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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Barnuppfostran har genom tiderna varit ett kontroversiellt ämne som resulterat i en mängd 

rådgivningslitteratur och givit upphov till otaliga stormiga debatter. Traditionellt har det grovt 

sett funnits en motsättning mellan två läger, de som förespråkat en konservativ auktoritär 

uppfostran och de som istället menat att barnuppfostran bör vara liberal och jämbördig.  

Barnläkaren och författaren Lars H. Gustafsson menar att motsättningen mellan de två lägren 

föreligger även idag.  Nu för tiden karakteriseras det konservativa lägrets barnuppfostran av 1

frontfigurer såsom Jo ”Super Nanny” Frost vars rådgivning i stort fokuserar på vikten av att 

sätta gränser, ställa krav och ge sanktioner till barn.  Det liberala lägret för barnuppfostran 2

företräds i sin tur bland annat av Jesper Juul som huvudsakligen menar att barn bör behandlas 

som fria, tänkande och i grunden samarbetsvilliga människor.  Gemensamt för de båda lägren  3

och deras inbördes variationer är dock att rådgivarnas idéer om barnuppfostran generellt 

framställs som överlägsna.  

 Då föräldrar i dagens intensifierade informationssamhälle har tillgång till en flora av 

föräldrarådgivare som bistår med diverse metoder och ger råd om barnuppfostran genom 

böcker, bloggar och tidningar borde det vara särskilt viktigt för en föräldrarådgivare att 

framstå som trovärdig och kompetent. Ett sätt att uppnå trovärdighet och auktoritet är att ge 

föräldrar möjligheten att identifiera sig med rådgivaren. Bland flera forskare menar 

amerikanska Jennifer Courtney att möjligheten för läsare att identifiera sig med rådgivaren är 

en stor faktor i rådgivningslitteraturens popularitet.   4

 Utöver möjligheten att identifiera sig med rådgivaren kan trovärdighet vinnas på flera 

sätt. Ett uppvisande av goda moraliska egenskaper har understrukits av flera retoriker, bland 

annat av Aristoteles, som ett effektivt sätt att vinna trovärdighet.  Oavsett tradition har 5

diskursen kring barnuppfostran och föräldrarådgivning inriktats på att rådgivaren utövat ett 

auktoritärt förhållningssätt gentemot föräldrarna. Den auktoritära tonen inom föräldra-

   UR Samtiden - Växa - inte lyda, ”Trender och mottrender i barnuppfostran”, Sveriges Utbildningsradio AB, 1

Februari 2011, UR.se, http://www.ur.se/Produkter/163200-UR-Samtiden-Vaxa-inte-lyda-Trender-och-
mottrender-i-barnuppfostran (2014-12-15), tillgänglig t.o.m 1/6 2016.

   ibid.2

   ibid.3

   Jennifer Courtney, ”Real Men Do Housework: Ethos and Masculinity in Contemporary Domestic Advice”, 4

Rhetoric Review vol. 28, 2009:1, s. 66–81.
   Aristoteles, Retoriken (översättning Johanna Akujärvi), Ödåkra: Retorikförlaget 2012, 2.1.5, s. 123.5
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rådgivning kan ibland te sig problematisk. Föräldrar i behov av rådgivning kan befinna sig i 

bekymmersamma familjesituationer och när de söker hjälp finns en risk att de tar till sig råd 

de annars skulle avvisat. Enligt den amerikanska antropologen Diane M. Hoffman kan 

populära föräldrarådgivares råd strida tvärtemot rådande forskning om barnuppfostran.  6

Föräldrarådgivning torde därför vara en genre som för med sig ett avsevärt etiskt ansvar för 

rådgivaren. Det etiska ansvaret sträcker sig inte bara över pedagogiken som förespråkas, utan 

också för hur de föräldrar som söker sig till rådgivare bemöts och behandlas när det gäller ett 

sådant känsligt ämne som barnuppfostran. 

 Bland mängden av olika uppfostringsläror och metoder har de senaste åren en mer 

ödmjuk framtoning i rådgivningen blivit allt mer framträdande. Företrädesvis återfinns den 

hos förespråkarna av dagens liberala barnuppfostran. Föräldrarådgivarna betonar här att det 

som är rätt för några föräldrar och barn inte nödvändigtvis är rätt för alla. Diskursen i den 

ödmjuka framtoningen tycks ha övergått från auktoritära råd till ett mer dialogiskt, 

respektfullt och intimiserande sätt att förhålla sig till föräldrar. 

 Ett exempel på en intimisering i diskursen finns hos Petra Krantz Lindgren, en 

beteendevetare och föreläsare som de senaste åren slagit igenom och fått mycket medialt 

utrymme i Sverige, särskilt i sociala medier. Lindgren gav 2014 ut boken Med känsla för 

barns självkänsla som blev Sveriges mest sålda faktabok 2014.  Boken är till stor del baserad 7

på texter från hennes populära blogg En annan du.  Lindgrens idé om uppfostran handlar om 8

att föräldrar bör uppmuntra den inneboende självkänslan hos barn då det är den plattform 

utifrån vilka andra egenskaper kan utvecklas. Med bloggmediets deltagarorienterade funktion 

kan ett intimare tilltal mot läsaren möjliggöras. Inom föräldrarådgivning, en genre som kan 

antas kräva särskild trovärdighet och etiskt ansvarstagande, är det intressant att auktoritet, om 

än mer implicit, kan uppnås genom att undvika de klassiskt auktoritära uppmaningarna.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

   Diane M. Hoffman, ”How (not) to feel: culture and the politics of emotion in the American parenting advice 6

literature”, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education vol. 30, 2009:1, s. 17.
   Petra Krantz Lindgren, Med känsla för barns självkänsla, Stockholm: Bonnier Fakta 2014 samt Staffan 7

Persson, ”Topplistorna över årets mest sålda böcker”, Simrishamnsbladet 20/12 2014, http://
www.simrishamnsbladet.se/kultur-noje/topplistorna-over-arets-mest-salda-bocker/ (2015-01-03).

   Petra Krantz Lindgren, En annan du, http://petrakrantzlindgren.se (2015-01-03). Bloggen har, uppger Petra 8

Krantz Lindgren i ett mail den 17/11 2014, besökssiffror som månadsvis ligger mellan som mest 300 000 
visningar och som lägst 30 000 visningar (under sommaruppehåll). 
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Då den traditionellt auktoritära diskursen för föräldrarådgivning utmanats i form av en mer 

ödmjuk och intim diskurs är det angeläget att studera hur rådgivare i denna diskurs går 

tillväga för att lyckas bygga auktoritet och trovärdighet genom karaktären (ethos). För att 

utforska detta kommer en föräldrarådgivare inom den ödmjukare och intimiserande diskursen 

att granskas. Syftet med den här uppsatsen är att genom Petra Krantz Lindgrens blogg En 

annan du undersöka hur auktoritet och trovärdighet byggs inom den ödmjukare, intimiserande 

diskursen kring barnuppfostran och föräldrarådgivning. För att uppnå syftet söker uppsatsen 

besvara följande frågeställningar: 

- Vilka ethos-strategier använder Lindgren för att framstå som trovärdig? 

- Liksom i alla samtalssituationer finns det i Lindgrens relation till läsarna på 

bloggen En annan du en etisk dimension, hur ser denna etiska relation till läsarna 

ut? 

1.3 Material  

Genom mitt urval av material avser jag att visa hur rådgivning, trovärdighet och auktoritet 

samt etiska relationer visar sig i en mer ödmjuk och intimiserad diskurs. Materialet utgörs av 

Petra Krantz Lindgrens webbsida och blogg En annan du.  Petra Krantz Lindgren förespråkar 9

en ömsesidigt respektfull relation mellan föräldrar och barn. Hon ställer sig kritisk till 

exempelvis bedömningar baserade på barns prestationer vare sig de är positiva eller negativa 

samt auktoritativa uppfostringsmetoder såsom bestraffningar och belöningssystem.  Vissa av 10

Lindgrens åsikter kan komma att tvinga föräldrar att ifrågasätta sin uppfostran, något som kan 

vara känsligt och resultera i att föräldrar hamnar i försvarsställning och vill kritisera Lindgren. 

Det är särskilt intressant att granska Lindgrens blogg och rådgivning då den ödmjuka 

framtoningen inte är inbjudande för kritik. 

 Bloggen har inte en funktion av en dagbok med vardagsbetraktelser utan har sedan 

start haft en tydlig ämnesinriktning på föräldrarådgivning och grundidéer om barnuppfostran. 

Bloggen startades den 6 maj 2010 och fram till den 17 november 2014 har 146 inlägg med 

kommentarsfunktion publicerats i bloggflödet. Uppsatsens material avgränsas till de inlägg 

   Petra Krantz Lindgren, En annan du, http://petrakrantzlindgren.se (2015-01-03).9

  Petra Krantz Lindgren, ”En annan du?” [publiceringsdatum okänt], En annan du, http://10

petrakrantzlindgren.se/en-annan-du-2/ (2014-11-15).

!4

http://petrakrantzlindgren.se
http://petrakrantzlindgren.se/en-annan-du-2/


som är av en rådgivande karaktär, de inlägg där Lindgren presenterar sig själv och sin teori 

kring barnuppfostran samt kommentarer till inläggen. Kommentarer och inlägg publicerade 

efter den 17 november 2014 inkluderas inte i uppsatsens material.  

 Inlägg av en rådgivande karaktär är de texter som tydligt och utförligt presenterar en 

situation där Lindgren diskuterar ett specifikt uppfostringsproblem, föräldrars föreställningar 

eller presenterar en allmän tankegång om barnuppfostran. Vanligtvis inleder Lindgren inlägg 

med en vardaglig känsloladdad fiktiv eller verklig dialog mellan barn och föräldrar för att 

sedan presentera sin syn på hur bemötandet av barnet och dialogen skulle kunna gå till. 

Blogginlägg vars huvudsakliga syfte är att fungera som reklam för Lindgrens bok, 

föreläsningar, kurser och diverse bildcitat ingår inte i materialet. 

 De inlägg som översiktligt presenterar Lindgren och hennes teori är förlagda till 

särskilda fasta rubriker på webbsidan och finns således inte i bloggflödet. Översiktsinläggen 

som kommer ingå i materialet är ”En annan du?”, ”Om mig”, ”Till dig” och ”Läsvärt” medan 

rubrikerna ”Min bok”, ”Aktuellt”, ”Kurser”, ”Föreläsningar” och ”Kontakt” inte kommer att 

granskas.  De fasta inläggen har alla funktioner av ett blogginlägg men saknar ett datum.  11

 Även de kommentarer som läsare har gjort på inlägg samt Lindgrens svar på dessa 

kommer att granskas i den mån det är intressant för uppsatsens frågeställningar.  

