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Abstract 
In this essay, I carry out a text analysis of three volumes of the Swedish monthly magazine Vi 
föräldrar: 1968, 1983 and 1994. I examine what kind of images of parenthood, particularly 
fatherhood, the magazine reflects, and the relationship between mum and dad in terms of 
gender equality. Does the idea of so-called double emancipation – that both men and women 
are to participate in working life as well as in childcare and housework – manifest itself in the 
magazine and are there changes over time? 

As a contextual framework for my analysis, I use a separate section of the essay to describe 
the societal and political context as regards family and equal opportunities policy in the 
periods during which each of the three analysed volumes were originally published. 
Theoretically, the analysis utilises discussions and research on child-oriented masculinity, and 
the gender differentiated parenthood discourse. 

My description and analysis of the three volumes makes apparent that the magazine 
undergoes major changes over time. The images of parenthood and gender equality in each 
volume correspond to the social and political context in which it was published. In 1968, dad 
is a relatively absent breadwinner, whereas in 1994 he has become more of a family man. 
However, even in the 1994 volume, he retains the privilege of being able to choose the level 
of his commitment to the family in a way that mum never can. 

The fact that dad spends more time with the children and takes a greater share of parental 
leave is something that, at least in the two later volumes, is seen as something positive , even 
though the importance of differentiating fatherhood from motherhood is frequently stressed in 
the 1983 volume. Still, throughout the period mom is the primary carer as well as the one 
responsible for the housework, and dad’s involvement is not primarily seen as beneficial for 
her, but rather as something that is good for the children and for his personal growth. 

My conclusion is that the magazine Vi föräldrar cannot be said to be a strong advocate for 
double emancipation. 
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Sammanfattning 
 
I denna uppsats gör jag en textanalys av tre årgångar av tidskriften Vi föräldrar: 1968, 1983 
och 1994. Jag ställer frågan vilka bilder av föräldraskap, framförallt faderskap, som 
framkommer i tidskriften och hur jämställd relationen mellan pappa och mamma är. 
Avspeglar sig tankar om ”den dubbla emancipationen” – det vill säga att både kvinnor och 
män ska delta i såväl yrkesarbete som i arbetet med hem och barn – i tidskriften och sker det 
några förändringar över tid? 
 
Som inramning till min analys beskriver jag det samhälleliga och politiska sammanhanget när 
det gäller föräldraskap och jämställdhet under den tid då respektive årgång gavs ut. Jag 
använder mig av teoretiska resonemang om bland annat barnorienterad maskulinitet och 
diskursen om det olika föräldraskapet i min analys. 
 
Min beskrivning och analys av de tre årgångarna visar att tidskriften genomgår stora 
förändringar över tid. Bilden av föräldraskapet och jämställdheten i tidskriften motsvarar väl 
det sammanhang i vilket den ges ut. Pappa är 1968 en relativt frånvarande familjeförsörjare 
men har 1994 blivit en delaktig familjefar. Samtidigt har han, fortfarande 1994, långt större 
möjlighet än mamma att välja nivå på sitt engagemang i barnen och hemmet. 
 
Att pappa spenderar tid med barnen och tar ut en större del av föräldraledigheten är något som 
i alla fall i de två senare årgångarna ses som positivt, även om det i årgång 1983 ofta betonas 
att papparollen inte får bli för lik mammarollen. Mamma har dock alltid huvudansvaret för 
barnen och hemmet och pappas delaktighet lyfts inte fram som viktig för hennes skull utan 
som något som i första hand är bra för barnen och för hans egen personliga utveckling. 
 
Min slutsats är att tidskriften Vi föräldrar under denna period inte kan sägas ha varit en tydlig 
förespråkare för den dubbla emancipationen. 
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Förord 
 
Vem hade kunnat tro att den här uppsatsen skulle bli skriven? Ja, inte jag i alla fall. Efter att 
ha skrivit fjorton mer eller mindre oanvändbara sidor då när det begav sig, i början på 2000-
talet, fick jag heltidsjobb och hade inte tid att fortsätta med uppsatsen. Jag kan inte påstå att 
jag var olycklig över detta faktum. Med tiden kan man väl säga att jag mer eller mindre aktivt 
fattade beslutet att gå genom livet utan att ha författat en C-uppsats. Det verkade ju som om 
man kunde klara sig rätt bra ändå. Så nöjd var jag med detta beslut att jag utan att tveka lät 
årgång 1968 av Vi föräldrar – mödosamt kopierad i sin helhet till en inte oväsentlig kostnad 
vid Göteborgs universitetsbibliotek – åka i pappersinsamlingen i samband med en flytt 2006 
eller däromkring. 

Jag vet inte riktigt vad det var som hände där någon gång på vårkanten 2009. Var den där 
galna idén att kanske i alla fall skriva uppsatsen kom ifrån. Den enda som inte verkade särskilt 
förvånad var Anna, som knappt rörde en min när jag knackade på hennes dörr utan genast 
började plocka fram böcker och kasta ur sig idéer och goda råd. Eller jo, nog rörde hon en min 
allt, hon log stort. Och så sade hon att jag hade varit förbaskat dum när jag kastade mitt 
kopierade material flera år tidigare. Och det hade hon ju rätt i. Men å andra sidan är det ju 
himla trevligt i Göteborg. Och jag köpte en jättefin orange väggklocka när jag var där och 
kopierade årgång 1968 för andra gången. 

Ett jättestort tack till Anna, för allt.  

Tack också till alla vänner och kolleger, inga nämnda och inga glömda, för alla glada tillrop. 
Ett särskilt tack till Pia, som lät mig jobba med uppsatsen på kompetensutvecklingstid en dag 
i veckan under några månader.  

Och så tack till mamma, pappa och syrran, som faktiskt lydde mina order om att inte fråga hur 
det gick för mig. Att aldrig någonsin, under inga omständigheter, fråga hur det gick för mig. 
Det var väl bara pappa som hade lite svårt att lyda i början. Men det var väl för att han tycker 
att det är så fasligt roligt med uppsatser. Eller så var det bara för att han såg fram så mycket 
mot firandet som kanske skulle gå av stapeln om det hela blev klart. Det ser i och för sig jag 
också fram mot. 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsatsens titel är inspirerad av följande citat ur Gunhild Kyles bok Gästarbeterska i manssamhället (1979, sid. 
155): ”Även fäderna räknas ibland till familjen och bör ha samma valfrihet som mödrarna att förena yrkesroll 
och föräldraroll”.  



Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 
2. Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 3 
3. Metod ..................................................................................................................................... 4 

3.1 Urval, avgränsningar och överväganden .......................................................................... 4 
4. Den dubbla emancipationen – från 60-tal till 90-tal .............................................................. 6 

4.1 Mannen blir synlig ........................................................................................................... 6 
4.2 Pappaledighet – möjlighet blir till valfrihet ..................................................................... 7 
4.3 Maktperspektiv och pappamånad ................................................................................... 10 

4.3.1 Mäns vilsenhet och behov av befrielse ................................................................... 10 
4.3.2 Mäns makt och kvinnors underordning ................................................................... 10 
4.3.3 Mäns diskriminering och barns pappalängtan ......................................................... 11 

5. Övriga utgångspunkter ......................................................................................................... 13 
5.1 Den nye mannen – familjeorienterad eller barnorienterad? ........................................... 13 

5.1.1 Barnorientering/-centrering – ett hinder för jämställdhet? ...................................... 13 
5.2 Det olika föräldraskapet ................................................................................................. 14 

6. Våra barn 1967 – Alla föräldrars räddning! ......................................................................... 16 
7. Vi föräldrar 1968 – Heltidsmammor och söndagspappor .................................................... 17 

7.1 Ny tid, nya budskap? ...................................................................................................... 17 
7.2 Pappa i periferin ............................................................................................................. 17 
7.3 Mamma mest hela tiden ................................................................................................. 18 
7.4 Mamma och pappa i reklam ........................................................................................... 19 
7.5 Mamma och pappa – samlivet ........................................................................................ 20 
7.6 Mamma och pappa – emanciperade? ............................................................................. 21 
7.7 Dubbla budskap. En sammanfattande bild av Vi föräldrar 1968 ................................... 23 

8. Vi föräldrar 1983 – Det olika föräldraskapet ....................................................................... 25 
8.1 Pappa – hur ska han nu vara, egentligen? ...................................................................... 25 
8.2 Mamma – dubbelarbetar, längtar hem och har svårt att släppa taget… ......................... 26 
8.3 Leken och tiden – Barnen i fokus ................................................................................... 26 
8.4 Komplementära föräldraroller ........................................................................................ 27 
8.5 Föräldraskapet i reklamen .............................................................................................. 28 
8.6 Mysigt och fortsatt ambivalent. En sammanfattande bild av Vi föräldrar 1983 ............ 28 

9. Vi föräldrar 1994 – Ännu mer pappa ................................................................................... 31 
9.1 1994 års läsare ................................................................................................................ 31 
9.2 Vardagspappa – för sin egen skull? ................................................................................ 32 
9.3 Relationen och föräldraskapet ........................................................................................ 33 
9.4 Mamma är fortfarande huvudförälder, pappa får välja .................................................. 35 
9.5 Reklamen ........................................................................................................................ 35 
9.6 Med önskan om ett delat föräldraskap? En sammanfattande bild av Vi föräldrar 1994 36 

10. Slutdiskussion ..................................................................................................................... 37 
Referenser ................................................................................................................................. 39 
 



 

1. Inledning 
[D]et är en truism som ofta måste framhållas att en verklig förändring  
av kvinnans ställning innebär en förändring av mannens (Moberg 1962:118). 

Redan under tidigt 60-tal fanns idéer om att en förutsättning för jämställdhet mellan könen var 
att männen måste ändra på sig, framför allt ta ett ansvar som fäder på ett annat sätt än vad de 
tidigare gjort. Då betraktades dessa idéer som radikala och fördes fram främst av unga 
socialdemokrater och liberaler, till exempel Eva Moberg. 

Att den kvinnliga emancipationen behöver kombineras med en manlig dito för att reell 
jämställdhet mellan könen ska kunna uppnås är idag ingen kontroversiell ståndpunkt. Den 
”dubbla emancipationen”, med andra ord projektet ”att skaffa mamma jobb och göra pappa 
med barn” har funnits på den politiska dagordningen allt sedan dess, mer eller mindre uttalat 
(Klinth 2002). Det har bland annat uttryckts som ett av de jämställdhetspolitiska målen, att det 
obetalda hemarbetet och omsorgen om barnen ska delas lika mellan kvinnor och män (SOU 
2005/06:155). 

”Pappapolitiken”, det vill säga ”den politiska ambitionen att via föräldraförsäkringen 
omforma fädernas relation till familj och barn” (Klinth 2002:18), har dock inte fått så stort 
genomslag i praktiken rent kvantitativt sett. Den rätt som föräldraförsäkringen ger svenska 
fäder1 utnyttjar de fortfarande i begränsad utsträckning. Enligt TCO:s så kallade 
”pappaindex” tog männen år 2009 ut drygt 22 % av föräldradagarna. Andelen pappor som tar 
ut föräldradagar verkar dessutom ha stagnerat under åren 2007-2009 (TCO 2010). 

Rent kvalitativt betyder också föräldraskapet olika saker för kvinnor och män. Föräldraskap är 
i hög grad en skyldighet för kvinnor men en möjlighet för män. Medan kvinnor halkar efter i 
karriär- och löneutveckling som ett resultat av föräldraledigheten diskuteras ”pappaskapet” 
ofta i termer av värdefulla meriter och ökad kompetens, som männen kan dra fördel av i det 
fortsatta arbetslivet (Bekkengen 2002; Brink 2001). 

Det är inte bara lagstiftning som antas påverka hur människor känner, tänker och handlar, det 
vill säga våra attityder, utan även olika medier med sina både öppna och dolda budskap och 
mer eller mindre tydliga ideologiska syften. De tryckta medier som kanske når ut bredast är 
veckotidningar och populärt utformade månadstidskrifter. På marknaden finns ett flertal 
tidskrifter som vänder sig till föräldrar. Redan under graviditeten möts de blivande föräldrarna 
ofta av denna typ av tidskrifter i barnavårdcentralernas väntrum. 

År 1968 blev det första hela utgivningsåret för den nya tidskriften Vi föräldrar (ett 
pilotnummer utkom 1967). Att en tidskrift för föräldrar startade just detta år är intressant mot 
bakgrund av att det var en tid av radikalisering och ifrågasättande av det mesta, inte minst av 
kärnfamiljen, som beskrevs som ”roten till det onda” och som negativ för individens 
utveckling (Klinth 2002:148). 

1 

                                                 
1 Föräldrapenning kan betalas ut i totalt 480 dagar, vilka delas lika mellan föräldrarna 
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/1924/a/12305, 2010-07-29). 

 



 

Vi föräldrar2ges fortfarande ut, nu med 14 nummer per år, och har vuxit till att bli den till 
synes dominerande föräldra-/barn-tidskriften på marknaden, med ”avknoppningar” såsom Vi 
föräldrar Gravid och Vi föräldrar Baby. 

I samband med tidskriftens 40-årsjubileum, i nummer 11 2008, publicerades en retrospektiv 
artikelserie, med utdrag ur artiklar och bilder från de 40 årens utgivning. Där beskrivs hur Vf, 
då den ”föddes 1968, under revolternas år”, var radikal och nytänkande, med en ambition att 
”inte bara spegla, utan även påverka samhällsdebatten”. Man menar att tidskriften ”stod för 
något nytt och bitvis utmanande: ett aktivt delat föräldraskap och en modernare syn på barn”. 
Frågan är hur väl den bilden stämmer. 
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2 I fortsättningen används omväxlande hela namnet och förkortningen Vf. 

 



 

2. Syfte och frågeställningar 
I denna uppsats kommer jag att undersöka vilken inställning till jämställdhet och föräldraskap 
i allmänhet, och till den dubbla emancipationen i synnerhet, som förmedlas i tidskriften Vi 
föräldrar och om/hur denna inställning har förändrats över tid. Mitt fokus är alltså i första 
hand relationen mellan föräldrarna, inte relationen förälder–barn. 

Jag vill söka svar på följande frågor: 

- Hur skriver Vf om pappor (jämfört med mammor)? 
- Vem är förälder? 
- Hur är man förälder? 
- Förändras bilden av pappa i Vf över tid, och i så fall hur? 
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3. Metod 
Intresset för att studera texter härrör ur en uppfattning om att de kan säga något om samhället 
vi lever i. En utgångspunkt är att ”[t]externa speglar både medvetna och omedvetna 
föreställningar som människorna i texternas tillkomstmiljöer hyser” (Bergström & Boréus 
2005:15). Men betydelsen av texter är större än så, de inte bara speglar föreställningar och 
normer utan bidrar samtidigt till att forma dessa (Reinharz 1992:151). I denna uppsats utgår 
jag sålunda ifrån att det är intressant att se vilka budskap tidskriften Vi föräldrar förmedlar, 
eftersom jag antar att dessa, i kombination med en mängd andra företeelser, är en del av det 
som formar läsarens inställning till jämställdhet och föräldraskap. 

Innehållet i tidskrifter och andra texter och dokument kan granskas och undersökas på olika 
sätt. Benämningen innehållsanalys syftar vanligtvis på en undersökning där 
”tillvägagångssättet består i att kvantifiera, det vill säga räkna förekomsten av eller mäta, 
vissa företeelser i texten” (Bergström & Boréus 2005:43). En textanalys/innehållsanalys kan 
också göras utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt, vilket jag avser att göra i denna uppsats. 
Istället för att räkna och mäta, går detta tillvägagångssätt ut på att tolka de teman som finns i 
texten (Reinharz 1992:146; Bergström & Boréus 2005:44). Med andra ord är min ambition 
att, utifrån mina frågeställningar, kunna ”ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann 
läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” (Esaiasson m.fl. 2002:233). 

Jag avser att både beskriva och tolka innehållet i tidskriften. Esaiasson m.fl. beskriver hur den 
kvalitativa textanalysen brukar användas på i huvudsak två sätt, där frågeställningarna handlar 
om att systematisera eller att kritiskt granska innehållet (Esaiasson m.fl. 2002:234). Denna 
uppsats går ut på att systematisera och klargöra; att utifrån texterna, tidskriftens olika delar, se 
vilken sammantagen bild av föräldraskap och jämställdhet som växer fram. Till viss del 
handlar ju uppsatsen också om att kritiskt granska; hur motsvarar innehållet i tidskriften den 
beskrivning som presenteras av redaktionen vid 40-årsjubiléet 2008, det vill säga att 
tidskriften var ”modern” och ville främja ett delat föräldraskap redan från början? 
 

