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Sammanfattning 
Föreliggande studie är en diskursanalys vars syfte är att undersöka hur den svenska tidskriften 
Vi föräldrar framställer föräldraroller samt om det skett en förändring gällande detta mellan 
åren 1987-2017. Studiens utgångspunkt är socialkonstruktivistisk varpå diskursbegreppet 
används både som metod och teoretiskt analysverktyg, för att uppnå en bredare förståelse av 
resultatet. Det empiriska materialet består av utgåvor från tidskriften Vi föräldrar vilka 
begränsas till åren 1987, 1996, 2005 och 2017. Diskursanalys används då ambitionen är att 
synliggöra och problematisera tidskriftens innehåll, både i text och bild. Studiens resultat 
visar att mamma- och papparoller framställs olika beroende på förälderns könstillhörighet. 
Resultatet visar även att det skett en förändring gällande mamma- och papparollerna i Vi 
föräldrar. Papparollen förändras från att mellan 1987 och 2005 skildras som lekpappa, 
hjälpare och assistent till mamman, till att under 2017 framställas som en mer deltagande och 
ansvarstagande pappa. Mammarollen förändras från att under 1987 och 1996 framställas som 
husmoder till att 2005 inta en mer projektliknande roll, under 2017 synliggörs diskursen om 
eftersträvandet av den perfekta mamman. Vidare framkommer att tidskriftens innehåll och 
framställning av föräldraroller följer det svenska samhällets utveckling mot ett mer jämställt 
föräldraskap. Studien ämnar bidra till förståelse för medias påverkan och bidragande till 
reproducering av traditionella könsroller med ambitionen att påverka till ett ökat normkritiskt 
förhållningssätt inom socialt arbete.  
 
Nyckelord: Föräldraskap, mammaroller, papparoller, genus, kön, media, tidskrift, 
jämställdhet, diskursanalys  
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Abstract  
This study is a discourse analysis which purpose is to examine how the Swedish magazine We 
Parents (Vi föräldrar) construct parenting roles. It also aims to examine if there’s been a 
change between the years 1987-2017. The study’s foundation is social constructivism and the 
discourse concept is used both as a method and as theoretical analysis to achieve a broader 
understanding of the result. The empirical material contains editions from the magazine We 
Parents that are limited to the years 1987, 1996, 2005 and 2017. The aim is to visualize and to 
problematize the content of the magazine therefore discourse analysis is used. The study’s 
findings show that mother- and father roles are produced differently depending on the 
parent’s gender. The results also show that there have been changes in the production of these 
roles in We parents. The father role has changed, between 1987 and 2005 fathers describes as 
playful and as an assistant to the mother and during 2017 as a more participating and 
responsible father. During 1987 and 1996 the mother role describes as a housewife, this 
change and during 2005 she has the role as a project leader. In 2017 the discourse of the 
perfect mother reveals. The content of the magazine and the production of parenting roles 
follow society’s development to more equal parenting. The study aims to contribute to 
understand media impact and the reproduction of traditional gender roles with ambition to 
influence an increased norm-critical approach in social work. 
 
Keywords: Parenthood, mother roles, father roles, gender, sex, media, magazine, equality, 
discourse analysis  
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1.	Inledning		
Diskussioner om kön har länge argumenterats och problematiserats kring. Ofta tenderar 
uppfattningar om kön utgå från biologiska förklaringar som isärhåller män och kvinnor från 
varandra. Idén om det biologiska könet utmanas av vissa teoretiker som istället ser kön som 
en social konstruktion (Butler, 2007). Hur heterosexuella föräldrar i Sverige väljer att fördela 
föräldraledigheten påverkas ofta av föreställningen om kön. När vi ser tillbaka i tiden går 
föräldraskapet numera mot en mer jämställd riktning, många mammor och pappor har 
ambitioner och strävar efter ett jämlikt förhållande och delad föräldraledighet. Normer och 
föreställningar om föräldraskap kan påverka föräldrars val och därmed bidra till reproduktion 
av klassiska könsroller om manligt och kvinnligt (SOU 2014:28; SOU 2015:50). ”Det 
övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sitt eget liv” (Regeringen, 2017). Förutom det övergripande målet finns 
ett antal delmål i regeringens jämställdhetspolitik. Det fjärde delmålet avser att skapa en jämn 
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, vilket avser det underhålls- och 
hushållsarbete som görs i hemmet samt omsorgen om barn. Enligt delmålet ska män och 
kvinnor dela lika på ansvaret både gällande obetalt hemarbete och barnomsorg1 (ibid.).  
 
Internationell och nationell forskning visar att olika föräldraroller kan urskiljas beroende på 
förälderns könstillhörighet. Kvinnor tar generellt ett större ansvar för barnuppfostran, 
barnomsorg och hemarbete (Dribe & Stanfors, 2009; SOU 2015:50; Švab & Humer, 2013). 
Forskning visar även att den förälder som är hemma längst med barnet oftast är mamman. 
Detta leder till att kvinnor blir frånvarande på arbetsmarknaden under en längre tid än män 
vilket i sin tur leder till att kvinnor riskerar att bli mindre attraktiva arbetstagare. Detta kan ta 
sig uttryck i sämre löneutveckling och karriärmöjligheter, ohälsa och lägre livsinkomst, vilket 
påverkar den kommande pensionen negativt. Denna typ av diskriminering riskerar alla 
kvinnor att drabbas av, oavsett om de har barn eller inte (Regeringen, 2017; SOU, 2015:50). 
Uttaget av föräldraledighet i heterosexuella föräldrapar är ojämnt fördelad och den största 
faktorn till det är kön. Oberoende av faktorer som inkomst och utbildning tar kvinnor ut mer 
föräldraledighet än män. År 2014 stod kvinnor i Sverige för 75 % av föräldraledigheten 
(Inspektionen för socialförsäkringen, 2013; SOU 2015:50). Enligt Statistiska centralbyrån 
(2016) spenderar kvinnor cirka en timme mer per dygn på obetalt hemarbete än män, medan 
män spenderar cirka nittio minuter mer på avlönat arbete. Forskning visar att pappans roll 
som förälder ofta skiljer sig från mammans, exempelvis beskrivs pappan i flera studier som 
sekundärförälder och intar en mer hjälpande roll till mamman som är den primära föräldern 
(Kotila, Schoppe-Sullivan & Dush, 2013; Miller, 2007; Perälä-Littunen, 2007; Švab & 
Humer, 2013). Forskning visar att föreställningen om föräldraskap och val gällande 
uppdelningen av föräldraledighet och barnomsorg ofta bygger på klassiska normer om 
manligt och kvinnligt (SOU 2015:50).  
 
Akademikerförbundet SSR (2014) menar bland annat att socialt arbete ska verka för social 
förändring, utveckling, empowerment samt barnets bästa. Vidare beskrivs att vissa strukturer 
bidrar till att upprätthålla ojämlikhet, diskriminering och förtryck. Socialarbetare bör arbeta 
för förändring av dessa skadliga strukturer vilket innefattar utveckling på individ-, familj-, 
grupp-, och samhällsnivå. Handlingsstrategier som främjar förändring kan utvecklas genom 
reflektioner kring hur kategorier som klass, kön, sexualitet och etnicitet bidrar till förtryck och 
privilegier (ibid.). Herz och Johansson (2011) menar att det inom exempelvis 
familjeterapeutiskt arbete saknas diskussioner om kön och genus vilket är negativt i 
behandling och att feministiska synsätt skulle vara fördelaktigt. Ett genusperspektiv kan bidra 

                                                
1 Begreppet barnomsorg syftar i denna uppsats till föräldrarnas omvårdnad av barnen. 
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till att synliggöra kön som sociala konstruktioner och kan således förtydliga vad som anses 
kvinnligt respektive manligt i specifika relationella kontexter. Tankar och idéer gällande hur 
familjer ska se ut och definieras är i dagens samhälle under förändring. “Då blir det 
nödvändigt att låta en kritisk diskurs om familj, kön och identitet genomsyra den sociala 
praktiken.” (Herz & Johansson, 2011, s. 48). Kön är en relativt stabil konstruktion där män tar 
ut mindre del av föräldraförsäkringen och kvinnor har generellt fortfarande lägre lön än män. 
Konstruktioner gällande kön förändras över tid och en pappa som är föräldraledig idag skulle 
troligtvis inte kallas omanlig. Trots det är svenska samhället fortfarande patriarkalt 
strukturerat och idéer om familjekonstellationer och kön bör utmanas (Herz & Johansson, 
2011).  
 
Idén om och framställningen av det goda moderskapet nämns i flera studier, vilket kan 
påverka mödrar negativt då det bidrar till känslor av stress, skuld och sämre självkänsla 
(Henderson, Harmon & Newman, 2016; Miller, 2007; Perälä-Littunen, 2007). Media är en 
bidragande del i framställningar om det goda moderskapet (Henderson et al., 2016). Olika 
samhällen påverkas av den kontextuella mediabilden som råder i just det samhället och 
speciellt i västvärlden spelar olika typer av media idag en stor roll i många människors liv 
(Bruhn Jensen, 2009). Medias framställningar kan vara en bidragande faktor till formandet av 
individen och influerar även människor och därmed deras tankar om rådande valmöjligheter 
(Andersson, 2006). Eftersom socialt arbete, enligt Akademikerförbundet (2014) bör verka för 
förändring av skadliga, ojämlika strukturer bör socionomer arbeta med syfte att förebygga 
ojämställdhet inom familjer. Både individuellt- och strukturellt arbete bör utföras genom en 
praktik som utgår från ett genusperspektiv.  
 
Sammanfattningsvis kan normer och förställningar om kön påverka föräldraroller på olika 
sätt. Att kvinnor tenderar ta ett större ansvar för barn och hem samt att män oftare blir 
sekundärförälder kan vara bidragande till reproducering av klassiska könsnormer. Då medias 
inflytande är utbrett i dagens samhälle samt påverkar individer är det relevant att kritiskt 
granska media och dess framställning av föräldraskap. Detta då medias skildringar kan bidra 
till reproducering av könstereotypiska mamma- och papparoller, vilket bör motverkas. Den 
mediatyp vi valt att studera är tidskriften Vi föräldrar som är en månadstidning och riktas till 
småbarnsföräldrar. Tidskriften är en av de största i Sverige och når ut till många läsare varje 
vecka (Vi föräldrar, 2017). Föreliggande studie är en diskursanalys med ambition att 
undersöka mediabilden av föräldraskap under 1900-talet till i början av 2000-talet. Nedan 
redovisas studiens syfte och frågeställningar.  
 

1.1	Syfte		
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur tidskriften Vi föräldrar framställer 
föräldraroller utifrån föräldrars biologiska kön. Vidare studeras framställningen av 
föräldrarnas ansvarsfördelning utifrån könsaspekten. Studien avser även att undersöka om 
eventuell förändring gällande framställningen av föräldrarollerna skett mellan åren 1987-2017 
i Vi föräldrar.  
 

1.2	Frågeställningar		
• Hur framställs mamma- och papparoller i Vi föräldrar?  
• Hur skildras föräldrars fördelning av barnomsorg, obetalt hemarbete samt 

föräldraledighet i Vi föräldrar?    
• Hur skildras en eventuell förändring i Vi föräldrar gällande mamma- och papparoller 

samt ansvarsfördelning? 
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2.	Tidigare	forskning	
Nedan följer en redovisning av internationell och nationell forskning. Forskningen redovisas i 
enlighet med studiens syfte och frågeställningar under rubrikerna; mammarollen, 
papparollen, ansvarsfördelning inom föräldraskapet samt förändring över tid. Avslutningsvis 
presenteras en sammanfattning av forskningen samt identifierade kunskapsluckor.    
 
2.1	Mammarollen		
2.1.1	Den	primära	omsorgsgivaren	
En engelsk studie förklarar att mödrar ofta förknippas som ”naturliga” och ”instinktiva” 
omsorgsgivare vilket bidrar till att de får rollen som primärförälder (Miller, 2007). Detta är i 
enlighet med en finsk studie där det framkommer att mamman ofta ses som rollmodell inom 
föräldraskapet och representerar normen, vilken papporna jämförs och utvärderas mot 
(Perälä-Littunen, 2007). Enligt forskning från USA framkommer även att mammor spenderar 
dubbelt så mycket tid på vardaglig barnomsorg som pappor, även efter att de slutat amma 
(Kotila et al., 2013). En studie från Slovenien förklarar att det oftast är kvinnorna som har 
huvudansvaret för barnen och utför sysslor som omvårdnad, matning, tvättning med mera 
(Švab & Humer, 2013). Detta stämmer överens med svensk forskning om svenska föräldrars 
ansvarsfördelning, som visar att mammor ofta lägger mer tid på hemarbete än pappor (Dribe 
& Stanfors, 2009). Sammantaget är även detta bidragande till att mamman får rollen som den 
primära omsorgsgivaren (Kotila et al., 2013; Miller, 2007; Perälä-Littunen, 2007; Švab & 
Humer, 2013). Enligt Miller (2007) finns idéer om att moderskapet faller sig naturligt för 
kvinnan vilket är bidragande till att kvinnor ofta blir den primära omsorgsgivaren och att de 
därmed blir oumbärliga. Detta bidrar även till reproducering av ojämlika maktförhållanden 
och skapandet av konstruktioner, som exempelvis ”det goda moderskapet”, vilket kan forma 
kvinnors liv. Av samma studie framkommer även att mammor gradvis utvecklar relationen till 
sitt barn och att det inte handlar om naturliga instinkter utan om praktiskt utövande som 
utvecklas över tid (ibid.). Ojämlik fördelning gällande hemarbete och barnomsorg bidrar till 
att kvinnor tar den större andelen av familjearbetet, organiserar, planerar och genomför 
hushållsarbetet och barnomsorgen. Kvinnans (mammans) roll tenderar att blir lik en chefs 
som bär ansvar för planering och organisering. Detta skapar förenklade möjligheter för män 
att både arbeta och ha familj medan kvinnor genom att försöka balansera lönearbete, 
familjeliv och hushållsarbete ofta upplever svårigheter och stress (Švab & Humer, 2013). En 
svensk studie nämner att mammors uttag av föräldraledighet tas för givet, medan pappors 
uttag ses som mer förhandlingsbara. Pappors val av föräldraledighet styrs mer av egna behov 
och intressen än mammors (Klinth, 2008). Ovanstående faktorer belyser ojämställt 
föräldraskap vilket är bidragande till att mamman ofta blir primärförälder och pappan 
sekundärförälder. 
 
En svensk studie lyfter fram ytterligare en dimension gällande primärt- och sekundärt 
föräldraskap. Det framkommer att omgivningens uppfattningar av föräldraskapet blir olika 
beroende på biologiska faktorer samt föräldrarnas sexuella läggning. I ett fall där båda 
föräldrarna är mammor bemöts den mamman som inte burit barnet som sekundärförälder 
varpå mamman med biologisk koppling till barnet ses som primärförälder. I heterosexuella 
föräldrapar blir inte biologiska kopplingen det viktiga, exempelvis anses inte pappan som 
sekundärförälder om paret använt spermadonator (Johansson, 2014). 
 
2.1.2	Det	goda	moderskapet		
Internationell och nationell forskning visar återkommande på hur både mammor och blivande 
mammor tänker om och uppfattar ett gott moderskap (Henderson et al., 2016; Johansson, 
2014; Miller, 2007; Perälä-Littunen, 2007). I en engelsk studie framkommer det att blivande 
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mammor redan innan födseln av barnet tar på sig ansvar och förbereder sig på ett sätt som 
överensstämmer med stereotyper om den goda modern (Miller, 2007). I en finsk studie 
framkommer att karaktäristiskt för en bra mamma är att vara “kärleksfull” och ”lyssnande” 
(Perälä-Littunen, 2007). I en svensk studie beskrivs en ”riktig mamma” som personen som 
bär och föder sina egna barn (Johansson, 2014). Samma studie beskriver moderskapet som 
starkt relaterat till femininitet och att moderskapet därmed blir normativt för skapandet av 
kvinnors identitet, vilket hör ihop med ideal om det goda moderskapet. Kvinnor i studien 
upplever förväntningar från omgivningen som handlar om att barnafödande och moderskap är 
något naturligt för kvinnor. Studien visar även på att moderskapet i svenska samhället är 
starkt förknippat med heterosexualitet. Detta synliggörs bland annat genom antaganden om att 
barnet har genetiska band till mamman samt att omgivningen ofta efterfrågar en pappa (ibid.).  
 