1.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har lyft fram betydelsen av författarens trovärdighet i rådgivnings-

litteraturen. Forskningen har främst arbetat med äldre material men det finns även exempel på 

undersökningar av modern rådgivning. Resultaten visar att läsarnas möjlighet att identifiera 

sig med författaren varit avgörande för rådgivarens trovärdighet och rådgivningslitteraturens 

popularitet. Bland annat visar Marsha Urban i Seventeenth Century Mothers' Advice Books 

hur rådgivningsböckers popularitet under 1600-talet bland annat berodde på sådana 

egenskaper hos författaren som den att själv vara en mor.  Även den amerikanska forskaren 12

Jennifer Courtney har funnit att identifikationsfaktorn i rådgivning varit av stor vikt. Courtney 

har undersökt hur författare av böcker om städning för män bygger trovärdighet genom att 

understryka sin egen maskulinitet.  Courtney menar vidare att författarna av självhjälps-13

  Petra Krantz Lindgren, En annan du, http://petrakrantzlindgren.se (2015-01-03).11

  Marsha Urban, Seventeenth Century Mothers' Advice Books, Gordonsville: Palgrave Macmillan 2006.12

  Courtney 2009, s. 66–81.13
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litteraturen uteslutande spelar på traditionella genusbundna föreställningar om män och 

kvinnor för att kunna övertyga de manliga läsarna att författarna med välvilja önskar utbilda 

läsarna. 

 Gunlög Kolbes avhandling Om konsten att konstruera en kvinna visar på att råd-

givning och påverkan i hög grad bygger på ethos och pathos.  Kolbe har undersökt retoriska 14

strategier av rådgivare för kvinnor under 1800-talet. Den rådgivning som granskats i 

avhandlingen är främst fiktiva romaner, där gränsen mellan fiktion och rådgivare ter sig 

otydlig. Men Kolbe menar att ett utmärkande drag i romanerna är att dess författare driver en 

tydlig tes. Rådgivarna söker med hjälp av känslor i fiktiva berättelser påverka läsarinnorna att 

formas till författarnas uppfattning av den ideala kvinnan.  15

 Den tidigare forskningen om rådgivares auktoritet och trovärdighet indikerar att strate-

gier som involverar förmågan att få läsaren att identifiera sig med rådgivaren genom känslo-

laddade berättelser har varit särskilt framgångsrika. Men ett förhållandevis outforskat ämne 

inom det retoriska forskningsområdet är hur rådgivare förhåller sig till etiska relationer. 

1.5 Teori 

Syftet för uppsatsen är att undersöka hur auktoritet för en föräldrarådgivare byggs inom en 

ödmjuk och intimiserande diskurs. För att uppnå syftet granskas strategier för att vinna 

trovärdighet och den etiska dimension i relationen till publiken. Därför består det teoretiska 

ramverk som ligger till grund för den här undersökningen av en beskrivning av ethos samt ett 

retoriskt perspektiv för att undersöka etiska relationer. 

1.5.1 Trovärdighet - en fråga om ethos 

Begreppet ethos kan generellt definieras som övertygande genom retorns karaktär. Enligt Nan 

Johnson i Encyklopedia of Rhetoric and Composition har ethos i stort delats upp mellan ett 

idealistiskt perspektiv och ett pragmatiskt, rationellt perspektiv.  Det idealistiska perspektivet 16

bygger på att en retor måste ha en verklig och sann godhet för att kunna övertyga en publik, 

medan det pragmatiska perspektivet istället utgår från retorns förmåga att kunna anpassa sig 

  Gunlög Kolbe, Om konsten att konstruera en kvinna. Retoriska strategier i 1800-talets rådgivare och i Marie 14

Sophie Schwartz’ romaner, Göteborg: Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen 2001.
  Ibid., s. 138.15

  Nan Johnson, ”Ethos”, Encyclopedia of Rhetoric and Composition – Communication from Ancient Times to 16

the Information Age, Theresa Enos (red.), New York och London: Routledge 1996, s. 243–245.  
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efter det sammanhang talet utförs i och därigenom visa upp en skapad trovärdighet. I den här 

uppsatsen tas det pragmatiska perspektivet som utgångspunkt i förståelsen av begreppet ethos. 

Då uppsatsen bland annat fokuserar på de strategier som används när en retor argumenterar 

genom sin karaktär är det mindre betydelsefullt att ta hänsyn till huruvida en person har en 

hög moral. 

 Aristoteles som var först med att argumentera för en pragmatisk syn på ethos menade 

att förtroendet hos publiken låg i retorns sätt att uppträda just trovärdigt: 

Genom karaktären (ethos): när talet framförs på ett sådant sätt att talaren framstår som trovärdig. 
Vi brukar lita på hederliga människor både mer och snabbare i nästan alla sammanhang, till och 
med reservationslöst när oklarhet råder och det finns rum för tvivel. Också detta bör åstadkommas 
genom talet, och inte genom förutfattade meningar om hurdan talaren är.  17

Aristoteles betonar således att ethos som ett retoriskt bevismedel endast avser det som 

presenteras i talsituationen, och att faktorer såsom kön, etnicitet, status och ställning i 

samhället inte inkluderas i ethos. Det som förknippas med ethos är avsevärt kontextuellt 

beroende, men Aristoteles presenterar tre generella kategorier eller strategier inom ethos vilka 

kan användas för att framstå som trovärdig. Genom ett uppvisande av phronesis (förnuft eller 

intellekt inom ett ämne), arete (dygder eller goda moraliska egenskaper) eller eunoia (välvilja 

gentemot publiken) kan en retor vinna förtroende. 

 Även Ciceros teori följde i stort Aristoteles pragmatiska syn på ethos.  Cicero såg 18

ethos som det mest effektiva sättet att kunna övertyga en publik genom att presentera en 

fördelaktig karaktär och uppvisa moraliska handlingar. Däremot särskiljs Ciceros uppfattning 

om ethos från Aristoteles då Cicero lyfter fram de stilistiska verktygen och retorns 

framställning av karaktären.  19

 I den här undersökningen av trovärdighet och auktoritet inom den intimiserande 

diskursen kommer Aristoteles och Ciceros syn på ethos ur ett pragmatiskt perspektiv att 

sammanföras, detta för att skapa en tillräckligt djup teoretisk grund.  

 Som tidigare nämnt tar inte det pragmatiska perspektivet hänsyn till om retorn 

verkligen är en moralisk person. Men då uppsatsen ämnar att undersöka huruvida Lindgrens 

  Aristoteles 2012, 1.2.4, s. 70.17

  Johnson 1996, s. 244.18

  Ibid., s. 244.19

!7



relation med läsarna visar på en etisk medvetenhet är det relevant att lyfta fram en teori som 

även berör en etisk dimension.  

1.5.2 En verkligt etisk dialog 

Då ethos i Aristoteles mening främst är en skapad bild av trovärdighet har flera forskare upp-

märksammat att detta kan framställa en felaktig bild av retorn.  Bland dessa forskare finns 20

amerikanen George E. Yoos som i artikeln ”A Revision of the Concept of Ethical Appeal” 

ställer sig kritisk till att begreppet ethos kopplas samman med etik, och har utvecklat en 

retorisk teori om ”etiska appeller”.   21

 Det som vädjar eller appellerar till etik är det som betraktas som det rätta, det goda och 

moraliska. En retor som endast påstår sig besitta vissa etiska kvalitéer i syfte att påverka en 

publik kan inte ha ett gott och moraliskt syfte enligt Yoos. Då samtida definitioner av ethos 

ofta inkluderar ett bruk av etiska appeller som ytterligare ett sätt att övertyga och få 

mottagarna att uppfatta retorn som trovärdig menar Yoos således att de sanna etiska eller 

moraliska elementen försvinner.  Ethos och etiska appeller har jämställts på ett sätt som gör 22

att distinktioner och viktiga skillnader mellan de två begreppen går förlorade. Enligt Yoos blir 

detta särskilt problematiskt då etiska appeller inte bör användas i syfte att manipulera 

mottagare då detta faktiskt resulterar i ett oärligt och oetiskt förfarande.  Istället bör etiska 23

appeller vara just etiska och tjäna ett högre gott syfte. 

 I ett försök att särskilja etiska appeller från begreppet ethos har Yoos definierat etiska 

appeller som en talakt. Denna talakts kvalitéer relaterar till moraliska förhållningssätt hos 

retorn vilka kan uppfattas av mottagarna. Utifrån det har han formulerat fyra olika retoriska 

former av etiska appeller (df = definition): 

A Factor =df ”The quality displaying the speaker seeking mutual agreement with his  
   audience.” 
R Factor =df  ”The quality displaying the speaker as recognising the rational autonomy of 
   his audience.” 

  James Jasinski, Sourcebook on Rhetoric: Key Concepts in Contemporary Rhetorical Studies, Thousand Oaks: 20

SAGE Publications 2001, s. 230.
  George E. Yoos, ”A Revision of the Concept of Ethical Appeal”, Philosophy & Rhetoric vol. 12, 1979:12, s. 21

41.
  Ibid., s. 48.22

  Ibid., s. 57.23
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E Factor =df  ”The quality displaying the speaker recognising the equality of the listener 
   with himself.” 
V Factor =df  ”The quality displaying the speaker recognising that the ends of the audience 

   have an intrinsic value for him.”  24

I den här uppsatsen kommer A Factor fortsättningsvis att benämnas som samförståndsfaktorn, 

R Factor som rationalitetsfaktorn, E Factor som jämlikhetsfaktorn samt V Factor som 

värdefaktorn.  

 Samförståndsfaktorn innebär att retorn söker efter ett ömsesidigt samförstånd med sin 

publik. Då en appell söker efter ett ömsesidigt samförstånd inkluderas varken en gemensam 

acceptans av slutsatser eller ett accepterande av premisser som hålls av enbart publiken eller 

retorn, samförståndsfaktorn appellerar endast efter en ömsesidig förståelse. Yoos menar att i 

det fall en retor använder ett vädjande som en demonstration av god tro gentemot publiken 

blir det särskilt enkelt för publiken att avslöja vädjandet som falskt då ett sådant vädjande gör 

lyssnaren uppmärksam på om retorn någonstans frångår den ömsesidiga förståelsen.  25

 Rationalitetsfaktorn kommer till uttryck genom retorns förmåga att erkänna den 

rationella autonomin hos sin publik. Då en retor önskar att publiken accepterar ett argument 

genom ett ömsesidigt samförstånd vädjar retorn samtidigt till publikens rationella integritet. 

Detta innebär att om retorn ifrågasätter det publiken anser vara rationellt kan retorn inte etiskt 

sett fördöma dem för deras irrationalitet om hen redan har sökt att hitta en gemensam 

förståelse enligt samförståndsfaktorn. Det gäller således för retorn att kunna överbevisa 

publiken utan att fördöma dem. Rationalitetsfaktorn möjliggör för publiken att ifrågasätta 

retorn oavsett om argumentet är rättfärdigat eller ej. 

 Jämlikhetsfaktorn innebär att retorn uppvisar förmågan att erkänna jämlikheten mellan 

retorn och publiken. Då det ofta finns en ojämlikhet i förhållandet mellan retor och publik är 

det viktigt att retorn inte intar en auktoritär position utan att den först godkänns av publiken. 

Jämlikhetsfaktorn bygger på att undvika ett irrationellt antagande av prestige eller auktoritet. 