3.1 Urval, avgränsningar och överväganden 
Jag har valt att gå igenom tre årgångar av tidskriften, 1968 (inklusive ett pilotnummer som 
gavs ut 1967), 1983 och 1994. Urvalet är gjort mot bakgrund av att vart och ett av dessa år är 
intressant ur perspektivet jämställdhet och föräldraskap, fast på lite olika sätt. 1968 ges Vf ut 
som den första föräldratidningen i Sverige, i en omvälvande tid då familjen – och hur den ser 
ut och fungerar – i allra högsta grad är föremål för diskussion. 1983 har kvinnors 
förvärvsarbete ökat drastiskt, föräldraförsäkring har införts och daghem har byggts, men 
samtidigt ifrågasätts under denna tid 70-talets mansrörelse och mans-/papparoll och i den 
jämställdhetspolitiska debatten är det valfrihet som betonas. 1994 slutligen, är året då 
folkpartiet och Bengt Westerberg driver igenom beslutet om att införa en så kallad 
”pappamånad” i föräldraförsäkringen, vilket möjliggjordes av att nya perspektiv på relationen 
mellan könen och på jämställdhet vunnit mark, där makt och konflikt betonades och 
synliggjordes. 
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Jag går igenom årgångarna i sin helhet.3 Det rör sig om totalt 28 nummer, med ett sidantal 
som varierar men som vanligtvis ligger runt 80 sidor per nummer 1968 och 1983 och runt 120 
sidor per nummer 1994. 

Textmaterialet, som står i fokus, består av artiklar, intervjuer, krönikor, brev med mera. 
Tidskriften innehåller också en hel del bilder, som illustration till artiklar och (oftast i 
kombination med någon form av bildtext) i reklamannonser. Även om denna uppsats inte går 
ut på att göra någon bildanalys, så har bilderna betydelse för min uppfattning om budskapet, 
de bidrar till helhetsintrycket. Vem som förekommer på bilderna och hur, det vill säga till 
exempel i vilket sammanhang och med vilken bildtext, menar jag är intressant utifrån mina 
frågeställningar om vem som är förälder och hur man är det.  

Varje text har en avsändare, en aktör eller idébärare. Esaiasson m.fl. betonar vikten av att 
fundera över vilka dessa är och huruvida idéerna i sig är det viktiga eller om det spelar roll 
vem som är avsändaren (Esaiasson m.fl. 2002:242). I min genomgång av Vi föräldrar läser 
jag texter av journalister, redaktörer, experter, läsare, reklammakare med flera, det vill säga 
jag har att göra med flera olika avsändare. Å ena sidan är jag intresserad av vilken 
sammantagen bild som förmedlas i tidskriften och därmed skulle man kunna säga att det är av 
underordnad betydelse vem som står bakom vilken text. Å andra sidan föreställer jag mig att 
det kan finnas skillnader i budskapen beroende på vem som är avsändare. Om det tonar fram 
en bild där innehållet och budskapet i de texter som till exempel är skrivna av ”experter” 
skiljer sig väsentligt från till exempel budskapet som kan utläsas ur reklamannonser, så är det 
intressant i sig. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även om en mängd olika 
skribenter/avsändare medverkar i varje nummer av tidskriften så är varje del i tidskriften 
särskilt utvald av redaktionen. Ett fåtal personer har aktivt valt ut vilka experter som ska 
intervjuas, vilka läsarbrev som ska publiceras och vilka reklamannonser som ska tas in. 
Medlemmarna i redaktionen är med andra ord aktörer både genom de texter som de själva 
skrivit och genom att de står bakom tidskriften som helhet och får därmed anses vara de 
viktigaste idébärarna. 

Som nämnts ovan ska jag i denna uppsats ta reda på vilken bild av/inställning till den dubbla 
emancipationen som framträder i tidskriften Vi föräldrar. Jag vill också se om det sker en 
förändring över tid och hur den i så fall ser ut. De två följande avsnitten syftar till att hjälpa 
mig att göra detta. Den bild som framträder i tidskriften måste relateras till något för att bli 
intressant. Avsikten med nästa avsnitt är därför att redogöra för i vilket samhälleligt/politiskt 
sammanhang de olika årgångarna getts ut, vilka uppfattningar om familj/föräldraskap och 
jämställdhet, i synnerhet den dubbla emancipationen, som varit aktuella under respektive 
period. De övriga utgångspunkter som presenteras i avsnittet därefter tjänar också till att 
hjälpa mig besvara mina frågor om jämställdhet, föräldraskap och den dubbla 
emancipationen. 
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3 Jag har inte haft tillgång till samtliga nummer av tidskriften. 1983 saknas tre nummer, 1994 saknas två. 

 



 

4. Den dubbla emancipationen – från 60-tal till 90-tal 
4.1 Mannen blir synlig 
Kvinnornas utträde på arbetsmarknaden, som tog fart efter andra världskriget, skedde mot 
bakgrund av arbetsmarknadens behov. Kvinnors förvärvsarbete började också diskuteras ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv och det konstaterades att det faktum att så många kvinnor 
ägnade sig uteslutande åt hem och barn var att betrakta som ett ekonomiskt slöseri (Dahlström 
1962a:10; Kyle 1979:40). 

Så småningom kom också kvinnans yrkesarbete att i allt högre grad anses vara en 
förutsättning för hennes emancipation; det skulle leda inte bara till ekonomisk självständighet 
utan även till personlig utveckling och större möjligheter att delta i de olika delarna av 
samhällslivet. Hon skulle inte längre vara en ”andlig krympling” (Dahlström 1962b:47). Och 
som yrkesarbetande på samma villkor som männen skulle kvinnorna kunna betraktas som 
jämbördiga med dem, inte bara på arbetsmarknaden utan även ”i de övriga maktpyramiderna” 
(Kyle 1979:13; Björnberg 1992:170). Både ekonomiska realiteter och nya ideal om 
jämställdhet mellan könen bidrog alltså till utvecklingen av tvåförsörjarfamiljen (Hinnfors 
1992:37; Björnberg 1992:157). 

I början på 60-talet framträdde ett nytt sätt att se på könsrelationerna, jämfört med det tidigare 
dominerande funktionalistiska könsrollsperspektiv som framställde bilden av familjer som 
relativt harmoniska enheter, och mannen och kvinnan som olika, men samspelta, individer 
som intog olika roller för familjens och samhällets bästa. Diskussionen om könsfrågor hade 
radikaliserats och hamnat på agendan i hela västvärlden, så också i Sverige, och den svenska 
kvinnorörelsen var välorganiserad och kunde påverka de politiska diskussionerna (Florin & 
Nilsson 2000: 9,16,19-20). 

Inom partipolitiken representerades den nya radikala könsrollsrörelsen av unga 
socialdemokrater och liberaler, bland dem Eva Moberg. Hennes inlägg i familjedebatten, 
artikeln ”Kvinnans villkorliga frigivning”, ”briserade som en bomb” 1961 (Klinth 2002:66). 
Det nya var att mannen blev synlig på ett helt annat sätt än förut. I den radikala 
könsrollsrörelsen betonades mannens roll i familjen och kopplingen mellan mannens och 
kvinnans ställning, i familjen och i samhället (Dahlström 1962a). Moberg såg som en 
förutsättning för jämställdhet mellan könen inte bara att kvinnorna genom yrkesarbete gjorde 
sig ekonomiskt oberoende av männen, utan också en ”’mannens emancipation’, en 
genomgripande attitydförändring hos mannen gentemot hem och barn” (Moberg 1962:116). 

De familjepolitiska åsikterna i de olika politiska partierna formades under 60-talet mot 
bakgrund av huruvida man ansåg att tvåförsörjarfamiljen var önskvärd eller inte (Hinnfors 
1992). Alla partier behövde dock anpassa sig till att tvåförsörjarfamiljen successivt blivit ett 
faktum. Vissa gjorde det motvilligt, moderaterna och centern ville motverka trenden att 
kvinnor yrkesarbetade i allt högre grad och förespråkade åtgärder för att stödja 
enförsörjarfamiljen (Hinnfors 1992:231). Socialdemokraterna och folkpartiet däremot såg 
utvecklingen som positiv. Inom socialdemokratin hade det tidigare varit kvinnoförbundet som 
drivit frågorna om kvinnans ställning och möjlighet till yrkesarbete, men under 60-talet togs 
frågan om könens jämlikhet upp också i partiprogrammet och tankarna om en dubbel 
emancipation anammades och kom till uttryck i olika programskrifter och tal ett flertal gånger 
(Karlsson 1996:238; Klinth 2002:14f).  
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Vid tiden för Vf:s första årgång, 1968, fanns alltså tankar och ambitioner i samhällsdebatten 
såväl som i politiken, om att mannen skulle ta lika stort ansvar för arbetet med hem och barn 
som kvinnan, även om det dröjde till 1974 innan dessa ambitioner kom till uttryck i konkreta 
åtgärder. När moderskapsförsäkringen då ersattes av föräldraförsäkringen fanns helt andra 
möjligheter till förverkligande av visionen om den dubbla emancipationen (Klinth 2002:15). 

Det perspektiv på den dubbla emancipationen som fick fäste i debatten under 60-talet 
fokuserade mycket på de vinster som fanns att göra, både för kvinnan och för mannen. Det 
var (till synes) för båda könens skull, som den skulle till. Frigörelse från de gamla 
könsrollerna sågs som något positivt för både män och kvinnor (Dahlström 1992:21; Klinth 
2002:78). Även samhället i stort skulle vinna på att kvinnor och män övergav sina gamla 
roller och blev jämställda, jämställdheten skulle generera såväl ekonomisk tillväxt som 
moderna och fördomsfria människor (Klinth 2002:88ff). 

Visserligen fanns också en viss insikt om att mannen i ett mer jämställt samhälle kan få göra 
avkall på vissa förmåner som varit kopplade till den traditionella mansrollen. Men detta var 
inte något som betonades, utan beskrevs mer i bisatser, eller på ett sätt som jämställde 
mannens och kvinnans vinster respektive förluster: ”Likställdheten innebär att mannen och 
kvinnan mera lika skall dela påfrestningarna i tävlan utanför familjen liksom tillfredsställelsen 
av den livsnära kontakten med barnen” (Dahlström 1962b:29).  

Christina Florin och Bengt Nilsson beskriver dessutom hur det nya ordet jämställdhet, till 
skillnad från begrepp som använts tidigare som till exempel ”kvinnosaken”, saknade samma 
tydliga koppling till makt och kön. Begreppet jämställdhet var mer neutralt och kunde på så 
sätt ”maskera underliggande konflikter så att de blev hanterbara” (Florin & Nilsson 2000:9-
10). Frågor kring maktrelationer förekom i liten utsträckning i diskussionen. Talet om den 
dubbla emancipationens vinster ”överslätade det faktum att den dubbla emancipationen som 
politiskt projekt i själva verket innefattade en enorm maktförskjutning inom de flesta delar av 
samhällslivet” (Klinth 2002:19).  

För Eva Moberg och den radikala könsrollsrörelsen stod kvinnan i fokus och mannens 
emancipation, hans intåg i hemmet, var först och främst ett medel genom vilket hennes 
emancipation skulle förverkligas. Roger Klinth visar dock hur faderskapet när det 
diskuterades i 60-talets jämställdhetsdebatt ofta kom att handla om mannens personliga 
utveckling och befrielse, och inte så mycket om vad det betydde för kvinnan och barnen. ”Det 
nya faderskapet definierades som ett medel för självutveckling snarare än ett socialt ansvar” 
(Klinth 2002:87). 

Mannen hade alltså blivit synlig, blivit pappa, i slutet på 60-talet, men det var när allt kom 
omkring en förändring som ”omfattade form mer än innehåll”. Den dubbla emancipationen 
var att betrakta som ”en färdriktning och en moralisk norm” som dock än så länge ansågs vara 
”orealistisk och ogenomförbar” (Klinth 2002:143, 67,157). 

 
4.2 Pappaledighet – möjlighet blir till valfrihet 
Den kvinnliga emancipationen, i betydelsen rätten och möjligheten för kvinnor att 
förvärvsarbeta, hade realiserats på allvar i början på 80-talet. Jämställdhetspolitik hade under 
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70-talet bedrivits av aktörer både inom och utom det politiska systemet, till exempel var 
radikalfeministiska grupper som Grupp 8 inflytelserika (Florin & Nilsson 2000:78). 

Mellan 1960 och 1985 ökade andelen förvärvsarbetande småbarnsmödrar från 32 till 84 
procent (Hinnfors 1992:41). De politiska partiernas familjepolitiska ståndpunkter genomgick 
förändringar och anpassningar som en konsekvens av samhällsförändringar som dessa. Även 
under 70-talet var dock skiljelinjerna mellan moderater och centerpartister å ena sidan och 
socialdemokrater och folkpartister å andra sidan i huvudsak desamma som under 60-talet. 
Moderater och centerpartister ville stödja enförsörjarfamiljen och vårdnadsbidrag blev 
följaktligen det medel som förespråkades (Hinnfors 1992:159,166,231).  

Socialdemokrater och folkpartister fortsatte däremot att se utvecklingen som positiv. 
Familjepolitiken skulle formas mot bakgrund av att mödrar borde – och ville – yrkesarbeta, 
och med målet om jämställdhet mellan könen som ledstjärna (Hinnfors 1992:186,231,236). 
De familjepolitiska åtgärder som förespråkades var utbyggnad av daghem och 
föräldraförsäkring (Hinnfors 1992:105,168,171). Daghem prioriterades före 
föräldraförsäkring, något som blev tydligt i och med 80-talet, då den ekonomiska situationen 
försämrades och ett val mellan olika önskvärda åtgärder blev nödvändigt (Hinnfors 
1992:188ff,216). Det finns en skillnad mellan folkpartiet och socialdemokraterna, i det att för 
socialdemokraterna var vårdnadsbidraget aldrig aktuellt under 70-/80-talet, medan folkpartiets 
hållning var mer ambivalent. Folkpartiet intog en mellanposition i fråga om vårdnadsbidrag. 
För att inte riskera det samarbete som man från och till hade med moderaterna och centern 
sade man aldrig absolut nej, utan höll dörren till vårdnadsbidraget på glänt, samtidigt som 
man slog fast att ett vårdnadsbidrag skulle vara negativt för jämställdheten (Hinnfors 
1992:188f). 

Prioriteringen av daghemsutbyggnad före föräldraförsäkring innebar i förlängningen att en 
manlig emancipation inte längre var en förutsättning för den kvinnliga. Det var inte fädernas 
ansvar för och vård av barnen som skulle möjliggöra mödrarnas yrkesarbete, det var dagis. I 
daghemsdiskussionerna var båda föräldrarna ”i första hand familjeförsörjare och i andra hand 
barnavårdare” (Klinth 2002:179).  

Även om daghemsutbyggnad var det prioriterade familjepolitiska redskapet, diskuterades 
även föräldraförsäkringen och uppdelningen av denna mellan föräldrarna under 70- och 
början på 80-talet. Föräldraförsäkringen 1974 hade inneburit ”ett formellt erkännande av att 
faderskapet också innebar ett omsorgsansvar” (Björnberg 1992:175). Men det var samtidigt 
en reform som byggde på valfrihet för föräldrarna, utan tydliga krav på männen. När 
resultaten också sedan uteblev, det vill säga fäderna i väldigt liten utsträckning utnyttjade 
möjligheten till föräldraledighet, började diskussioner om kvotering att föras, både inom det 
borgerliga blocket och inom arbetarrörelsen (Klinth 2002; Klinth 2003). 

Trots föräldraförsäkringens tillkomst hade alltså kopplingen mellan kvinnors arbete och 
männens ansvar för hem och barn varit svag i debatten under det tidiga 70-talet. Roger Klinth 
beskriver hur jämställdhetsdebatten bestod av två huvudfåror, en socialdemokratisk 
jämlikhetslinje och en borgerlig valfrihetslinje, men ingen av dessa problematiserade 
relationen mellan könen (Klinth 2002). Kvoteringsdiskussionerna under andra hälften av 70-
talet förändrade detta och för en tid kom föräldraledigheten att diskuteras i termer av makt, 
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och kopplas till könsrelationen, ”att göra pappa med barn blev åter en förutsättning för 
möjligheterna att skaffa mamma jobb” (Klinth 2002:237). 