Henderson et al. (2016) menar att kvinnor internaliserar skuld och press i skapandet av sig 
själva som den perfekta mamman. Kvinnor som upplever skuld på grund av att de inte anser 
sig uppnå kraven kring föräldraskap har sämre självkänsla samt högre nivåer av stress och 
ångest. Uppfattningar gällande moderskap påverkas negativt av upplevda ouppnåeliga krav 
gällande att vara den perfekta modern. Att kvinnor upplever press angående det goda 
moderskapet har flera orsaker, exempelvis påtryckningar från arbetslivet, medias bild och 
mödrars egna införlivande tankar om moderskapet (ibid.). Även moraliska diskurser som 
handlar om skyldigheter och åtaganden hör samman med moderskapet vilket kan påverka 
kvinnor negativt. Mängden information, expertråd, kontroller, bedömningar, höga krav och 
diskurser som handlar om födsel och moderskap är mer tillgängligt än tidigare (Miller, 2007). 
Forskare över världen har identifierat att kvinnan blir begränsad i rollen som hustru och 
mamma och att kvinnor till viss del införlivar denna roll genom en passiv acceptans. 
Feministiska teoretiker förklarar att mammor påverkas av medias bild gällande ”bra” och 
”dåliga” kändismammor, vilket bidrar till att mammorna blir självuppoffrande. Forskare 
menar att det är av vikt att se på moderskapet genom feministiska och sociologiska glasögon, 
för att kritiskt granska hur dominerande ideologier får skadliga effekter för kvinnor 
(Henderson et al., 2016). 
 
 
2.2	Papparollen	
2.2.1	Den	sekundära	omsorgsgivaren			
Det har det skett en förändring gällande män och föräldraskap och pappor är idag mer 
engagerade i exempelvis barnomsorgen än tidigare, något som internationella studier visar 
(Kotila et al., 2013; Švab & Humer, 2013). Dock är det fortfarande inte jämt fördelat och det 
förekommer skillnad i vilken typ av barnomsorg som utförs. Švab och Humer (2013) menar 
att pappor tenderar att utföra mer lustfyllda och mindre rutinbaserade uppgifter som ofta 
förknippas med kvalitetstid med barnen, exempelvis leka, rita, läsa och se på film. Papporna 
är enligt studien mindre benägna till barnomsorg som innebär omvårdnad, matning med mera, 
dessa utförs i högre utsträckning av mammorna. Papparollen handlar ofta om att hjälpa 
kvinnan med sysslor snarare än att ha huvudansvaret för barnen (ibid.). Enligt studier från 
USA, Finland och Slovenien framkommer det att pappan tenderar bli mer aktivt involverad i 
barnet ju äldre barnet blir (Kotila et al., 2013; Perälä-Littunen, 2007; Švab & Humer, 2013). I 
studien från Finland karaktäriseras pappan som någon vilken spenderar tid med barnen, deltar 
i deras fritidsintressen, försörjer familjen och är auktoritär. Som tidigare nämnt representerar 
mamman normen, vilken pappan jämförs och utvärderas mot. Pappan tycks ofta överskuggas 
av mamman som anses närmare barnen och pappan får därmed den sekundära rollen som 
omsorgsgivare (Perälä-Littunen, 2007). I en studie från USA framkommer det att pappor som 
i högre utsträckning är involverade i kvinnans graviditet, förlossning samt barnomsorgen 
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tenderar även senare att vara mer ansvarstagande och engagerade i sitt föräldraskap. Mindre 
traditionell syn på fadersrollen leder även till att pappan oftare tar rollen som den primära 
omsorgsgivaren. De pappor som har kompetens och självförtroende kring barnomsorg 
tenderar att ta större ansvar för barnen och agerar då även oftare som primär omsorgsgivare 
(Jacobs & Kelley, 2006). 
 

2.2.2	Arbetslivet		
En studie utförd i Sverige på föräldrar med barn mellan två och sju år visar att mammor är 
fjorton gånger mer benägna att arbeta deltid än pappor. Att som man arbeta deltid anses vara 
normbrytande (Björk & Larsson, 2017). Studien visar att pappor som trots denna uppdelning 
ändå valt att arbeta deltid stött på vissa strukturella problem gällande deras val. Dessa 
problem handlade dels om att det på många mansdominerade arbetsplatser råder en stark 
”heltidsnorm” och dels om att traditionella maskulina normer om fadern som försörjaren inte 
går hand i hand med deltidsarbete (ibid.). Flera pappor som medverkat i studien beskriver att 
de vill arbeta deltid för att exempelvis spendera mer tid med sina barn, men inte gör det på 
grund av arbetsrelaterade omständigheter som ofta beskrivs som ”heltidsnormen”. Samma 
studie visar att de pappor som medverkat och som arbetar deltid är män med höga inkomster 
och hög social status, både arbetsmässigt och socialt (ibid.). En studie från USA visar att 
mäns motivation till att vara engagerade i barnen påverkas av olika faktorer, exempelvis lägre 
arbetsmoral (Jacobs & Kelley, 2006). Även slovensk studie visar på problematik gällande 
pappors föräldraledighet. I studien framkommer det att aktivt faderskap inte är en enkel 
lösning. Det förekommer traditionella mönster som innebär ett förgivettagande om att 
mamman är den som är hemma. Detta bidrar till svårigheter för pappan att vara hemma med 
barnen och politiken måste främja att även män tar ut föräldraledighet. Detta hänger även 
ihop med att mannens arbetsgivare i högre utsträckning bör stötta familjelivet (Švab & 
Humer, 2013).  
 

2.3	Ansvarsfördelning	och	föräldraskap	
Som tidigare nämnt är det ofta könsbestämt gällande vilken förälder som är hemma med 
barnen eller lönearbetar (Dribe & Stanfors, 2009; Švab & Humer, 2013). Statistiska uppgifter 
från Sverige visar att män ökat sitt ansvar gällande familj- och hushållsarbete sedan 1990-
talet. Numera är män mer engagerade i familjearbetet men uppdelningen är fortfarande 
traditionellt fördelad (Dribe & Stanfors, 2009). En slovensk studie visar att när både mammor 
och pappor arbetar heltid är det ändå kvinnor som fortfarande utför den större delen av 
hushållsarbetet. Att kvinnor tenderar ta större ansvar för hemmet och barnen bidrar till att 
män har bättre möjligheter att både vara familjefar och göra karriär (Švab & Humer, 2013).  
 
En svensk studie genomförd på 20 000 föräldrar visar att 93 % av papporna arbetade 37 
timmar eller mer per vecka, 43 % av mammorna arbetade motsvarande timmar (Björk & 
Larsson, 2008). En amerikansk studie visar att ju fler antal timmar papporna lönearbetade, 
desto mindre ansvar tog de för barnomsorgen. I de fall där mammorna lade fler timmar på 
lönarbete tog papporna större ansvar och var mer tillgängliga för barnen (Jacobs & Kelley, 
2006). Magnussons (2010) studie utgår från ett forskningsprojekt där nordiska föräldrar 
intervjuas gällande hemarbete, ansvar och föräldraskap med kön i fokus. Studien visar att män 
och kvinnor inte utvecklar och skapar sitt föräldraskap i ett vakuum utan genom samspel 
utifrån det samhälle och den kultur de lever i. Genom detta samspel skapas förståelser och 
specifika bilder av hur en pappa eller mamma bör vara. Dessa bilder förändras både över tid 
och beroende på kulturella sammanhang och ofta även beroende på könstillhörighet (ibid.). 
Föräldraskapet var enligt studien tydligt uppdelat på så vis att kvinnan hade största ansvaret 
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för barnen. Ett antal par reflekterade inte över denna uppdelning utan var nöjda som det var 
medan andra hade återkommande diskussioner gällande detta. Andra par hade en planerad 
tillfällig traditionell uppdelning, dock tenderade den tillfälliga uppdelningen bli långvarig 
(ibid.).  
 
Inom både nationell och internationell forskning framkommer det att olika länders politiska 
system i form av föräldraförsäkringssystem och möjlighet till barnomsorg påverkar föräldrars 
möjligheter till mer jämställt föräldraskap (Dribe & Stanfors, 2009; Johansson, 2014; Perälä-
Littunen, 2007; Švab & Humer, 2013). Enligt en slovensk studie framkommer att en viktig 
faktor för att möjliggöra ett mer jämställt föräldraskap är politiken inom gällande land. 
Sloveniens familjepolitik är en av de mest generösa i Europa då statens åtgärder omfattas av 
familjeförmåner som möjlighet till föräldraledighet och barnomsorg (Švab & Humer, 2013). 
Nordiska länder har genomgått stora förändringar gällande traditionell könsfördelning inom 
familjelivet och ligger i framkant gällande jämställdhet (Perälä-Littunen, 2007).  Den svenska 
välfärdsstaten är på olika sätt relativt generös i jämförelse med andra länder. I Sverige 
grundas rätten till hjälp och bidrag till stor del på individens förutsättningar istället för på 
familjens status (Dribe & Stanfors, 2009). Juridiska förändringar gällande samkönade pars 
rätt till adoption är ytterligare ett exempel (Johansson, 2014). Uppbyggnaden av den svenska 
välfärdsstaten har även på flera sätt möjliggjort kvinnans utökade lönearbetande genom 
exempelvis en utbredd barn- och äldreomsorg. Det svenska välfärdssystemet är därmed 
positivt ur ett jämställdhetsperspektiv (Dribe & Stanfors, 2009).  
 

2.4	Förändring	över	tid		
Flera internationella och nationella studier visar att de senaste åren växt fram en ny syn på 
faderskapet, så kallad “det nya”, “aktiva” eller “moderna” faderskapet (Klinth, 2008; Švab & 
Humer, 2013). Johansson & Klinth (2008) beskriver en kampanj som försäkringskassan 
lanserade i slutet på 1970-talet för att få pappor att ta ut föräldraledighet. För att visa att 
föräldraledighet är något maskulint användes i kampanjen bilder på den muskulöse 
tyngdlyftaren Lennart “Hoa Hoa” Dahlgren iförd blå-gul skjorta hållandes i ett litet spädbarn. 
Budskapet i kampanjen är tydligt; det ska vara manligt att vara pappaledig. Det maskulina 
idealet har sedan dess gradvis förändras i Sverige och bilden av vad som anses maskulint 
förskjuts. Mannens roll förändras från vara den “försörjande fadern” till den "moderna 
fadern". Det moderna faderskapet omfattas av barnomsorg, känslofyllt föräldraskap och 
utförande av hushållsarbete. Mammor och pappor ska dela lika på föräldraledigheten och 
pappor bör etablera nära, djupa relationer till sina barn (Johansson & Klinth, 2008; Klinth, 
2008). Under 1920-talet ökade kvinnors lönearbetande i Sverige drastiskt och svenska hushåll 
har idag ofta två inkomsttagare istället för en (mannens). Dock har kvinnors obetalda 
hemarbete inte minskat i takt med deras ökade lönearbete. Att mannens obetalda hemarbete 
ökat, är däremot inte tillräcklig kompensation för kvinnan som numera även lönearbetar. I 
länder där det inte är lika vanligt förekommande med två inkomsttagare som i Sverige blir 
traditionella könsfördelningen gällande hemarbetet ännu tydligare (Dribe & Stanfors, 2009).  
 
En svensk studie beskriver förändringen gällande män och kvinnors tidsfördelning i samband 
med föräldraskap. I Sverige under början av 1990-talet förändrades inte mäns spenderade tid 
på lönearbete eller obetalt hemarbete när de fick barn (Dribe & Stanfors, 2009). Dock lade 
män i samband med föräldraskapet generellt mer tid på barnomsorg och mindre tid på fritid. 
För kvinnor var effekterna av föräldraskapet under samma tidsperiod större. Tiden som lades 
på det avlönade arbetet minskade och det obetalda arbetet samt barnomsorg ökade i tid. Den 
traditionella arbetsfördelningen förstärktes alltså i samband med föräldraskapet och det 
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generösa föräldraförsäkringssystemet gjorde det möjligt för kvinnan att vara hemma. Tio år 
senare, under början på 2000-talet hade detta förändrats. Föräldraskapet påverkade numera 
männens tidsanvändning på liknande sätt som det påverkade kvinnors. Pappornas tid på det 
avlönade arbetet minskade och mer tid lades på hushållsarbete. Den ökade jämställdheten 
gällande föräldraskap och hushållsarbete har också att göra med förändrade normer och 
könsroller som exempelvis handlar om det moderna faderskapet där pappan har en mer 
framträdande föräldraroll (ibid.). Framväxten av det moderna faderskapet, kvinnors ökade 
lönearbete, förbättrade arbetsvillkor, demokratiska- och politiska reformer samt förändrade 
könsroller har bidragit till att män numera tar ett större ansvar för familjelivet. Detta visar på 
att ett skifte gällande synen på familjen, och det faktiska familjemönstret har skett i 
västvärlden (Švab och Humer, 2013). 
 

2.5	Sammanfattning		
Av den tidigare forskningen som studerats framkommer liknande resultat gällande mamma- 
och papparoller. Vi har inte kunnat urskilja några större variationer gällande föräldraroller, 
detta har troligtvis att göra med vilka länder den tidigare forskningen utgår från. Både 
internationell och nationell forskning visar att det skett en förändring gällande föräldrarnas 
roller, både avseende synen och den faktiska ansvarsfördelningen mellan mammor och 
pappor. Män tar idag ett större ansvar för det obetalda hemarbetet och omsorgen av barnen. 
Trots detta visar flera studier att det kvarstår traditionella mönster som innebär att kvinnan 
fortfarande tar det största ansvaret för familj- och hushållsarbete. Speciellt internationell 
forskning visar att mamman oftast är primärförälder och pappan sekundärförälder. Primärt- 
och sekundärt föräldraskap kan urskiljas även i de svenska studierna genom exempelvis 
beskrivningar om ansvarsfördelning och föräldraledighet. Detta stärks av Švab och Humer 
(2013) som menar att könsbestämt primärt- och sekundärt föräldraskap kan appliceras på flera 
länder i västvärlden. Både internationell och nationell forskning redogör för framväxten av 
det nya moderna faderskapet. Även moderskapet har förändrats över tid då mammor i högre 
utsträckning numera lönearbetar samt att pappors ökade ansvar bidrar till avlastning. De 
studier som endast berör faderskapet och papparollen är övervägande svensk forskning. De 
internationella studierna berör i högre utsträckning både mammor och pappor, eller endast 
mammor.  

Forskningsöversikten innefattas inte av sökord gällande varierat föräldraskap. Den tidigare 
forskningen handlar övergripande om heterosexuella, medelklass, vita, funktionella föräldrar. 
Detta med undantag av Johanssons (2014) studie som handlar om kvinnor som lever utanför 
heteronormativa och biologiska ideal. Švab & Humer (2013) nämner heterosexualitet som 
norm då de förklarar att den slovenska familjepolitiken utgår från idén om den heterosexuella 
kärnfamiljen. Att studierna i hög utsträckning inte handlar om exempelvis hbtq- föräldrar, 
föräldrar med funktionsnedsättningar, samt icke-vita föräldrar kan säga något om normativt 
föräldraskap. Det utfördes flera sökningar i olika databaser gällande medias påverkan på 
föräldrar men vi lyckades inte finna några artiklar inom ämnet. Forskningsartiklar om medias 
påverkan hade eventuellt kunnat återfinnas om tid funnits för att göra en mer omfattande 
sökning i ytterligare databaser. De studier som används visar som ovan nämnt att mammor 
påverkas negativt av medias bild gällande den “perfekta modern”. Vår studie kan därmed 
bidra till kunskap kring huruvida just tidskriften Vi föräldrar kan tänkas påverka individers 
syn på föräldraroller. Då forskning visar att mamman ofta har rollen som primärförälder och 
pappan som sekundär är det relevant att studera medias framställning av föräldrarnas roller. 
Då primärt- och sekundärt föräldraskap handlar om ansvar för både barnomsorg och 
hushållsarbete blir det även av betydelse att studera innehållet i Vi föräldrar avseende ansvar 
och fördelning av hushållsarbete och barnomsorg.  
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3.	Teoretiska	utgångspunkter		
Nedan följer en redogörelse för den socialkonstruktivistiska inriktning som studien grundas 
på. Vidare följer en beskrivning av diskurs som teoretiskt analysverktyg där begreppet 
hegemoni redovisas under en egen rubrik.    
 