Yoos menar att om retorn påstår sig ha en auktoritet som inte accepteras av publiken kommer 

appellen att göra publiken uppmärksam på det oetiska i förfarandet.  26

  Yoos 1979, s. 50.24

  Ibid., s. 51.25

  Ibid., s. 53.26
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 Värdefaktorn uttrycks då retorn erkänner att publikens önskemål har ett verkligt värde 

för retorn. Värdefaktorn förväxlas lätt med en uttalad önskan eller ett försök att uppfylla 

publikens behov. Ett erkännande av publikens önskemål innebär inte att retorn har en 

förpliktelse att uppfylla den, utan erkännandet i sig leder till en välvillig appell utan 

skenhelighet. Genom att hålla fast vid enbart ett erkännande kan retorn på ett etiskt vis vägra 

att uppfylla publikens önskningar om retorn har ett gott skäl för det och inte på något sätt 

försöker muta publiken till att acceptera hens ståndpunkt. Vid ett bibehållande av en öppenhet 

till varför inte publikens önskningar borde förnekas kan retorns omtanke om publikens 

värderingar inte vara hycklande, och därför, menar Yoos, är det också etiskt korrekt.  27

 Genom Yoos definition av etiska appeller hävdar han att begreppet innehåller en 

verkligt etisk dimension. Etiska appeller skapar ett jämlikt och deltagarorienterat förhållande 

mellan publiken och retorn genom att introducera argument som passar publikens egna värde-

grund. Det centrala i Yoos teori om etiska appeller är det kritiska lyssnandet hos publiken, där 

skenhelighet och oetiska förfaranden hos retorn snabbt kan avslöjas genom publikens 

rationalitet och moral.  Yoos avslutar sin artikel med att förtydliga: genuina etiska appeller 28

kan visserligen bidra till trovärdigheten men de kan aldrig vara en del av ethos, eftersom 

etiska appeller inkluderar både vad som sägs men också vad intentionen med vad som sägs 

är.  29

 I ”The Splitting Image: Contemporary Feminism and the Ethics of êthos” riktar 

forskarna Susan C. Jarrat och Nedra Reynolds kritik mot Yoos teori om etiska appeller.  30

Jarrat och Reynolds beskriver hur Yoos verkar vilja skärma av bedömningar om etik från den 

förkroppsligade retorn med alla hens förvirrande känslor och önskningar.  De framhåller att 31

Yoos idéer om en autonom självmedveten individ bygger på Platons idealistiska teorier och i 

själva verket hör hemma inom filosofin snarare än i retoriken.  32

 Trots kritiken om att George E. Yoos teori är alltför förankrad inom filosofin har etiska 

appeller en relevans för den här uppsatsen då den ämnar undersöka om Petra Krantz 

  Yoos 1979, s. 53.27

  Ibid., s. 56.28

  Ibid., s. 58.29

  Susan C. Jarrat och Nedra Reynolds, ”The Splitting Image: Contemporary Feminism and the Ethics of êthos”, 30

Ethos – New Essays if Rhetorical and Critical Theory, James S. Baumlin och Tita French Baumlin (red.), 
Dallas: Southern Methodist University Press 1994, s. 40–43. 

  Ibid., s. 41.31

  Ibid., s. 43.32

!10



Lindgrens etiska relationer och förhållningssätt gentemot läsare bidrar till hennes trovärdighet 

och auktoritet. 

1.7 Metod och tillvägagångssätt 

För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar fungerar de teorier som 

presenterats som en analysram för undersökningen. Materialet granskas kvalitativt i två 

avsnitt: ethos och etik. I ethosavsnittet är det angeläget att inledningsvis karakterisera och 

definiera den ödmjuka och intimiserande diskursen Petra Krantz Lindgren är en del av. Detta 

sker genom att granska generella drag i hela materialet och mer specifikt visa på definierande 

citat ur inlägg och svarskommentarer från Lindgren.  

 För att kunna besvara frågeställningen om vilka strategier Lindgren använder för att 

genom sin karaktär uppnå auktoritet och trovärdighet på bloggen används en metod för en 

ethosanalys utifrån det pragmatiska perspektiv som beskrivits i teoriavsnittet. Kombinationen 

av Aristoteles och Cicerons syn möjliggör ett belysande av dels de tre underkategorierna av 

ethos som Aristoteles förespråkat, samt Ciceros teori om stil och framställning som en del av 

ethos. Men sedan antikens Grekland har begreppet ethos pragmatiska perspektiv kommit att 

vidareutvecklas till att exempelvis inkludera icke-retoriska bevismedel samt att det har lagts 

en avsevärd vikt i mottagarnas uppfattning om avsändaren. För den här undersökningen 

lämpar sig dock den klassiskt pragmatiska uppfattningen om ethos då moderna definitioner 

bland annat gör det problematiskt att täcka alla aspekter och effekter av mottagarnas 

uppfattning av en retors karaktär samt att uttala sig om vad som kan inkluderas i icke-

retoriska bevismedel.  Genom att använda den pragmatiska definitionen av ethos utifrån 33

Aristoteles och Cicero kan Lindgrens strategier för att vinna trovärdighet och auktoritet 

granskas utan att spekulera i en alltför omfattande effektbedömning eller huruvida hon är 

verkligt moraliskt beskaffad. 

 Undersökningen av Lindgrens strategier för trovärdighet och auktoritet kommer att 

ske genom att jag delar in de drag från den intimiserande diskursen på Lindgrens blogg En 

annan du som bedöms utmärkande för hennes karaktär i tre rubriker: ödmjukhet, rationalitet 

och empati. Dessa utmärkande drag kopplas till Aristoteles underkategorier för ethos, det vill 

  Exempelvis har den amerikanske forskaren James C. McCroskey sökt att omdefiniera ethos genom att 33

inkludera alla de aspekter som en mottagare kan uppfatta från en retors fullständiga image. James C. 
McCroskey, An introduction to rhetorical communication: A western rhetorical perspective, Boston: Pearson 
Custom Publishing 2006, s. 84.
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säga dygd, förnuft och välvilja. I respektive avsnitt granskas Lindgrens stil och framställning 

närmare utifrån karakteristiska citat ur hennes blogginlägg samt kommentarer. Diskussionen 

av undersökningen sker löpande i analysen. 

 I uppsatsens etikavsnitt utgår analysen från en metod baserad på George E. Yoos teori 

om etiska appeller. Yoos teori är grundad på en muntlig talarsituation där de etiska appellerna 

definieras som en talakt och han benämner genomgående retorn som en ”speaker”.  Yoos 34

teori har ett dialogiskt element där publikens möjlighet att reagera och ifrågasätta retorn är 

centralt. Därför kan det vara problematiskt att applicera teorin på skrivna texter. Men då den 

här uppsatsens material består av en blogg utgör det ett berättigande för metodvalet trots dess 

förankring i en muntlig tradition. Bloggformatets deltagarorientering gör att en blogg till stor 

del hålls aktiv och levande med hjälp av läsarnas reaktioner på inläggen och med 

kommentarsfunktionen möjliggörs även en dialog mellan retorn och publiken. 

 För att kunna besvara frågeställningen gällande den etiska dimension i relationen 

mellan Lindgren och läsarna på bloggen En annan du undersöker jag materialet utifrån Yoos 

definitioner i fyra avsnitt: samförståndsfaktorn, rationalitetsfaktorn, jämlikhetsfaktorn och 

värdefaktorn. Genom att söka i materialet efter det som utmärker respektive faktor prövas 

teorin om etiska appeller på representativa citat som kan indikera Lindgrens relation och 

förhållande gentemot läsarna. Liksom i ethosavsnittet diskuteras undersökningen av de etiska 

appellerna löpande i analysen.  

  Yoos 1979, s. 44.34
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2 Analys  
För att närmare förstå hur Petra Krantz Lindgren bygger trovärdighet och auktoritet inom en 

ödmjuk och intimiserande diskurs inleds uppsatsens analysdel med en ethosanalys. I avsnittet 

karakteriseras diskursen och Lindgrens auktoritetsbyggande strategier undersöks. Avslut-

ningsvis analyseras materialet utifrån George E. Yoos teori om etiska appeller för att se hur 

Lindgren etiskt hanterar relationen till läsarna. 

2.1 Ethos 
I egenskap av att vara en föräldrarådgivare är det avgörande för Petra Krantz Lindgrens 

framgång att hon framstår som trovärdig. Lindgren har uppnått en viss popularitet och kan 

efter att boken Med känsla för barns självkänsla blivit Sveriges mest sålda faktabok under 

2014 betraktas som en auktoritet inom föräldrarådgivning.  Det är därför retoriskt intressant 35

att undersöka hur hon inom en diskurs som undviker traditionella uppmaningar riktade mot 

föräldrar lyckats vinna trovärdighet och auktoritet.  

  

2.1.1 Den intimiserande diskursen 

Då uppsatsen ämnar undersöka Petra Krantz Lindgrens ethos i den mer ödmjuka och 

intimiserande diskursen är det relevant att inledningsvis karakterisera hur diskursen tar sig 

uttryck i bloggen En annan du. 

 I den intimiserande diskursen på bloggen En annan du finns en förtrolighet mellan 

Lindgren och läsarna. Lindgren delar ofta med sig av personliga anekdoter eller dialoger från 

sitt eget familjeliv för att inleda ett rådgivande inlägg, medan läsarna skriver väldigt öppet om 

familjeliv, funderingar och problem. I inlägget ”Hur är en bra förälder” uttrycker sig Lindgren 

på följande vis:  

Nej, jag följer inte alltid mina egna råd. Jag lever inte alltid upp till mina egna ideal. Den här 
bloggen är ingen beskrivning av mitt eget föräldraskap, åtminstone inte hela. Jag har dagar när jag 
höjer rösten, när jag inte orkar lyssna och när jag bara önskar att barnen gör som jag säger, utan att 
ifrågasätta. Och jag tror att det är helt okej.  36

  Lindgren 2014 samt Persson 2014.35

  Petra Krantz Lindgren, ”Hur är en bra förälder?” (2013-10-20), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/36

2013/10/20/hur-ar-en-bra-foralder/#comments (2015-01-03).
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En läsare kommenterar ovan nämnda inlägg genom att förtroligt inleda med: ”Jag är mamma 

till en kille på 14 månader och har ofta dåligt samvete. Upplever att jag ofta blir alltför arg 

och hård mot honom när han inte förstår eller inte lyder.”  I de fall där Lindgren besvarar en 37

läsares kommentar som motsätter sig hennes ståndpunkter sker även den kommunikationen 

med en viss förtrolighet och öppenhet. Då en förälder vars barn har en funktionsnedsättning 

kritiskt kommenterat Lindgrens resonemang om belöningssystem svarar Lindgren föräldern 

på följande vis: 

När du tillskriver mig avsikter som att jag ”fördömer”, ”stämplar” eller ”försöker flytta fokus från 
diskussionen till ett ställe där jag är mer trygg och har färdigplanerade svar” känner jag mig både 
ledsen och arg och har svårt att ha tillit till att vårt samtal kommer att bidra till kontakt.   38