Både inom folkpartiet, det parti av de borgerliga där frågan om kvotering vållade debatt, och 
inom socialdemokratin fick dock till slut kvoteringsförespråkarna ge vika. Inom folkpartiet 
främst för att kvotering ansågs oförenligt med de grundläggande idéer om valfrihet som 
partiets ideologi byggde på och som också gällde familjen. Inom socialdemokratin, som drev 
frågan om kvotering i opposition under den borgerliga regeringsperioden 1976-82, lades 
kravet på kvotering till slut ned när den ekonomiska situationen gjorde prioriteringar 
nödvändiga, men även som ett resultat av ett perspektivskifte där jämställdhet blev liktydigt 
med valfrihet och där ”[f]amiljen definierades som en fredad zon” (Klinth 2002:301ff; Klinth 
2003:26). 

I början på 80-talet, tiden för utgivningen av den andra av de årgångar jag valt att studera, är 
alltså valfrihet ledordet. Även efter socialdemokraternas övertagande av regeringsmakten 
1982 kvarstår en bred politisk konsensus kring att det är föräldrarna som ska bestämma hur de 
vill fördela arbetet med hem och barn och staten ska inte diktera villkoren genom till exempel 
kvotering av föräldraförsäkringen. I diskussionerna om familj och föräldraskap hade 
maktperspektivet försvunnit igen. När männens låga uttag av föräldraförsäkringsdagar 
diskuterades sågs det fortfarande som ett problem, som något man ville komma till rätta med. 
Men orsaken ansågs vara att männen hade fel attityder och inte förstod hur viktigt det var med 
pappaledighet. Mannen var i fokus, men på ett nytt sätt. Diskussionen handlade om hur han 
med hjälp av information och opinionsbildning skulle övertalas till att utnyttja sina 
möjligheter till ett delat föräldraskap (Klinth 2002:302ff). 

Utgångspunkten att mannens föräldraledighet också var en viktig del i den dubbla 
emancipationen, att den kunde bidra till könens jämställdhet i familj- och arbetsliv såväl som 
på samhällets övriga arenor föll bort ur diskussionen. Gunnel Karlsson visar hur det 
socialdemokratiska kvinnoförbundet under 70-talet stötte på motstånd inte bara när det gällde 
pappaledighet, utan också när de drev frågor som sex timmars arbetsdag och kvotering till 
politiska poster, frågor som alla hade det gemensamt att de ställde krav på männen (Karlsson 
1996:271). Att ”kvinnans jämställdhet måste (…) gå ut över mannens maktpositioner” och att 
mannen faktiskt måste ”betala” för reell jämställdhet (Kyle 1979:96f) var en slutsats som 
ännu inte hade fått gehör. Att möjliggöra kvinnors förvärvsarbete var det viktigaste, att det 
genom dagis blev staten och inte pappa som tog hand om barnen definierades inte som ett 
stort problem. Kvinnans emancipation var fortsatt viktig, men mannens emancipation var inte 
en förutsättning för den. Idén om den dubbla emancipationen hade gått i ide. 

I början på 80-talet riktades också en hel del kritik mot den mansrörelse som varit livaktig 
under några år på mitten/slutet av 70-talet. Män hade då gått samman till exempel i 
föreningen ”Befria mannen” i syfte att ”befria sig från den traditionella och förtryckande 
mansrollen (…), att stödja kvinnokampen och bidra till ett jämställt samhälle” (Hill 2004). 
Man anordnade seminarier och mansläger och gav ut böcker. Män uppmanades att stanna 
hemma och ta hand om barnen, att lära sig prata om relationer och uttrycka känslor. Även om 
rörelsen var relativt liten med avseende på det antal män som var engagerade så fick den 
jämförelsevis stor uppmärksamhet i media (Hill 2004). 
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1983 debatterades fadersrollen efter det att två psykologer i ett radioprogram kritiserat dels 
pappaledigheten som sådan och politikens ambition att åstadkomma en förändrad fadersroll, 
dels 70-talets mansrörelse och de i denna ingående männen, genom att mynta begreppet 
”velourpappor” (Klinth 2002:280f). Man menade att den nya roll som män uppmanats att 
anamma – där de var delaktiga i vården av barn redan från början och förväntades ge omsorg 
och närhet till barnet i samma utsträckning som mamman – var felaktig och skadlig. Pappan 
bör inte bryta den symbios som finns mellan modern och barnet under det första året. Och när 
pappan senare får en egen relation till barnet är det viktigt att det är en annan relation, det vill 
säga att han står för något annat än mamman, har andra egenskaper (Hwang 2000:17f; Klinth 
2002:280f). 

 
4.3 Maktperspektiv och pappamånad 
Sammanhanget kring 1994, då den tredje av de studerade årgångarna gavs ut, var ett annat. 
Edmund Dahlström påpekar att även 90-talet präglades av den liberala vågen, med ”familjens 
valfrihet” och ”den lilla världen” som ledord (Dahlström 1992:34f). Samtidigt hade både 
kvinnors ökade deltagande i arbets- och familjeliv och den nya kvinno-/feministiska 
forskningen bidragit till att konflikter mellan könen blivit mer synliga (Dahlström 1992:36, 
39). Skillnaden mellan den tidigare könsrollsforskningen och den kvinnoforskning som 
bedrevs under slutet på 80-talet/början på 90-talet var att maktbegreppet blev centralt och 
relationerna mellan könen beskrevs i termer av dominans och förtryck (Holter 1992:64). 
Perioden fram till 1995 karaktäriserades också av en fokusering på män och faderskap; 
”mansutredningarna” avlöste varandra (Klinth 2002:307f). 

Roger Klinth beskriver hur tre olika perspektiv delvis avlöst varandra men delvis också 
funnits parallellt i debatten under 80-talet och början av 90-talet: ”Mäns vilsenhet och behov 
av befrielse”, ”Mäns makt och kvinnors underordning ”samt ”Mäns diskriminering och barns 
pappalängtan”. 

4.3.1 Mäns vilsenhet och behov av befrielse 
I ett antal utredningar under 80-talet diskuterades männens brister och tillkortakommanden, 
och dessa kopplades till en destruktiv mansroll. Männens svårighet att kommunicera och visa 
känslor skulle behöva åtgärdas om en sundare, mer jämställd relation mellan könen skulle bli 
möjlig. Faderskapet antogs spela en nyckelroll i utvecklingen av en annan manlighet. Mannen 
skulle spendera tid med barnet för sin egen skull och inte i första hand för barnets, eller 
mammans. Men mannens personliga utveckling och förändrade manlighet skulle samtidigt 
gynna könsrelationen och ett jämställt samhälle. Som nämnts ovan var det upplysning och 
information som skulle förmå männen att ändra attityd och själva inse fördelarna med 
jämställdhet och pappaledighet. Att pappor skulle ta en större del av ansvaret för hem och 
barn och en större del av föräldraledigheten var önskvärt, men det skulle helst ske på frivillig 
grund. (Klint 2002:310ff) 

4.3.2 Mäns makt och kvinnors underordning 
I slutet av 80-talet utvecklades ett nytt sätt att förstå och beskriva könsrelationen. 
Maktperspektivet slog igenom och relationen mellan könen problematiserades och beskrevs i 
termer av över- och underordning. Borta var tanken om att både män och kvinnor har allt att 
vinna på förändrade könsroller och ett mer jämställt samhälle. Istället lyfte man fram att män 
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förlorar makt, status, inflytande och positioner i takt med att kvinnor tillskansar sig desamma. 
Om kvinnans emancipation ska kunna förverkligas måste det ske på bekostnad av mannen. 

Följaktligen blev den jämställdhetspolitiska utgångspunkten att männen inte frivilligt kommer 
att ge upp de fördelar som kommer av den rådande samhällsordningen, där kvinnor tar 
huvudansvaret för hem och barn. En annan arbetsfördelning (och därmed högre grad av 
jämställdhet) skulle bara kunna åstadkommas genom politisk styrning, med tvingande 
åtgärder. Som en konsekvens av detta resonemang blev kvotering återigen en åtgärd som 
förespråkades för att uppnå ett jämnare uttag av föräldraledighet. Opinionsbildning och 
informationsinsatser avfärdades som overksamma metoder (Klinth 2002:315ff). 

4.3.3 Mäns diskriminering och barns pappalängtan 
Det nyetablerade könsmaktperspektivet fick dock viss konkurrens i början på 90-talet. Den 
borgerliga regeringen tillsatte en arbetsgrupp för frågan om fäder och föräldraledighet, 
”Pappagruppen”. Pappagruppen lanserade ett tredje sätt att diskutera män och könsrelationer. 
Det fanns en koppling till båda de övriga perspektiven; man menade både att felaktiga 
attityder var orsaken till bristande jämställdhet och att jämställdhet och en mer jämlik 
arbetsfördelning mellan könen var eftersträvansvärt. Problemet med förlegade attityder 
menade man förekom främst hos arbetsgivare. Det huvudsakliga nya med Pappagruppen var 
dock att man beskrev män, manlighet och faderskap som mer annorlunda och viktigare än vad 
som dittills hade gjorts. Män och kvinnor sågs som komplementära; papporna kunde ge 
barnen, framför allt sönerna, något annat än vad mammorna kunde. Man menade att män 
diskrimineras eftersom de inte har samma möjligheter som mamman att få vårdnad om barnen 
vid vårdnadstvister. Även Pappagruppen ville se en kvotering av föräldraförsäkringen. 
Argumenten handlade dock inte om en förbättrad position för kvinnor, utan motiven var 
”barnens behov av manliga förebilder och männens behov av sina barn” (Klinth 
2002:324ff,329). 

Av dessa tre perspektiv var det könsmaktperspektivet som fick störst betydelse i den 
jämställdhetspolitiska debatten under början av 90-talet. Socialminister Bengt Westerberg och 
folkpartiet gick emot den övriga borgerliga regeringen genom att förespråka utbyggnad av 
föräldraförsäkringen snarare än vårdnadsbidrag (Klinth 2002:320). När förslaget om en 
pappamånad presenterades påpekades att det skulle medföra fördelar både för barnen (som 
skulle få mer tid med sina fäder) och för papporna (som skulle få det lättare i diskussioner 
med sina arbetsgivare) men framför allt hänvisades till den ojämna maktfördelningen mellan 
könen och att en förändring av denna krävde en förändring hos männen (Klinth 2002:331). 

En förändring sker alltså från början av 80-talet – en period där information och upplysning 
prioriteras som ett sätt att uppnå jämställdhet, mannen ska ”bli med barn” främst för att det 
gynnar honom, till början av 90-talet – där man istället resonerar i termer av makt och 
tydliggör att jämställdhet handlar om att jämna ut maktrelationerna mellan könen.  

Skillnaderna i de tre perspektiv som presenterats ovan motsvaras också av skillnader i 
vem/vilka som ses som de huvudsakliga intressenterna. Det första perspektivet ställer mannen 
i fokus, den manliga emancipationen handlar om utveckling och självförverkligande, men har 
ingen koppling till den kvinnliga emancipationen. Även i det tredje perspektivet är det 
mannen som är den huvudsakliga intressenten, men här betonas även barns intressen. Det 
andra perspektivet, maktperspektivet, ställer på ett helt annat sätt kvinnor och kvinnors 
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intressen i fokus. Kvinnans emancipation är här det prioriterade och mannens emancipation, 
hans ökade delaktighet i hemmet och i arbetet med barnen, ses som en nödvändighet för att 
förverkliga denna. Anammandet av maktperspektivet, som ledde fram till beslutet om en 
pappamånad i föräldraförsäkringen, innebar alltså att tanken om den dubbla emancipationen 
åter stod högt på den politiska dagordningen. 

 

  

12 

 



 

5. Övriga utgångspunkter 
Lisbeth Bekkengen identifierar i sin avhandling Man får välja. Om föräldraskap och 
föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv (2002) ett antal mekanismer och strukturer som 
påverkar mäns och kvinnors relation till arbete respektive familj/föräldraskap/ 
föräldraledighet. Hennes slutsatser, bland annat när det gäller den barnorienterade 
maskuliniteten, kan vara av intresse för studiet av könsrelationerna i Vf.   

 
5.1 Den nye mannen – familjeorienterad eller barnorienterad? 
Begreppen ”den nye mannen” och ”det nya faderskapet” har ända sedan 60-/70-talet använts 
för att beskriva vad man har sett som en mansroll i förändring, i riktning mot familj och barn 
och därmed en mer jämställd könsrelation (Nilsson 1992; Plantin 2003:151). Lissie Åström 
beskriver förändringen i termer av att dåtidens söndagspappa nu blivit en vardagspappa 
(Åström 1990:294). 

Lisbeth Bekkengen ifrågasätter dock bilden av ”den nye mannen” som familjeorienterad, och 
därmed jämställd. En familjeorienterad man, menar Bekkengen, torde vara orienterad i lika 
hög grad mot kvinnor som mot barn, och därmed dela föräldraskapets alla delar med kvinnan; 
vården av, såväl som ansvaret för barnet, samt även arbetsuppgifterna i hemmet. I själva 
verket, kommer hon fram till, är för ”den nye mannen” relationen till barnet viktigare än den 
till kvinnan (Bekkengen 2002:116,198). 

Den nye mannen kan enligt Bekkengen inte definieras som familjeorienterad, utan som en 
man med en barnorienterad maskulinitet. Att ha en barnorienterad maskulinitet ”innebär att 
barn utgör en viktig del av det goda livet, och relationerna en väsentlig del av det att vara 
man” (Bekkengen 2002:95). En barnorienterad maskulinitet behöver inte vara kopplad till ett 
eget faderskap och det handlar heller inte om en maskulinitet som närmar sig femininitet 
(Bekkengen 2002:96,116). 

I och med att orienteringen mot barnet är i fokus, finns ingen given koppling mellan en 
barnorienterad maskulinitet och ett jämställt föräldraskap. Pappans barnorienterade 
maskulinitet gynnar relationen mellan honom och barnet, medan hans relation till mamman 
tenderar att bli av underordnat intresse. I Bekkengens studie är kvinnornas villkor, i 
familjelivet och i arbetslivet, inte något som männen uttryckligen tar hänsyn till när de tar 
ställning till huruvida de ska vara föräldralediga. Det handlar helt och hållet om relationen till 
barnet, och inte om relationen till kvinnan och därmed ”ansvaret och arbetsdelningen i 
hemmet” (Bekkengen 2002:117). Det är alltså fullt möjligt att vara en ”ny man” och 
representera ett ”nytt faderskap” utan att det påverkar relationen mellan könen i mer jämställd 
riktning.  

5.1.1 Barnorientering/-centrering – ett hinder för jämställdhet? 
Bekkengen påpekar att just barncentrering är en viktig norm, både inom och utanför 
kärnfamiljen; barnets bästa ska stå i centrum (Bekkengen 2002:144). Att det har skett en 
förändring i det här avseendet sedan 60-talet konstaterar även flera andra forskare, bland 
annat Edmund Dahlström: ”Barnens autonoma värde och ställning och tonvikten vid barnens 
bästa har successivt stärkts i lagstiftning och genom institutionella arrangemang” (Dahlström 
1992:33). 
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Även om det inte är relationen förälder–barn som står i fokus i denna uppsats kan det vara 
intressant att fundera över vad en fokusering på barnens bästa kan ha för konsekvenser för 
jämställdheten mellan mamman och pappan. Bekkengen menar att det finns en motsättning 
mellan normen om barncentrering och normen om jämställdhet. Både mannen och kvinnan 
värnar om barnets bästa, men i praktiken blir det ofta kvinnans ansvar att se till att barnet får 
så mycket tid med föräldrarna som möjligt. Om mannen, i kraft av sitt större 
handlingsutrymme i könsrelationen (se mer nedan), väljer bort tid med barnet har kvinnan 
inget annat val än att kliva in: ”Det blir problematiskt för kvinnan att kräva jämställdhet i 
föräldraskapet, eftersom det skulle kunna strida mot att barnets bästa ska stå i centrum” 
(Bekkengen 2002:144f). 