3.1	Socialkonstruktivism		
Idén om att kunskap om världen är socialt konstruerad är utmärkande för 
socialkonstruktivism. Socialkonstruktivismen bygger i mångt och mycket på att vår 
omgivning, vår upplevelse om den och institutioner i den är socialt konstruerade. Kunskap 
och vad som anses vara kunskap är kopplat till specifika sociala kontexter (Berger & 
Luckmann, 1998). Kunskap och vetande kommer bland annat från det språk som omgett oss 
under uppväxten, vilket gör dessa till socialt konstruerade faktorer med olika innebörd i olika 
sociala kontexter (Wenneberg, 2010). Människors handlingar och språk anses även de vara 
socialt konstruerade och det är genom språket och människors uppfattning om omgivningen 
och sig själva i relation till den som verkligheten blir till (Berger & Luckmann, 1998; 
Wenneberg, 2010). Språket uppstår i vardagslivet och formar vad individer tar för givet. Detta 
skapar normer som bidrar till att individen tvingas in i olika mönster gällande hur språket 
används (Berger & Luckmann, 1998).  
 
Inom socialkonstruktivismen synliggörs människors naturliga tendens att utforma vanor. 
Vanor som med tiden sprider sig till andra människor och efter en tid blir dessa vanor 
etablerade. En individ föds inte till det den är utan internaliseras över tid in i samhället genom 
interaktion och observation med andra människor. Olika vanor finns tillgängliga och är för 
givet tagna och på så vis lär sig barn om verkligheten och dess sociala normer (Berger & 
Luckmann, 1998; Wenneberg, 2010). Vanor spelar även en viktig roll i interaktionen mellan 
två individer då de bidrar till att en part tillskriver en annan part motiv för dennes handlingar. 
Dessa tillskrivningar internaliseras och skapar sociala roller, det vill säga fack som individen 
agerar inom. Roller medför arbetsfördelning av de sociala handlingarna och skapar därmed 
normer i samhället. Socialkonstruktivism bidrar till att ifrågasätta, utforska och avmaskera det 
naturliga (normala) samt det vi tar för givet (Wenneberg, 2010). 
 

3.2	Diskurs	som	teoretiskt	begrepp	 
Bergström och Boréus (2012) menar att begreppet diskurs handlar om olika sätt att använda 
språk i sociala sammanhang. Olika sociala sammanhang är ofta mer eller mindre regelstyrda 
på så vis att individer uppträder och använder språket på olika sätt beroende på kontext och 
situation. En diskurs består således av ett specifikt sätt att använda språket i en särskild social 
kontext (ibid.). Hur språket används och förändras kan kopplas till ett större socialt, 
samhälleligt perspektiv (Fairclough, 1992). Winter Jørgensen och Phillips (2000) tydliggör 
begreppet: 
  

[...] oftast rymmer ordet “diskurs” dock en eller annan idé om att språket är strukturerat i olika 
mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner - man talar 
exempelvis om ”medicinsk diskurs” eller “politisk diskurs”. (s. 7). 

 
Olika diskurser existerar således inom exempelvis sjukvården, skolan eller media, vilka är 
kopplade till olika sätt att använda språket. Diskursanalys handlar bland annat om att 
analysera olika typer av språkanvändning (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Fairclough 
(1992) utvecklade och vidgade diskursanalysen vilket bidrog till skapandet av kritisk 
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diskursanalys. Kritisk diskursanalys fokuserar på hur olika diskurser framställer individer, 
relationer mellan individer samt maktrelationer. Den fokuserar även på upprätthållandet av 
olika sociala grupper, dess olika intressen och ojämlikhet mellan grupperna. Analysen är 
kritisk på så vis att det handlar om att avslöja upprätthållandet med ambition att skapa social 
förändring. Vidare handlar kritisk diskursanalys om att problematisera och studera relationen 
mellan diskurser och sociala sammanhang. Fokus riktas mot det specifika språkbruk som 
används inom exempelvis en film, en artikel eller ett politiskt tal, vilket även kallas 
kommunikativ händelse (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Den kommunikativa händelsen 
utgörs i denna studie av tidskriften Vi föräldrar. Enligt Fairclough (1992) innefattas varje 
kommunikativ händelse av tre dimensioner:  
 

• Textdimensionen som handlar om att analysera innehåll som kan omfattas av tal, skrift 
och bild.  

• Den diskursiva praktiken som handlar om både produktion och konsumtion av texter.  
• Den sociala praktiken som omfattas av handlingar inom ramen för exempelvis en 

verksamhet.   
 
Sociala praktiker synliggör olika sociala grupper och hur maktförhållanden mellan dessa 
produceras och reproduceras. Det kan exempelvis handla om ojämlikhet mellan män och 
kvinnor eller sociala klasser (Fairclough, 1992). Inom varje social praktik innefattas ett 
specifikt språkbruk som kommer till uttryck i den diskursiva praktiken vilket synliggör olika 
genres. Inom sjukvården exempelvis är en genre det specifika språkbruket läkare använder. 
Det är inom den diskursiva praktiken som textdimensionen både påverkas och påverkar den 
rådande sociala praktiken (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  
 

3.3	Hegemoni	
Inom kritisk diskursanalys förekommer begreppet hegemoni. Den rådande hegemonin 
beskriver det som anses normativt inom sociala grupper vilket därmed blir det dominerande 
och betydelsefulla inom olika samhällen. Genom att individer ifrågasätter och gör motstånd 
mot det dominerande är hegemonin inte konstant utan under ständig förändring (Winter 
Jørgensen & Phillips, 2000). Ett exempel på hegemoni är hegemonisk maskulinitet vilket är 
den maskulinitet som är dominerande och eftersträvande. Vad som anses vara maskulint 
överordnat är olika inom olika kulturer, socioekonomiska grupper och förändras över tid. Ett 
exempelvis är att egenskaper som anses vara manliga i Sverige idag inte är samma egenskaper 
som ansågs manliga förr. Egenskaper och beteenden inom den hegemoniska maskuliniteten 
blir normativa och betraktas som naturliga och ofta positiva. Hegemonisk maskulinitet ses i 
relation till underordnad maskulinitet vilket innefattar exempelvis homosexuella och feminina 
män och deras underordning till heterosexuella och maskulina män (Herz & Johansson, 
2011). Det hegemoniska begreppet är fruktbart vid analys då det synliggör att den diskursiva 
praktiken innefattas av en mer omfattande social praktik där maktrelationer kommer till 
uttryck. Den diskursiva praktiken blir ett uttryck för den rådande hegemonin, samtidigt som 
den rådande hegemonin påverkar vad som kommer till utryck i den diskursiva praktiken. 
Därmed påverkar både hegemonin och den diskursiva praktiken de existerande 
maktrelationerna (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 
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4.	Metod	
Nedan följer en redovisning över den systematiska forskningsöversikten, vald analysmetod, 
det empiriska materialet samt tillvägagångssättet för att samla in materialet. Vidare följer en 
diskussion kring studiens trovärdighet, noggrannhet samt etiska överväganden. 

4.1	Systematisk	forskningsöversikt		
En systematisk forskningsöversikt utfördes för att finna nationell och internationell forskning 
gällande föräldraroller med på förhand valda avgränsningar utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Ett flertal sökningar utfördes 6 november 2017 på tre databaser; PsycINFO 
(American Psycological Association), Sociological Abstract och Social Services Abstract. I 
forskningsöversikten valdes inga specifika tidsbegränsningar gällande när studierna 
publicerats. Samtliga sökningar begränsades till artiklar med engelsk text och peer reviewed 
granskade artiklar. Sammantaget exkluderades flera artiklar vid sökningen på grund av att de 
inte hade relevans för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Exempelvis 
exkluderades artiklar som handlade om föräldrars och ungdomars missbruk samt artiklar som 
handlade om vårdnadstvister. Nedan redovisas de sökord som används vid de olika 
databaserna, hur många träffar sökningarna genererade i samt vilka artiklar som valdes ut.  
 
I detta stycke redovisas de sökningar som gjordes i databasen PsycINFO. Vid första 
sökningen användes sökorden: parent* AND roles AND gender AND motherhood AND 
fatherhood. Sökningen resulterade i arton träffar där samtliga abstract lästes varav fem sedan 
lästes i fulltext. Artikeln av Švab och Humer (2013) valdes ut. Vid andra sökningen användes 
sökorden: parent* AND motherhood AND expectations AND gender roles. Sökningen 
resulterade i tio träffar där samtliga abstract lästes. Artikeln av Henderson, Harmon & 
Newman (2016), artikeln av Miller (2007) samt artikeln av Dribe & Stanfors (2009) lästes i 
fulltext och valdes ut. Vid tredje sökningen användes sökorden: fatherhood* AND equality 
AND gender. Sökningen resulterade i tjugosex träffar där samtliga abstract lästes varav fyra 
sedan lästes i fulltext. Artikeln av Klint (2008) samt artikeln av Johansson och Klint (2008) 
valdes ut.  
 
I databasen Sociological Abstract gjordes två sökningar. Sökord som användes vid första 
sökningen var: parenthood AND parenting AND responsibility. Detta resulterade i tjugosex 
träffar varav två valdes ut efter abstract och sedan lästes i fulltext. Kotila, Schoppe-Sullivan & 
Dush (2013) valdes ut. Vid andra sökningen användes sökorden: parent* AND gender roles 
AND responsibilities vilket resulterade i fyrtiosju träffar. Efter genomgång av abstract valdes 
sedan fyra artiklar ut som lästes i fulltext. Därefter valdes artikeln av Jacobs & Kelley 
(2006).   
 
I databasen Social services Abstract gjordes en sökning med sökorden: Parent* AND equality 
AND norms. Sökningen resulterade i fyrtiosju träffar varav sju valdes ut efter abstract och 
lästes i fulltext. Av dem användes sedan studierna av Perälä-Littunen (2007) och Björk och 
Larsson (2017). Efter rekommendationer lades även studien av Johansson (2014) till, för att 
stärka avsnittet om mammarollen. 
 

4.2	Empiriskt	material	och	tillvägagångssätt	
Det empiriska materialet består av utgåvor från tidskriften Vi föräldrar och dess innehåll i 
form av text och bild. Vi föräldrar är en av Sveriges största tidskrifter för småbarnsföräldrar. 
Tidskriften ges ut av Bonnier Magazines & brands AB, utkommer 12 gånger per år och 
lanserades första gången år 1968. Varje vecka besöker ca 80 000 föräldrar Vi föräldrars 
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hemsida och tidskriften har cirka 24 % män och 76 % kvinnor som läsare (Tidningskungen, 
2017; Vi föräldrar, 2017). Orsak till att vi valde Vi föräldrar var för att vi ville studera 
framställningen av föräldraskap i en medieform som når ut till många föräldrar. Vi föräldrar 
är en av de största föräldratidningar i Sverige och når ut till många läsare, vilket gör att den 
kan påverka både individer och rådande diskurser om föräldraskap. Det finns en god 
tillgänglighet av tidskriften då den finns att låna på bibliotek, samt att vissa artiklar går att 
läsa på hemsidan.  
 
För att få en historisk överblick över tidskriftens innehåll valde vi att studera utgåvor mellan 
årtalen 1987 och 2017 varpå samtliga utgåvor från år 1987, 1996, 2005 och 2017 granskades. 
Utgåvorna från 1987, 1996 och 2005 återfanns på Universitetsbiblioteket i Örebro och 
utgåvorna från 2017 på Örebro Stadsbibliotek. Anledningen till att dessa årtal valdes var på 
grund av att de fanns tillgängliga på ovan nämnda bibliotek. Detta bidrog till att vi hade 
tillgång till materialet under hela processen vilket är fördelaktigt då det behöver studeras 
flertal gånger. Vi anser även att dessa årtal bidrog med spridning över tid.  
 
För att undersöka om tidskriften Vi föräldrar skulle kunna användas som empiriskt material 
bläddrades samtliga utgåvor igenom. Vi tog varannan utgåva och läste övergripande igenom 
nummer ett till tolv i varje tidsperiod. Detta bidrog till att vi skapade oss en helhetsbild av 
materialet och vi fann att tidskriften innehöll de ämnen som var relevanta för studien. Därefter 
granskades samtliga utgåvor från varje period igen. Vi tog åter igen varannan tidskrift och 
bytte nu med varandra, så att båda läste samtliga utgåvor. Denna genomgång av materialet var 
mer ingående och noggrann. Varje tidskrift lästes systematiskt igenom och det innehåll som 
kunde relateras till föräldraskap, mamma- och papparoller, ansvarsfördelning och förändring 
över tid studerades noggrant. De artiklar, insändare, bilder, reklam med mera som valdes 
sammanfattades i ett dokument som sorterades kronologiskt efter år och nummer. Mer 
omfattande reportage, vissa bilder samt andra relevanta delar kopierades. Sammanfattningen 
lästes därefter igenom och färgkodades efter mamma- och papparollen. Nästa steg var att 
påbörja analysen. Varje årtal gicks återigen igenom och olika teman identifierades med hjälp 
av det tidigare färgkodade materialet. Under studerandet av tidskriften upptäckte vi att det inte 
skett några större förändringar mellan årgångarna 1987 och 1996. Dock valde vi att ha kvar 
dessa årtal eftersom vi strävade efter att studera tidskriften med så pass jämna mellanrum som 
möjligt. Tidningarna i sin fysiska form hämtades igen, för att komplettera det tidigare 
insamlade materialet. Analysen redovisas både kronologiskt och tematiskt. Kronologiskt i de 
avseende att tidskrifterna redovisas efter årtal, tematiskt på så vis att teman identifieras, 
redovisas och analyseras under rubriker.  
 

4.3	Diskursanalys	som	metod		
Diskursanalys som metod bidrar till förståelse för hur språket skapar olika sanningar om 
verkligheten i de sammanhang vi befinner oss i. Genom att studera språket blir kraften i dess 
mening synliggjord och gör oss medvetna om det omedvetna. För att kunna studera hur 
språket formas, skapar mening samt synliggöra vad som är för givet taget och inte kan språket 
inte ses som ”oskyldigt” utan måste kritiskt granskas (Bolander & Fejes, 2015). Diskursanalys 
handlar därmed i stora drag om att undersöka hur olika begrepp och kategorier används och 
skapar mönster i språket, som sedan formar olika tankesätt och beteenden (Bryman, 2011; 
Lindgren 2014).  
 

Diskursanalys hjälper oss att förstå språkets roll i hur vi skapar vår verklighet. Det är en 
analysmetod med vilken vi kan dekonstruera texter för att visa hur dessa både innesluter och 
utesluter, ofta utan att vi är medvetna om det. (Bolander & Fejes, 2015, s. 81). 
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Citatet ovan nämner språkets roll och vad som avses med språk inom diskursanalys är som 
tidigare nämnt innehåll i exempelvis tidningar, böcker och anteckningar. Innehållet som 
analyseras kan bestå av både texter och bilder (Bolander & Fejes, 2012). Bolander och Fejes 
(2015) menar vidare att för att kunna säga någonting om vad som framställs som normalt och 
onormalt i texter måste de specifika texterna studeras ingående, både vad som skrivs och inte 
skrivs. Detta kan säga något om uppfattningar som finns i verkligheten. Genom att studera ett 
specifikt material över en längre tidsperiod kan även uppfattningar och eventuella skillnader 
över tid synliggöras. En diskursanalys utförs genom att först gå igenom materialet för att få en 
överblick. Sedan genomförs en mer ingående läsning av det aktuella materialet. I detta skede 
används språkliga verktyg vilka ska bidra till att synliggöra hur olika diskurser i materialet 
kommer till uttryck och formas. Det handlar då om att mer specifikt urskilja vad som skrivs 
och hur det skrivs. De avser även synliggöra vad i texten som antas vara sant och vad som 
utesluts, det vill säga vad som inte sägs i texten (ibid.). Vi har valt att utföra en diskursanalys 
enligt ovan, inspirerad av Bolander och Fejes (2015). 
 
Diskursanalys som analysmetod bidrar till att vi kan synliggöra och problematisera 
tidskriftens diskurs gällande föräldraroller. Detta genom att lyfta fram och analysera Vi 
föräldrars specifika språkbruk som kommer till uttryck genom text och bild. Fokus kommer 
främst att riktas mot texterna i tidskriften. Bryman och Lindgren menar (2011; 2014) som 
ovan nämnt att diskursanalys handlar om att undersöka hur språket skapar kategorier som 
vidare formar tankesätt och beteenden i samhället, vilket motiverar utförandet av denna 
studie. Tidskriftens diskursiva praktik kan eventuellt påverka hur diskursen om föräldraskap 
utvecklas och formas i samhället. De språkliga verktyg som använts som stöd är i enlighet 
med de ovannämnda från Bolander och Fejes (2015). Vi har därmed under analys av det 
empiriska materialet använt följande punkter som riktlinjer: 
 

• Vilka mamma- och papparoller framträder. 
• Vad som framställs normativt för mamma- och papparoller. 
• Vad som sägs om mamma- och papparoller samt hur det talas om det. 
• Vad som inte sägs om mamma- och papparoller.  

