förälder eller exempelvis upplevelsen av en 

svår förlossning depressioner och psykisk ohälsa hos män? Resultaten av undersökningen 

stärker möjligen också Hirdmans genuskontraktsteori, där både kvinnor och män tenderar att 

leva och verka enligt förutbestämda regler som fungerar reproducerande för könsroller. Att en 

manlig förälder blir osynliggjord underbygger kvinnans huvudroll i föräldraskapet, vilket 

upprätthåller ett genussystem där kvinnan har huvudansvaret för hem och barn. Här behövs 

därför ytterligare kunskap om ett manligt föräldraskap. 

Att materialet från Region Gävleborgs hemsida inte svarar upp mot målet om jämställda texter 

är inte helt överraskande – det är helt enkelt svårt att skriva helt jämställd text. Av intresse är 
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dock att den organisation som startades i syfte att ansvara för text och kommunikation – 

Medierådet – inte längre är aktiv. Detta kan möjligen vara en faktor som påverkar resultatet av 

undersökningen. Dock kan information till blivande eller nyblivna föräldrar, troligen ställda i 

en ny och omtumlande situation, ses som en betydande del av den service som ges till 

medborgarna. Om syftet är att skapa en medborgarservice med lika hög kvalité för kvinnor och 

män (SOU 2007:15) kan därför denna undersöknings slutsatser tala för att verksamheten 

behöver göra ytterligare satsningar på normkritisk text och jämställt språk.   

I denna uppsats har huvudfokus legat på språket. I och med den undersökning som gjorts kan 

lyftas fram att jämställt skrivande inte är en lätt sak. Att texten ofta ska beskriva en icke 

jämställd situation gör arbetet för skribenten svårt. Vem ska synliggöras och när? Hur 

synliggörs en individ/grupp utan att reproducera stereotyper? Hur går råden för jämställt 

skrivande ihop med viljan att producera en text som är i enlighet med Språklagen, d.v.s. att 

texten ska vara ”vårdad, enkel och begriplig” (Bästa språket SOU 2005/06:2)? Med tanke på 

analysens fynd gällande det problemskapande du-tilltalet finns tendenser som stödjer tidigare 

forskning. Lind Palicki (2010, s. 139–140) lyfter att intimisering av texter, i syfte att nå enkla 

och begripliga texter, förvisso medför att texten kommer närmare vissa mottagare, men också 

tenderar att exkludera många andra. Hon tar också upp att det direkta tilltalet skapar en värld 

där mamman/kvinnan framställs som primär vårdnadshavare, vilket varit en slutsats även i 

denna undersökning. Detta visar på att jämställd text är ett område som måste utforskas mycket 

mer. Här bör fortsatta genusmedvetna textanalyser göras i syfte att kartlägga vad som fungerar 

respektive inte fungerar vid jämställt skrivande. Detta skulle i framtiden kunna resultera i 

utökade och fördjupade råd kring jämställt språk, vilka också bör uppfattas som lika viktiga i 

offentliga texter som råden kring enkelhet och begriplighet. Möjligen bör termen 

jämställdhetsintegrering därmed gälla också svensk språkvård, där jämställd text inte ska ses 

som ett sidoordnat projekt, utan en fråga som ska genomsyra samtliga beslut och processer i 

det fortsatta språkpolitiska arbetet.  
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