Denna motsättning har visat sig även i politiska diskussioner om familjepolitiken, till exempel 
i de diskussioner som fördes inom folkpartiet, och även inom socialdemokratin, under andra 
hälften av 70-talet, där kvoteringsförespråkare fick mothugg av grupper som betonade 
valfrihet och där ”barnets bästa” blev ett argument som användes mot reformer som syftade 
till att styra hur föräldrarna fördelade vården av barnen mellan sig (Klinth 2002:243ff). Det 
blev där tydligt att normen om barncentrering var starkare än normen om jämställdhet: ”Gärna 
ett jämställt föräldraskap, men barnens möjlighet till föräldrakontakt får inte riskeras – om så 
denna kontakt endast skulle inskränka sig till modern” (Klinth 2002:244). 
 

5.2 Det olika föräldraskapet 
Lisbeth Bekkengen urskiljer en diskurs som föreskriver hur kvinnor respektive män ska vara 
som föräldrar. Diskursen, som gör gällande att mödrar och fäder är olika – har olika kvaliteter 
och egenskaper – förekommer i den allmänna debatten och förstärks bland annat av att fokus 
ofta läggs på de biologiska aspekterna av föräldraskap, till exempel amning. Även den 
föräldrautbildning som ges i mödravårdens regi menar Bekkengen förstärker olikheterna i 
föräldraskapet (Bekkengen 2002:134ff). 

Förutom att mödrar och fäder förmodas och förväntas stå för olika egenskaper och därmed 
tillfredsställa olika behov hos barnet framträder olikheter i ansvar. Modern är den 
huvudansvariga föräldern, medan fadern har möjlighet att välja nivå på engagemanget. 
Skillnader mellan könen finns inte bara i relation till barnet utan också i parrelationen, där 
kvinnor är föräldrar i första hand, medan män är partners framför föräldrar, det vill säga 
kvinnan prioriterar tid med barnet medan mannen prioriterar tid med hela familjen framför 
egen tid med barnet (Bekkengen 2002:130f). 

Olikheterna tar sig även uttryck i när och hur man är föräldraledig. Som en konsekvens av att 
kvinnan oftast ammar barnet och därmed stannar hemma under den första tiden kopplas 
mannens föräldraskap och föräldraledighet ihop med det äldre barnet och med en lustfylld tid 
fylld av lek och bus (Bekkengen 2002:142,173). Pappaledigheten blir något annorlunda och 
”förknippas inte med att ha det vardagliga föräldraansvaret för barn på samma sätt som 
kvinnors föräldraledighet gör” (Bekkengen 2002:101).  

När mäns och kvinnors föräldraskap jämförs sker det mot olika bakgrund, utifrån olika 
tolkningsramar. För både kvinnor och män gäller att jämförelser sker inom respektive 
könskategori, vilket också betyder att ojämlikheten i parrelationen och i föräldraskapet 
osynliggörs. En man som deltar i vård av hem och barn i större utsträckning än till exempel 
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männen i den tidigare generationen eller den närmaste bekantskapskretsen röner uppskattning, 
oavsett hur arbetsfördelningen ser ut om hans insatser relateras till den kvinnliga partnerns. 
”Mannen jämförs med andra män i andra tider och andra rum. Han kan därför betraktas som 
mer jämställd än andra män, utan att för den delen vara jämställd med sin partner eller med 
andra kvinnor” (Bekkengen 2002:112). 

Skillnaderna i föräldraskapet, det att män kan välja nivå på engagemanget och ansvaret på ett 
sätt som kvinnor inte kan, bottnar i att män har – tar sig och får – ett större handlingsutrymme. 
Att dela ansvaret med kvinnan är ett val, som mannen har möjlighet att göra utifrån sin 
överordnade position. Samtidigt bidrar kvinnan till att befästa denna hans position och 
valmöjligheter, något som Bekkengen förklarar med de asymmetriska rollövertaganden som 
sker i parrelationen, det vill säga att kvinnan lever sig in i mannens villkor och är lyhörd för 
hans behov och önskemål utan att han gör motsvarande tillbaka. Ojämlikheten i relationen 
döljs som en konsekvens av detta rollövertagande, eftersom inte bara mannen utan även 
kvinnan värnar om hans behov (Bekkengen 2002:108f). Denna skillnad kan även beskrivas i 
termer av att kvinnor och män står för olika typer av rationalitet. Kvinnors ansvarsrationalitet, 
som bygger på att de tidigt får lära sig att ta hand om andra, gör att de ”påtar sig att tillgodose 
andras behov” (Björnberg 1992:197). 

Mannens större handlingsutrymme och det faktum att han jämförs med andra män och inte 
kvinnan/kvinnor innebär att inga krav ställs på ”att mannen ska ha skyldigheter att underlätta 
kvinnans möjligheter att kombinera arbete och familj” (Bekkengen 2002:133). Idén bakom 
den dubbla emancipationen är ju just att mannens ökade deltagande i arbetet med hem och 
barn ska gynna kvinnans möjligheter i arbetslivet och därmed bidra till en mer jämställd 
relation dem emellan. Pappaledigheten kan ses som det främsta politiska verktyget för ett 
möjliggörande av den dubbla emancipationen (Klinth 2002). 

Bekkengen visar dock hur olikheterna i föräldraskapet gör att kopplingen mellan 
pappaledighet och bättre förutsättningar för jämställdhet kan ifrågasättas. Mäns rätt att välja 
innebär till exempel att de kan vara, och ofta är, föräldralediga samtidigt som kvinnan har 
semester. Det kan ses som ett uttryck för att mannen prioriterar tid med familjen, men innebär 
de facto att under en stor del av den tid som mannen spenderar med barnet finns också 
kvinnan där. Kvinnan kvarstår som huvudförälder även under mannens pappaledighet 
(Bekkengen 2002:130,172). 
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6. Våra barn 1967 – Alla föräldrars räddning! 
I oktober 1967 utkom för första gången det som skulle komma att bli tidskriften Vi föräldrar 
med ett pilotnummer under titeln Våra barn – den nya tidningen för alla föräldrar. Redaktören 
Thomas Wedel skriver i ledaren att resultatet av en enkät där såväl ”experter” som ”vanliga 
föräldrar” tillfrågats visar att behovet av en tidskrift som denna framstår som skriande stort 
(1967/0:3). Han pekar också på de stigande födelsesiffrorna och det allmänt ökande 
barnintresset, och utlovar såväl ”saklig upplysning som stimulerande och underhållande 
information om allt som rör barn och föräldraskap” (1967/0:3). 

Utmärkande för såväl detta första nummer som den kommande årgången är just önskan att 
profilera sig som sakliga och professionella. Sannolikt som ett sätt att öka legitimiteten i 
budskapen används ”experter”, dels för att svara på läsarnas brev, dels som garanter för 
innehållet i artiklarna, som ofta är ”granskade av” alternativt ”skrivna i samråd med” en 
docent, överläkare eller förste skolpsykolog. 

Vilka är då de ämnen och områden kring vilka man vill informera och upplysa? Listan på 
avdelningar i detta pilotnummer är lång: Barnets utveckling, Barnets trygghet, 
Samlevnadsproblem, God mat – nyttig mat, I de vuxnas värld, Den väntande mamman, 
Medicinska problem, Kläder för mor och barn, Inredning, Hjälp att välja (köpråd), 
Psykologiska problem, Den äldre generationen, Nyheter i butiken, Experter svarar för 
sakligheten (läsarbrev). 

I ledaren konstateras också att tidskriften ska vara till för alla föräldrar. Av denna ambition 
syns dock inte mycket i resten av numret. Det är mamma som är förälder i artiklar och notiser, 
vilket framkommer såväl i text som i bild. Det är mamma som byter blöja, lagar mat, nattar 
och springer runt i butiker. Mammans självklara roll som första (eller enda) vårdare visar sig 
inte bara när man skriver om konkreta personers sysslor eller erfarenheter. I en artikel om 
barns utveckling förs synen på mammans roll, genom användandet av ordet ”mammande”, 
över till hela den handling som vård och omsorg om barn är (1967/0:32).  

En del av utrymmet i tidskriften är vikt åt annonsörer av olika slag. Våra barn, skriver man, 
kommer att annonsera ”alla de hjälpmedel en modern barnfamilj behöver för att underlätta 
mammans – husmoderns – arbete i hemmet” (1967/0:43). Att såväl hemmet som barnet är 
mammas angelägenhet framgår särskilt tydligt i reklamen. Blöjor säljs med argumentet ”även 
mammor är människor”, ”Mamma! Han behövde inte borra alls!” utropar flickan som använt 
Colgate tandkräm och pojken som använt Salvekvick plåster säger: ”Titta mamma, redan 
läkt!”. Vicks ”används av mödrar över hela världen”, ”Mammor som diskar med Yes håller 
händerna smeksamt lena!” och Vita Lamm frågar: ”Mamma! Är ni trött på blöjor som 
klumpar ihop, smular och släpper igenom kisset?” (1967/0:17,20,33,32,44,38). 

Var finns då pappa i detta pilotnummer? Ja, inte särskilt ofta tillsammans med mamma eller 
barnet. Förutom som en del i det förment neutrala ”föräldrarna” förekommer pappa nästan 
inte alls. Han finns med på någon enstaka bild och läser vid ett tillfälle en saga. I övrigt för 
han en undanskymd tillvaro i familjen. Den som i praktiken är förälder är nästan utan 
undantag mamma. 
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7. Vi föräldrar 1968 – Heltidsmammor och söndagspappor 
I de 10 nummer av Vf som ges ut 1968 håller redaktionen fast vid den ambition som 
presenterades i pilotnumret – att tillhandahålla information om ”allt som rör barn och 
föräldraskap” (1967/0:3). Man skriver om graviditeten och förlossningen, om barnets 
utveckling och skötsel, om lekar och sjukdomar, om uppfostran och tonårsproblem, om regler, 
fickpengar, språkresor och preventivmedel, om kläder och inredning, om föräldrarnas samliv, 
om otrohet och skilsmässa, om aktualiteter som tv-våld, krigsleksaker och daghemsfrågan, om 
aga, sexualupplysning för barnen och om skolan. I varje nummer återkommer bland annat 
insändare, frågor som experter besvarar och köpråd. 

 
7.1 Ny tid, nya budskap? 
Det finns flera exempel i denna första årgång av tidskriften där en vilja att föra fram nya ideal 
märks, där en ny man, ett nytt föräldraskap och ett nytt sätt att se på gamla roller och på 
relationen mellan könen presenteras. Redan i årets första nummer hittar vi artikeln ”Pappas 
baby också”, i vilken skribenten vill markera avstånd mot en tid där pappa bara gjorde 
”inhopp på scenen” som ”polismästare och domare, en evig förmanare och straffverkställare” 
(1968/1:80). En helt ny värld står öppen för dagens pappor: ”Emancipationen har öppnat 
dörrar inte bara för kvinnorna. Den betyder revolution även för mannen” (1968/1:80). I 
artikeln beskrivs pappas möjligheter till nära kontakt med barnet som en chans han inte får 
missa. Både han, barnet och mamma har allt att vinna. Pappa kan och bör vara delaktig i alla 
delar av barnets vård och uppfostran och det är även nödvändigt med en förändrad 
arbetsdelning i hemmet.  

I de svar som olika experter eller redaktionen ger på läsarnas brev betonas ofta vikten av att 
pappa är närvarande och deltar i barnens liv, vård och uppfostran. Berättelsen ”Framtidens 
man” visar att idealet för framtiden är den jämställde mannen. Sensmoralen är att en pojke 
som växer upp i en familj med traditionell arbetsfördelning och en frånvarande, överordnad 
far blir ”förstörd” (1968/8:13). I en artikel om könsroller och kvinnors utbildning och 
yrkesval, slås fast att framtidens kvinna inte kan bli hemmafru, ”det är varken nödvändigt, 
önskvärt eller möjligt att välja mellan mammaroll och yrkesroll” (1968/9:52).  

Exempel som de ovan får dock betraktas som undantag. Den sammantagna bild som 
framträder vid en läsning av hela årgången säger något annat.  
 

7.2 Pappa i periferin  
Faktum är att pappa på det hela taget är en relativt frånvarande förälder även i denna första 
årgång. Pappa är någon som ibland leker med barnet, som bygger en egen vrå till sonen eller 
tillverkar en leksak. Men eftersom pappa alltid är familjeförsörjaren är han mest på jobbet. 
När pappa är hemma förekommer han i föräldrarollen endast i ett fåtal situationer. Förutom att 
han ibland leker med eller läser för ett barn förekommer han genom att han beskrivs som en 
viktig förebild för barnen, framförallt för sönerna. 

Den vanligaste rollen pappa spelar är dock den där han gör inhopp som uppfostrare, domare 
och bestraffare, det vill säga precis den roll som enligt artikeln ”Pappas baby också” i första 
numret beskrevs som hörande gamla tider till, som något pappor av idag slipper. Exemplen är 
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många. Pappa tvångsklipper sonen som låter håret växa. Pappa hotar med utegångsförbud i 
artikeln om sonen som kan allt om hockey men aldrig läser läxorna. I en artikel om unga 
flickor och p-piller är ämnet som sådant inte en pappas angelägenhet, men han finns med 
närmast som en sorts hot i bakgrunden, som en som kommer att reagera med bryskhet och 
stränghet om dottern skulle bli med barn (1968/10,1,3). 

Det finns några fall där pappafiguren är huvudperson i en artikel, till exempel ”Pappa är 
svartsjuk på min pojkvän” och ”Pappa måste ha tid” (1968/4). I sådana sammanhang är 
mamma en bifigur, det är relationen pappa–barn som avhandlas. I de allra flesta fall är barnet 
en son, vilket förstärker bilden av att pappan har en roll att spela framför allt när det gäller att 
vara en förebild för unga män. Det mest framträdande exemplet på detta är artikeln på temat 
varför pojkar blir homosexuella. Orsaken förklaras främst vara en otillfredsställande relation 
till fadern och ”botemedlet” därmed ”en vuxen mans lugna, rättvisa ledning” (1968/7:53). 

Pappa representeras också av kändisen Robban Broberg, tvåbarnspappa och Vi föräldrars 
egen sagoberättare, som medverkar med en specialskriven saga i flera nummer detta år. I 
Brobergs sagor är för övrigt pappa flera gånger berättare/huvudperson, han är till exempel den 
som förklarar föräldrarnas sexliv och döden för barnen. I denna årgång får vi också möta 
Hasse Alfredsson i en intervju om barn och humor. I övrigt är det kvinnor/mammor som 
intervjuas. 

I något enstaka fall har en pappa skrivit till tidningen, men majoriteten av läsarbreven är 
skrivna av mammor. I ett brev från en pappa handlar frågan om hur föräldrarnas juridiska 
skyldigheter ser ut för en ”pojke på glid”, pappas roll som rättskipare/domare befästs även här 
(1968/4:76). 

Pappa är också en förväntad läsare av tidskriften, i alla fall delvis. I årgångens tre första 
nummer är ett antal artiklar märkta med asterisk, som varande ”av speciellt intresse för 
pappor”. Dessa artiklar är dels de som explicit handlar om papparollen, men här blir det också 
tydligt att pappa förväntas intressera sig/ta ansvar för de ”hårda” frågorna, till exempel 
disciplin, pengar, säkerhet i trafiken och krigsleksaker. Sådant som rör föräldrarnas samliv är 
också märkt. Däremot får man anta att redaktionen inte anser det vara särskilt viktigt att 
pappor lägger ner tid på att läsa om barnens sjukdomar, kläder, potträning och skolmognad. 
Det är också främst pojkarnas problem som papporna behöver bry sig om. De rekommenderas 
nämligen att läsa ”Varför slåss Svenne?”, men inte ”Varför rasar Åsa alla torn?”, artiklar som 
publiceras i ett och samma nummer (1968/1).  

I årets fjärde nummer slutar man att märka ut artiklar på detta sätt. Det finns ingen kommentar 
från redaktionen till förändringen. Den finns däremot två nummer senare, i ett svar på ett 
läsarbrev där det hela har ifrågasatts: ”Vi har själva upptäckt att detta var ett dumt sätt att 
bevara ett förlegat könsrollstänkande” (1968/5:66). 
 