 
Dessa punkter bidrar till att ett mer direkt fokus riktas på specifika delar i tidskriften, vilka 
kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar. På så vis kan teman om olika diskurser 
utkristalliseras och diskuteras, vilka redovisas under resultat och analys.  
 

4.4	Studiens	trovärdighet	och	noggrannhet	
För att en studie ska anses trovärdig bör den uppfylla ett antal kriterier. Bland annat ska 
metodvalen bidra till att studien undersöker det den avser undersöka. Även studiens syfte och 
frågeställningar ska vara relevanta för det som undersöks samt hänga samman med 
datainsamling- och analysmetod. Vidare ska resultatet i sin tur besvara syftet och 
frågeställningarna. Trovärdighet handlar alltså bland annat om innehållet, om det finns ett 
samband mellan de olika delarna (Thornberg & Fejes, 2015). Trovärdighet inom 
diskursanalys måste bedömas särskilt för varje studie och speciellt viktigt är då att 
analysverktygen är tydligt förklarade (Bergström & Boréus, 2012). Denscombe (2016) 
beskriver även att trovärdighet handlar om den studerade textens specifika innehåll samt i 
vilken tid och social kontext som texten producerats. Det handlar också om huruvida 
författarens egna föreställningar och åsikter återspeglas i texten (ibid.). Inom diskursanalys är 
även begreppet noggrannhet av vikt. Processen av studien och det slutgiltiga resultatet bör 
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noggrant beskrivas då det ökar möjligheten för andra att utföra studien på liknande sätt 
(Bergström & Boréus, 2012). Forskare bör inta ett reflektivt förhållningssätt vilket innebär att 
de ska reflektera över valda tillvägagångssätt, metoder och teoretiska utgångspunkter 
(Thornberg & Fejes, 2015). Ytterligare en aspekt som påverkar studiens trovärdighet är 
forskarens förförståelse. Förförståelse handlar om människors förutfattade meningar och 
fördomar vilka kan komma att påverka studien. För att motverka förförståelsens påverkan bör 
forskaren reflektera och diskutera kring sin förförståelse (Andersson, 2014).   
 
Gällande studiens trovärdighet har vi under processens gång återkommit till syftet och 
frågeställningarna vid flertal gånger, för att säkerställa att studien undersöker det den avser att 
undersöka. Detta har resulterat i en del omarbetning av materialet. Exempelvis har analysen 
omarbetats då vi upptäckte att vissa delar inte hade relevans för studiens syfte och 
frågeställningar. Även de teoretiska analysverktygen har omarbetats och varit närliggande 
under utförandet av analysen. Detta för att stärka studiens trovärdighet. Tidskriftens kontext 
utgår från det svenska samhället under olika tidsperioder. Både tidskriftens framställning av 
föräldraroller och våra tolkningar av detta bidrar till skapandet av diskursen om föräldraroller. 
Materialet som granskas är mellan 1987-2017 och även om syftet är att gå tillbaka i tiden är 
det viktigt att vi är medvetna om den aktuella tidsperiodens sammanhang. Därför kommer en 
lägesrapport innan varje tidsperiod beskrivas, för att både vi som författare och läsaren ska få 
en tidsenlig samhällsbild.  
 
Gällande förförståelsen kan det faktum att vi som författare är kvinnliga svenska studenter 
med olika erfarenheter och uppfattningar spela roll. För att motverka förförståelsens påverkan 
på studien har vi strävat efter att beskriva och motivera våra tolkningar. Att föreliggande 
studie är författad av två personer kan vara en styrka då det bidrar till noggrannhet. Dels då vi 
vid studerandet av tidskriften valde att växla utgåvor med varandra och dels att vi under hela 
processen diskuterat och reflekterat över materialet. Att studiens metoddel beskrivs ingående 
stärker studien på så vis att andra skulle kunna genomföra en studie med liknande struktur. 
Dock skulle andra författare med samma syfte troligtvis inte välja exakt samma innehåll från 
tidskriften, vilket kan påverka resultatet. En begränsning i föreliggande studie kan vara valet 
av empiriskt material, då det utifrån resultatet endast går att säga något om föräldraroller 
kopplat till tidskriften Vi föräldrar. Ytterligare styrkor och begränsningar med studien 
kommer att behandlas i slutdiskussionen.  
 

4.5.	Etiska	överväganden		
Forsman (1997) redogör för inomvetenskaplig och utomvetenskaplig forskningsetik. 
Inomvetenskaplig forskningsetik behandlar krav för att studiens resultat ska anses 
tillförlitliga. Vidare omfattas den inomvetenskapliga forskningsetiken av fyra etiska principer. 
Den första principen handlar om att forskare inte kan äga kunskap. Den andra principen 
innefattas av att forskaren inte ska låta personers tillhörighet som kön och ställning i 
samhället spela roll om de framför kritik gällande forskningen. Den tredje principen handlar 
om att forskaren ska förhålla sig opartisk och inte låta egna intressen påverka forskningens 
resultat. Den fjärde principen handlar om att allt kring forskningen får och bör ifrågasättas 
(ibid.). Utomvetenskaplig forskningsetik berör forskningens metoder och tre principer bör 
beaktas. Den första handlar om att respektera individer genom bland annat 
självbestämmanderätt. Den andra handlar om att göra gott vilket innebär om att ingen ska 
komma till skada men resultatet samtidigt bör maximeras. Den tredje avser rättvisa gällande 
framförandet av resultatet (ibid.).  
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Gällande inomvetenskaplig forskningsetik har de fyra principerna tagits i beaktande vid 
utförandet av denna studie. Principen om att inte äga kunskap blir relevant för vår studie då vi 
gör en analys på redan befintligt material. Genom utförandet av diskursanalys är vi som 
författare medskapare till diskursen. Våra slutsatser och analyser relateras till valda teorier 
och forskning men vi äger inte kunskapen. Andra teorier och tidigare forskning skulle kunna 
frambringa andra diskurser och därmed annan kunskap. Andra principen är relevant på så vis 
att kritiken som framförs av lärare och opponenter tas i beaktande oberoende av dessa 
personers tillhörigheter. Vi har även strävat efter att hålla oss opartiska genom att inte låta 
egna intressen färga analysen och resultatet. Detta bland annat genom ovanförda resonemang 
gällande vår förförståelse, samt att återgivandet av tidskiften är skrivet på ett sätt som är nära 
originaltexterna för att motverka misstolkningar. Den fjärde principen som handlar om 
ifrågasättande har vi arbetat efter då alla val som gjorts i studien diskuteras ingående med 
varandra och i samråd med handledare. Exempelvis har de teoretiska analysverktygen bytts ut 
och omarbetats. Utomvetenskaplig forskningsetik handlar om metoden och relateras till tre 
principer. Första principen handlar om respekt för individer. Vi föräldrar anses inte innehålla 
känsliga personuppgifter och vi antar att de personer som medverkat gjort det av fri vilja. Då 
metoden diskursanalys handlar om att studera texter är syftet inte att säga något om 
personerna bakom texterna utan om tidskriften som helhet, för att synliggöra hur rådande 
diskurs om föräldraroller kommer till uttryck. Vi har trots det strävat efter en noggrannhet 
gällande redovisningen av innehållet så vis att personer bakom texterna anonymiserats. Andra 
principen om att göra gott anser vi uppnås på grund av ovanförda resonemang kring att 
anonymisera det empiriska materialet samt den textnära redovisningen av det. Gällande 
rättvisa av framförandet av resultatet har även detta att göra med den textnära framställningen. 
Vi har vidare strävat efter objektivitet i analys av tidskiften, för att undvika att egna 
förutfattade meningar påverkar resultatet.    

5.	Resultat	och	analys	
Nedan redovisas resultat och analys från tidskriften Vi föräldrar genom kronologiskt indelade 
perioder. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har rubrikerna mammarollen, 
papparollen samt jämställdhet och föräldraroller skapats under varje tidsperiod. Under varje 
rubrik har olika teman identifierats, vilka skiljer sig något beroende på tidsperiod. Dessa 
teman belyser olika diskurser, både specifika för den aktuella tidsperioden och återkommande 
över samtliga perioder. Analysen understödjs av teoretiska resonemang som omfattas av 
diskursbegreppet. Årgångarna från 1987 och 1996 redovisas ihop då det var minst skillnad 
mellan dessa år gällande innehåll och teman. De olika årtalen benämns som första perioden 
(år 1987, 1996), andra perioden (år 2005) och tredje perioden (år 2017). För att läsaren ska få 
en helhet över den samhällsbild som råder när tidskriften publiceras inleds varje årtal med en 
aktuell lägesrapport i Sverige under gällande tidsperiod. 
 
5.1	Första	tidsperioden	(1987,	1996)	
5.1.1	Bakgrund	
Under mitten på 1970-talet infördes föräldraförsäkringen i Sverige för att möjliggöra ett mer 
jämställt föräldraskap (SOU, 2015:50). En rapport från försäkringskassan visar att år 1984 tog 
kvinnor ut 94,9 % och män 5,1 % av föräldrapenningen. En ny jämställdhetslag införs med 
mål att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet och jämställdhetsstatistik blir officiell under 
1990-talet (Notisum, 2008; Statistiska Centralbyrån, 2016). Den så kallade ”pappamånaden” 
införs även under denna period, vilket innebär att en månad reserveras för pappan (Statistiska 
Centralbyrån, 2016). Nedan följer en redovisning och analys av de teman som identifierats 
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under denna tidsperiod. Exempel på teman är arbetsfördelningen, mamman som hemmafru 
(primärförälder), och pappans roll som “lekpappa” och “hjälpare” (sekundärförälder).    
  

5.1.2	Jämställdhet	och	föräldraroller	
Under första perioden återfinns olika diskurser om jämställdhet. Det går inte att tydligt finna 
specifika artiklar om jämställdhet, utan dessa diskurser blir synliga då innehållet i texter och 
bilder studeras. Återkommande i 1987 års upplagor är Vi föräldrar panelen som diskuterar 
olika teman och föräldraskap. I nummer 7/8 (som utkommit som en ihopslagen utgåva) 
framkommer att både mammor och pappor är överens om att det är viktigt att de hjälps åt med 
ansvaret kring barnen. Det visar sig att det delade ansvaret måste organiseras för att fungera: 
”Papporna vaknar inte av barnskrik om man inte i förväg bestämt att i natt är det hans tur”. 
En pappa berättar: ”Men det krävs ju att tjejerna verkligen litar på oss!” (VF, 1987, nr 7/8). I 
texten framkommer att föräldrarna är överens om att de ska dela lika på ansvaret. Att 
papporna inte vaknar när barnet skriker tolkas som att det då är mammorna som vaknar. 
Meningen om att papporna tycker ”tjejerna” ska lita på dem antyder att dem inte gör det. Om 
mammorna inte litar på papporna samt att papporna inte vaknar kan det bidra till att 
mammorna tar ett större ansvar under natten. Det kan därmed tolkas som att mamman i denna 
situation är den primära omsorgsgivaren och pappan den sekundära. 
  
I ett reportage skrivs det att pappor inte är sämre än mammor på att kommunicera med 
bebisar, de är lika bra som mammor på att förstå bebisens signaler och svara på dem. Däremot 
framgår det av texten att föräldrarna har olika roller, pappor leker och mammor vårdar. 
Pappor kan vårda men frågan är bara om de vill och får tillfälle. Kvinnorna lägger gärna 
beslag på allt som har med barnet att göra, men samtidigt beklagar sig över att pappor inte tar 
ansvar (VF, 1987, nr 2). Beskrivningar om föräldrars olika roller återkommer bland annat i 
nummer sex 1987. Där beskrivs mammor som mjuka och försiktiga och pappor som lekfulla 
och aktiva. Att texten behöver påpeka att pappan är lika bra som mamman på att tolka och 
förstå bebisens signaler säger något om tron eller misstron på pappans föräldraförmåga. Att 
föräldrar har olika roller och egenskaper kan återspegla könsroller beträffande normer om 
mamman som vårdande och omhändertagande och pappan som busig och lekfull. Detta kan i 
sin tur bidra till upprätthållandet av ojämlikhet mellan män och kvinnor i den sociala 
praktiken (se Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Att tidskriften ifrågasätter om pappor 
vill/får tillfälle att vårda indikerar på att de inte skulle vilja vårda sina barn. Att kvinnor 
beskrivs lägga beslag på allt som har med barnet att göra, men samtidigt klagar på att män 
inte tar sitt ansvar kan tolkas som att mamman vill ha ansvaret för barnet för sig själv men 
samtidigt att det ansvaret är för betungande. 
  
I en artikel i nummer ett, 1996 beskrivs att arbetsfördelningen är en av de vanligaste källorna 
till konflikt mellan föräldrar efter barnets ankomst. ”Den som ofta går hemma, vanligtvis 
kvinnan, är ofta besviken på att mannen inte gör mer”. En mamma beskriver att sedan de fick 
barn ska hon nu samtidigt städa, diska, handla, laga mat och tvätta, ”Det är som att det jag 
gör inte räknas som arbete. Min kille förstår inte hur mycket tid det tar”. En familjeterapeut 
förklarar att det är vanligt att mannen har dåligt samvete, men ofta försvarar sig med att det är 
han som drar in pengar till familjen. Det bästa vore dock om båda kunde vara föräldralediga 
för att förstå vad det innebär (VF, 1996, nr 1). Det beskrivs att kvinnan ofta är den som går 
hemma och är besviken på att mannen inte gör mer, detta indikerar på att kvinnan generellt är 
den som är hemma och även tar det största ansvaret samt ofta är besviken på mannen. Texten 
vittnar om att pappan har dåligt samvete och försvarar sig med att han drar in pengar. Det 
dåliga samvetet och att han måste försvara sig kan tolkas som att endast lönearbeta inte lever 
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upp till förväntningarna utan han bör hjälpa till mer i hemmet också. Att kvinnan är den som 
oftast är hemma och mannen den som lönearbetar blir också bidragande till mamman som 
primärförälder och pappan som sekundärförälder. Den rådande hegemonin gällande 
föräldraskap synliggörs i detta fall på så vis att normen indikerar på att mamman är hemma 
och pappan arbetar (se Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  
 

5.1.3	Mammarollen	-	hemmafrun	
Något återkommande denna tidsperiod är att mammor ofta beskrivs som traditionella 
hemmafruar, bland annat genom att de har det största ansvaret för hem och barn. De uppfattas 
också ha höga krav på sig själva. I nummer två 1987 beskriver en mamma att hon blev 
“hemmafru” och gjorde avkall på allt annat, vilket resulterade i psykisk kollaps. En annan 
mamma beskriver att hon är bra på att organisera familjens vardagsliv samt skapa balans 
mellan yrkesliv och hemarbete. Det beskrivs att hon alltid är hemma när barnen kommer hem 
och hon tycker mornarna är stressiga när barnen ska iväg till skolan (VF, 1987, nr. 3). I 
nummer sex 1987 beskriver en mamma att hon gör allt gällande hemarbete och barnomsorg. I 
nummer 7/8 samma år beskriver ytterligare en mamma att hon har det största ansvaret för 
hemarbetet. Hon önskar att hon ibland lade hushållsarbetet åt sidan och ägnade sig mer åt 
barnen. Det beskrivs att bakom den ordningsamma husmodern som mamman visar upp finns 
en annan friare, kreativ person som hon dock inte tillåter sig släppa fram så ofta, samt att hon 
inte alltid varit så ordentlig (VF, 1987, nr. 7/8). I flera tidningar beskrivs mammor som 
hemmafruar, ansvarsfulla, organiserande samt att de gör avkall på annat som exempelvis egna 
fritidsintressen. Dessa återkommande texter beskriver att det är kvinnorna som tar det största 
ansvaret för barn och hem. Att kvinnorna har det största ansvaret och att de i vissa fall 
upplever att de “gör allt” kan tyda på att männen i familjerna gör mindre då det inte 
framkommer någon liknande diskurs gällande pappor som upplever sig ”göra allt”. En 
mamma förklarar att hon har en sida som är mindre ordningsam, friare och kreativ men som 
hon inte tillåter sig släppa fram. Beskrivningen synliggör ojämlikhet som kommer till uttryck 
i tidskriftens textdimension (se Winter Jørgensen & Phillips, 2000) då det kan tolkas som att 
mammarollen begränsar kvinnans andra sidor medan papparollen i samma utsträckning inte 
verkar begränsande för män.  
 