Trots att det framgår att Lindgren tar illa vid sig av kritiken tar hon sig tid att skriva flera svar 

till den opponerande föräldern och uppvisar en viss förtrolighet med att delge sina 

upplevelser. Även genom att Lindgren ofta ställer öppna frågor om ett specifikt ämne till 

läsarna i de rådgivande texterna såsom ”Hur skulle ditt liv se ut om du tillät dig tro på att du 

duger som du är? Om du hade modet att följa dina drömmar, din lust och längtan?” bidrar det 

till en öppenhet och förtrolighet som karakteriserar den intimiserande diskursen.  39

 Det är även vanligt förekommande att Lindgren i inläggen använder sig av en typ av 

frågor som bidrar till en förnuftig och rationell ton i diskursen. Då Lindgren kritiskt diskuterar 

hur föräldrar använder sig av mutor i ett inlägg blir frågorna ett sätt att understryka sin 

argumentation: 

Det är möjligt att det fungerar att ignorera Lisas gnällande i bemärkelsen att hon slutar gnälla 
(åtminstone för stunden). Men vad lär det Lisa om empati? Det är möjligt att det fungerar att 
belöna Pelle i så mån att han börjar städa undan sina grejer. Men vad lär det Pelle om ansvar? Och 
det är möjligt att det fungerar att avleda Karins uppmärksamhet när hon argumenterar för att hon 
vill vara ute längre i det avseendet att hon tystnar. Men vad lär det Karin om respekt?  40

  Petra Krantz Lindgren, ”Hur är en bra förälder?” (2013-10-20), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/37

2013/10/20/hur-ar-en-bra-foralder/#comments (2015-01-03).
  Petra Krantz Lindgren, ”Hur svårt kan det vara att fatta!? (Om när barn inte förstår, trots att de ”borde” göra 38

det…)” (2013-10-08), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/2013/10/08/hur-svart-kan-det-vara-att-fatta-
om-nar-barn-inte-forstar-trots-att-de-borde-gora-det/ (2015-01-03).

  Petra Krantz Lindgren, ”Om vi lär barnen att de duger som de är slutar de anstränga sig och kämpa! 39

Eller?” (2014-02-08), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/2014/02/18/om-vi-lar-barnen-att-de-duger-
som-de-ar-slutar-de-anstranga-sig-och-kampa-eller/ (2015-01-03).

  Petra Krantz Lindgren, ”Tjat, hot och mutor fungerar! Eller?” (2011-05-10), En annan du, http://40

petrakrantzlindgren.se/2011/05/10/tjat-hot-och-mutor-fungerar-eller/ (2015-01-03).
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Den förnuftiga och rationella tonen blir även tydlig då Lindgren i ett inlägg om 

konflikthantering får en kommentar från en läsare som ifrågasätter att barn får ta för stort 

ansvar. Lindgren svarar på kommentaren: 

Självfallet finns det en risk i att låta barnen ta för stort ansvar i relation till sin mognad. En treåring 
kan inte och skall naturligtvis inte vara med och fatta samma beslut som en 13-åring. Här räknar 
jag med att alla föräldrar kan hitta den balans som är bäst för just deras barn.  41

Genom påståendet att föräldrar måste anpassa ansvarstagande efter barns mognad med uttryck 

som ”självfallet” och ”naturligtvis” framhåller Lindgren en förnuftig ton i sitt resonemang. Då 

Lindgren även understryker det ändamålsenliga i att föräldrar själva måste hitta en balans för 

ansvarstagande bidrar även det till den rationella tonen som genomsyrar diskursen. 

 Den intimiserande diskursen kännetecknas vidare av ett ödmjukt tilltal. Vid upprepade 

tillfällen understryker Lindgren vikten av att inte läsa hennes råd som det enda rätta: 

Ibland när jag skriver här på bloggen känner jag mig lite orolig. Jag funderar på hur de tips och råd 
jag ger landar i Din familj. Jag är lite rädd för att Du gör som jag gjorde – går in för att följa ett råd 
och ”tappar bort dig själv” på vägen. […] Därför vill jag uppmana dig: tappa inte bort äktheten! 
Gör råden till dina egna innan du börjar leva efter dem.   42

Bloggen En annan du har funnits i över fyra år och har under tiden ökat i popularitet. 

Generellt är stilen densamma men Lindgren har blivit mer försiktig och ödmjuk i sina 

formuleringar med tiden. Under bloggens första år uttrycker sig Lindgren i termer av ”Varje 

gång jag hör det här får jag lust att skrika: äh, lägg av! För det första undrar jag varför det 

skulle vara förvirrande för barnen att mamma och pappa tycker olika?!” för att betona sin 

åsikt gällande en annan förälders uttalande.  Denna attityd till oliktänkande som Lindgren 43

markerar kan indikera att hon uppfattar sin barnuppfostran som överlägsen andra föräldrars. I 

takt med att bloggen har fått mer uppmärksamhet uttrycker Lindgren istället att hon inte 

förstår, blir fundersam eller konfunderad när hon inte håller med om något: ”Jag får ofta 

frågor som denna när jag föreläser och håller kurser. Varje gång känner jag mig undrande. Jag 

  Petra Krantz Lindgren, ”Likvärdig konflikthantering? Det låter ju bra, men mitt barn bryr sig bara om sig 41

själv! (Gränser med respekt, del 9)” (2013-03-12), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/2013/03/12/
likvardig-konflikthantering-det-later-ju-bra-men-mitt-barn-bryr-sig-bara-om-sig-sjalv/ (2014-12-23).

  Petra Krantz Lindgren, ”Till dig” [publiceringsdatum okänt], En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/till-42

dig/ (2014-11-15).
  Petra Krantz Lindgren, ”Det är viktigt att föräldrar är överens! Eller?!” (2010-10-03), En annan du, http://43

petrakrantzlindgren.se/2010/10/03/det-ar-viktigt-att-foraldrarna-ar-overens-eller/ (2015-01-03).
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förstår dem inte riktigt.”  Lindgrens attityd förefaller här mer ödmjuk men satt i relation till 44

hennes tidigare attityduttryck för oliktänkande ter sig ödmjukheten som ett strategiskt drag.  

 Det finns också ett genomgående mönster av att Lindgren visar på empati genom att 

bekräfta och erkänna de känslor som rådsökande föräldrar skriver om i exempelvis kommen-

tarer. Ett sådant erkännande av känslor går exempelvis att se då en förälder skriver en 

kommentar som uttrycker hjälplöshet och desperation över sitt barn vilket beskrivs som ett 

monster. Lindgren svarar på kommentaren genom att inleda: ”Hej Pia, det är starka känslor 

och jobbiga tankar du beskriver […]”.  Att uppmärksamma och bekräfta att någon känner på 45

ett visst sätt är också en central tanke i Lindgrens teori om barnuppfostran.  

 Således kan den intimiserande diskursen karakteriseras av följande drag: 

- Ett öppet och förtroligt förhållande mellan rådgivare och läsare.  

- En förnuftig och rationell ton. 

- Ett ödmjukt tilltal.  

- Ett empatiskt erkännande av andras upplevelser. 

 Diskursen visar på många sätt likheter med den barnuppfostran Petra Krantz Lindgren 

förespråkar, där traditionellt auktoritetsutövande ses som något negativt. I den bemärkelsen att 

Lindgrens rådgivning visserligen kan sägas grundas i respekt och ödmjukhet är det intressant 

att vidare undersöka hur hon i rådgivningen ägnar sig åt en typ av auktoritetsutövning, om än 

mer subtilt. 

2.1.2 Ödmjukhet 

För att kunna skapa auktoritet inför en publik krävs det att retorn framstår som trovärdig. 

Enligt Aristoteles är ett uppvisande av goda moraliska egenskaper eller dygder ett sätt att 

vinna trovärdighet.  Att vara ödmjuk ansågs inte vara en dygd under antiken, men i dagens 46

samhälle brukar ödmjukhet betraktas som en god moralisk egenskap. Ödmjukhet visar i bästa 

fall på självinsikt och kan i Petra Krantz Lindgrens fall bidra till hennes trovärdighet. I den 

intimiserande diskursen på bloggen En annan du utmärks Lindgrens ethos av ett ödmjukt 

tilltal, vilket framkommer i flera av de rådgivande texterna. Ett exempel är när Lindgren i ett 

  Petra Krantz Lindgren, ”Om vi lär barnen att de duger som de är slutar de anstränga sig och kämpa! 44

Eller?” (2014-02-18), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/2014/02/18/om-vi-lar-barnen-att-de-duger-
som-de-ar-slutar-de-anstranga-sig-och-kampa-eller/ (2015-01-03).

  Petra Krantz Lindgren, ”Länkar” [publiceringsdatum okänt], En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/45

lankar/ (2014-11-15).
  Aristoteles 2012, 2.1.5, s. 123.46
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inlägg om likvärdig konflikthantering diskuterar att många föräldrar är oroade över att deras 

barn sätter de egna behoven främst och struntar i föräldrarnas behov: 

Ofta är vi betydligt mer fokuserade på att besvara frågan ”vad gör man åt…?” än ”varför blir det 
så här?”. Jag vill föreslå att man börjar i andra änden, med att försöka förstå varför problemet eller 
konflikten uppkommer! Jag tror nämligen att det är mycket lättare att veta vad man skall göra åt ett 
problem när man förstår varför det uppkommer.  47

Lindgren vill i inlägget få föräldrar att arbeta med förebyggande åtgärder istället för att lägga 

fokus på barnets negativa beteende när en konflikt redan uppstått. Hennes förslag presenteras 

genom ett användande av flera försiktighetsmarkörer såsom ”ofta”, ”jag vill föreslå” och 

”försöka” samt ett utropstecken som signalerar en ickeformell samtalsstil. Att skriva ”jag tror” 

är visserligen en sätt att markera ödmjukhet men då ingen kan hävda motsatsen är dess 

funktion mer av en formell typ av ödmjuk försiktighet. I ett samhälle där konflikter med barn 

inte brukar betraktas som något positivt, och där många föräldrar som söker föräldra-

rådgivning har problem med konflikter, kan den försiktiga och ödmjuka framtoning Lindgren 

har kan vara effektiv för att uppnå auktoritet.  I samma inlägg fortsätter hon: 48

Varför bryr sig ett barn bara om sina egna behov? Jag vågar påstå att svaret på den frågan mycket 
sällan är att barnet saknar empatisk förmåga (vilket annars är något av en standardförklaring). 
Istället tycker jag mig se två andra vanliga orsaker till att ett barn inte tar hänsyn till övriga 
familjemedlemmars behov i den utsträckning som dessa skulle önska.  49

Då yttrandet har ett tydligt upplägg med en fråga som blir besvarad möjliggör det för 

Lindgren att skriva säkra påståenden men i enlighet med den intimiserande diskursen gör hon 

det i en mer ödmjuk stil. Lindgren markerar sin ödmjukhet med försiktiga uttryck som att hon 

”tycker sig se” orsaker till problemet. Men det går också att ana en viss kritisk attityd mot de 

som menar att barn saknar empatisk förmåga. 