7.3 Mamma mest hela tiden 
Det är mamma som är föräldern med stort F i denna första årgång av tidskriften. Mamma 
tvättar och matar, tjatar och gnatar, inreder och stickar, bekymrar sig över barnets utveckling 
och uppfostran och oroar sig över tonårstiden, skolproblem och sjukdomar. Kort sagt, mamma 
är förälder på heltid, vårdare av hem och barn och ständigt närvarande. Hon är huvudpersonen 
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i barnens liv, och den huvudsakliga intressenten i artiklar; den intervjuade eller den fiktiva 
berättaren. Hon är brevskrivaren, frågeställaren och den som redaktion och experter riktar sina 
svar till, den ansvariga och den som ska informeras.  

Det finns egentligen väldigt få artiklar och andra inslag med det explicita budskapet att 
mamma är den förälder som räknas eller att pappas delaktighet i vård av hem och barn inte är 
så viktig. Men ändå är det svårt att få en annan uppfattning. I bild och text årgången igenom 
är helt enkelt mamma den som förekommer, som är förälder, så mycket oftare än pappa. 
Visserligen använder man ofta ”föräldrarna” i texterna. Ibland skriver man ”mamma och 
pappa” respektive ”mamma eller pappa”, men dessa fall är få, så få att det ibland nästan känns 
ansträngt när man i en artikel konsekvent skriver ”mamma och pappa”, eftersom det bryter så 
mot det gängse sättet att skriva. Vid ett tillfälle används uttrycket ”hemmavarande förälder” 
(1968/7:78). Men allra vanligast är att man skriver ut vem man menar. Och det är mamma. 

Ett vanligt upplägg på en artikel är att rubrik och ingress har en annan form än resten av 
innehållet. Artikeltexterna är oftast relativt neutralt skrivna (även om de, som nämnts ovan, 
innehåller fler ”mamma” än ”pappa”). De behandlar ett visst tema eller problem i en rent 
informerande stil. I rubrik/ingress är det däremot vanligt att man avviker från resten av texten 
genom att använda ett mer direkt/personligt tilltal och ofta beskriva fiktiva scener kopplade 
till artikelns tema. I vissa fall finns en tänkt avsändare/talare på dessa ställen, ofta ett barn. En 
artikel som beskriver för- och nackdelar med att barn leker i sand och lera har till exempel 
rubriken ”Mamma tog oss med till kladdskola” (1968/4). En artikel om barns vätskebehov 
inleds: ”Mamma, jag är jättetörstig!” (1968/5:20). Ibland får till och med detta fiktiva barn ett 
namn, som i artikeln om krigsleksaker, där ”[l]ille Mats, 7 år, står och drar i mamma framför 
leksaksdisken” i det inledande stycket (1968/3:48). Resten av texten utgörs i huvudsak av en 
intervju med en expert, där varken Mats eller hans mamma förekommer. Däremot finns där en 
och annan mamma i allmänhet. 

Oftast finns mamma med i ingresser bara genom ett enkelt konstaterande: ”Ma-ma-ma, Da-
da-da, säger babyn. Och mor sätter kryss i almanackan” (om barnets språkutveckling) eller 
”Det står på löpsedlarna. Mammor runt om i landet upprörs” (om barnmisshandel) 
(1968/8:9;1968/9:16). 

Genom denna typ av artiklar – där en i övrigt saklig text i ingress eller rubrik illustreras med 
en uppmaning eller en beskrivning av en situation, en tänkt scen ur verkligheten där mamma 
figurerar på ett eller annat sätt – förstärks känslan av mammas roll som huvudförälder,  
samtidigt som pappas frånvaro belyses. Det är mamma man vänder sig till. I hela årgången 
finns bara en artikel där det är pappa som är förälder på samma tydliga sätt – en artikel om 
husdjur illustreras med en bild på far och son som kelar med ett marsvin och har rubriken 
”Åhh, pappa, en så’n vill jag ha!”(1968/7:25). 
 

7.4 Mamma och pappa i reklam 
Reklamannonser finns med i alla nummer, även om jag tycker mig märka en minskning mot 
slutet, jämfört med de tidigaste numren. Den bild jag hittills redogjort för kvarstår om man 
tittar på reklamannonser; det är mamma som är förälder. En del av annonserna är ”neutrala”, 
det vill säga de presenterar en produkt där varken bild eller text säger något om familjen, 
hemmet eller föräldraskapet. Men ofta presenterar annonsen en produkt – som nästan alltid 
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har en koppling till (vård av) barn och (skötsel av) hem, till exempel blöjor eller tvättmedel – 
med en bild och en text som visar att produkten är till för mamma. 

Annonser där man direkt tilltalar mamma redan i rubriken verkar förekomma mest i de första 
numren, och inte lika frekvent som i pilotnumret, men det är svårt att veta om det är en slump 
eller ett medvetet val av redaktionen att sluta ta in den typen av annonser. Men även om 
mamma inte finns direkt i rubriken i så många annonser så finns hon ofta på bild och även 
ibland i de korta texter som beskriver produkten och varför man ska köpa den. Till exempel 
den för fruktkräm, där ”mammor tycker lika bra om alla smakerna”, eller den för 
trikåbarnkläder, ”där mamma kan välja mellan fler bra plagg” (till exempel 
1968/4:25;1968/1:34). 

Tidskriften har också egenproducerad ”reklam”, annonser där man vill sälja prenumerationer. 
Anmärkningsvärt är att man i dessa aldrig ser pappa som en tänkt läsare/köpare. Första 
gången annonsen förekommer är det med rubriken ”Mamma! Nu kan du få Vi föräldrar till 
extra lågt pris” (1968/3:58). Vid ett annat tillfälle illustreras annonsen med ett barn som sitter 
på pottan och bildtexten: ”Titta mamma, nu kan jag själv!” (1968/6:51). Även resten av 
annonsen talar för att man redan glömt bort att man i pilotnumret utlovade att tidskriften 
skulle vara till för alla föräldrar: ”Ja, det är mycket ett barn ska lära. Och det är mycket en 
mamma måste veta. […] Ju mer mamma vet, desto ’lättare’ blir barnet.” I ett annat nummer 
vill man sälja lösnummer av tidskriften med rubriken ”Bästa presenten till henne på BB” 
(1968/3:77). Men det är inte, som man skulle kunna tro, till pappa denna uppmaning är ställd, 
utan den som man antar läser tidskriften och ska fylla i beställningsformuläret är den nyblivna 
moderns väninna. 

Ibland finns både mamma och pappa med på bild i reklamannonserna, men bara i en annons i 
hela årgången är det bara pappa, utan mamma. Det gäller då en annons för en klippmaskin, 
och bilden föreställer en pappa som klipper håret på sin son (till exempel 1968/10:62). Vid ett 
tillfälle förekommer också pappa uttalat i både rubrik och reklamtext, annonsen handlar då 
om en modelljärnväg (1968/2:2). 
 

7.5 Mamma och pappa – samlivet 
När pappa förekommer i tidskriften handlar det oftast om relationen förälder–barn, i synnerhet 
pappa–son. Det finns få exempel på artiklar som handlar om relationen mellan mamma och 
pappa. De som finns handlar nästan utan undantag om kärleksrelationen och det sexuella 
samlivet. ”Kan vår kärlek störa fostret?”, ”Kärlek under graviditeten” och ”Ska man kela när 
barnen ser på?” är några sådana exempel (1968/2,3). I den senare slås fast att det inte bara är 
kel och smek som är viktigt (i både föräldrarelationen och förälder–barn-relationen), utan 
även omtanke, vilket exemplifieras med att pappa går ut med sophinken utan att mamma har 
bett om det (1968/2:18). 

I artikeln ”Smeksöndag för mamma och pappa” får vi veta att när vardagen blir för jobbig, det 
vill säga när ungarna är odrägliga, disken aldrig tar slut och ”pappa gömmer sig bakom 
tidningen”, då är det dags för mamma och pappa att åka iväg någonstans på egen hand för att 
få tid att prata och nära kärleksrelationen (1968/2:36). I ett senare nummer tar man igen upp 
tråden om det slitna äktenskapet, om samlivet som det gått slentrian i. De rekommendationer 
som experter och artikelförfattare där ger är i huvudsak ställda till kvinnan. Hon måste låta bli 
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att tjata på honom. Hon får inte tvinga honom till samtal med till exempel en kurator om han 
inte vill. Hon bör försöka förföra sin man: ”Piffa upp vardagen, sätt ljus på bordet, gör er 
vacker och attraktiv för er man” (1968/5:37). I artikeln ”Min fru älskar bara babyn” beskrivs 
den första tiden med den nyfödda som problemfylld. Inte i första hand för mamma, utan för 
pappa, som måste stå ut med ”ett hem som drunknar i babylukt och blöjor. En striphårig 
hustru, som man inte kan prata ett vettigt ord med” men framför allt – bristen på sex 
(1968/8:54). 

Det finns få exempel på texter som handlar om/beskriver relationen mellan föräldrarna i 
hemmet, som fokuserar att de är två personer som ”delar” hem och barn, utan att det kopplas 
till den sexuella relationen. De förslag till lösningar på olika problem i relationen som 
presenteras handlar heller inte om ändrade förhållanden i termer av ansvar och uppgifter, till 
exempel en ändrad arbetsfördelning i hemmet. Som exemplen ovan visar har de problem som 
eventuellt finns mellan föräldrarna en koppling till den sexuella relationen, ofta såtillvida att 
ett bättre sexuellt samliv är lösningen på allehanda problem i relationen. I artikeln ”Min fru 
älskar bara babyn”, som nämns ovan, anknyter man till debatten om vikten av att pappan tar 
ett större ansvar för hem och barn. Man konstaterar att det är önskvärt att pappa ”hugger in 
och hjälper till”, men att ”[n]är det däremot skrivs spaltmetrar om hans skyldighet att dela 
nattvaket lika med mamma, då spårar det kanske ur” (1968/8:62). Att familjen som helhet 
fungerar är viktigare än absolut jämlikhet, menar man. Men om mamma verkligen behöver 
hjälp så måste hon få det och lösningen är då att pappa tar ut ett par semesterdagar och avlöser 
henne, eller att någon annan, till exempel farmor eller mormor, rycker in.  

I nummer åtta startar den så kallade ”äktenskapsbilagan”, en artikelserie som ska löpa under 
sex nummer framöver. De tre delar som finns i 1968 års årgång behandlar vad som händer 
under ett samlag, hur en kvinna blir tillfredsställd och konsten att variera det sexuella 
samlivet. Ingenstans blir det tydligare än här vilken vikt som läggs vid den sexuella 
relationen, för mamma och pappa, såväl som för barnen: ”Få saker är så viktiga för den 
allmänna stämningen i familjen – och därmed för barnens uppväxtmiljö – som att föräldrarna 
lever i harmoni med varandra” (1968/8:7). 
 

7.6 Mamma och pappa – emanciperade? 
Lika självklart som att pappa är heltidsarbetande familjeförsörjare i denna första årgång av Vf 
är att mamma är hemmafru. Det speglar såklart en verklighet där bristen på daghemsplatser 
var stor och där det inom ramen för försäkringssystemet inte fanns några möjligheter för fäder 
att vara hemma med barn. Men samtidigt har vid den här tiden, vilket framgår i tidigare 
avsnitt, den rådande ordningen kritiserats och debatterats sedan många år tillbaka. Dessutom 
yrkesarbetar hälften av alla kvinnor med barn.4 Mot bakgrund av detta får tanken om ett nytt 
föräldraskap och en mer jämställd relation inte alls mycket utrymme i tidskriften. 

Det finns såklart exempel på att kvinnor yrkesarbetar, till exempel framgår det i några av 
läsarbreven. Frågan om kvinnors yrkesarbete avhandlas också på andra sätt. Till exempel 
indirekt i artikeln om det nya sättet att lösa barntillsynen när föräldrarna jobbar eller studerar; 
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trebarnssystemet (1968/3). Eller i intervjun med sociologen som vill att alla barn ska ha rätt 
att vara på daghem/lekskola från och med 3 års ålder, för barnens utvecklings skull och för att 
inte kvinnor ska hindras från att förvärvsarbeta (vilket hon menar vore samhällsekonomiskt 
onyttigt) (1968/9). 

I ett nummer ägnas ledaren åt att gjuta olja på vågorna efter att en debatt uppstått angående en 
uppsats som publicerats i en amerikansk tidskrift, skriven av barnpsykoterapeuten Selma 
Freiberg. Freiberg har tolkats som att hon menar att mamma inte bör yrkesarbeta under 
barnens första år eftersom hon är så viktig för barnets känslomässiga utveckling. I ledaren 
menar chefredaktören att Freiberg har blivit feltolkad. Det hon säger, skriver han, är att ”det 
måste finnas en eller några personer som förblir stadigvarande centralgestalter under babys 
[sic] två första år” (1968/5:7). Ledaren följs av en annan av Freibergs artiklar på samma tema, 
det vill säga hur barnet får kontakt med omvärlden och blir en egen person. I artikeln 
konstateras att ”moderns betydelse för spädbarnet ända från livets första dag är något som 
knappast ifrågasätts av någon av [vetenskapsmännen]” (1968/5:70). Men, lite senare: ”Vi 
använder ordet ’moder’ av praktiska skäl och för att hon under spädbarnstiden kommer att 
vara babyns främsta kärleksobjekt” (1968/5:70). Denna mening finns inom parentes och det 
framgår inte om den finns även i det amerikanska originalet, om den är ett tillägg i den 
svenska översättningen eller i själva verket tillkommit i samband med den bearbetning som 
det framgår att Vf har gjort.  

Kvinnors yrkesarbete är också det konkreta ämnet för en insändare. Brevskriverskan undrar 
om hon är en dålig mor för att hon vill yrkesarbeta för sin egen skull och inte för att familjen 
behöver ytterligare en inkomst. Redaktionen svarar att det är ”bedrövligt att kvinnor 
fortfarande ska behöva plåga sig med sådana frågor” (1968/6:66). Det är dock inte så att 
resten av svaret utgörs av ett försvarstal för kvinnans rätt att yrkesarbeta, utan här intar man 
rollen som barnens försvarare: ”[B]arnen får det bra och blir lyckliga om mamman har det bra 
och är lycklig. Om hon mår bäst av att ha ett arbete utanför hemmet, så mår i regel barnen 
också bäst” (1968/6:66). Jag läser detta svar som ett annat sätt att säga att kvinnans rätt till 
yrkesarbete är förbundet med villkor och stort ansvar – det är accepterat att kvinnor 
yrkesarbetar, men bara om de har försäkrat sig om att yrkesarbetet inte på minsta sätt påverkar 
barnens situation negativt. 

I de få sammanhang där kvinnors yrkesarbete berörs är papporna i allra högsta grad 
frånvarande. Mammornas yrkesarbete relateras med andra ord inte till papporna, det ska inte 
möjliggöras av att han stannar hemma med barnet. Överhuvudtaget finns det i Vf 1968 få 
uttryck för att det vore önskvärt att papporna tog större ansvar för barnen, än mindre för 
hemmet. Ofta får man i tidskriften intrycket att pappa knappt finns där, i hemmet med barnen, 
ens efter jobbet. Den yrkesarbetande mamman får däremot acceptera dubbelarbete; hon skulle 
undvika ”många problem (och dåligt samvete!) om hon direkt efter hemkomsten ägnade sig 
odelat åt barnet en kort stund i stället för den väntande middagen” (1968/1:72). 

Om pappa ska ta hand om barn, ja då ska han göra det för sin egen skull. Att barnen, framför 
allt sönerna, gynnas av en närvarande pappa har framkommit ovan. Det är dock inte särskilt 
mycket som krävs av pappa för att han ska anses ha uppfyllt rollen som förebild. I artikeln 
”Pappa måste ha tid” räcker det med att han ägnar en kvart om dagen åt sonen, till exempel 
”under rakningen och toaletten” (1968/4:82). Eller, på annat ställe, att pappa offrar ”Aktuellt” 
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kan göra hela skillnaden för relationen mellan honom och dottern, som har problem med 
stamning eftersom hon är lite rädd för honom (1968/9:40). 