Återkommande i Vi föräldrar är diskursen om “en bra mamma”. En mamma funderar över 
hur man är en bra mamma, hur man ska få ihop alla bitar av sitt jag, som mamma, 
yrkeskvinna och kärlekspartner. Hon beskriver att hon är utmattad, känner sig ful, tom och 
sliten både psykiskt och fysiskt “det kan inte vara så kul för min omgivning.” (VF, 1987, nr. 
9). I nummer sex 1987 finns ett inslag där Jämfo (delegationen för jämställdhetsforskning) 
beskriver kvinnans verklighet som bland annat handlar om ansvar, omsorg och att beslut 
fattas utifrån förståelse för helheten. I nummer tre, 1987 skrivs det om terapi för mammor, att 
man vill känna sig säker som mamma men att vissa kvinnor kan känna sig uppgivna och 
maktlösa. För att väcka kvinnans anknytning till barnet behöver mammorna stöttning och 
praktiska tips (VF, 1987, nr. 3; 6). Diskursen om en “bra förälder” tenderar att vara 
könsbestämd på så vis att den övervägande handlar om mammornas föräldraskap, pappan 
nämns inte på samma sätt gällande “det goda föräldraskapet”. Mammor beskriver 
återkommande sina funderingar gällande ett gott moderskap. Texten uppfattas som att kvinnor 
“pusslar” för att få ihop alla delar i livet. Jämfos beskrivningar kan associeras till den 
diskursiva praktiken (Fairclough, 1992), kvinnans egenskaper associeras med klassiska 
könsroller kopplade till hemmafrun då hennes ansvar för familj och hem framställs som 
naturliga. Detta kan i sin tur kan återspeglas i den sociala praktiken (Fairclough, 1992) vilket 
kommer till uttryck i kvinnornas beskrivningar. 
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Återkommande beskrivs det att mammorna ha svårt att lämna över ansvaret till papporna. I 
artikeln ”När pappa ska ta över” förklarar Vi föräldrars psykolog att det oftast är mamman 
som har mest problem med förändringen från att vara föräldraledig till att börja jobba. 
”Tyvärr har många kvinnor svårt att till hundra procent lämna över ansvaret till sina män” 
(VF, 1996, nr 5). I nummer sex 1996 finns en artikel om ämnet ”Lita på pappa – är pappor 
och mammor lika bra föräldrar?”. I artikeln beskrivs att många mammor har svårt att lämna 
över ansvaret till pappan och det återfinns fem tips till mammorna för att ge pappan en chans. 
Rubrikerna till båda artiklarna kan tolkas som att pappan inte har huvudansvaret och därmed 
har en sekundär roll som förälder samt att det är mamman som ska lita på pappan, inte att 
pappan ska lita på mamman. Det beskrivs att det finns fem tips på hur mamman ska ge 
pappan en chans, men inte några tips på hur pappan ska göra för att “ta chansen”. 
   
I 1987 års utgåvor är återkommande inslag om sömnad och stickning vanliga, i flera nummer 
finns sy- och stickningsmönster till overaller, dopklänningar och mössor med mera. Detta 
innehåll indikerar på att mammarollen innefattas av bland annat handarbete, vilket kan 
associeras till idén om mamman som traditionell hemmafru. I 1996 års upplagor ligger en del 
fokus på mammors kroppar och utseende. Exempelvis i nummer fyra, sex och elva återfinns 
reportage och inslag om hur du ”får tillbaka din kropp”, tips när sötsuget smyger sig på, 
träning och “i vissa fall, för vissa kvinnor hjälper inget annat än kniven”. Samtidigt som det 
beskrivs att mammorna ska vara nöjda med sina kroppar - “sträck på dig, du är mamma, 
kvinna, tänk på vad du genomgått - det är ursexigt!”. Under 1996 finns även återkommande 
reklam riktat till kvinnor som handlar om att platta till magen eller lyfta upp rumpan. Något 
som kan urskiljas under 1996 är diskurserna om kvinnokroppen som kan sägas vara 
motsägande (se Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Dels uppmanas kvinnor att vara stolta 
över sina kroppar samtidigt som de ska vara sexiga. Vidare finns tips på hur kvinnor ska gå 
ner i vikt, hantera sötsug, reklam för push-up underkläder med mera. Vilket tyder på att en 
mamma inte ska vara nöjd med sin kropp utan förändra den. 
  

5.1.4	Papparollen	-	lekpappan	och	hjälparen	
Ett tema som går att utläsa i utgåvorna från både 1987 och 1996 är diskurser kring 
papparollen då mannen ofta tar en roll som hjälpare till mamman eller lekpappa. Diskursen 
om papparollen innefattas även av att han har svårt att ta en plats i familjen, mamman 
beskrivs behöva “ge plats” åt pappan. I utgåva två 1987 återfinns ett reportage som består av 
flera punkter som pappor ska göra eller tänka på. Pappor uppmanas bland annat att följa med 
till mödravårdscentralen, i alla fall någon gång under graviditeten samt att erkänna att de är 
stolta (VF, 1987, nr. 2). Med tanke på att texten uppmanar pappor att i alla fall någon gång 
följa med till mödravårdscentralen, kan det tolkas som att det saknas pappor som följer med 
dit, samt att det skulle räcka med att följa med en gång. Även att pappor uppmanas vara stolta 
kan tolkas som att texten antyder att pappor inte skulle vara stolta utan att detta är något som 
de behöver erkänna/bekänna för sig själva och för andra. Vi finner ingen liknande diskurs om 
att mammor uppmanas vara stolta. En psykolog och spädbarnsterapeut berättar i nummer nio, 
1987 att från att barnet levt i symbios med mamman “som ju vanligen är den som har den 
huvudsakliga vårdnaden”, börjar barnet nu urskilja andra i sin omgivning. Detta stadie kan 
vara oroligt och smärtsamt för både mamma och barn, det är nu pappan spelar en mycket 
viktig roll. Han ska “locka” mor och barn ur den här enheten, “mamman kan ta ett steg 
tillbaka och släppa fram pappan” (VF, 1987, nr 9). Texten beskriver att mamman har den 
huvudsakliga vårdnaden i början, vilket antyder att pappan inte har det. Senare får pappan en 
större roll och ska då “locka” bort mamman från barnet och moderns “symbios” för att få en 
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plats i familjen. Att mamman måste ta ett steg tillbaka och släppa fram pappan synliggör 
mamman som överordnad gällande föräldraskapet vilket kan kopplas till den rådande 
hegemonin (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Det visar på idén om att pappan inte kan bli 
tillräckligt nära barnet om mamman är för närvarande. Pappans roll blir även viktig först nu 
vilket tolkas som att hans roll inte varit viktig innan. Sammantaget indikerar detta även på att 
det finns en typ av rivalitet mellan mamman och pappan om barnet.  
 
Pappan som lekpappa och hjälpare återkommer flera gånger i tidskriften under 1987 och 
1996. I flera texter beskrivs pappans föräldraroll handla om lek och bus men även om 
svårigheter att ta plats som förälder. Vi föräldrar panelen i nummer nio 1987, diskuterar att 
det är under bebisens andra halvår som pappan blir extra viktig. En pappa förklarar:  
 

Det är viktigt att vi killar visar att vi klarar av ungarna lika bra som tjejerna. Skicka iväg 
frugan och visa att du duger. [...] Det är ju i den här åldern det roliga börjar för pappan. Det är 
inte bara amma, sova, rapa. Man börjar kunna umgås, lattja. Ungen går att trösta med annat än 
mat (VF, 1987, nr 9).  

 
Denna text indikerar först och främst att papporna inte skulle vara lika viktiga under barnets 
första halvår, vilket gör mamman till den viktigaste? Meningen om att pappan ska skicka iväg 
mamman för att visa att han duger kan tolkas som att han inte kan/får visa att han duger när 
mamman är i närheten. Beskrivningen om att det är när barnet blivit äldre som det är kul för 
pappan att vara närvarande kan tolkas som att det tidigare inte var kul samt att papparollen 
således förväntas vara rolig. Även i nummer två, 1987 nämns att pappan ska se till att vara 
ensam med barnet för att kunna skapa en egen relation till barnet. Pappan blir ofta mammans 
“hjälpare” (VF, 1987, nr 2). Detta är något som även återkommer år 1996. I en artikel vittnar 
flera pappor om att de känner sig utanför när barnet föds och beskriver att de upplever att de 
bara får vara med på ett ytligt plan. Samtliga pappor är överens om hur det kan lösas: “Kör 
iväg mammorna ett tag! På så sätt får mannen chans att skapa en relation till sitt barn, och 
visa kvinnan att han klarar ansvaret” (VF, 1996, nr. 1). Även här antyder texten att pappan 
måste vara ensam med barnet för att dels kunna skapa en relation till barnet och dels bevisa 
att han klarar av ansvaret. Detta kan tolkas som att mammorna sällan ger papporna plats att ta 
ansvar. Att pappan sammantaget under denna period beskrivs som hjälpare till mamman och 
lekpappa indikerar på att pappan har en roll som sekundär omsorgsgivare. Även här 
synliggörs den rådande hegemonin där mammarollen uppfattas som dominerande (se Winter 
Jørgensen & Phillips, 2000).   
 

5.1.5	Övergripande	-	första	tidsperioden			
Generellt är det i både 1987 och 1996 års utgåvor, mestadels kvinnor som skriver insändare, 
ställer frågor och överlag syns på bilderna i tidskriften. Dock syns även papporna, både i text 
och bild men inte i lika stor utsträckning. Bilderna är ofta på hela familjer, dock synliggörs 
hegemonin på så vis att mamman är norm, genom att det överhängande är mammor som 
pratar föräldraskap i texten (se Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Denna hegemoni kommer 
även till uttryck i den diskursiva praktiken då texterna överlag riktar sig mer till mammor än 
pappor. I 1996 års upplagor ligger mer fokus på mammors kroppar och utseende än under år 
1987. Ovanstående kan säga någon om tidskriften uppfattning av föräldraskap, nämligen att 
mammor generellt anses vara primärförälder. 
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5.2	Andra	tidsperioden	(2005)	
5.2.1	Bakgrund	
Under början av 2000-talet ägde flera viktiga förändringar för föräldraskapet rum. Bland 
annat utökas föräldraförsäkringen med 30 dagar samt att 60 dagar blir ringmärkta för vardera 
förälder (Statistiska centralbyrån, 2016). Vidare införs en lag som gör det möjligt för kvinnor 
som är registrerade partners eller sambos med en annan kvinna att få assisterad befruktning 
(RFSL, 2013). Under 2004 stod kvinnorna för 81 % av uttaget av föräldrapenningdagarna och 
män för 18 % (Försäkringskassan, 2011). Liknande teman som framkom under första 
tidsperioden återkommer även nu i form av mamman som fortfarande framställs som 
primärförälder och pappan som sekundärförälder. Ytterligare liknande teman är 
ansvarsfördelningen som fortfarande är ojämn, mammans roll under denna tidsperiod går att 
jämföra med en projektledares och pappans roll som en assistents. Nya teman som 
identifierats är könsdiskriminering inom föräldraskapet, egentid, samhällets förväntningar på 
mamman samt pappans delaktighet. Under 2005 har Vi föräldrar cirka 33 % män och 67 % 
kvinnor som läsare.  
  

5.2.2	Jämställdhet	och	föräldraroller	
Diskursen om jämställdhet blir nu synligare i tidskriften vilket exemplifierar tidskriftens 
förändrade språkbruk (se Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Jämställdhet går fortfarande att 
utläsa genom text och bild men tidskriften tar även upp jämställt föräldraskap som ämne. I 
nummer sex återfinns ett reportage om jämställdhet och att pappor fortfarande kan välja hur 
delaktiga de vill vara i föräldraskapet. I en insändare i nummer sju tycker en mamma att Vi 
föräldrar numera tar upp pappan samt ämnen som rör jämställdhet mer, till skillnad från förr 
(VF, 2005, nr. 7). Insändaren säger något om uppfattningen om Vi föräldrar och dess 
förändring, att tidskriften numera handlar mer om papparollen. Övergripande syns pappor 
mer, dock är det överhängande mammor som ingående beskriver situationer som rör 
föräldraskap. I nummer ett finns ett reportage om föräldrar som tjatar på sina barn. Reportaget 
innehåller tre illustrerade tecknade bilder där samtliga bilder föreställer en kvinna (tolkas som 
mamma) som tjatar på sina barn (VF, 2005, nr. 1). Av texten att utläsa är reportaget 
könsneutralt på så vis att den är skriven till föräldrar utan specifikt kön. Textdimensionen (se 
Fairclough, 1992) i tidskriften motsäger sig då texten beskriver tjatande föräldrar medan 
bilderna endast visar tjatande mammor. Att pappor nu syns mer i Vi föräldrar kan tyda på att 
tidskriften under 2005 är mer medveten gällande jämställdhet. Dock framträder könsroller 
genom texter i reportagen på så vis att kvinnor ofta är de som beskriver föräldraskapet, vilket 
tyder på att mammor fortfarande i hög utsträckning är den primära föräldern. 
  
I nummer två återfinns ett reportage om en ensamstående mamma som menar att samhället är 
uppbyggd för tvåsamhet. Hon har ensam vårdnad om sina två barn som har olika pappor. Det 
är tufft och det känns som att hon får skylla sig själv som lever ensam med barnen. Hon har 
blivit ifrågasatt av handläggare om var pappan är (VF, 2005, nr. 2). I nummer tolv berättar en 
pappa att han har huvudansvaret för sonen men att omgivningen ofta frågar var mamman är. 
Han upplever ett utanförskap som ensamstående pappa genom att exempelvis modern har rätt 
till barnbidraget vid gemensam vårdnad. En advokat har i en kolumn bredvid reportaget 
skrivit att det oftare är svårare för pappan att få ensam vårdnad och att det är långt kvar till 
jämställdhet (VF, 2005, nr. 12). Texten synliggör normer om föräldraskapet som existerande i 
tvåsamhet. En ensamstående mamma upplever sig ifrågasatt av andra som undrar var pappan 
är. En ensamstående pappa har liknande upplevelser, att omgivningen frågar var mamman är. 
Detta indikerar på att ensamstående mammor och pappor bemöts liknande på så vis att 
omgivningen undrar och efterfrågar en partner av motsatt kön. Att mamman har rätt till 
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barnbidrag samt att pappan ofta har svårare att få ensam vårdnad beskrivs vara ytterligare en 
ojämställd aspekt. Den rådande hegemonin omfattas således av tvåsamhetsnormen och 
kommer här till uttryck i tidskriften (se Fairclough, 1992).  
  
I nummer fyra skrivs det om att all babyrelaterad reklam riktas till mamman och att detta är 
könsdiskriminerande för båda föräldrarna. Vissa företag menade att man adresserade till 
mammor för att det oftast är dem som är hemma. Ett par beskriver att mammor och pappor 
behandlas olika exempelvis då barnavårdscentraler visar filmer på uteslutande kvinnor som 
matar sina barn. Även skolansökningar, inbjudningar till aktiviteter med barn samt 
barnbidraget adresseras och riktas till mamman. Flera pappor förklarar att detta är 
diskriminerande för dem. Det intervjuade paret visar upp information från 
barnavårdscentralen: 
 

Till mamma: Stötta din man att ta pappaledigt. Det är bra för både barnet och för 
parrelationen. (VF, 2005, nr. 4).  

 
Av stycket ovan går att utläsa att företag adresserar reklam till mamman med anledning att 
hon ofta är hemma, vilket antyder att reklamföretag tar för givet att det är mamman som är 
hemma. Vidare beskrivs att även information och annat adresseras till mamman. Att det inte 
adresseras till pappan uppfattas som diskriminerande för pappor, även detta antyder på synen 
om mamman som primärförälder och pappan som sekundärförälder. Citatet från 
barnavårdscentralen om att mammor ska stötta pappor att ta pappaledigt kan återspegla en 
verklighet där mammor i högre utsträckning tar ut föräldraledighet. Det kan även tolkas som 
att papporna inte självmant tar föräldraledigt utan behöver stöttning för att göra det. Texten 
nämner inte att papporna ska stötta mammorna att exempelvis yrkesarbeta. Textdimensionen 
synliggör här den sociala praktiken som vittnar om normen om att mamman är den 
föräldralediga (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
I samma reportage beskriver en pappa att det förekommer en välvillig diskriminering i form 
av att man anses vara hjälte om man som pappa tar ut tre månaders föräldraledighet. En annan 
pappa kände sig diskriminerad på öppna förskolan då han behandlades som mindre kunnig av 
mammorna (VF, 2005, nr. 4). Av texten att utläsa uppfattas föräldralediga pappor som hjältar. 
Att mammorna inte nämns kan tolkas som deras föräldraledighet tas för givet samt att 
föräldralediga mammor inte ses som hjältar. Att en pappa behandlas som mindre kunnig på 
öppna förskolan indikerar att pappor förväntas vara mindre kunniga gällande barn. Detta 
sammantaget vittnar om en norm där pappor återigen kan utläsas som sekundärförälder då han 
inte förväntas ta eller klarar av samma ansvar som mammorna. 
 