 Det finns en tydlig betoning på personliga känslor i Lindgrens inlägg. Att uttrycka ”jag 

känner” och ”jag vill” för att kunna delge ett resonemang är präglat av det sätt hon före-

  Petra Krantz Lindgren, ”Likvärdig konflikthantering? Det låter ju bra, men mitt barn bryr sig bara om sig 47

själv! (Gränser med respekt, del 9)” (2013-03-12), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/2013/03/12/
likvardig-konflikthantering-det-later-ju-bra-men-mitt-barn-bryr-sig-bara-om-sig-sjalv/ (2015-01-03).

  I många av de rådsökande kommentarerna på En annan du är det en typ av konflikt eller konfliktfylld 48

situation som ligger till grund för att läsaren söker Lindgrens hjälp.
  Petra Krantz Lindgren, ”Likvärdig konflikthantering? Det låter ju bra, men mitt barn bryr sig bara om sig 49

själv! (Gränser med respekt, del 9)” (2013-03-12), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/2013/03/12/
likvardig-konflikthantering-det-later-ju-bra-men-mitt-barn-bryr-sig-bara-om-sig-sjalv/ (2015-01-03).
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språkar att föräldrar borde förhålla sig till barn. När Lindgren skriver ett inlägg om 

problematiken med att läsare känner sig frälsta av hennes texter och benämner henne som en 

guru uttrycker hon: 

Det är förstås alldeles underbart att veta att det jag skriver och pratar om gör intryck och bidrar till 
andra människor! Det är ju för att jag vill bidra, inspirera och påverka som jag skriver och 
föreläser. Jag känner samtidigt ett stygn av oro när jag möts av uttalanden som dessa. Jag vill inte 
vara någons guru. Jag vill inte frälsa. Jag vill inte att någon förälder skall tro att jag sitter inne med 
de ”rätta” svaren. För det som är rätt för mig, är ju inte med självklarhet rätt för dig! Vi är olika.  50

Lindgren introspektiva stil och övervägandet kring problematiken med att framställas som en 

”frälsare” eller ”guru” ger läsaren en insikt i hennes komplexa sätt att tänka kring ämnet och 

visar på både ett förnuft och en ödmjukhet. När hon sedan skiftar fokus från sina egna känslor 

till ett övervägande som istället riktar sig till läsaren inger det en trovärdighet då hennes dygd 

i att vara ödmjuk blivit så pass tydlig i texten. 

 Men att inte göra traditionella anspråk på att tala för den bästa typen av barn-

uppfostran kan också bidra till en viss förvirring. Läsarna ställs inför Lindgrens utförliga 

resonemang om varför hennes typ av barnuppfostran bidrar till ett väl fungerande familjeliv 

och formar respektfulla, empatiska barn med god självkänsla. Detta är något som många av de 

föräldrar som söker sig till föräldrarådgivare önskar att uppnå och de ges en möjlighet till att 

identifiera sig med Lindgrens förhållningssätt inför det svåra och stora med att uppfostra barn. 

Samtidigt möts läsarna av genomgående påminnelser om att Lindgrens perspektiv inte 

nödvändigtvis är det enda rätta, vilket kan vara förvirrande då Lindgren ställer sig tydligt 

kritisk mot många allmänt rådande uppfattningar om barnuppfostran, såsom att ge barn 

positiva bedömningar. I den kontexten kan Lindgrens ickefundamentalistiska syn på den 

alternativa barnuppfostran hon benämner som ”rätt för dig” framställas som ett sätt att 

undvika kritik och att ta ansvar för läsarnas föräldraskap.  

 Detta till trots bidrar Petra Krantz Lindgrens uppvisande av goda moraliska egen-

skaper såsom ödmjukhet, samt hennes försiktiga och känslobetonade stil i inläggen, till ett 

ethos som inger henne auktoritet inom ämnet. 

  Petra Krantz Lindgren, ”Jag litade mer på Anna Wahlgren än på mig själv” (2012-03-12), En annan du, http://50

petrakrantzlindgren.se/2012/03/21/jag-litade-mer-pa-anna-wahlgren-an-pa-mig-sjalv/ (2015-01-03).
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2.1.3 Rationalitet 

Ett annat sätt än att visa upp goda moraliska egenskaper för att vinna trovärdighet är ett 

uppvisande av förnuft. I den intimiserande diskursen präglas Petra Krantz Lindgrens ton inte 

bara av ödmjukhet utan även av rationalitet. Lindgrens rationella ton kan kännetecknas av en 

ändamålsenlighet och ett förnuft som kan gynna hennes ethos.  

 Den rationella tonen blir särskilt tydlig i de flertalet inlägg Lindgren sätter relationer 

och bemötanden vuxna människor emellan till hur föräldrar bemöter barn. När Lindgren i ett 

inlägg argumenterar för att föräldrar bör bemöta barn med samma respekt som vuxna 

människor erbjuds beskriver hon en situation vuxna människor emellan och söker överföra de 

känslor som situationen uppbringar till förhållandet mellan barn och föräldrar: 

Jag kan ha sex med dig ikväll, om du vill. 
Tänk dig att din partner uttryckte sig så till dig. Skulle du bli sugen? Eller upplever du att det är 
något som saknas i det här erbjudandet? Kanske känslan av ömsesidighet? Det är liksom mysigare 
att vara tillsammans när den andre inte bara har erbjudit sig att vara med – utan också uttrycker sin 
egen önskan att vara det: Jag längtar efter att ha sex med dig ikväll. Vill du?  51

Att på det här sättet belysa vikten av en ömsesidig respekt gör att läsare kan relatera till hur ett 

erbjudande från en förälder om exempelvis lek eller umgänge utan en uttalad önskan att vilja 

göra det kan upplevas för ett barn. Med ledande frågor som ”skulle du bli sugen?” visar 

Lindgren rationellt på hur oattraktivt ett sådant erbjudande kan upplevas. Däremot kan det 

uppfattas som ett förhållandevis kontroversiellt sätt att överföra en situation som gäller sex 

mellan två vuxna till ett förhållningssätt mellan föräldrar och barn. Men det kontroversiella 

elementet bidrar också till en effekt som möjliggör för läsare att reflektera över situationen 

som beskrivs. Läsarna får ett tillfälle att identifiera sig med inte bara situationen som beskrivs 

utan även med känslorna som kan uppbringas av en sådan situation. Den här typen av strategi, 

visserligen präglat av en rationalitet, som med en fiktiv situation söker att uppbringa känslor 

och identifikation hos läsaren går att koppla till Gunnlög Kolbes forskningsresultat.   52

 Lindgrens rationella och förnuftiga resonemang kring barnuppfostran är något som 

många läsare kan uppleva vara ett perspektiv som ter sig särskilt eftertraktansvärd. Detta 

öppnar för möjligheter för läsarna att identifiera sig med Lindgrens förespråkade föräldrastil. 

  Petra Krantz Lindgren, ”Kan du? Eller vill du?” (2010-05-21), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/51

2010/05/21/kan-du-eller-vill-du/ (2015-01-03).
  Kolbe 2001, s. 138.52
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Ett exempel på när Lindgren för ett resonemang som många läsare kan vilja identifiera sig 

med är när Lindgren i ett inlägg redogör för en kommunikationsmodell mellan föräldrar och 

barn: 

Jag vill gärna betona att syftet med den modell jag kommer att beskriva är att underlätta för barnet 
att höra det som sägs med den egna medkänslan påkopplad. Det är inte detsamma som att barnet 
alltid är villig att göra som föräldern vill. Barnets svar kan fortfarande bli ”nej”. Modellen erbjuder 
alltså inget respektfullt ”knep” för att få barnen att lyda. Däremot kan modellen bidra till att skapa 
kontakt mellan föräldrar och barn. Ur kontakt kan samarbete och ömsesidigt accepterade lösningar 
växa fram.  53

Den tydliga distinktionen mellan lydnad och kontakt Lindgren beskriver vittnar om ett förnuft 

och intellektualitet gällande sättet att betrakta kommunikation med barn. Att på ett 

ändamålsenligt sätt beskriva förutsättningarna för kommunikationsmodellen skapar även det 

möjligheter för Lindgrens läsare att identifiera sig med hennes karaktär. Att som läsare istället 

vilja använda ”knep” för att få barnen att lyda framställs i en ofördelaktig dager medan 

Lindgrens föreslagna modell lyfts fram till det enda rationella sättet att agera efter om 

föräldern vill respektera sitt barn. Ett liknande exempel på hur Lindgren rationellt ställer två 

typer av föräldraskap mot varandra finns då en läsare ifrågasätter logiken i den uppfostran 

Lindgren förespråkar. I en kommentar till den kritiska läsaren svarar Lindgren: 

Nä, så lätt är det förstås inte! Allt jag skriver om här på bloggen hänger ihop. Det räcker inte att 
visa förståelse för barnets känslor och vips så får jag en lydig unge. Inget av det jag skriver bör 
läsas som enkla knep eller metoder för att få barn som lyder. Allt hänger ihop och utgör 
tillsammans ett respektfullt förhållningssätt som förhoppningsvis resulterar i barn och vuxna som 
samarbetar.  54

Den talspråkliga stilen med uttryck som ”nä”, ”vips” och ”unge” Lindgren yttrar i den här 

kommentaren kan visserligen tolkas som ett försök att på ett lättförståeligt sätt förklara 

sammanhanget för läsaren som ifrågasatt Lindgrens förespråkade barnuppfostran, men stilen 

befäster även en underliggande attityd. Det tycks för Lindgren förefalla oresonligt att tolka 

hennes texter såsom läsaren har gjort, och när hon sedan övergår från den något överdrivna 

  Petra Krantz Lindgren, ”För att bli ense i sak måste man vara ense om vilken sak man pratar! (Gränser med 53

respekt, del 3)” (2012-11-20), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/2012/11/20/for-att-bli-ense-i-sak-
maste-man-vara-ense-om-vilken-sak-man-pratar-granser-med-respekt-del-3/ (2015-01-03).

  Petra Krantz Lindgren, ”Varför blir det så ofta tjafs om självklarheter?” (2011-09-05), En annan du, http://54

petrakrantzlindgren.se/2011/02/22/varfor-blir-det-sa-ofta-tjafs-om-sjalvklarheter/ (2015-01-03).
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talspråkliga stilen till en stil med ordval som hon normalt använder, som ”barn” istället för 

”unge”, kan det tyckas som ett exempel på förlöjligande av de läsare som ifrågasätter henne. 

Kontrasten mellan de två stilarna som visas i kommentaren ställer också läsarna inför att 

identifiera sig antingen som en förälder som genom enkla knep vill ha en lydig unge, eller en 

förälder som vill ha ett respektfullt och samarbetande förhållande till sitt barn. Att som läsare 

identifiera sig med det senare alternativet kan i kontexten uppfattas som mest fördelaktigt.  

 Petra Krantz Lindgrens visar upp en rationell och förnuftig karaktär i den 

intimiserande diskursen på bloggen En annan du, som bidrar till att hon vinner trovärdighet 

och därigenom auktoritet. Karaktärsdrag grundande på förnuft och rationalitet kan tyckas vara 

särskilt åtråvärt för många läsare att identifiera sig med i kontexten föräldraskap, vare sig de 

redan känner sig som rationella eller förnuftiga eller om de istället önskar sig besitta de 

egenskaperna. 