Men det är som sagt hans egen lycka och utvecklingsmöjligheter som står i fokus, som ska 
locka honom in i en för honom främmande värld. Det är i princip aldrig för att det är viktigt 
för mammas möjlighet till yrkesarbete som han bör öka sin andel av barnavård och 
hemarbete. Ibland, men endast i undantagsfall, är pappor några som ”rycker in för att ge sina 
fruar en ledig stund” (1968/3:77). Den tidigare refererade artikeln ”Pappas baby också”, är 
den mest progressiva i hela årgången. Där slås det fast att pappa måste ”låta deltidsanställa sig 
själv som diskare, städare, uppköpare, blöjbytare och uppfostrare” (1968/1:80). I artikeln 
citeras också en barnavårdsläkare som menar att det är ”lika viktigt att han får kontakt med 
sitt barn som att hon får hjälp” (1968/1:80). Men trots detta är det till syvende och sist hans 
egen rätt och möjlighet till något värdefullt som betonas i artikeln. Pappa ska bli pappa på 
riktigt främst för sin egen skull, sedan för barnets och eventuellt mammas. (Citatet ovan är för 
övrigt intressant ur en annan aspekt; mammor diskar och städar årgången igenom, men om 
pappa ska ägna sig åt de uppgifterna är det som deltidsanställd diskare och städare. Då blir det 
helt plötsligt ett arbete.) 

Kvinnlig emancipation är alltså inget framträdande tema i tidskriften, inget som man 
propagerar för eller som får uppta särskilt mycket utrymme. Manlig emancipation betraktas 
som något bra, när den väl kommer på tal, det vill säga man ser pappas kontakt med och 
omsorg om barnen som värdefull för hans egen utveckling. Tankar och resonemang om 
dubbel emancipation, om vikten av förändrade roller för både kvinnor och män, lyser dock 
med sin frånvaro. 
 

7.7 Dubbla budskap. En sammanfattande bild av Vi föräldrar 1968 
Som framgått ovan finns det inget självklart svar på frågan vilken inställning till föräldraskap 
och jämställdhet det är som tidskriften förmedlar detta år. I Vf 1968 ser vi oftast mamma och 
pappa i sina traditionella roller i familjen, pappa som frånvarande familjeförsörjare och 
mamma som hemmafru och hela tiden närvarande i barnens liv. Men det finns också exempel 
som bekräftar bilden av att man står för en modernare syn, att man vill föra fram alternativa 
bilder av föräldraskap och föräldrarelationen. Detta gör att en läsning av årgången som 
fokuserar föräldraskapet och jämställdheten lämnar ett ambivalent intryck. 

Denna ambivalens framträder inte bara när man tittar på tidskriften i sin helhet, den kommer 
till uttryck även i enstaka artiklar. En text kan ha ett innehåll, till exempel rådgivande, som 
framstår som progressivt, ibland till och med poängterande vikten av att pappa tar större 
ansvar i familjen. Samtidigt kan man låta mamma nästan utan undantag vara 
exempelföräldern både i text och i bild. De tydligaste exemplen på denna otydlighet i 
budskapen är att man i så många fall, som jag nämnt ovan, har en annan form på texten, ett 
annat tilltal, i rubriker och ingresser jämfört med i resten av artikeln. Mot bakgrund av att 
ingressens och rubrikens funktion sannolikt är att locka till läsning, att fånga läsaren, är det 
intressant och talande att det är där som föräldern nästan alltid blir mamma. I detta mer 
spontana uttryck, det personliga tilltalet, försvinner pappa.  

Jag uppfattar också en viss skillnad i budskapen som till viss del har att göra med vem som är 
avsändare, men som huvudsakligen beror på om det härrör ur en text/situation där frågan om 
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föräldraskap och jämställdhet behandlas explicit eller inte. Det vill säga, i de sammanhang där 
frågor kring pappas och mammas roll diskuteras, där detta på något sätt är ett tema för en 
artikel eller när experter eller redaktion besvarar läsarbrev kring denna typ av frågor, då finns 
i budskapen/svaren ett bejakande av en jämnare fördelning av arbetet med hem och barn. Men 
när innehållet är av mer allmän karaktär, som det är i merparten av årgången, då matchar 
bilden den av den traditionella familjen, där mamma och pappa är föräldrar i helt olika 
utsträckning och på helt olika sätt. Det är som att när man inte medvetet och uttryckligen 
tänker på vilket budskap man förmedlar, så blir det ett mer traditionellt sådant.  

För att återknyta till Roger Klinth, som beskrev läget under slutet på 60-talet som att det nya 
budskapet hade slagit igenom mer till form än innehåll, kan man kanske säga att Vf 1968 har 
problem både med formen och med innehållet. Man har inte vant sig vid att tänka på ett nytt 
sätt och ibland blir det trots goda intentioner helt fel, som när man för pappa märker ut 
särskilda artiklar i de första numren. Man vill visa att pappa ska vara delaktig och engagerad, 
men konsekvensen blir att det framstår som än tydligare att den största delen av arbetet med 
och omsorgen om hemmet och barnen är kvinnans självklara ansvar. 

Så, trots en del explicita ”moderna” budskap, trots redaktionens och experters försäkran om 
att man står för en ny typ av föräldraskap, genom uttalanden som till exempel ”barn […] är 
idag lika mycket mannens som kvinnans angelägenhet” är mamma och pappa årgången 
igenom föräldrar på högst skilda sätt och i helt olika utsträckning (1968/3:59). Mamma är 
förälder på heltid. Pappa är – ibland, om han har tid, eventuellt på söndagen – lekfarbror och 
sagoläsare. Han blir också ibland inkallad för att upprätthålla ordning och disciplin bland 
barnen. Ibland fungerar han som en förebild bara genom sin närvaro. Men maten, städningen 
och allt det andra står mamma för. Föräldraskapet, i hela dess betydelse – vård, omsorg, 
uppfostran – är först och främst hennes angelägenhet. Även på söndagen. 
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8. Vi föräldrar 1983 – Det olika föräldraskapet 
Under hela årgång 1983 skriver man i stort sett om samma teman; artiklar och andra inslag 
grupperas i huvudsak i avdelningarna Föräldraguiden, Barnpsykologi, Medicin, Familj och 
samliv, Debatt och information, Tester och köpråd, Lek och sysselsättning och Gör det själv. 
Från och med mitten av årgången grupperas vissa inslag under rubriken Fasta avdelningar. 
Det är delvis ”leksidorna”, men även de sidor där läsarna kommer till tals, vilket de gör på ett 
flertal ställen i avdelningarna Fråga oss, Vi hjälper varann, Skriv till oss och Vi och våra 
ungar. 

De avdelningar som genomgående får mest utrymme i tidskriften är de om familj och samliv, 
de som har att göra med lek, fritid och sysselsättning samt de delar som handlar om 
information och konsumentupplysning, som till exempel Tips och köpråd. Även 
Föräldraguiden som finns i varje nummer, ofta med bortåt 10 sidor, är fylld av praktisk 
information om allt från vilka nappar man ska köpa och vilka leksaker som är dåliga till hur 
man ska förvara potatisen, hur man planterar fruktkärnor och hur man gör goda efterrätter. 
 

8.1 Pappa – hur ska han nu vara, egentligen? 
Det har gått 15 år sedan den första årgången gavs ut och det märks. Pappa är en mer frekvent 
förekommande figur nu jämfört med då. Även om han fortfarande jobbar hela dagarna är han 
inte alltid den ensamme familjeförsörjaren som kommer hem utarbetad på kvällen och 
eventuellt leker lite med barnet på helgen. Här är pappa en del av familjen på ett annat sätt. 
Fortfarande är det vanligare att han förekommer på bild och i text i samband med att det 
handlar om lek, uteliv och aktivitet. Men han är en lek- och sagofarbror med utökat ansvar. 
När begreppet söndagspappa förekommer, en gång i hela årgången, så syftar man inte på den i 
vardagen frånvarande familjeförsörjaren som tar familjen ut på finpromenad på söndagen, 
utan på den frånskilde mannen, han som har det svårt eftersom han ofta bara får träffa sitt 
barn på söndagen (1983/9:53). 

Och ibland är det till och med ”den nye mannen” som skymtar på sidorna, han som byter 
blöjor och stoppar om sitt sjuka barn. Han som får, till och med uppmanas att vara mjuk, som 
till exempel i en av delarna i en artikelserie där olika familjer intervjuas om hur de har det, 
med varandra, barnen och livet i största allmänhet: ”Det finns en finstämdhet kring Jörgens 
person, en sorts varsamhet inför tillvaron. Medan vi pratar finns han där runt oss, värmer te, 
vispar mer grädde till tårtan, omsluter oss med omtanke” (1983/5:47). 

En förändring syns även i hur man skriver i denna årgång; det är inte längre samma övervikt 
av ”mamma” i texten, det är istället ofta ”föräldrarna” eller ”mamma och/eller pappa”. Det 
handlar inte heller bara om en putsning av ytan, utan detta nya sätt att exemplifiera motsvaras 
av att pappa också i högre grad än 1968 förekommer i reportage och intervjuer. Att han 
förekommer som läsare är också vanligare nu, en pappa skriver till exempel om tiden på BB i 
en insändare (1983/7-8:94). Och det är faktiskt svårt att föreställa sig insändaren från 
spädbarnspappan om vikten av att alltid smaka på barnmaten i 1968 års årgång (1983/12:9). 

Vi får alltså ibland möta en annan pappa i denna årgång, han som lärt sig att ”våga vara 
mjuk”, han som ibland beskrivs som ”en riktig hönspappa” (1983/9:29;1983/5:43). I en artikel 
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om ett pappaläger i USA jublar skribenten över ”mannens nya roll som omsorgstänkande 
förälder” och menar att Sverige har mycket att lära (1983/10:30).  

Men samtidigt tonar en annan bild fram, en där denna nya sorts pappa inte alls är 
eftersträvansvärd. Tvärtom ifrågasätts ”mjukismannen” – han som både kan och vill erbjuda 
sina barn vård och omsorg i samma utsträckning som mamma – på ett flertal ställen denna 
årgång. Budskapet är att kvinnors och mäns biologiska olikheter också bör avspegla sig i 
skilda föräldraroller. 

 
8.2 Mamma – dubbelarbetar, längtar hem och har svårt att släppa taget… 
1983 är mamma trött på att dubbelarbeta. Den nya papparollen, som ändå fått ett stort 
genomslag även om den nu också ifrågasätts, har inte inneburit lika mycket för att lätta 
hennes börda i hemmet som den betytt för pappas relation till sina barn. Och i den mån han 
både tar hand om sina barn och kanske hjälper till i hemmet mer nu än förut är det i alla fall 
mamma som fortfarande har huvudansvaret och därmed den största arbetsbördan i hemmet. 

En överväldigande del av de mammor som på olika sätt kommer till tals i tidskriften (för det 
är fortfarande mest mammor) är överens om lösningen på detta problem: ”Nu tvingas 
mammorna mot sin vilja gå och jobba så fort föräldrapenningen tar slut. Vi vill vara hemma, 
många många av oss” (1983/12:91). Mammas tunga arbetsbörda är i mångt och mycket ett 
problem som avhandlas på ett sätt där frågan om pappas ansvar lämnas helt därhän. 
Vårdnadsbidraget ses som lösningen, det som ska ge varje familj möjligheten att själva 
bestämma hur man ska dela på familjeliv och arbetsliv. 

Det finns också ett antal artiklar och insändare som beskriver vikten av att pappa börjar ta mer 
ansvar. En läsare konstaterar att ingen riktig rollförändring har skett i praktiken. Vf:s svar 
fokuserar på de skilda förutsättningar som mammor och pappor har; att papporna hamnar på 
efterkälken från början i och med att mammorna är föräldralediga först och att de dessutom 
känner sig osäkra på grund av det förlöjligande av ”mjukismannen” som förekommer i media. 
Till syvende och sist, menar man, kan ingen riktig förändring ske om inte kvinnan till att börja 
med kräver mannens delaktighet, och sedan också släpper in honom i hemmet ”när han 
knackar på” (1983/1:27). 

I ett annat nummer konstaterar en av de experter som ofta skriver om könsroller att det är 
svårt för kvinnor att ”avstå från huvudansvaret” (1983/5:45). Den bristande jämställdheten i 
hemmet blir därmed alltså upp till mamma att lösa. 

 
8.3 Leken och tiden – Barnen i fokus 
1983 är barnen mycket mer i fokus än 1968. Barncentreringen framträder dels genom att delar 
av tidningen på ett annat sätt riktar sig till barn, dels genom det fokus som läggs på vikten av 
att föräldrarna tar sig tid med barnen. 

Som framgår ovan är lek och sysselsättning ett av de områden som får störst utrymme i 
tidskriften. Det är inte begränsat till ”leksidorna” utan stora delar av tidskriften är fylld med 
tips på leksaker och aktiviteter och specialsidor om till exempel serier, pulkor och barnens 
drömrum. Barn är också huvudpersoner i större utsträckning än 1968, det finns artiklar om 
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hur barns lek går till, hur barn uppfattar skilsmässor och hur barn i krigshärjade länder har det 
(1983/7-8,1,5). Barnen får komma till tals. 

Att föräldrar måste ta sig tid löper som ett mantra genom hela årgången. ”Att bygga ett bra liv 
är att göra saker ihop”, sammanfattar familjen som flyttat ut på landet för att få mer lugn och 
ro (1983/12:48). Detta tema återkommer i princip i varje nummer detta år. Föräldrarna ska ta 
sig tid, strunta i tvätten och minnas hur det var att vara barn (till exempel 1983/1:43). På 
hösten ska man ta tillvara rikedomen och fånga löv i vinden (1983/10:44). ”Vintern är 
fantastisk, upptäck den tillsammans” (1983/12:39). När sommaren kommer ska föräldrarna 
låta sig bli barn igen och de tipsas om olika aktiviteter som de kan ägna sig åt tillsammans 
med barnen (1983/4,7-8). Föräldrarnas tid för och lek med barnen är så att säga ett tema i sig.  
 

8.4 Komplementära föräldraroller 
Bland de artiklar, intervjuer och insändare som placeras i avdelningen Familj och samliv finns 
bland annat reportage om den ombildade familjen, om vad föräldrar kan lära sig av sina barn 
och om när hon vill ha barn men inte han (1983/9,2). I denna avdelning återfinns också en del 
av de inslag som rör vikten av att ta sig tid med barnen, till exempel hur man kan ha fest 
tillsammans hela familjen och hur man får en annorlunda semester (1983/2,5). Det sätt att 
diskutera könsrelationen och eventuella problem i den utifrån det sexuella samlivet, som var 
så vanligt 1968, förekommer dock inte i Vf 1983.  

Stommen i avdelningen utgörs av artikelserien Vår familj, där vi får möta olika 
familjekonstellationer i nästan varje nummer. Det handlar om relativt djuplodande intervjuer, 
där mammor och pappor, och ibland även barn, berättar öppenhjärtigt om sina liv och sin 
vardag tillsammans. Här diskuteras mannens och kvinnans relation, deras olika drömmar, hur 
de fördelar arbetet hemma, roar sig, skaffar sig ”egentid” och så vidare. Det handlar också om 
hur deras föräldraskap är, och även om det finns fler exempel på par som delar ansvaret för 
barn och hem på ett nytt sätt är fokus ofta på hur deras föräldraskap skiljer sig åt. 

I artikeln ”Vem ska diska, du eller jag?” ger olika par exempel på hur arbetsfördelningen ser 
ut hemma (1983/10). Att pappa ska delta är nu mer eller mindre en självklarhet, även om inte 
alla tycker att man måste diska varannan gång eller dela på alla uppgifter. Ett av de mest 
radikala exemplen på hur man hanterat frågan, nämligen genom att bokföra allt som var och 
en gjort, står en av Vf:s egna skribenter för, Barbro Ernemo. Hon står för övrigt för merparten 
av de (relativt få) inslag i 1983 års Vi föräldrar som tydligt argumenterar för en jämställd 
relation mellan könen, ett jämställt föräldraskap och en barnuppfostran fri från traditionella 
könsroller. 

Ett budskap som framträder tydligt när det gäller hur mamma och pappa ska vara som 
föräldrar är att de ska komplettera varandra. Både experter och läsare för fram detta budskap. 
I familjerna som vi får hälsa på lyfts olikheter fram genom till exempel beskrivningar av hur 
hon står för rutinen medan han vill hitta på saker. En mamma beskriver hur pappan om 
lördagarna gör roliga saker med barnen, ”allt sånt där som jag som mamma så sällan kommer 
på” (1983/4:68). En psykolog (som för övrigt intervjuas under rubriken ”Det viktigaste är 
tid”) menar att skillnaden mellan könen borde återupprättas, ”pappor kan stå för fakta, 
realiteter, träning för livet, mammor för beskydd, omsorg” (1983/9:68).  
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I några artiklar om barnets utveckling finns motsvarande syn på vilka olika egenskaper 
mamma respektive pappa ska värna om och utveckla. Det är till exempel viktigt för barnet att 
pappa står för spänningen och mamma för vilan. Inte för att det ena är bättre än det andra utan 
för att just kombinationen ”kan lägga grunden för en lycklig uppväxt” (1983/5:58). Det är 
allra viktigast att upprätthålla denna skillnad under den första tiden med barnet. Då, när 
mamma fungerar som en ”levande livmoder” och ”inget kan ersätta henne” 
(1983/2:26;1983/5:31). Senare däremot, får pappa en viktig roll i barnets liv, eftersom han 
kan visa det ”vägen ut i världen på ett sätt som mamma inte kan” (1983/2:26). 