Ett tema som går att utläsa i tidskriften handlar om föräldrars uppdelning av egentid i form av 
fritidsintressen och karriär. I ett inslag i nummer tre kan vi läsa om att småbarnsföräldrar 
behöver egentid. Vi föräldrar har frågat sina läsare och endast mammor har skickat in tips och 
förslag gällande egentid (VF, 2005, nr. 3). Vikten av egentid beskrivs som central för båda 
föräldrarna, att det är uteslutande mammor som skickat in svar och tips gällande egentid kan 
eventuellt säga något om att mammor behöver egentid. Att pappor inte skickat in tips gällande 
ämnet kan säga något om att de antingen inte är i lika stort behov som mammorna, eller att de 
redan har egentid. Orsak kan även vara att det är överhängande kvinnor som läser Vi 
föräldrar.  
 
I nummer tio återfinns ett reportage om ”curlingpartners” som handlar om att den ena 
partnern curlar den andra på så vis att hen har koll på läget, planerar, fixar och städar åt den 
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andra. På omslaget till utgåvan kan vi läsa: ”Relationer: Är du en curling-fru?”. Själva 
reportagets överskrift lyder ”Är du en curligpartner?”. En kvinna beskriver i reportaget:  
 

Mentalt är jag steget före hela tiden för att underlätta min mans vardag. [...] Jag tänker, 
planerar, och förbereder (VF, 2005, nr. 10). 

 
En annan kvinna lägger fram kläder till barnen och förbereder inför dagarna pappan ska vara 
hemma med barnet. Ytterligare en mamma tänker att curlandet kan vara ett personlighetsdrag 
hos henne (VF, 2005, nr. 10). På omslaget kan vi alltså läsa att tidskriften innehåller ett 
reportage om curling-fruar. Rubriken är könsneutral och beskriver partners som curlar, här 
motsäger sig textdimensionen i tidskriften då omslaget istället beskriver att det är fruar som 
curlar (se Fairclough, 1992). Även innehållet i reportaget vittnar om att det i regel är kvinnan 
som curlar mannen av olika orsaker. Dels för att ligga steget före, dels för att underlätta för 
mannens vardag samt att kvinnan ser det som ett personlighetsdrag. Vidare beskriver en 
pappa att han tycker man kan ta det mer som det kommer och ordna saker när det behövs 
medan mamman upplever att hon får fixa allt. En annan pappa tycker att frun är överspänd 
och tjatig, frun i sin tur tänker att det är bekvämt för pappan att hon har koll gällande barnet. 
En tredje pappa berättar att frun kan bli sur om han inte torkat av spisen samt att hon byter 
kläder som han lagt fram till barnen, han tycker inte om att bli curlad (VF, 2005, nr. 10). 
Papporna som blir curlade beskriver här att de inte gillar det och tycker frun tjatar. Männen 
och kvinnornas olika inställning till föräldraskap och hushållsarbete tycks av texten att utläsa 
vara olika, vilket kan vara orsak till att det uppstår osämja.  
  
I endast en familj skiljer sig könsrollerna då mannen är den som sköter allt och kvinnan har 
dåligt samvete över detta. Hon försöker göra lika mycket som han men orkar inte. Det 
beskrivs att hon märker att hon använder samma dåliga argument som många män som inte 
gör sin del av hushållsarbetet, exempelvis att hon har högre toleransnivå gällande smuts eller 
att han gör något bättre än henne (VF, 2005, nr. 10). Av texten går att utläsa att det 
framkommer skillnader gällande hur den curlade partnern talar om att bli curlad beroende på 
dennes kön. Skillnaden mellan männen som blir curlade och kvinnan är att männen upplever 
curlandet tjatigt, att kvinnan borde slappna av mer, spänna av och så vidare. Det är negativa 
beskrivningar och upplevelser av curlandet som framförs av de curlade männen. I det paret 
där mannen curlar kvinnan nämner hon ingenting om att hon upplever sin man som tjatig utan 
får istället dåligt samvete för att han gör allt. Texten tolkas som att curlandet är något som 
generellt utförs av kvinnor/mammor vilket bidrar till att curling kopplas ihop med typiskt 
kvinnligt. Detta kan relateras till normativa könsroller gällande föräldraskap där mamman blir 
den som ”har koll”, ansvarar och förbereder medan pappan mer tar det som det kommer och 
därmed har en mer avslappnad inställning till sin föräldraroll. Hela diskursen om “curling 
partners” beskriver med ett undantag, mammor som curlar pappor vilket återspeglar en 
rådande hegemoni där mamman ofta tar ansvar och har rollen primärförälder (Winter 
Jørgensen & Phillips, 2000).  
 

5.2.3	Mammarollen	-	projektledaren	
En återkommande diskurs under 2005 är att mamman har en roll som liknar en projektledares, 
vilket även kan utläsas ovan i diskursen om curlingpartners. I flera andra texter går att finna 
situationer där mamman uppfattas inta en roll som projektledare inom familjen, då hon är den 
som har störst koll gällande barnomsorgen och hemarbetet. I ett reportage beskriver en 
mamma att hon är den som städar då hennes man inte tycker städning är kul. Han säger själv 
att han inte skulle städa om inte frun krävde det. I en kolumn bredvid reportaget skriver en 
psykolog att de kvinnor som förhandlar “hårdhänt” tidigt i förhållandet är de som lyckas 
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bäst. Psykologen fortsätter: “Även i de mest jämställda familjerna var det för det mesta 
kvinnan som skötte planeringen av städning och aktiviteter.” (VF, 2005 nr. 4). I ett annat 
inslag i samma nummer förklarar en pappa att mamman har det största ansvaret över hemmet. 
Ytterligare en mamma beskriver sitt ansvarstagande inom familjen, hennes barn har svår 
allergi, vilket gör att hon dammsuger varje dag hemma (VF, 2005, nr. 5). En psykolog skriver 
i tidskriften:  
 

Männen måste tränga sig fram och ta mer plats både i hemmet och i sin relation med barnen. 
Och mammorna måste ju också släppa fram papporna. (VF, 2005, nr. 3).  

 
Utmärkande gällande dessa återkommande texter är pappornas frånvaro. Mammorna i 
ovanstående fall samt i flera exempel tar det största ansvaret gällande hemmet och barnen. De 
uppmanas även att släppa fram papporna. Citatet om att männen måste tränga sig fram och ta 
mer plats är ett språkbruk (se Winter Jørgensen & Phillips, 2000) som används gällande 
papparollen, det skrivs inget om att mammor behöver ta mer plats. Att mammor är de som i 
störst utsträckning planerar, organiserar, städar och tar ansvar är bidragande till att hon får 
både rollen som primärförälder och familjens projektledare. 
 
Ytterligare ett återkommande tema gällande mammarollen är känslor av otillräcklighet. I ett 
reportage i andra utgåvan berättar en sjuksköterska att det är många mammor som söker hjälp 
på grund av att de känner sig otillräckliga. “Behovet av att vara duktig och klara saker ligger 
djupt rotat hos många, det visar en studie som gjorts på deprimerade mödrar.” Vidare 
beskrivs att kvinnorna vill dölja för mannen att de inte lyckas. Det kan vara att kvinnan 
känner sig som en dålig mamma, inte förstår sitt barn, inte kan få barnet sova eller sluta 
skrika. Texten beskriver att mammorna är vana att både yrkesarbeta och leva självständiga 
liv, då kan rollen och övergången till småbarnsförälder bli stor (VF, 2005, nr. 2). Att texten 
beskriver att mammor söker hjälp då de känner sig otillräckliga samt att studien är gjord på 
mödrar kan även säga något om pappor. Upplever sig inte pappor otillräckliga eller söker de 
inte hjälp. Att kvinnorna vill dölja för mannen att de inte lyckas samt känner sig som en dålig 
förälder kan tolkas som att kvinnorna i högre utsträckning tar på sig ansvaret för barnen samt 
vill hålla upp en fasad inför mannen. Texten beskriver mammor som självständiga och vana 
att yrkesarbeta, därför blir övergången till småbarnslivet stor. Formuleringen bidrar till 
funderingar varför pappan inte nämns, är han inte lika självständig och yrkesarbetande som 
kvinnan eller blir inte glappet till föräldraskapet lika stort för mannen. 
  
Diskursen som nämnts tidigare om kvinnokroppen och dess utseende är fortfarande aktuell 
under 2005. Flera reklamer handlar om hudlotion, ansiktskrämer med mera och ett 
återkommande inslag finns, där en skönhets-, hudvård- och hälsoexpert svarar på läsarnas 
frågor. Inslaget “egentid” finns med i varje nummer och handlar om skönhetstips, krämer, 
smink, bristningar och träning. Inslagen är rosafärgade och det är övervägande kvinnor på 
bilderna. I ett av dem nämns att även pappan kan använda en ansiktstvätt som det tipsas om. 
Dessa inslag kan tolkas riktade till kvinnor då det nästan uteslutande omfattas av bland annat 
skönhetstips, smink och hudvård samt har färgen rosa som bakgrund. Detta kan styrkas då 
mannen nämns specifikt när det är riktat även till honom, det återfinns inga liknande inslag 
där “även mamman kan prova detta skönhetstips”. Reklamerna för exempelvis lotions består 
endast av bilder på kvinnor, ofta lättklädda. Detta sammantaget kan tolkas som att 
skönhetstipsen samt tidskriften riktar sig, i högre utsträckning till kvinnor än män. En annan 
tolkning kan vara att mammor i högre utsträckning än pappor borde vårda sitt yttre, vilket kan 
ses som en del av mammarollen. 
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5.2.4	Papparollen	-	assistenten	
Ett återkommande tema i Vi föräldrar under 2005 är föräldraansvar och papparollen. 
Diskursen om pappan som sekundärförälder består i tidskriften och pappan tenderar att hamna 
i en assistentroll till mamman som oftast tar det största ansvaret. I ett inslag om föräldraskap 
skriver en pappa att han snabbt tog ut tio månaders pappaledighet “Jag vill inte känna mig 
som en assistent till min fru en gång till. Därför är jag föräldraledig först den här gången.” 
(VF, 2005, nr. 1). Pappan beskriver vidare att kvinnor drar det tyngsta lasset av hemarbetet 
men att kraven ökat även på männen. Män är mer närvarande som pappor nu men samtidigt är 
förväntningarna på arbetet desamma. Av texten går att utläsa att pappan hamnat i 
“assistentrollen” på grund av att han inte varit föräldraledig. Pappan beskriver att han inte vill 
bli assistent vid andra barnets födsel därför tar han denna gång ut föräldraledighet. 
Ovannämnda text vittnar om en diskursiv förändring (se Winter Jørgensen & Phillips, 2000) i 
tidskriften gällande föräldrarnas roller, nämligen att män tar mer ansvar i rollen som pappa 
men att samma förväntningar finns kvar gällande mäns roll i arbetslivet. Trots detta verkar 
pappor fortfarande tendera att hamna i rollen som assistent till mamman. I nummer tolv vill 
en pappa “rikta en känga” till alla pappor som inte varit pappalediga och tror det är som 
semester. Han ska vara pappaledig tre månader och vet att det kommer bli tufft. Kritiken till 
andra pappor om att de inte varit pappalediga kan spegla attityder gällande pappors 
föräldraskap. Att pappor i för liten utsträckning är hemma med barnen samt att de har en tro 
om att föräldraledighet innebär lugn och ro. 
 
I nummer tre skriver en pappa att alla pappor som vill göra karriär istället borde vara hemma 
med barnen. Pappan menar att det blir mer jämställt om män och kvinnor delar på 
föräldraledigheten och han uppmanar kvinnor att dela med sig av den:  
 

Man kan inte kräva jämlikhet vad gäller lika lön och att båda ska hjälpa till hemma, samtidigt 
som man lägger beslag på all föräldraledighet (VF, 2005, nr. 3).  

 
I nummer fyra finns ett reportage om tre elitidrottande pappor. Det framgår av reportaget att 
samtliga pappor kunnat lägga tid på sin träning och blivit framgångsrika för att deras fruar 
tagit det största ansvaret för både barnen och hemmet. En man förklarar att han håller isär 
rollen som pappa och elitidrottare. Killar inom världseliten pratar inte barn och känslor: 
“[...]det inger inte så mycket respekt att ha en bebis runt sig” (VF, 2005, nr. 4). Texten kan 
tolkas som att förstnämnda pappan anser att pappor prioriterar karriären men istället borde 
vara med sina barn. Citatet kan indikera på att kvinnor inte delar med sig av 
föräldraledigheten utan vill ha den för sig själv. Något som kan tolkas ur texterna gällande 
elitpappornas karriärer är att de möjliggörs genom kvinnornas ansvarstagande för barn och 
hem. Pappan i andra citatet menar att barn inte inger respekt vilket tolkas som att faderskap 
inte är förknippat med vad som anses manligt. Manlighet innebär även att inte tala om känslor 
med sina kollegor. Detta synliggör den rådande hegemoniska maskuliniteten (se Herz & 
Johansson, 2011) som i detta fall inte förknippas med barn och känslor. Vidare kan 
ovanstående text tolkas som att en av orsakerna till att pappor hamnar i assistentroll till 
mamman kan vara att de fokuserar mer på karriären. Att en pappa beskriver sig hålla isär 
rollerna som elitidrottare och pappa kan tolkas som att han under arbetstid inte vill identifiera 
sig som pappa, vilket också kan vara bidragande till att han hamnar i assistentrollen.  
 

5.2.5	Övergripande	förändringar	-	andra	tidsperioden		
Under 2005 börjar män synas mer i tidskriften. Även om männen funnits med tidigare i Vi 
föräldrar syns de nu både mera och på fler sätt. Fler män intervjuas och pratar om livet som 
förälder. Även om papporna fått en större plats nu än tidigare år är det övervägande kvinnor 
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som syns i tidskriften samt att texterna riktas mer till mammor. I de fall då hela familjer är 
med på bild är det i störst utsträckning mammor som pratar om föräldraskapet, vilket 
överensstämmer med första perioden. Tidskriften verkar mer jämställd på så vis att gränsen 
mellan mamma- och papparoller inte är lika tydlig som första perioden vilket visar på 
förskjutning gällande hegemonin (se Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Dock kvarstår 
mamman som primärförälder och pappan som sekundärförälder. Återkommande diskurser om 
jämställt föräldraskap återfinns, både exempel på hur pappor diskrimineras samt att mammor 
drar ett tyngre lass hemma kan urskiljas. 
  
5.3	Tredje	tidsperioden	(2017)	
5.3.1	Bakgrund	
Mellan 2005 och 2017 sker en del förändringar i Sverige gällande föräldraskap. Dels ökar de 
ringmärkta dagarna från 60 till 90 dagar per förälder och dels får ensamstående kvinnor rätt 
till insemination (SCB, 2016). Transpersoner med livmoder kan numera bli gravida då 
tvångssteriliseringarna upphör (RFSL, 2017). Jämställdhetsbonusen både införs och avskaffas 
under denna tidsperiod (Försäkringskassan, 2016). Idag, 2017 anses Sverige vara ett av de 
mest jämställda länderna i världen (World economic forum, 2016). Mammor tar ut ca 75 % av 
föräldraledigheten och pappor ca 25 %, ca 15 % av föräldraparen delar lika. 
Försäkringskassan uppmanar till jämställt föräldraskap och argumenterar för att det bidrar till 
ökad jämställdhet inom det obetalda hem- och omsorgsarbetet (Försäkringskassan, 2017). 
Under slutet på 2017 presenterar en utredning ett förslag om att bland annat fem 
pappamånader ska införas. Detta förslag saknar dock majoritet och slopas (Sveriges 
Television, 2017). Under 2017 har Vi föräldrar cirka 24 % män och 76 % kvinnor som läsare. 
Under denna tidsperiod återfinns liknande teman som tidigare, exempelvis ansvarsfördelning, 
samhällets förväntningar på mammor och pappors delaktighet.  
  