2.1.4 Empati 

Utöver ett uppvisande av förnuft och goda moraliska egenskaper kan en retor vinna 

trovärdighet genom att visa välvilja. Att visa välvilja gentemot publiken kan göras på flera 

sätt, som att visa intresse, förståelse och empati för publikens situation eller värderingar. Som 

tidigare nämnt kännetecknas den intimiserande diskursen på bloggen En annan du av Petra 

Krantz Lindgrens empatiska uppmärksammande av andras upplevelser och känslor.  

 Men även om Lindgren ofta bemöter föräldrar på ett empatiskt sätt tycks det snarare 

vara en förevändning för att Lindgren ska kunna belysa att hennes största empatiska 

engagemang finns hos barn. I en kommentar beskriver läsaren ”su” en situation där sonen på 

nästan fyra år utför sina behov i kläderna ”med flit” för att han ”vill ha all uppmärksamhet”. 

”su” säger till sonen att han gör läsarens ”liv tråkigt just nu” och Lindgren svarar bland annat: 

Jag förstår på det du skriver att det är svårt, att du är helt slut som mamma och människa och jag 
lider med dig. Jag vet precis vad sömnbrist och utmattning gör med en! Och samtidigt. Din 
fyraåring är för liten för att förmå sätta sina behov på vänt. Han kommer att fortsätta söka vägar att 
få det han behöver.  55

  Petra Krantz Lindgren, ”Brukar ditt barn göra dig irriterad? (Gränser med respekt, del 5)” (2012-12-06), En 55

annan du, http://petrakrantzlindgren.se/2012/12/06/brukar-ditt-barn-gora-dig-irriterad-granser-med-respekt-
del-5/ (2015-01-03).
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Lindgren visar på en förståelse för läsarens situation och känslor genom att bland annat påtala 

att hon personligen vet vilka effekter sömnbrist och utmattning kan ha. Detta förtroliga och 

personliga tilltal vittnar om en empati för läsaren, men det går inte att undvika att Lindgren 

sympatiserar med barnet. När Lindgren skriver ”Och samtidigt. Din fyraåring är för liten för 

att förmå” är det tydligt att Lindgren sätter sonens behov i en högre position än läsarens.    56

 Den empati Lindgren riktar mot barnen har i förlängningen ett uppvisande av välvilja 

mot läsarna. Att ta ta parti för barnen och måna om deras känslor och upplevelser är något 

som många föräldrar upplever som viktigt. Då Lindgrens förespråkade barnuppfostran bygger 

på att uppnå en ömsesidig respekt och samarbetande relation mellan barn och föräldrar kan 

hennes tydliga empati för barnen också appliceras på läsarnas familjesituationer. Många 

föräldrar som söker sig till föräldrarådgivare kan som tidigare nämnt uppleva en konfliktfylld 

relation till sina barn, och om Lindgrens barnuppfostran kan erbjuda en relation som bygger 

på respekt snarare är konflikt kan det tolkas som en välvilja gentemot läsarna.  

 Men tidvis kan Lindgrens tydliga fokus på barnens behov riskeras att uppfattas som 

skuldbeläggande för föräldrar. När Lindgren beskriver en situation där det är viktigt för 

föräldrar att svara på vad barn uttrycker snarare än vad de förmodligen känner bygger hon 

resonemanget på en fiktiv dialog: 

När föräldern svarar på barnets ord (snarare än på barnets känsla) låter det ungefär så här: 
Barnet: ”Jag vill se en film till!”  
Föräldern: ”Nu har jag varit med dig hela dagen! Vi har både fikat och varit på bio. Kan du inte 
vara nöjd med det istället för att gnälla om ännu mer!?” 
Vad händer i ett barn som hör det här svaret? Jag gissar att han känner sig missförstådd. Han är ju 
hur nöjd som helst! Jag anar också för att förälderns svar väcker oroliga funderingar hos barnet: 
”Var det en uppoffring för mamma att vara med mig?! Hade hon inte lika kul som jag?”  57

Lindgrens tydliga fokus på barnets uppfattningar och känslor i dialogen framställer föräldern i 

det här fallet som särskilt okänslig, då frågan huruvida det skulle vara en uppoffring för 

föräldern att tillbringa tid med barnet avslutar resonemanget. Även om Lindgrens stil 

innehåller försiktighetsmarkörer såsom ”jag gissar” och ”jag anar” så blir resultatet för de 

föräldrar som identifierar sig med den fiktiva föräldern i dialogen att de förmodligen känner 

skuld för hur de har betett sig.  

  Ibid.56

  Petra Krantz Lindgren, ”Varför blir barnen aldrig nöjda?!” (2011-09-05), En annan du, http://57

petrakrantzlindgren.se/2011/09/05/varfor-blir-barnen-aldrig-nojda/ (2015-01-03).
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 Att mer eller mindre skuldbelägga föräldrar, särskilt i en tid där det i olika medier ofta  

förekommer påståenden om att föräldrar upplever en oberättigad känsla av dåligt samvete för 

sina barn, är ett förhållandevis känsligt område.  Lindgren tar upp påståendet om oberättigat 58

dåligt samvete i ett inlägg där hon framhåller att dåligt samvete hos föräldrar ofta är en 

befogad känsla: 

Jag hör ofta påståendet att föräldrar bär på en massa obefogat dåligt samvete. Att man inte skall 
grotta ner sig. Att man skall tänka att man är good enough. Jag tror tvärtom! Föräldrars dåliga 
samvete är alltid befogat, i bemärkelsen ”värt att lyssna på”. Det bär på budskap från ditt inre och 
vill berätta för dig att det finns risk att du håller på att missa något som egentligen är väldigt viktigt 
för dig. […] Att inte lyssna på sitt dåliga samvete, att istället trycka undan det med hänvisning till 
att ”alla har dåligt samvete för något” eller ”jag gör så gott jag kan”, är lite som att plocka bort 
batteriet ur brandvarnaren när den tjuter – utan att först ha försäkrat sig om att det inte brinner.  59

Lindgren menar att det dåliga samvete föräldrar kan uppleva signalerar att de kan vara 

missnöjda med något i relationen till sina barn. Detta i sig är ett tecken på en välvilja mot 

läsarna då Lindgren anser att för att föräldrar ska må bättre psykiskt bör de ta itu med det 

dåliga samvetet snarare än att förtränga det. Men i kontexten föräldraskap och föräldra-

rådgivning i det samtida Sverige det är kontroversiellt att påstå att dåligt samvete är befogat, 

och risken finns att ett sådant påstående uppfattas som ett skuldbeläggande av läsarna. 

Samtidigt är det Lindgrens empatiserande för barnen till föräldrar med dåligt samvete som 

kan leda till att skuldbeläggandet inte resulterar i att Lindgren inte tappar trovärdighet då hon  

uppvisar en karaktär som vill barnen, och i förlängningen föräldrarna, väl. 

 Petra Krantz Lindgrens uppvisande av välvilja är främst synligt i den empati hon visar 

för barn, men även då hon erkänner och sympatiserar med föräldrars upplevelser. Genom att 

visa på empati för barns situationer, med föräldrar som exempelvis svarar på barns ord snarare 

än deras känslor eller sätter sina egna behov över barnens, visar Lindgren att hon i egenskap 

av föräldrarådgivare finns till för att skapa en bättre samvaro för barnens skull, snarare än att 

enbart underlätta vardagen för föräldrars skull. Det är dock diskutabelt om alla Lindgrens 

läsare uppfattar det som en välvilja riktad mot dem, och utifrån Lindgrens uppvisade empati 

  Exempelvis menar överläkaren David Eberhard som på senaste tid fått alltmer uppmärksamhet för sin roll 58

som föräldrarådgivare att ”det räcker att vara good enough som förälder”. Maria Nöjd, ”’Dags att återerövra 
makten från barnen’” 6/11 2013, Förskolan, http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2013/11/06/dags-
atererovra-makten-fran-barnen (2015-01-03).

  Petra Krantz Lindgren, ”Förälder: Bli fri från ditt dåliga samvete genom att lyssna på vad det har att 59

säga!” (2014-05-26), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/2014/05/26/foralder-blir-fri-fran-ditt-daliga-
samvete-genom-att-lyssna-pa-vad-det-har-att-saga/ (2015-01-03).
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som en ethos-strategi är den i jämförelse med ödmjukhet och rationalitet inte lika bidragande 

till hennes trovärdighet. 

2.2 Etik 
Petra Krantz Lindgrens förespråkade barnuppfostran ställer sig kritisk mot många av de 

metoder för barnuppfostran som är allmänt vedertagna i Sverige (såsom positiva 

bedömningar). Då en förälders barnuppfostran utsätts för kritik kan detta upplevas som 

särskilt känsligt för många föräldrar då det indikerar att de gör sina barn orätt. I det 

deltagarorienterade klimatet på bloggen En annan du finns det som tidigare nämnt i avsnitt 

2.1.1 en viss förtrolighet och öppenhet mellan Lindgren och läsarna. Det är därför intressant 

hur Lindgrens förhållande till hennes läsare på bloggen ser ut utifrån ett etiskt perspektiv. För 

att kunna undersöka detta analyseras materialet utifrån George E. Yoos teori om etiska 

appeller. 

2.2.1 Samförståndsfaktorn 

Samförståndsfaktorn inkluderar de etiska appeller som innebär att en retor söker efter en 

ömsesidig förståelse mellan retorn och publiken.  Som jag konstaterade i avsnittet om den 60

intimiserande diskursen finns det stora likheter mellan Petra Krantz Lindgrens barnuppfostran 

och sättet hon förhåller sig till läsarna i bloggen. Då Lindgrens filosofi om barnuppfostran i 

stort går ut på att söka efter förståelse och skapa samarbete mellan barn och föräldrar är det 

intressant att se huruvida det går att utläsa en samförståndsfaktor som involverar mer än bara 

en acceptans om de slutsatser Lindgren förespråkar i sina texter.  