Så samtidigt som det i tidskriften ges både utrymme och uppmuntran till den nye sortens 
pappa är det en uppmuntran med starka reservationer. Han får inte bli som mamma. 
 

8.5 Föräldraskapet i reklamen 
Reklamannonserna är av en helt annan karaktär denna årgång. Att barnen är i fokus märks 
även i reklamen, annonser finns inte bara för blöjor och barnmat utan även för leksaker, till 
exempel barbiedockor. Den tidigare så vanliga hemmafrun är inte längre alltid den självklara 
huvudpersonen. Reklamen är mer neutral, i den bemärkelsen att reklam för till exempel en 
viss sorts blöja oftast illustreras med en bild på ett barn med blöjan på sig men inte 
nödvändigtvis med något av barnens föräldrar närvarande vare sig i bild eller i text. På så sätt 
förmedlar inte reklamannonserna längre samma uppenbara budskap om föräldraskapet, till 
exempel vilken förälders ansvar det är att se till att barnen har bra blöjor. 

Med detta sagt, och även om det endast i undantagsfall finns annonser som direkt tilltalar 
mamma, så är det oftast hon som förekommer på bild tillsammans med barnet i de fall det 
finns en förälder med. Och nog är det kanske ändå hon som är den ”Du” vars uppmärksamhet 
så många av annonserna pockar på? Och visst är det mammas och inte pappas hand som 
håller i blöjsnibben i bildens utkant, även om det är barnet som är fokus i bilden (till exempel 
1983/7-8:12). 

Men pappa är också förälder. Både pappa och mamma syns smörja in barnet efter badet, 
hantera skötliften och mata barnet med välling. Och i vissa av annonserna är man än tydligare 
med vem man vänder sig till; ”Gör så här mamma och pappa”, eller ”Vad varje pappa bör 
veta om babyvård” (1983/2:14;1983/5:75). I årgångens första nummer riktar en läsare kritik 
mot en reklamannons införd i ett tidigare nummer, som spelat på pappornas ovana vid 
blöjbyte och lockat med snibbar som ”till och med den mest fumliga pappa” kan klara. 
Redaktionen vidarebefordrar detta till annonsören och tar inte med annonsen igen 
(1983/1:65). 
 

8.6 Mysigt och fortsatt ambivalent. En sammanfattande bild av Vi föräldrar 
1983 
Vi föräldrar 1983 är fylld av leksaker, tester, köpråd och tips på aktiviteter. 
Reklamannonserna är fler, relativt sett, än 1968. Utrymmet är stort för inslag som visar och 
uppmuntrar till lek, utevistelse och samvaro, för harmoniska familjer som tar sig tid och har 
det mysigt tillsammans. Allt detta hoppande i lövhögar, sparande av sommardofter och 
tillvaratagande av stunder gör att denna årgång framstår som något lättviktig. Det liksom tar 
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utrymme från inslag och artiklar som diskuterar könsrelationen, jämställdhet och 
föräldraskap. 

Det betyder ju som vi sett inte att det saknas sådant. När det gäller vad redaktionen själv 
bidrar med är det Barbro Ernemo som drar det tyngsta lasset. Förutom det tidigare nämnda 
inslaget om arbetsfördelningen i hemmet ligger hon till exempel bakom flera krönikor och 
artiklar om problemet med att barn från tidig ålder fostras in i kvinno- respektive mansroller.  

Mamma är fortfarande huvudförälder. Det är inte alltid lika uppenbart som 1968. Rubriker 
som ”Nu lär hon sig att mamma finns till fast hon inte alltid syns” på en artikel om barns 
utveckling är undantag 1983 (1983/4). Det är ”föräldrarna”, eller ”mamma och pappa”, som 
vanligtvis blir presenterade eller tilltalade. Att pappa ensam får representera föräldraskapet på 
motsvarande sätt som mamma trots allt alltjämt får, förekommer dock inte.  

Men pappa är ändå nu att betrakta som en vardagspappa. Denna vardagspappa ska dock inte 
vara som eller göra samma sak som vardagsmamman. Årgången är på så sätt ett eko av 
samtidsdebatten, med sitt ifrågasättande av velourmannen, den pappa som inte får bli en andra 
mamma, vars omvårdande och känslosamma sätt riskerar att bryta den symbios mellan 
mamma och barn som anses vara så viktig under den första tiden. 

Istället ska mamma och pappa komplettera varandra, det vill säga de ska stå för olika saker 
och vara olika. Det är i relation till barnet som detta är viktigt, men det olika föräldraskapet 
spiller så att säga över på könsrelationen, så att det faktum att mamma och pappa även har 
olika uppgifter och gör olika saker i hemmet, arbetslivet och omvärlden sällan avhandlas som 
ett stort problem. 

Det faktum att den nye mannen ändå får så mycket utrymme gör att även årgång 1983 
uppvisar en viss ambivalens. Det är inte som 1968 i första hand olika budskap om det 
jämställda föräldraskapet som framträder. Här handlar ambivalensen om papparollen, det vill 
säga om hur mannens föräldraskap ska vara. När den mjuke, närvarande, omhändertagande 
mannen ses som ett problem är det i relation till vad barnet behöver. När han omtalas i 
positiva ordalag är det huvudsakligen utifrån en idé om vad som är bra för honom. Pappor ska 
vara pappor för sin egen skull, för att förändras, utvecklas och bli ”mer lyhörda för både 
barnen och sig själva” (1983/12:31).  

Med andra ord, pappas relation till barnen är ett spår för sig, avskilt från pappas relation till 
mamma, och därmed från frågan om det jämställda föräldraskapet. Tankar om den dubbla 
emancipationen är därmed inte särskilt framträdande. Förvisso ställs krav på pappa, som vi 
sett delvis motstridiga krav, på hur han ska vara i relation till barnen. Men i liten utsträckning 
ställs krav på hans faktiska insats, både i hemmet och med barnen, med det uttalade syftet att 
underlätta mammas samhälls- och arbetsliv. Däremot finns i årgången en sorts enighet, från 
såväl läsare som experter, om att krav bör ställas på samhället i stort; krav på att återupprätta 
en annan ordning, där valfrihet råder och där kvinnor inte behöver tvingas ut i yrkeslivet i 
jämställdhetens namn och känna att de försakar sina barn. Och där står pappa helt enkelt vid 
sidan om diskussionen. 

Ovanstående leder fram till konstaterandet att den nye mannen, så som han framträder i Vf 
1983, inte är att betrakta som en jämställd familjeorienterad man utan snarare, med Lisbeth 
Bekkengens ord, som en man med en barnorienterad maskulinitet. Trots att pappa både byter 
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blöjor och reflekterar över sitt faderskap gör han ju uppenbarligen inte tillräckligt för att 
mamma ska slippa vara helt utarbetad årgången igenom på grund av sin dubbla börda av 
yrkes- och hemarbete. Och det i sin tur är å andra sidan något som det då och då antyds att 
hon bär ansvaret för själv, genom att inte låta pappa delta.  

Två framträdande teman i årgången är barnet i centrum och de starka önskemålen om att 
mamma ska kunna vara hemma mer och längre med barnen. Man kan fundera över sambandet 
däremellan. Kan den starka normen om barnens bästa, barncentreringen, vara en del av 
förklaringen bakom den övervikt av förslag som förespråkar den till synes enkla lösningen att 
kvinnan går tillbaka till hemmet? Man hade ju också kunnat tänka sig att idén om barnens 
bästa lika gärna skulle kunnat resultera i en argumentation för en mer jämn arbetsdelning 
mellan könen, i familjeliv såväl som i yrkesliv. Istället blir det tydligt mammas ansvar att 
garantera barnets bästa, det vill säga att se till att barnet får så mycket tid som möjligt med en 
förälder. Ett av hindren för jämställdhet mellan könen skulle därmed kunna sägas vara 
normen om barnet i centrum. 
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9. Vi föräldrar 1994 – Ännu mer pappa  
1994 skiljer sig de avdelningar som innehållet grupperas efter inte mycket från 1983: 
Barnpsykologi, Medicin, Familj och samliv, Debatt och information, Tester och köpråd, Lek 
och sysselsättning. Ett antal fasta avdelningar återkommer också i varje nummer. Dessa är 
framför allt, liksom 1983, de avdelningar där läsarna kommer till tals genom att få sina brev 
och insändare publicerade. Numren denna årgång är överlag långa och omfattar ofta runt 120 
sidor. De innehåller dock inte mer reklam än tidigare, däremot illustreras reportagen ofta med 
fler och större bilder.  

Liksom 1983 ägnas stort utrymme åt konsumentupplysning i form av tester, tips och köpråd. I 
avdelningen Torget, som får sägas motsvara 1983 års Föräldraguiden, finner vi små notiser 
och information av olika slag. En hel del recept publiceras också och som ett stående inslag 
delar en småbarnspappa, som också är kock, med sig av sina bästa recept. Mycket av 
informationen och tipsen knyter an till det faktum att det är dåliga tider för många. Det 
handlar till exempel om hur man kan tillverka egna leksaker, hur man lagar billig mat och om 
att köpa begagnat. Lågkonjunkturen märks också i artiklar om stora barngrupper på dagis och 
om hur man kan minska på utgifterna och få ekonomisk hjälp. 

Barnen får, liksom 1983, stort utrymme i tidskriften. De kommer till tals och delar med sig av 
sina upplevelser och tankar i olika inslag som till exempel Vi frågar barn och Sista ordet, som 
från och med nummer tre alltid går till ett barn. Det finns också en hel del inslag som 
poängterar vikten av lek och äventyr och som uppmanar föräldrarna att spendera tid med 
barnen. En dag tillsammans i naturen där föräldrarna ”släpper fram det storögda barnet inom 
sig” gör att även barnen växer (1994/6:3). Föräldrarna uppmanas att leka och skratta med 
barnen, men också att ”föra allvarliga samtal” med dem (1994/7:4). Till skillnad från 1983 är 
det dock långt större fokus på att föräldrarnas tid med barnen ska vara fylld av vettigt 
innehåll. Det finns en mer framträdande pedagogisk ambition, där det man gör med barnen 
ska ha ett mervärde; när man till exempel gör en utflykt med flotte börjar man med att lära 
barnen hur man bygger en (1994/6). Ett annat tydligt exempel på detta är serien ”Barnens 
universitet”, som tipsar föräldrarna om hur man kan leka och samtidigt lära tillsammans med 
barnen.  
 

9.1 1994 års läsare 
De sidor där läsarna kommer till tals är relativt många. Avdelningen Vi och våra ungar fylls 
av bilder, teckningar och små anekdoter ur familjelivet, vanligtvis om barnens eskapader. I 
Fråga oss ger experter svar på läsarnas frågor, som oftast är av väldigt praktisk art. Det 
handlar till exempel om amning, vitaminer och sjukdomar. Mer sällan handlar det om 
relationer och familjeliv, även om det finns sådana exempel också. Där finns till exempel 
brevet från mamman som undrar om hon kan skada barnet om hon reser bort en period. I 
svaret framhålls hennes bortavaro snarare som något positivt, då det ger pappa och barnet tid 
att lära känna varandra och klara sig på egen hand (1994/10:104). 

Avdelningen Skriv till oss är fylld av föräldrar som av olika anledningar söker kontakt med 
andra föräldrar. Det kan handla om att man har ett barn med en viss sjukdom och vill komma i 
kontakt med andra som har samma erfarenheter, men oftast handlar det om att man bara vill 
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ha någon att umgås eller brevväxla med för att man känner sig ensam och lider brist på 
vuxensamvaro.  

En klar majoritet av de föräldrar som skriver är mammor, även om pappor ofta finns med på 
den bild eller i den händelse som beskrivs. I något nummer har en pappa skickat in en bild på 
barnen, i ett annat ett recept. Det finns också några insändare från pappor, bland annat från en 
som gärna vill vara föräldraledig, men är osäker på hur det då blir med vuxensamvaron 
eftersom mammorna i lekparken verkar vara svåra att få kontakt med (1994/10). 

Förutom dessa sidor med korta insändare finns ytterligare två återkommande inslag där läsare 
delar med sig av sina erfarenheter och åsikter, Det kom ett brev och Synpunkten. Det är 
återigen oftast kvinnor som är avsändare men där finns också några män. En blivande pappa 
skriver till exempel om varför pappamånaden är onödig. Han menar dels att den skulle ställa 
till problem eftersom mammor ammar barnen allt längre nuförtiden, dels att dagens unga män 
har en annan inställning, de inser vikten av att dela ansvaret för barnen och har även modet att 
kräva sin rätt inför arbetsgivaren. Istället för pappamånad behövs valfrihet och uppmuntran, 
varför han förespråkar vårdnadsbidrag istället (1994/3). 

I övriga nummer kommer synpunkterna från mammor och handlar inte i något fall om 
föräldraskap och jämställdhet, utan om till exempel amning, fördelar med att leva i staden och 
hur man i sin uppfostran ger barnet ett rikt ordförråd. I det lite längre inslaget Det kom ett brev 
skriver en pappa en gång om hur det är att inte kunna få barn (1994/11). Ett brev kommer 
också från en pappa som beskriver familjens fyra månaders vistelse i Thailand (1994/10). 

I likhet med i 1983 års årgång finns en fast skribent som återkommer i varje nummer. Detta år 
är det en man, Kjell Höglund, som gör intervjuer, skriver reportage och även en del krönikor 
där han beskriver händelser ur sitt liv som småbarnsfar. Till skillnad från Barbro Ernemos 
krönikor 1983 handlar Kjell Höglunds dock inte om relationen till den andra föräldern och 
familjelivet, utan han skriver till exempel om minnen och om att ta med sina barn på hockey. 
 

9.2 Vardagspappa – för sin egen skull? 
1983 såg vi långt mer av pappa i tidskriften jämfört med 1968 och nu har hans närvaro ökat 
ytterligare. I artiklar och reportage, som det om ett barn som fått ligga i skena under första 
tiden i livet, det från en förlossningsavdelning och det om ett antal par som adopterat barn 
från Kina, är det både pappor och mammor som deltar och som uttalar sig (1994/9,7,5). I 
reportaget om ett barn som bryter benet är pappa med när benet ska gipsas, mamma när gipset 
ska tas bort (1994/2). På bilderna som illustrerar dessa längre, allmänna artiklar är 
kombinationen pappa-barn nästan lika vanlig som mamma-barn. 

I några olika återkommande inslag där vi får träffa en familj är det just, nästan utan undantag, 
hela familjen vi får träffa.  Det gäller främst serien Det här är vårt liv, där vi i varje nummer 
besöker en familj och får berättat för oss hur deras liv och vardag ser ut. Samma typ av serie 
fanns ju också 1983. I Växtkraft får vi i varje avsnitt träffa två olika barn i ungefär samma 
ålder och deras föräldrar. I dessa artiklar är pappa inte bara med, utan han är lika aktiv i 
samtalen och i berättelsen som mamma. Det finns heller ingen framträdande skillnad i vilka 
delar av familjelivet som mamma respektive pappa berättar om.  
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På några ställen är pappaskapet och pappaledigheten temat. Där finns till exempel reportaget 
från ett besök i en pappagrupp och artikeln om att babyn behöver sin pappa redan från tidig 
ålder (1994/6,1). I ett av numren konstateras i ledaren att pappaledigheten behövs, vilket följs 
av en intervju med ett studerande par där pappan varit ledig i fem månader. I detta fall får vi 
veta att hans föräldraledighet möjliggjorde hennes studier, men artikelns fokus är på hans 
positiva upplevelse av föräldraledigheten. Han har ”växt som människa […], sjunkit in i 
lugnet och det makliga tempot och blivit mer harmonisk” (1994/5:30). 