5.3.2	Jämställdhet	och	föräldraroller	
Diskursen om jämställt föräldraskap fortsätter under 2017 och mellan 2005 och 2017 sker den 
största förändringen gällande tidskriftens framställning av jämställt föräldraskap. Den fortsatt 
förändrade hegemonin (se Winter Jørgensen & Phillips, 2000) gällande föräldraskapet 
synliggörs då Vi föräldrar numera framställer jämställdhet som eftersträvansvärt. I nummer 
ett kan vi läsa ett reportage om en familj där mamman som på grund av att hon arbetar heltid 
ofta blir kritiserad och ifrågasatt. Pappan är den som är hemma med barnen och det beskrivs 
att han blir väldigt bra bemött. Han får ofta hjälp när han är ute själv med barnen och tycker 
det är tråkigt att hans fru inte får samma bemötande. Han fortsätter: “Det är nästan som att 
jag är en hjälte - det är barnens mamma som får höra tråkiga kommentarer”. Texten 
beskriver att kvinnan blir ifrågasatt som mamma på grund av att hon arbetar heltid. Det kan 
uppfattas som att hon blir kritiserad som förälder för att hon som kvinna väljer att arbeta 
heltid, då normen säger tvärtom. Att pappan i sin tur beskrivs bli behandlad som en hjälte kan 
säga någonting om att hans plats som förälder inte är lika självklar som en mammas. Detta 
indikerar på att hegemonin gällande föräldraskapet fortfarande handlar om mamman som 
primärförälder (se Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Texten synliggör normen ytterligare 
då mamman blir kritiserad när hon arbetar samt att hon inte får samma hjälp som pappan när 
hon är med barnen. Att föräldralediga pappor blir behandlade som hjältar syntes redan 2005 i 
tidskriften.  
  
I nummer sju skriver Vi föräldrar att enligt forskning är det bästa sättet att undvika skilsmässa 
uppdelning av hushållsarbetet. De par som hade samstämmig syn på uppdelningen av 
hushållsarbetet upplevde sin relation mest stabil. De minst stabila relationerna var där mannen 
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uppger att båda gör lika mycket men där kvinnan uppger att hon gör mest. Texten beskriver 
att par som delar lika på hushållsarbetet tenderar att hålla ihop längre. Att tidskriften har med 
en text som handlar om skilsmässa kopplat till fördelningen av hushållsarbetet kan tolkas som 
att ämnet enligt tidskriften hör samman med föräldraskap. Jämställd ansvarsfördelning 
påverkar alltså relationen vilket i sin tur kan tänkas påverka föräldraskapet. Texten beskriver 
även att relationer där mannen upplever sig leva jämställt men kvinnan upplever sig ta det 
större ansvaret är minst stabila. Texten indikerar på att par som inte delar lika på 
hushållsarbetet och där kvinnan upplever sig göra mer skiljer sig oftare.  

5.3.3	Mammarollen	-	den	perfekta	mamman	
En tidigare diskurs som återkommer mer tydligt under 2017 är förväntningar kring hur 
mammor ska se ut och vara, vilket är bidragande till föreställningar om den perfekta 
mamman. Kroppar, utseende och hälsa synliggörs i form av reklamer om krämer för 
bristningar, oljor för huden och hur man kommer i form och blir stark efter graviditeten. 
Återkommande i tidskriften är en reklamkampanj där mammor uppmanas komma iväg på 
spa-helg med träning och avkoppling. Bilderna i reklamen visar vältränade kvinnokroppar. 
Ovanstående visar på att diskursen om kvinnans kropp består även 2017. Mamman förväntas 
under 2017 vilja ”komma i form”, ta hand om sin hud, vara smal och framför allt vältränad. 
Tidskriftens framställning om mammors träning, hälsa och utseende förstärker ideal om den 
perfekta mamman som kan återspegla en hegemonisk femininitet (jfr. Herz & Johansson, 
2011). 
  
En kvinnlig författare skriver i nummer nio ett inslag om förväntningar på mammans 
beteende, ”Man ska vara ömsint, ödmjuk, lekfull och uppoffra sig själv”. Hon menar att 
pressen är större på mammor än på pappor och att det ibland nästan blir som tävling mellan 
mammorna. Hon menar att det är höga krav på kvinnor idag och även om pappor gör mer idag 
är det mammor som tar det största ansvaret för barnen. Kvinnan försöker inte bara vara den 
perfekta mamman utan även perfekt för sin omgivning, exempelvis maken (VF, 2017, nr. 9). I 
nummer fem beskriver en mamma att hon känner sig överöst av vältränade, snygga mammor, 
barn med matchande kläder och välstädade barnrum (VF, 2017, nr. 5). Ytterligare en mamma 
upplever att Vi föräldrar förskönar bilden av föräldraskapet. Hon önskar mer om bland annat 
utbrända superhjältemammor och ensamstående mammor (VF, 2017, nr. 9). Diskursen om 
kraven på mammor blir här synlig och det kan tolkas som att mammor i högre utsträckning än 
pappor har högre krav på sig gällande föräldraskapet då det inte går att finna liknande diskurs 
om den perfekta pappan. Samtliga tre kvinnors beskrivningar och uppfattningar om pressen 
på mammor både gällande utseende, ansvarsfördelning och bristen på utbrända 
superhjältemammor indikerar på att det existerar ojämställt föräldraskap, utbrända 
superhjältemammor samt press på mammors utseende.    
 
En rådande diskurs under 2017 handlar om mammor som upplever oro i sitt föräldraskap. 
Oron består bland annat av att göra fel, barnets anknytning och uppfostran. I “fråga 
barnpsykologen” beskriver en mamma sin oro kring att barnets anknytning till henne skulle 
bli skadat av att bebisen inte sover med henne två veckor i månaden (VF, 2017, nr. 10). 
Ytterligare en mamma beskriver en oro för anknytningen då hennes barn beskrivs vara oblygt 
och trivs “hos i princip vem som helst” (VF, 2017, nr. 7). I nummer sex beskriver en mamma 
att hon är rädd för att förstöra sina barns barndom, hon tänker på alla “fel” hon gör som kan 
skada barnen i framtiden. Ovanstående text är beskrivningar som synliggör en social praktik 
(se Fairclough, 1992) där mammor upplever oro kopplat till moderskapet. Att mammor 
upplever oro på olika sätt är något som visat sig även i tidigare årgångar. Oron kan tänkas 
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spegla mammornas idéer om förväntningar på sig själva som föräldrar, vilka kan tänkas skapa 
press hos kvinnor gällande att vara en perfekt mamma. 
  
Diskursen om oro innefattas även av föräldrars känslor inför att lämna bort sina barn till 
exempelvis barnvakt eller förskola. Ett exempel återfinns i nummer två där en mamma skriver 
att hon upplever starka skuldkänslor när hon lämnar sitt barn på förskolan (VF, 2017, nr. 2). I 
ett reportage beskriver en mamma att första gången hon lämnade sitt barn kollade hon på 
klockan hela tiden, “Jag har stort kontrollbehov och vill inte lämna bort honom för att göra 
något för mig själv” (VF, 2017, nr. 3). En annan mamma som inte har sina barn på förskolan 
beskriver att omgivningen skuldbelägger henne: 
 

I dagens samhälle känns det nästan som om jag måste skämmas över det. [...] De jag har 
berättat det för blir upprörda och tror att jag försöker göra mig till en bättre mamma än dem. 
Samtidigt gör de klart för mig att jag i själva verket är en mycket sämre mamma [...] (VF 
2017, nr. 3).  

 
Texten vittnar om att känslor av skuld, skam och ångest är kopplat till både att lämna bort 
barnet och att inte göra det. En mamma beskrivs känna starka skuldkänslor av att lämna bort 
barnet medan en annan beskriver att hon borde skämmas över att inte lämna bort det. Sista 
citatet belyser att andra antyder att mamman tror hon skulle vara en bättre förälder för att hon 
inte lämnar barnen. Samtidigt får hon indikationer på att hon är en sämre mamma av samma 
anledning. Textdimensionen (se Fairclough, 1992) beskriver dubbla budskap då mamman 
uppfattas göra fel hur hon än gör. Att en mamma inte vill lämna bort sonen för att göra något 
för sig själv säger något om den sociala praktiken, man både ska vara bekväm med och vilja 
lämna bort sitt barn. 
 

5.3.4	Papparollen	-	delaktig	
Den största förändringen i tidskriften gällande papparollen sker mellan 2005 och 2017 då 
pappor numera framställs betydligt mer delaktiga som föräldrar. Den tidigare tydliga 
diskursen om mamman som primärförälder och pappan som sekundärförälder är inte längre 
framträdande. Detta syns både genom tidskriftens framställning av föräldraskapet samt 
pappors egna beskrivningar av föräldrarollen. I nummer två finns ett inslag om vad nyblivna 
pappor är oroliga för. En ny svensk undersökning visar att en tredjedel av papporna känner sig 
oroliga inför föräldraskapet. Största oron för papporna är att inte lyckas uppfostra barnet på 
ett ansvarsfullt sätt, ekonomin och barnets hälsa. Studien visar också att papporna oroar sig 
för hur “föräldraskapet kommer påverka relationer, hur man ska hantera mindre fritid och 
hur man ska kunna ge barnet en god uppfostran”. En forskare menar att pappor måste 
uppmuntras att prata mer om sin oro (VF, 2017, nr. 2). Texten beskriver en undersökning 
gällande pappors oro, vilket visar på pappors numera ökade delaktighet i föräldraskapet. Att 
Vi föräldrar väljer att lyfta fram forskning om pappors oro bevisar att även pappor är oroliga 
vilket tyder på en förskjutning gällande den hegemoniska maskuliniteten (Herz & Johansson, 
2011). Dock återfinns fler insändare och röster från oroliga mammor i tidskriften, vilket kan 
tolkas som att de som läser samt skickar in är mammor eller att majoriteten av oroliga 
föräldrar består av mammor. Att en forskare menar att pappor måste uppmuntras till att prata 
om sin oro kan tolkas som att pappor inte ofta pratar om sin oro.  
 
En pappa beskriver sina känslor av att lämna bort barnet: “han är ju det finaste jag har i livet” 
(VF, 2017, nr. 3). En annan pappa sätter ord på sina känslor av att lämna dottern på förskolan. 
Separationen handlar inte bara om dottern utan även om honom som förälder. Pappan “plågas 
inte nämnvärt” av att lämna dottern, just för att han ser att det går bra (VF, 2017, nr 9). 



 32 

Texten beskriver pappor som uttrycker sina känslor inför att lämna bort sina barn, vilket 
tydliggör pappors numera självklara plats i tidskriften. Att pappor syns mer i tidskriften under 
2017 och uttrycker sin oro gällande föräldraskapet bidrar till funderingar. Är det en indikation 
på att pappor numera generellt upplever större oro gällande föräldraskapet. Eller väljer bara 
fler pappor att skriva till tidskriften. Eller är det så att Vi föräldrar nu tar med fler insändare 
från pappor. Det skulle även kunna vara så att den diskursiva praktiken som under 2017 
beskriver en ökad jämställdhet inom relationerna återspeglar en social praktik (se Fairclough, 
1992) där pappor numera tar större ansvar för barnomsorgen och därmed känner mer oro.  
 
I Vi föräldrar nummer åtta återfinns en forskningsartikel som visar att män som har barn 
sover lika bra som män utan barn, mammor däremot sover sämre än kvinnor som inte har 
barn: “Kanske inte ett superförvånande resultat?”. Vi föräldrar gissar att en del pappor inte 
känner igen sig (VF, 2017, nr. 8). Detta är ytterligare ett exempel på att tidskriften tar upp 
ämnen som rör jämställt föräldraskap. Texten beskriver ojämställdhet på så vis att kvinnors 
sömn försämras i samband med barn, medan mäns sömn inte förändras. Att Vi föräldrar 
uttrycker att resultatet inte skulle vara förvånande kan tolkas som ett förgivet tagande att 
kvinnor generellt tar det större ansvaret för barnen under natten. Texten motsäger sig något då 
meningen efter beskriver att en del pappor inte skulle känna igen sig. Vi föräldrar både 
förväntar sig detta resultat samtidigt som det spekuleras kring att pappor sover sämre än 
resultatet visar.  
 

5.3.5	Övergripande	förändringar	-	tredje	perioden		
Mellan 2005 och 2017 återfinns den tydligaste skillnaden gällande Vi föräldrars innehåll 
avseende pappornas utrymme i tidskriften samt jämställdhet inom föräldraskapet. Bilderna 
stämmer nu mer överens med texter gällande jämställdhet. Skillnaden är stor avseende män 
(pappor) som syns på bild, exempelvis i nummer ett består de tjugo första sidorna 
huvudsakligen av bilder på män med barn. En tydlig förändring från samtliga tidigare 
årgångar är att pappor nu, 2017 har en annan, mer delaktig roll i reportagen. Pappor beskriver 
föräldraskapet mer ingående än tidigare genom att de pratar mer specifikt om barnens 
utveckling och rutiner. Även språkbruket i tidskriften speglar den moderna tidens utveckling 
då ordet “hen” exempelvis används. När vi studerar texterna mer ingående skrivs det nu på ett 
sätt där det inte alltid går att utläsa könet, vem texten riktar sig till eller vem den är skriven av, 
vilket är en tydlig förändring gällande tidskriftens diskursiva praktik (se Fairclough, 1992). 

6.	Slutdiskussion	
Syftet med denna studie var att undersöka hur tidskriften Vi föräldrar framställer mamma- 
och papparoller, föräldrars ansvarsfördelning samt om det skett en förändring gällande detta 
mellan första perioden (1987, 1996), andra perioden (2005) och tredje perioden (2017). 
Resultatet visar att det föreligger skillnader beroende på förälderns kön då mamma-och 
papparoller skildras på olika sätt i tidskriften. Ett socialkonstruktivistiskt synsätt ser 
verkligheten som socialt konstruerad genom bland annat språket. Detta bidrar till 
synliggörande och problematiserade av tidskriftens språk och innehåll och därmed de 
framträdande könsrollerna. Nedan följer en diskussion kring studiens resultat relaterat till 
tidigare forskning och teorier. Därefter redogörs studiens relevans för socialt arbete, 
begränsningar och styrkor samt förslag till vidare forskning.  
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6.1	Primärt-	och	sekundärt	föräldraskap	
Vi kan konstatera att föräldrarollen skildras olika beroende på föräldrars könstillhörighet i Vi 
föräldrar. Detta framträder tydligast under 80- och 90-talet. Mammarollen skildras då 
övervägande som en hemmafru på så vis att tidskriften innehåller allt från husmorstips till sy- 
och stickningsmönster. Mamman framställs även som omsorgsfull, vårdande och den som tar 
det yttersta ansvaret för barn och hem, vilket bidrar till att hon blir den primära föräldern. 
Papparollen skildras under första perioden generellt som sekundärförälder i flera avseenden. 
Detta då han är den försörjande fadern som ofta beskrivs som lekpappa och hjälpare till 
mamman samt att han får en större roll först när barnet är äldre. Under denna period syns inte 
pappan i lika stor utsträckning som mamman i tidskriften. Under andra tidsperioden (2005) 
förändras tidskriftens diskursiva praktik (Fairclough, 1992). Framställningen av papparollen 
förändras på så vis att pappor få mer plats i tidskriften samt att män verkar ta ett större ansvar 
för barn och hem. Trots det kvarstår det faktum att mammor generellt framställs som den 
primära föräldern. Papparollen skildras som assistent till mamman och är fortfarande den 
sekundära föräldern. Mammarollen skildras under andra perioden som projektledare i flera 
avseenden då hon beskrivs ta ansvar för städning, planering, organisering samt för hem och 
barn. Både under 2005 och 2017 återfinns texter som beskriver föräldralediga pappor som 
hjältar medan mammor som är föräldralediga tas för givet. Ovanstående är en tydlig 
beskrivning på hur föräldrarollerna och förväntningarna på dem skiljer sig i Vi föräldrar 
beroende på förälderns biologiska kön. Mellan den andra och tredje tidsperioden sker den 
tydligaste skillnaden gällande föräldraroller. Under 2017 blir det tydligt att Vi föräldrar vill 
framhäva ett mer jämställt föräldraskap genom att texterna som handlar om föräldraroller 
skildras mer könsneutralt. Förändringarna i Vi föräldrar kan tolkas som ett uttryck av en 
förskjutning gällande hegemoni kopplat till föräldraroller (se Winter Jørgensen & Phillips, 
2000). Tidskriften framställer nu föräldrarollerna så pass jämställda att det inte längre går att 
urskilja de tidigare uppenbara mamma- och papparoller som återspeglar traditionella 
könsroller.  
 