 I materialet finns otaliga exempel på hur Lindgren söker en ömsesidig överens-

kommelse med läsarna, hon understryker att kontakt är avgörande i interaktion med andra 

människor.  Då Lindgren ofta inleder inlägg genom att beskriva en fiktiv dialog av en 61

vardaglig situation, här i kontexten att ett barn inte vill ha flytväst på en brygga under en 

kommande fiskeutflykt, ägnar hon sedan ett stycke åt att söka samförstånd med läsarna:  

  Yoos 1979, s. 50–51. 60

  Petra Krantz Lindgren, ”Hur svårt kan det vara att fatta!? (Om när barn inte förstår, trots att de ”borde” göra 61

det…)” (2013-10-08), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/2013/10/08/hur-svart-kan-det-vara-att-fatta-
om-nar-barn-inte-forstar-trots-att-de-borde-gora-det/ (2015-01-03).
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Känner du igen situationen? Det som börjar som ett mysigt köksbordssnack förvandlas snabbt till 
en trist konflikt. Glädje och gemenskap byts mot irritation och besvikelse. Du känner dig ledsen 
och undrar vad som hände. Du ville ju bara väl. Berätta vad som gäller. Vara tydlig. Det fattar väl 
vem som helst att man inte kan simma med kläderna på i djupt, kallt vatten […]  62

Frågorna Lindgren ställer söker identifikation och samförstånd med läsarna. Däremot är det 

tydligt att det här försöket till samförstånd i ett kort stycke också är en ansats till att leda in 

läsaren till ett annat sätt att förhålla sig till diskussionen med flytvästen. Då den efterföljande 

texten i inlägget driver en tes om att den tidigare fiktiva dialogen var problematisk och i själva 

verket har förtryckt barnets mentala svängrum är det också svårt att uppfatta Lindgrens försök 

till samförstånd som genuint. När Lindgren avslutar texten med ”Barn är smarta. De vet oftast 

vad som är bra för dem. Om föräldrarna lämnar utrymme för eftertanke.” finns det en risk att 

stycket som tidigare kunde uppfattas vara präglat av samförstånd snarare framställs som 

nedlåtande gentemot de läsare som känt igen sig i situationen.  63

 Hur Lindgren bekräftar läsarnas känslor i inläggens kommentarer – vare sig läsarna är 

positivt eller negativt inställda till texten eller om de uttrycker en problematisk situation och 

söker råd – grundas i en mer genuin ömsesidig förståelse. Lindgren tycks vara noggrann med 

att försöka sätta sig in i läsarnas situation. I ett inlägg diskuterar Lindgren vad som är det 

bakomliggande behovet för barns ageranden. Inlägget genererade många kommentarer där en 

av läsarna, ”Camilla”, frågar vad hon ska göra åt en situation där ett sjuårigt barn får många 

vredesutbrott och inte visar någon respekt för föräldrarna. Lindgren svarar inledningsvis:  

Hej Camilla, Jag förstår på det du skriver att du känner dig både orolig och frustrerad och längtar 
efter stöd? Att uppleva gemenskap och förståelse? Ett familjeliv i harmoni? Du skriver: ”Det 
spelar ingen roll hur arga vi blir på henne, hon har ingen respekt.” Jag känner mig både orolig och 
undrande när jag läser det. För mig är respekt något som går i två riktningar i en relation. Den 
respekt man får brukar stå i direkt proportion till den respekt man ger. Jag kan inte se hur ni skulle 
kunna få ett barn som respekterar er genom att ni blir arga och skäller.  64

I det här fallet framstår sökandet efter en ömsesidig förståelse mer genuin. Lindgren ställer sig 

öppet kritisk mot påståendet om bristen på respekt samtidigt som hon försöker uppnå en 

  Petra Krantz Lindgren, ”Varför blir det så ofta tjafs om självklarheter?” (2011-02-22), En annan du, http://62

petrakrantzlindgren.se/2011/02/22/varfor-blir-det-sa-ofta-tjafs-om-sjalvklarheter/ (2015-01-03).
  Ibid.63

  Petra Krantz Lindgren, ”Frågan jag önskar att flera föräldrar funderade över” (2012-02-26), En annan du, 64

http://petrakrantzlindgren.se/2012/02/26/fragan-jag-onskar-att-fler-foraldrar-funderade-over/#comments 
(2015-01-03).
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kontakt och förståelse med läsarens situation och känslor. Då ”Camilla” har bett Lindgren om 

synpunkter blir vädjandet till en ömsesidig förståelse egentligen inte nödvändigt eftersom 

Lindgren redan uppnått en tydlig auktoritet i situationen. Lindgren skulle ha kunnat ignorera 

att sympatisera med läsaren och på en gång delgivit sina råd, men eftersom hon lägger vikt 

vid att etablera en överenskommelse innan rådgivningen kan detta ses som ett exempel på 

samförståndsfaktorn. 

 Yoos poängterar att om en retor söker efter en ömsesidig förståelse enbart för att  

försöka övertyga publiken om sin tes vädjar inte det till samförståndsfaktorn.  Petra Krantz 65

Lindgren är en föräldrarådgivare vars texter är inriktade på att delge hennes syn på 

barnuppfostran och att ge läsarna råd. Det blir då problematiskt huruvida Lindgrens försök att 

söka ömsesidig förståelse kan klassas som ett bruk av samförståndsfaktorn, eftersom syftet 

ändå är att få läsarna övertygade om att hennes sätt är mest lämpligt. De försök att visa på 

samförstånd i de rådgivande inläggen tar sig snarare uttryck i att framstå som nedlåtande 

gentemot föräldrarna i inläggens fulla kontext. Däremot finns det – främst i svar på läsares 

kommentarer – exempel på det som kan uppfattas vara en uppriktig önskan att söka förståelse 

och samförstånd.  

2.2.2 Rationalitetsfaktorn 

Rationalitetsfaktorn, när retorn vädjar till publikens rationella autonomi, bygger på att retorn 

först måste ha en ömsesidig förståelse enligt samförståndsfaktorn med publiken. Som det 

diskuterades i föregående avsnitt är det problematiskt att i Petra Krantz Lindgrens rådgivande 

inlägg utläsa det som Yoos kallar en genuint etisk appell enligt samförståndsfaktorn. Däremot 

finns fall av en vädjan efter ömsesidig förståelse i Lindgrens kommentarer. För att finna 

exempel på rationalitetsfaktorn kommer det tidigare exemplet med läsaren ”Camilla” och 

hennes sjuåring med vredesutbrott att undersökas. I samma kommentarer som tidigare citerats 

fortsätter Lindgren med att ge ”Camilla” mer konkreta råd: 

– Fråga er själva när hon lugnat ner sig och ni tänker att ni vill prata och förklara ert beteende och 
varför ni blev arga på hennes: ”Vet hon inte redan det vi tänker säga?” Om svaret är jo, det vet 
hon, så är mer information helt överflödig. Den kommer bara att resultera i att hon mår ännu 
sämre. Och beter sig ännu sämre. Den negativa spiralen igen… Min gissning är att det är därför 
hon inte vill prata med er – för att hon inte vill riskera att få höra ännu fler anklagelser.  […] Det är 

  Yoos 1979, s. 51.65

!26



ganska tuffa och raka råd jag ger er Camilla. Jag vill gärna veta hur du reagerar på det jag 
skriver!  66

Då Lindgren tidigare uppnått en ömsesidig förståelse med läsaren försöker Lindgren påvisa 

att ”Camillas” sätt att hantera den problematiska situationen är fel. Det är en känslig situation 

där Lindgren i rollen som rådgivare har en maktposition över läsaren som uttryckligen bett 

om hjälp. Att Lindgren uttrycker att hennes råd är ”tuffa och raka” och sedan efterlyser 

läsarens reaktion indikerar att hon inte i sin rådgivning fördömt ”Camilla” för en irrationalitet, 

utan Lindgren har i enlighet med Yoos rationalitetsfaktor möjliggjort för publiken att 

ifrågasätta retorn. Lindgren har i likhet med agerandet där hon sökt en ömsesidig förståelse 

ingen skyldighet att appellera till läsarens rationella integritet, likväl gör hon det, vilket tyder 

på en genuint etisk appell. Detta är något som är särskilt framträdande när Lindgren i flera 

situationer har en tydlig maktposition över läsare som ber om råd. 

 Men det går också att finna exempel då Lindgrens vädjande till ömsesidig förståelse 

inte fullföljs av ett vädjande till läsarnas rationella autonomi. Ett exempel är när Lindgren av 

misstag svarar på en kommentar som var riktad till en annan läsare. I kommentatorsfältet 

utbryter ett meningsutbyte som gör att Lindgren hamnar i försvarsställning: 

Jag känner mig därför lite ledsen när jag läser dina ord (”Den var ju tydligt under Susannes och 
talade om en kille. Med “!?” efter kommentaren verkar det lite aggressivt och snabbdömande.”) 
Det är viktigt för mig att bli förstådd i att jag anstränger mig till max och att jag vill mina läsare 
väl.  67

Lindgren reagerar här på att läsaren som ifrågasatt Lindgrens första kommentar har använt 

”?!” för att understryka hennes misstag. Lindgren menar att ”?!” markerar aggressivitet och 

fördömande. Det är intressant i sammanhanget att flera av Lindgrens fiktiva dialoger samt 

rubriker till inläggen på bloggen är utformade som frågor följt av ”?!”. Exempelvis återfinns 

det i inlägget ”Hur svårt ska det vara att fatta?! (Om när barn inte förstår, trots att de ’borde’ 

göra det…)” där Lindgren bland annat beskriver att många föräldrar som upplever 

  Petra Krantz Lindgren, ”Frågan jag önskar att flera föräldrar funderade över” (2012-02-26), En annan du, 66

http://petrakrantzlindgren.se/2012/02/26/fragan-jag-onskar-att-fler-foraldrar-funderade-over/#comments 
(2015-01-03).

  Petra Krantz Lindgren, ”När du skäller på mig mamma är det svårt för mig att älska mig själv” (2012-02-19), 67

En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/2012/02/19/nar-du-skaller-pa-mig-mamma-ar-det-svart-for-mig-
att-alska-mig-sjalv/ (2015-01-03).
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kommunikationsproblem med barn vänder sig till henne.  Rubriken till inlägget är 68

formulerad utifrån perspektivet från föräldrarna med kommunikationsproblem, och Lindgrens 

markerande av ”?!” skulle då visa på att hon själv föreskriver de föräldrarna en aggressiv och 

fördömande attityd. Yoos menar att det gäller för retorn att efter att ha sökt en gemensam 

förståelse försöka överbevisa publiken utan att fördöma dem.  Det är därför intressant att det 69

går att utläsa en subtilt fördömande attityd mot läsarna hos Lindgren trots hennes ständiga 

strävande efter gemensam förståelse. 

 Det går att finna det som George E. Yoos skulle definiera som genuint etiska exempel 

på rationalitetsfaktorn i den intimiserande diskursen på Petra Krantz Lindgrens blogg, men 

främst i de fall där Lindgrens maktposition är tydlig. Men genomgående i bloggen En annan 

du finns exempel på hur Lindgren har en underliggande fördömande attityd gentemot läsare 

av en annan åsikt än hennes egen. Detta kan ses som något motsägelsefullt då Lindgren flera 

gånger påtalat att hennes sätt inte behöver vara det enda rätta.  

  

2.2.3 Jämlikhetsfaktorn 

Då det går att uppfatta en viss ojämlikhet i förhållandet mellan publiken och retorn är det dels 

viktigt att retorn erkänner att det finns en jämlikhet mellan retorn och publiken samt att retorn 

inte får inta en auktoritär position utan att den först erkänts av publiken.  Petra Krantz 70

Lindgren har i egenskap av att vara en förhållandevis välkänd föräldrarådgivare en auktoritär 

position grundad i maktförhållandet mellan henne som rådgivare och läsarna som söker råd. 

Men då Lindgren uppvisar en ödmjukhet inför sin roll som föräldrarådgivare och har ett 

formellt pragmatiskt förhållande till andra typer av barnuppfostran går det att konstatera att 

Lindgren inte officiellt intar en auktoritär position, utan låter beslutet att acceptera hennes 

auktoritet eller inte vila hos läsarna. 