Under samtliga tidsperioder i Vi föräldrar framkommer alltså att föräldrarollerna skiljer sig åt 
beroende på förälderns kön, vilka går att koppla till tidigare forskningsresultat om mamman 
som är primärförälder och pappan som sekundärförälder (se Kotila et al., 2013; Perälä-
Littunen, 2007; Švab & Humer, 2013). Inom föräldraskapet representerar mamman normen 
som pappan utvärderas och jämförs mot (Perälä-Littunen, 2007). Att mamman är 
primärförälder handlar bland annat om att hennes omsorg om barnet anses naturlig samt att 
hon ofta har huvudansvaret för både barnomsorgen och det obetalda hemarbetet (Miller, 
2007; Švab & Humer, 2013). Pappor blir den sekundära föräldern då de tar ett mindre ansvar 
för omsorgen samt tenderar att utföra mer lustfyllda aktiviteter med barnen (Perälä-Littunen, 
2007; Švab & Humer, 2013). Då kvinnans moderliga egenskaper framställs som normativa 
och eftersträvansvärda inom föräldraskapet synliggörs en rådande hegemoni där mamman får 
den dominerande rollen som pappan utvärderas och jämförs med (se Winter Jørgensen & 
Phillips, 2000). Diskursen om primärt- och sekundärt föräldraskap existerar inte endast inom 
heterosexuella föräldrapar. Johansson (2014) förklarar att inom lesbiska par tenderar kvinnan 
som burit barnet bemötas som den primära föräldern. Det handlar alltså då om omgivningens 
bemötande snarare än om invanda mönster mellan föräldrarna. Tidskriftens innehåll går dock 
endast att koppla till heterosexuella diskurser om primärt- och sekundärt föräldraskap.  
 
Den största skillnaden gällande primärt- och sekundärt föräldraskap sker mellan 2005 och 
2017. Under 2017 är det först vid en mer djupgående granskning av texternas innehåll som 
dessa mönster framträder. Förändringen i tidskriften är i enlighet med den tidigare 
forskningen på så vis att pappan i högre utsträckning numera även är primärförälder (se 
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Johansson & Klinth, 2008; Klinth, 2008; Švab & Humer, 2013). Denna utveckling gällande 
pappans ökade delaktighet och ansvarstagande som syns i tidskriften under 2017 ligger i linje 
med det moderna svenska samhället som går mot ett mer jämställt föräldraskap. En tanke som 
väcks är huruvida tidskriftens diskursiva praktik gällande framställningen av jämställt 
föräldraskap går att återspegla i den sociala praktiken (jfr. Fairclough, 1992). Har könsroller 
inom föräldraskapet reducerats trots att mammor 2017 fortfarande tar ut mest föräldraledighet 
(75 %) eller vill Vi föräldrar framställa föräldraskap som mer jämställt än vad det är? 
 

6.2	Ansvarsfördelning	och	jämställdhet	
I Vi föräldrar framkommer att föräldrarnas fördelning av barnomsorg, obetalt hemarbete samt 
föräldraledighet är ojämn. Resultatet visar att det är mammor som tar det största ansvaret för 
ovanstående. Den ojämna fördelningen är mest framträdande under den första tidsperioden 
(1987, 1996). Tidskriftens språkbruk förändras under den andra perioden (2005) på så vis att 
rubriker och reportage är något mer könsneutrala, dock kan ojämställd fördelning gällande 
ansvaret fortfarande urskiljas när texterna studeras mer ingående. Vissa bilder i tidskriften 
motsäger även könsneutrala rubriker och texter. I texterna är det överhängande mammor som 
beskriver föräldraskapet samt tar det största ansvaret för hemmet och barnen. Under 2017 är 
tidskriften som ovan nämnt mer jämställt skriven, dock synliggörs ojämställdhet även nu vid 
en mer ingående läsning av texterna. Tidskriften tar exempelvis upp att jämställt hemarbete 
minskar risken för skilsmässa och att mäns sömn inte förändras av föräldraskap, vilket 
kvinnors gör. Med tiden har andelen män som läser tidskriften minskat samtidigt som män 
syns mer i tidskriften. Under 2005 var det 33 % manliga läsare och 2017 är det endast 24 % 
män som läser Vi föräldrar. Att andelen män som läser tidskriften blivit färre med åren är 
förvånande eftersom både det svenska samhället och tidskriften verkar gå mot en mer 
jämställd riktning gällande föräldraskap, vilket snarare skulle kunna öka mäns intresse för 
tidskriften. Går den diskursiva praktiken i Vi föräldrar emot den sociala praktiken?  Detta kan 
återkopplas till tidigare förda resonemang om att Vi föräldrar till viss del framställer ett mer 
jämställt, eftersträvansvärt föräldraskap än vad som återspeglas i verkligheten. Detta kan 
tänkas bero på att jämställdhet just nu är en aktuell fråga i Sverige. 
 
Ansvarsfördelningen i tidskriften blir mer jämställd vid varje nedslag. Detta är i enlighet med 
tidigare forskning som visar att det skett en förändring över tid. Dock kvarstår en mer eller 
mindre traditionell uppdelning i Vi föräldrar gällande föräldraskap och ansvar. Trots att 
kvinnor fortfarande lägger mer timmar på hushållsarbete än män pågår en utveckling där 
mäns ansvarstagande växer. Pappors ökade uttag av föräldraledighet och engagemang i 
barnomsorgen samt mammors ökade lönarbete bidrar till förändring mot ett mer jämställt 
föräldraskap (se Dribe & Stanfors, 2009; Johansson & Klinth, 2008; Klinth, 2008; Švab & 
Humer, 2013). Denna utveckling går i linje med framväxten av det “moderna faderskapet” 
som innebär att pappan intar en liknande föräldraroll som mamman, vilket tyder på en 
förändring gällande rådande hegemoni kopplat till föräldraroller (se Winter Jørgensen & 
Phillips, 2000).   
 

6.3	Mamma-	och	papparoller		
Herz och Johansson (2011) förklarar att vad som anses vara hegemonisk maskulinitet är olika 
beroende på samhällets kontext samt förändras över tid. Den rådande hegemoniska 
maskuliniteten ses som norm i samhället och därmed även egenskaper och beteenden 
kopplade till den (ibid.). Tidigare forskning redogör för svenska kampanjer som under 1970-
talet skulle motivera pappor till att ta ut föräldraledighet. Kampanjerna framställde 
faderskapet som något maskulint (se Johansson & Klinth, 2008; Klinth, 2008). Att män skulle 
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behöva lockas till föräldraskap genom maskulina ideal går till viss del emot det tidigare 
resonemanget om mamman som norm inom föräldraskapet. Att en man ska vara eller är 
maskulin och manlig i sin papparoll motsäger att kvinnliga egenskaper skulle vara 
överordnade männens och därmed normativa gällande föräldraskapet. En utveckling gällande 
maskulinitet kopplat till faderskap har skett i Vi föräldrar. Under första och andra 
tidsperioden är diskursen om faderskap starkt förknippad med egenskaper som anses manliga. 
Papparollen skildras under dessa perioder som hjälpare, lekpappa och assistent. Manlighet i 
förhållande till papparollen förknippas då med egenskaper som att vara lekfull, 
yrkesarbetande, inte visa känslor, att inte prata barn samt hålla isär papparollen med 
yrkesrollen. Sammantaget blir det tydligt att faderskapet under denna tid präglas av den då 
rådande hegemoniska maskuliniteten. Den hegemoniska maskuliniteten kopplat till faderskap 
förändras mellan 2005 och 2017 då bilden av det moderna faderskapet synliggörs under 2017. 
Pappor skildras numera som delaktiga, ansvarstagande pappor samt mer intima, känslofyllda 
och vårdande än tidigare. Denna förändring gällande hegemonisk maskulinitet kopplat till 
papparollen handlar om att faderskapet under 2005 uppfattas förknippat med maskulinitet och 
manlighet men under 2017 istället genom mer feminint förknippade egenskaper.  
 
Som tidigare nämnt finns en idé om moderskapet som något naturligt och instinktivt (se 
Miller, 2007; Švab & Humer, 2013). Moderskapet anses vara förknippat med femininitet. 
Svenska samhällets förväntningar om att kvinnor ska vilja bli mammor påverkar till att 
kvinnors identitet ofta sammankopplas med att vara mamma (Johansson, 2014). Antagandet 
om naturligt och normativt moderskap syns även i Vi föräldrar under samtliga tidsperioder. 
Exempelvis framställs mammor som mjuka, vårdande och den som har huvudansvaret för 
barnen. Mammor upplever även press gällande uppfyllandet av det perfekta moderskapet 
vilket på olika sätt är synligt under samtliga tidsperioder, men framträder tydligast under 
2017. Detta återspeglas i forskning som visar att kvinnor påverkas av medias bild som bidrar 
till framställningar om det perfekta moderskapet, vilket bidrar till känslor av skuld, stress, 
ångest och sämre självkänsla (se Henderson et al., 2016; Miller, 2007; Perälä-Littunen, 2007). 
Det har inte återfunnits några liknande studier eller indikationer i tidskriften på att pappor 
skulle uppleva liknande press att vara den perfekta fadern, vilket indikerar på att detta är ett 
problem som kan kopplas till förälderns kön. I flera nummer av Vi föräldrar beskriver 
mammor sin oro inför moderskapet samt att misslyckas i rollen som mamma. Kvinnor har 
även det största ansvaret för barn och hem samt upplever svårigheter att få ihop kärlekslivet, 
mammarollen och arbetslivet. Dessa är några av flera faktorer som kan exemplifiera kvinnors 
försök att uppfylla det perfekta moderskapet samt att de införlivar mammarollen till sin 
identitet.  
 
Det perfekta moderskapet omfattas även av mammors utseende. Under samtliga tidsperioder 
återkommer reklam, uppmaningar, tips och diskussioner som handlar om kvinnokroppen. 
Tidskriftens diskurs gällande kvinnors utseende kan problematiseras då den till viss del 
motsäger sig. Skönhetstips till mammor samt hur de ska bli smala, starka och komma i form 
är återkommande samtidigt som de uppmanas vara stolta över sin kropp som den är. Inslagen 
gällande kvinnokroppen ser olika ut över tidens gång men är hela tiden i fokus och diskuteras 
på olika sätt. Detta fokus på utseende upplevs vara ytterligare en faktor till skapandet av den 
perfekta modern eftersom hon också ska vara snygg och smal. Kvinnors olika roller i 
förhållande till föräldraskap verkar av tidskriften att utröna gå in i varandra och ibland 
upplevas svåra att hålla isär. Mammarollen innebär alltså inte endast att vara förälder utan 
kvinnor ska även göra karriär, vårda sin kärleksrelation, sitt yttre samt sköta hemarbetet. 
Tidigare forskning visar på att mammors hemarbete inte minskat i takt med deras ökade 
lönearbete (se Dribe & Stanfors, 2009). Att kvinnor fortfarande oftast har huvudansvaret för 
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hem och barn samtidigt som de numera även lönearbetar kan skapa stress och därmed påverka 
mammors hälsa negativt. Att kvinnor matas med bilder och föreställningar om det perfekta 
moderskapet kan bidra till deras upplevda oro gällande moderskapet. Sammantaget skulle 
detta kunna resultera till ett ökande av psykisk ohälsa hos mammor.  
 
Något som uppmärksammats över alla tidsperioder är att mammor och pappor överhängande 
framställs som heterosexuella-, vita-, funktionella föräldrar. Under 2017 framkommer överlag 
ett mer varierat föräldraskap i form av homosexuella- och icke-vita föräldrar. Dock återfinns 
nästintill inga framställningar av föräldrar med någon typ av funktionsnedsättning. Samkönat 
föräldraskap blir synligt först 2017 då det återfinns inslag och reportage med samkönade 
föräldrar. Detta är en betydande förändring som skett mellan 2005 och 2017, vilken indikerar 
på att tidskriften följer utvecklingen i Sverige. Dock är det förvånande att homosexuella 
föräldrar inte syns under 2005. Det heteronormativa föräldraskapet genomsyrar dock 
fortfarande tidskriften under 2017. Detta kan kopplas till forskning som visar att det svenska 
föräldraskapet ofta förknippas med heterosexualitet (Johansson, 2014.) Att tidskriften 
utesluter varierat föräldraskap vittnar om svenska samhällets starka normer gällande vithet, 
funktionalitet och heterosexualitet. Denna skildring av föräldraskapet säger även något om att 
Vi föräldrar riktas till föräldrar som ryms inom normen.    
 

6.4	Studiens	relevans	för	socialt	arbete		
Denna studie är relevant för socialt arbete eftersom traditionella könsroller och normer bidrar 
till ett ojämställt samhälle. Män och kvinnor framställs ständigt på olika sätt i media och 
media blir därmed en bidragande faktor till reproducering av normativa könsroller. Det är 
därför relevant att studera olika medier för att synliggöra dess påverkan på individer. 
Diskursen om den perfekta mamman har relevans inom det sociala arbetet då den går att 
urskilja både i tidigare forskning och Vi föräldrar. Medias bild spär på pressen på kvinnor 
vilket är ytterligare argument till att kritiskt granska medier. Om traditionella könsroller lever 
kvar i familjer blir pressen på mamman för hög då mammor i modern tid numera även 
lönearbetar i högre utsträckning. Detta sammantaget med omgivningens press på kvinnor i 
allmänhet kan bidra till att kvinnors psykiska hälsa drabbas, vilket i sin tur påverkar det 
sociala arbetet då dessa mammor troligtvis kommer bli aktuella för exempelvis psykiatrin. 
Traditionell uppdelning av föräldraskapet påverkar även pappor negativt. Att pappor i högre 
utsträckning är sekundärförälder kan tänkas vara negativt både för dem själva och för hela 
familjen. Även det faktum att barn internaliseras in i samhällets rådande normer kan bidra till 
reproduktion av traditionella könsroller, vilket bör motverkas.  
 
Om socionomer inom exempelvis familjerelaterade verksamheter diskuterar och utvecklar sin 
kunskap om könsroller och normer samt använder ett normkritiskt arbetssätt kan det inverka 
på föräldrar de möter. Ett normkritiskt arbetssätt kan bland annat bidra till att förändra 
traditionella familjemönster mot att bli mer jämställda. Detta kan i sin tur även medverka till 
förändring av patriarkala strukturer på sikt. Detta bör vara eftersträvansvärt i samtliga 
verksamheter inom det sociala arbetets ramar.  
 

6.5	Studiens	begränsningar	och	styrkor	
Styrkor med studien är att resultaten som framkommit från föreliggande studie gjord på 
tidskriften Vi föräldrar i flera avseenden stärks av tidigare forskning. Som tidigare nämnt 
återfanns ingen forskning om medias påverkan på framställandet av föräldraskapet och dess 
roller, vilket kan ha att göra med de databaser som sökningarna utförts i. Detta kan ses som en 
brist i studien. Denna studie ses som betydelsefull då medias framställning av föräldraskap 
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kan tänkas påverka konsumenter. Detta har även återfunnits i tidigare forskning om att 
mammor påverkas av medias framställning av den perfekta modern (se Henderson et al., 
2016; Miller, 2007). En begränsning gällande urvalet är att empirin Vi föräldrar fram till 2017 
nästan uteslutande innehåller vita-, medelklass-, funktionella-, heterosexuella föräldrar. Under 
2017 återfinns en del artiklar och reportage om dels regnbågsfamiljer och dels familjer med 
annan etnisk bakgrund än svensk. Våra resultat kan nästan uteslutande endast säga något om 
etniskt svenskt-, heterosexuellt-, funktionellt- föräldraskap. Den tidigare forskningen som 
använts i studien är relativt begränsad på så vis att den mestadels handlar om vita,- 
medelklass-, funktionella-, heterosexuella föräldrar. Som nämnt under avsnittet om tidigare 
forskning innefattas vår forskningsöversikt inte av sökord som innefattar varierat 
föräldraskap, vilket kan ses som en brist i studien. 
 

7.	Förslag	till	vidare	forskning	
Då det enligt denna studies forskningsöversikt verkar finnas få studier gällande medias 
påverkan på föräldrar är det ett förslag till vidare forskning inom området. Det skulle 
exempelvis vara av intresse att se hur dagens sociala medier influerar både blivande föräldrar 
och föräldrar och deras tankar om föräldraskap. Det skulle även vara intressant att studera hur 
detta eventuellt skapar föreställningar om hur föräldraskapet bör vara. Att sociala medier 
numera har en större del i människors vardag gör det extra relevant att studera dess påverkan 
på individer i förhållande till föräldraskapet. Som ovan nämnt är föreliggande studie 
begränsad på så vis att den omfattas mestadels av vita-, medelklass-, funktionella-, 
heterosexuella föräldrar. En eventuell D-uppsats gällande föräldraskap som innefattar ett mer 
intersektionellt perspektiv skulle därför vara relevant. Då problematisering och diskussioner 
gällande framställningar och annat kopplat till individens etnicitet, funktionalitet, 
klasstillhörighet, sexualitet med mera skulle kunna studeras mer ingående. Ytterligare idé till 
en eventuell D-uppsats är att göra en bildanalys av tidskriften. I denna studie nämns bilderna i 
analysen vid fåtal tillfällen, mestadels som komplement till vad texten säger. Dock vore det av 
intresse att utföra en mer ingående bildanalys av Vi föräldrar.    
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