 I de rådgivande inläggen på bloggen En annan du har Lindgrens pedagogik som 

fokuserar på barnens känslor och upplevelser tidvis en ganska oförlåtlig ton mot föräldrar som 

sätter sina behov före barnens. Detta kan leda till att läsare inte upplever en jämlikhet med 

Lindgren eftersom det kan tolkas som att hon inte visar någon som helst svaghet i sitt 

  Petra Krantz Lindgren, ”Hur svårt kan det vara att fatta!? (Om när barn inte förstår, trots att de ”borde” göra 68

det…)” (2013-10-08), En annan du, http://petrakrantzlindgren.se/2013/10/08/hur-svart-kan-det-vara-att-fatta-
om-nar-barn-inte-forstar-trots-att-de-borde-gora-det/ (2015-01-03).

  Yoos 1979, s. 52.69

  Yoos 1979, s. 53.70
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föräldraskap. Men en viktig distinktion som Lindgren understryker mellan sitt personliga 

föräldraskap och rollen som föräldrarådgivare förklarar hon bland annat i en kommentar till 

en läsare som menar att Lindgrens beskrivna tillvaro i familjelivet förefaller ”utopisk”: 

Jag vill gärna bli förstådd i att det här är ingen mammablogg. Det är ingen dagbok där jag redogör 
för livet med mina barn. Jag har också dåliga dagar. Dagar när jag skriker på mina ungar och 
tänker när de somnat att ”imorgon vill jag göra annorlunda!”  71

Då Lindgren markerar att hon, liksom många av de föräldrar som söker rådgivning, också har 

”dåliga dagar” bidrar det till att föräldrar kan känna en jämlikhet med henne som privatperson 

och därigenom kan acceptera hennes auktoritet i rollen som föräldrarådgivare. Ett liknande 

förlopp sker när Lindgren i inlägget om att hon ställer sig emot att uppfattas som en ”guru” 

eller ”frälsare” i sin roll som rådgivare skriver hur hon upplevde situationen när hon släppte 

taget om en föräldrarådgivare som hon själv betraktat som en ”Gud”: 

Det var ett långt och smärtsamt arbete där jag omvärderade mycket, översköljdes av både skuld 
och skamkänslor i relation till en del saker jag hade gjort och många gånger förtvivlade över att det 
inte längre fanns ett rätt svar, utan att det alltid fanns ”å ena sidan och å andra sidan” – en massa 
ställningstaganden att göra.   72

Lindgrens utläggning visar på att hon inte alltid haft den pedagogiska inställningen till sina 

egna barn som hon förespråkar i bloggen. Hon visar att hon liksom många av läsarna 

ifrågasatt sitt föräldraskap, och reaktionerna till inlägget vittnar om att läsarna identifierar sig 

med Lindgrens tankar. Utläggningar av en privat karaktär som detta visar på en jämlikhet med 

läsarna. 

 Ett viktig element för att publiken ska acceptera Petra Krantz Lindgren som jämlik och 

låta henne inta en auktoritär position tycks vara att Lindgren uppvisar ödmjukhet, reflektion 

och tvivel för sitt personliga föräldraskap. Vid ett granskande av bloggen som helhet appell-

erar  Lindgren till jämlikhetsfaktorn, men för läsare som enbart läser några inlägg och inte har 

kännedom om henne sedan tidigare kan det vara problematiskt att bara acceptera Lindgrens 

  Petra Krantz Lindgren, ”Därför är jag kritisk mot belöningssystem för barn” (2013-03-25), En annan du, 71

http://petrakrantzlindgren.se/2013/03/25/darfor-ar-jag-kritisk-mot-beloningssystem-for-barn/#comments 
(2015-01-03).

  Petra Krantz Lindgren, ”Jag litade mer på Anna Wahlgren än på mig själv” (2012-03-12), En annan du, http://72

petrakrantzlindgren.se/2012/03/21/jag-litade-mer-pa-anna-wahlgren-an-pa-mig-sjalv/ (2015-01-03).
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auktoritära positionering som föräldrarådgivare enbart på grunderna att hon visar en 

ödmjukhet och försiktighet i sina uttalanden.  

2.2.4 Värdefaktorn 

För att kunna appellera till värdefaktorn bör retorn enligt Yoos erkänna att publikens 

önskemål har ett verkligt värde för retorn, men detta innebär inte att retorn måste ge sken av 

att försöka uppfylla dem.  Petra Krantz Lindgren söker ofta erkänna läsarnas känslor och 73

värderingar i  rådgivande inlägg och kommentarer men i rollen som föräldrarådgivare finns 

det också en viss förväntan på att hon ska försöka uppfylla läsarnas önskemål. Men Lindgren 

bemöter sällan läsarnas efterfrågningar efter mer konkreta och handfasta metoder för att lösa 

problematiska familjesituationer, som när signaturen ”Kina” frågar efter råd att snabbt lösa 

konfliktfyllda situationer med sin fyraåring: 

Nix, jag har inga knep för att snabbt komma ur den typen av situationer. Åtminstone inga som inte 
inkluderar att barnet blir rädd för dig eller upplever sig kränkt. Och jag tolkar det du skriver som 
att det inte är något du vill uppnå?  74

Lindgren erkänner läsarens behov i meningen ”och jag tolkar det som du skriver” samtidigt 

som hon frånsäger sig att ge råd som skulle ge negativa inverkningar på barnet. Ett liknande 

exempel är när läsaren ”Lisa” i en kommentar är rådvill för hur hon ska få den ett-årige sonen 

att somna bättre svarar Lindgren: 

Gissar att du är mån om att din son skall känna sig trygg när han somnar? Är det så? Och samtidigt 
är du trött och längtar efter vila och återhämtning? Att du sitter med din son på kvällen bidrar till 
hans trygghet, men inte till din vila, eller hur!? Frågan blir därför – hur kan du hjälpa din son till 
trygghet utan att du själv måste sitta där?  75

Lindgren söker efter att erkänna ”Lisas” önskemål: att kunna få vila själv men att sonen ska 

somna tryggt. Att hon sedan inte ger läsaren några konkreta tips utan överför ansvaret för 

sonens trygghet och ”Lisas” vila tillbaka till läsaren indikerar att Lindgren lyckats erkänna 

värderingarna utan att göra det som enligt Yoos är skenheliga försök att uppfylla dem.   76

  Yoos 1979, s. 53–54.73

  Petra Krantz Lindgren, ”Är barn möjligen lite trögfattade?!” (2014-03-25), En annan du, http://74

petrakrantzlindgren.se/2014/03/25/ar-barn-mojligen-lite-trogfattade/ (2015-01-03).
  Petra Krantz Lindgren, ”Frågan jag önskar att fler föräldrar funderar över” (2012-02-26), En annan du, http://75

petrakrantzlindgren.se/2012/02/26/fragan-jag-onskar-att-fler-foraldrar-funderade-over/ (2015-01-03).
  Yoos 1979, s. 54.76
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 Det finns en viss problematik i att undersöka om Petra Krantz Lindgrens erkännande 

av publikens värderingar har ett verkligt värde för henne. Men George E. Yoos menar att så 

länge retorn erkänner publikens värderingar och önskningar samt föreslår en god anledning 

till att inte uppfylla dem är det i enlighet med värdefaktorn.  Lindgrens erkännande av läsares 77

önskemål som hon inte har en intention att uppfylla grundas ofta i resonemang som kretsar 

kring barns välbefinnande. För många föräldrar är barnens välbefinnande en särskilt god 

anledning att inte få sina egna önskningar uppfyllda. I det avseendet uppfyller Lindgren i 

många fall kriterierna för värdefaktorn i relationen med sina läsare. 

  Yoos 1979, s. 53.77
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3 Sammanfattning och slutsats 
Syftet med den här undersökningen har varit att genom en granskning av Petra Krantz 

Lindgrens blogg En annan du undersöka hur auktoritet och trovärdighet byggs inom den 

ödmjukare, intimiserande diskursen kring barnuppfostran och föräldrarådgivning. För att 

uppnå syftet utgick jag från två frågeställningar vilka berörde Lindgrens ethos-strategier samt 

hur Lindgrens etiska relation till läsarna ser ut på bloggen.  

 I den första delen av analysen undersöktes de ethos-strategier Lindgren använder sig 

av. Då den intimiserande diskursen varit central i undersökningen var det angeläget att 

inledningsvis karakterisera den på Lindgrens blogg En annan du. De mest framträdande 

dragen i diskursen som jag fann var ett öppet och förtroligt förhållande mellan Lindgren och 

hennes läsare, ett ödmjukt tilltal, en rationell ton samt en empatisering av andras upplevelser.  

 Den ödmjukhet, rationalitet och empati som Lindgren uppvisar användes som 

underlag för undersökningen av ethos-strategier från ett pragmatiskt perspektiv på ethos. 

Undersökningen visade att Lindgrens uppvisande av ödmjukhet och rationalitet är de främst 

bidragande strategierna till hennes trovärdighet och auktoritet. Resultaten visade i likhet med 

den tidigare forskning uppsatsen utgått från att läsarnas möjlighet att identifiera sig som en 

förälder vilken delar Lindgrens värderingar och perspektiv på barnuppfostran varit betydande 

för hennes trovärdighet. Undersökningen indikerade vidare på att Lindgrens uppvisande av 

empati som främst kretsade kring barns behov förmodligen inte bidrog till hennes 

trovärdighet i samma utsträckning som ödmjukhet och rationalitet då det finns en risk att 

läsarna upplever skuld och dåligt samvete. 

 Uppsatsens etikavsnitt utgick från den öppenhet och förtrolighet som den intimi-

serande diskursen på bloggen En annan du kännetecknas av. I det deltagarorienterande 

klimatet som råder på bloggen En annan du prövades George E. Yoos teorier om etiska 

appeller. Undersökningen visade på vissa problem att applicera teorin på materialet. Delvis 

beroende på svårigheten att bedöma det som är genuint etiskt och dels då Lindgrens roll som 

föräldrarådgivare innebär att hennes intention är att rådgiva och i förlängningen övertala 

läsare utifrån hennes förespråkade barnuppfostran. Enligt Yoos kan exempelvis ett sökande 

efter gemensam förståelse inte vara en genuint etisk appell om retorns syfte till att söka en 
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sådan är att övertala.  Men i materialet fanns exempel på samtliga av de etiska appellerna, i 78

synnerhet beträffande värdefaktorn. 

 Undersökningens slutsats visar således att de mest avgörande strategier för Petra 

Krantz Lindgrens trovärdighet och auktoritet som föräldrarådgivare är att ge säkra rationella 

påståenden genom en ödmjuk och intimiserande diskurs. I bloggens kommentarer 

upprätthåller Lindgren en tidvis genuint etisk relation till sina läsare, vilket bidrar till en ökad 

trovärdighet och auktoritet. Lindgrens mer kontroversiella åsikter omges av försiktighets-

markörer och en betoning på barns känslor vilket även det möjliggör en ökad trovärdighet. 

Den subtilt nedlåtande attityd Lindgren visar mot oliktänkande skyls av en formell typ av 

ödmjukhet, men tvingar läsaren att ta ställning till huruvida hen vill identifiera sig som en 

förälder som delar Lindgrens värderingar eller som en förälder vars värderingar i kontexten 

ofta framställs i en särskilt ofördelaktig dager.  

  Yoos 1979, s. 51.78
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