I ett avsnitt av Växtkraft berättar kvinnan om hur hon ser på mannens kommande 
föräldraledighet: ”För mig är det viktigt att Lars lär känna Gabriella lika bra som jag. Nu har 
jag ett försprång som jag inte vill ha” (1994/6:25). En av papporna i Det här är vårt liv 
hänvisar till ett råd han fått av sin chef, att passa på att njuta av en tids ledighet när barnen är 
små, eftersom den tiden aldrig kommer tillbaka (1994/8). 

Pappaledigheten lyfts inte i dessa fall fram som den självklara ena delen av en dubbel 
emancipation, som något som gör kvinnans möjligheter till ett fortsatt yrkesliv efter det att 
barnen har kommit lika stora som mannens. Om något framhålls så är det i likhet med 1983 
det positiva i upplevelsen för pappa själv, och i viss mån även fördelarna för barnen. 
Samtidigt så både syns och hörs pappa på många sätt mer i tidskriften nu jämfört med 1983. 
Och frågan om arbetsdelningen i hemmet och ansvaret för barnen är nästan alltid närvarande 
på så sätt att den dyker upp i intervjuer och reportage med/om de olika familjerna, om så bara 
som ett konstaterande i förbifarten av att fördelningen är antingen jämställd eller ojämställd. 
 

9.3 Relationen och föräldraskapet  
1983 såg vi hur stor vikt lades vid föräldrarnas olikheter och skilda roller i relation till barnet. 
1994 års Vi föräldrar handlar i liten utsträckning om könsroller och olikheter mellan könen. I 
några fall är temat huruvida pojkar och flickor är och/eller ska uppfostras olika. Till exempel 
artikeln om att pojkar måste få leka vilda lekar för att kunna utveckla en trygg könsidentitet 
(1994/10). Eller den som slår fast vikten av att inte klä sina barn i olika färger och på så sätt 
bidra till att de fostras in i olika roller (1994/12). 

När det gäller föräldraskapet förekommer fortfarande konstateranden som att pappa i relation 
till barnet ”bjuder på delvis andra äventyr än mamma”, men samtidigt gör man i en artikel i 
ett av de tidiga numren på sätt och vis upp med 1983 års fokusering på komplementära 
föräldraroller genom att konstatera att ny forskning visar att bilden av mamma och barn i 
symbios bör ersättas av bilden av en triangel, där pappa alltså behövs redan från början 
(1994/5:3;1994/2). Det finns något enstaka exempel på att en pappa beskrivs som ”pappig” 
eller som mild och stillsam men med ”en seghet som man anar kan försätta berg”, men i 
övrigt är årgången i stort sett fri från beskrivningar av egenskaper hos mamma respektive 
pappa och också från budskap om önskvärda olikheter i mäns och kvinnors föräldraskap 
(1994/11;1994/4:41). Mamma och pappa måste inte längre stå för och göra olika saker i 
relation till barnet. I en artikel om en osäker pojke som till slut vågar följa med på fotboll är 
det visserligen pappa som går med honom, men det finns också exempel på att mamma lika 
gärna kan stå för ”det aktiva”, som i artikeln om när syskon har olika behov: ”För barnen 
kanske det är bättre att pappa går till simhallen med den som vill röra sig medan mamma är 
hemma med den fundersamme, eller tvärtom” (19948/5;1994/3:25). 
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I den mån olikheter mellan kvinnan och mannen diskuteras är det framför allt i inslagen på 
temat sex och samlevnad, som återkommer några gånger i årgången. Vf har låtit göra en sex- 
och samlevnadsundersökning och presenterar delar ur den vid olika tillfällen, tillsammans 
med kommentarer och möjligheten för läsarna att själva svara på de frågor som ställts. 
Undersökningen, framgår det, är en uppföljning av en motsvarande undersökning som gjordes 
1989. En av de skillnader man ser är att fler nu tror att kvinnors och mäns sexuella behov 
skiljer sig åt jämfört med fem år tidigare. Detta kommenteras med att det numera är tillåtet att 
lyfta fram biologiska skillnader mellan könen, vilket man ser som positivt. Frågan om hur 
stora eventuella biologiska skillnader är, och vad de i så fall innebär, är dock inte något som 
man uppehåller sig vid (1994/6,7,8). 

Även på annat håll i tidskriften slås det för övrigt fast att det faktum att könsdebatten idag 
tillåter att man kan hävda mäns och kvinnors olikheter är en bra sak. Samtidigt framhålls det 
att jämställdhet mellan könen fortfarande inte råder, och en av de personer som intervjuas ser 
kvinnors osäkerhet på vad de egentligen vill och en därtill hörande oförmåga att verkligen 
ställa krav på männen som en av orsakerna till bristen på jämställdhet. Kvinnor måste ”avstå 
från rollen som hemmets goda fe” (1994/8:3). Argumenten känns igen från båda de tidigare 
årgångarna – en av förutsättningarna för att uppnå jämställdhet är att kvinnorna måste ändra 
sitt beteende. 

Inslagen om sexlivet skiljer sig markant från hur sex diskuterades 1968. 1994 är sexlivet 
något som visserligen är viktigt i ett förhållande, men det är inte alls, som 1968, ett 
”botemedel” mot problem i relationen. Det som istället poängteras som det viktigaste för att få 
en harmonisk relation är att man ser till att spendera tid tillsammans, såväl som var och en för 
sig. 

Baby blues är en tecknad serie om ett föräldrapar med ett nyfött barn som återkommer i varje 
nummer. Den illustrerar relationen mellan honom och henne på ett sätt som sannolikt både får 
läsaren att känna igen sig och lockar till skratt. Även om det bara är en liten seriestrip är den 
intressant eftersom den säger mer om könsrelationer och jämställdhet än många av de artiklar 
och reportage som tidskriften består av. Det är mamma som är i fokus i serien, och hennes 
relation till barnet. Hon har svårt att slitas från barnet, gruvar sig för att gå tillbaka till 
arbetslivet, men funderar samtidigt över vad en lång föräldraledighet gör för hennes möjlighet 
att hänga med i utvecklingen på arbetsplatsen och för pensionen. Hennes funderingar kring 
ledigheten ställs dock inte i relation till en eventuell ledighet för pappans del, det vill säga det 
är inte så att hennes val påverkas av att han önskar eller tycker att det är rimligt att han också 
är hemma med barnet en tid. Hans föräldraledighet är en icke-fråga och han är, trots att han är 
med i nästan varje strip, en bifigur. Han står utanför relationen mellan mamma och barnet. 
Ibland får han ”rycka in som barnvakt” och tycker då inte att tiden går fort nog (1994/1). I ett 
nummer känner han sig utanför och önskar att kvinnan gav honom lika mycket 
uppmärksamhet som hon ger barnet (1994/3). Att föräldraledighet inte jämförs med 
förvärvsarbete är tydligt, det görs till en lustighet att mamma önskar vila lite efter en dag/tid 
hemma med barnet (1994/6). På så sätt finner vi alltså i denna serie flera av de ”teman” som 
förekommer i diskussionen kring jämställdhet och föräldraskap, både i tidskriften och i 
samhället i stort, till exempel att kvinnan inte ”släpper in” mannen. Men framför allt detta att 
när det kommer till pappas föräldraskap så krävs inte samma nivå på engagemanget. 
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9.4 Mamma är fortfarande huvudförälder, pappa får välja 
Pappas tydliga närvaro och deltagande till trots är det när det kommer till kritan fortfarande 
mamma som förväntas vara ”huvudförälder”, den som inte kan välja att lämna ifrån sig 
ansvaret för barnet. Pappa kan, på ett sätt som mamma inte har möjlighet till, välja nivån på 
sitt engagemang. Vi ser detta på fler ställen än i den tecknade serie som nämnts ovan. I till 
exempel Samvetsfrågan, som finns i flera nummer, får läsarna vid ett tillfälle tycka till om hur 
mamma ska göra med sin sedan länge planerade studieresa, när barnen blir sjuka och pappa 
säger att han måste jobba (1994/6). I Det här är vårt liv och Växtkraft kommer frågan om 
föräldraledighet ofta upp. En pappa matar barnet ibland på helgerna, ”när tillfället kommer” 
(1994/7:49). En annan pappa ”skulle gärna ta några barnlediga månader till hösten” 
konstateras det i ett fall, efter det att man presenterat hur föredömligt paret hjälps åt med 
städning och tvätt (1994/8:70). Vad det är som avgör huruvida han kommer att göra det eller 
inte framgår inte. I reportaget om ett annat par, där hon studerar halvtid samtidigt som hon är 
föräldraledig, framgår det att ”[t]ill våren kanske Peter stannar hemma” så att hon får en chans 
att studera på heltid (1994/9:64, min kursivering). 

Det framgår föga förvånande av en av delarna i samlevnadsundersökningen att mamma 1994 
tar den största delen av arbetet med barnen och även gör det mesta av hemarbetet. Det som är 
värt att notera är att det i den efterföljande artikeln anses naturligt att kvinnan gör det mesta i 
de familjer där hon är föräldraledig (1994/8). Och det återkommande inslaget Fem minuter för 
mig själv – där mammor får tips om hur de får fasta bröst efter babyn, en len och rosig hy och 
hur de kan fixa naglarna – kan i och för sig ses som ett harmlöst inslag om tips på vad hon kan 
göra med sin ”egentid”, men också som något som tydliggör att hon faktiskt i praktiken ofta 
bara har just fem minuter för sig själv… 
 

9.5 Reklamen  
Liksom 1983 finns det annonser för en hel del produkter som inte riktar sig specifikt till 
barn/föräldrar, till exempel apelsiner, mjöl och tandborstar. Det finns också reklam från 
hyresgästföreningen som uppmuntrar föräldrarna att tänka på var barnen ska bo när de blir 
äldre och från Kristdemokraterna, som lovar att satsa på vårdnadsbidraget. 

I ett nummer finns en reklamannons som påminner starkt om de som fanns i Vf 1968, med en 
rubrik av typen ”Vad varje mamma borde veta…”. Jag får dock intrycket att detta är ett 
medvetet val, gjort lite med glimten i ögat, eftersom produkten som man vill sälja är 
”gammaldags” bomullstrikå (1994/9:97). 

Även om mamma fortfarande oftare än pappa är ”exempelförälder” i reklamannonsernas 
bilder är det i texterna, i den mån de är skrivna med ett direkt tilltal, alltid ”mamma och/eller 
pappa”. Däremot finns för mamma, men inte för pappa, särskilt riktade annonser om till 
exempel kläder och skönhetsprodukter. 

I årgången finns ett flertal annonser med pappa och barn på bilden. Ibland är det bara 
män/pappor, som i reklamen för en bärsele (till exempel 1994/4). Där finns också den från 
Cylinda, som illustrerar sin reklam med en bild på en person som sitter i ett rum med en 
tvättmaskin, ibland är det en kvinna, ibland en man (till exempel 1994/8). Pappa förekommer 
klart oftare än mamma i reklamen för nikotintuggummi. Här kan man ju i och för sig fundera 
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på om det bakom detta ligger en uppfattning om att rökning är ”okvinnligt”. 
 

9.6 Med önskan om ett delat föräldraskap? En sammanfattande bild av Vi 
föräldrar 1994 
I Vi föräldrar 1994 är pappa en given aktör. Han upptar en självklar del av utrymmet i text 
och bild. Det står å andra sidan också klart att det är skillnad att vara mamma jämfört med att 
vara pappa. Årgången är inte en studie i jämställt föräldraskap.  

Det finns dock flera tecken på att det är ett jämställt föräldraskap som för redaktionen är 
idealet. Det faktum att båda ska vara aktiva i sitt föräldraskap är något viktigt i sig. På flera 
håll i tidskriften finns som jag ser det exempel som skulle kunna tyda på att man faktiskt inte 
bara vill skildra verkligheten som den är utan ta ställning för ett föräldraskap med ett ännu 
större deltagande från fädernas sida. Bara det faktum att det finns så många pappor i årgång 
1994 säger något. 

Det är nu också självklart att skriva ”föräldrarna”, ”mamma och pappa” eller ”pappa eller 
mamma” när man refererar till föräldrarna. När man uttryckligen skriver bara ”mamma” i en 
artikel är bakgrunden nästan alltid att man refererar till ett resultat i en undersökning där bara 
mammor deltagit. I andra fall snarare lyfter man fram mammas och pappas lika stora 
betydelse som till exempel i ett svar på ett läsarbrev, där man konstaterar att en 6-månaders 
baby behöver ”både mamma och pappa” (1994/2:77). Och när skribenten beskriver 
arbetsdelningen hos ett av paren i Växtkraft konstateras, lite förvånat, att ”det är alltid hon 
som går upp på natten” (1994/7:49). 

Att pappa är närvarande vid i princip alla intervjuer i serierna Det här är vårt liv och Växtkraft 
borde tyda på att man ansträngt sig för att se till att göra besöken vid en tidpunkt när båda 
föräldrarna varit hemma.  

I de inslag där ett antal olika föräldrar får svara på frågor förekommer alltid både mammor 
och pappor, ibland i lika antal, och när man till exempel ställer frågan om vad som är 
bäst/sämst med att vara ensamstående förälder gör man det till två pappor och åtta mammor; 
tidigare har man konstaterat att färre än två av tio ensamstående föräldrar är pappor 
(1994/7;1994/5). I varje nummer finns både Stickhörnan och Snickarhörnan och när man i en 
artikel om när idyllen blir kaos ger olika exempel på vad man som förälder kan göra för att 
lugna ner sig är dessa exempel både av typen ”baka skorpor” och ”hugga ved” (1994/4). En 
artikel om vårdnadsbidraget illustreras med en bild på en pappa med två barn (1994/8). Var 
för sig kan dessa exempel tyckas vara betydelselösa småsaker, men sammantagna tar jag dem 
till intäkt för en medvetenhet hos redaktionen och en vilja att rikta sig lika mycket till pappor 
som till mammor. 
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10. Slutdiskussion 
2008 skriver Vi föräldrar att de ända sedan starten, 40 år tidigare, stått för ett modernt, delat 
föräldraskap. Ambitionen i denna uppsats har varit att analysera tidskriften i ljuset av detta 
påstående. Vilka bilder av föräldraskap, moderskap och framför allt faderskap framträder? 
Vem är förälder, hur är man förälder och vilka förändringar syns över tid? Och i den mån det 
delade föräldraskapet verkligen är modellen, för vems skull anses det viktigt, för kvinnan, 
mannen eller barnet? Med andra ord – de tankar om den dubbla emancipationen som började 
uttryckas under 60-/70-tal och som därefter varit mer eller mindre tydliga i den politiska och 
samhälleliga diskussionen, hur kommer de till uttryck i tidskriften? 

Det finns en stor skillnad mellan årgångarna när det gäller vem som är förälder, vad man gör 
som förälder och hur mycket mamma respektive pappa tar hand om barnen (och hemmet). 
Även om det 1968 finns en tydlig ambition till något nytt är mamma, ibland uttalat men oftast 
underförstått, den som alltid och på ett självklart sätt är förälder på ett helt annat sätt än pappa. 
1983 och 1994 är bilden väldigt annorlunda, men det är samtidigt tydligt att den möjlighet 
som pappor genom föräldraförsäkringen har att vara hemma är underordnad valfrihet. De kan, 
och får, om de vill. Fortfarande 1994, då det på ett helt annat sätt verkar vara en jämställd 
relation som framträder, så ser vi när vi skrapar lite på ytan att hennes föräldraledighet alltid 
underförstått är en självklarhet, men det är inte hans. Det som i samhällsdebatten (framförallt 
1983 men till viss del även 1994) är valfrihet för familjen är i Vi föräldrar till syvende och 
sist en valfrihet för pappa. På ett helt annat sätt än mamma har han möjlighet att välja graden 
av delaktighet i vården och omsorgen om barnen.  

Bilden av pappa förändras dock genomgripande mellan 1968 och 1994. Från att vara en 
närmast osynlig del av familjen till att delta i alla delar av vården och omsorgen om barnen. 
Hur pappa är förälder skiljer sig också åt mellan de olika årgångarna. Den roll som familjens 
överhuvud och rättskipare som pappa spelar 1968 är 1983 ett minne blott. Då får den 
”mjukisman” som tar ett helt annat ansvar för barnen utstå kritik för sitt sätt att utöva 
föräldraskap. Att mamma och pappa är föräldrar på olika sätt är mer eller mindre en 
självklarhet 1968 eftersom de då inte alls gör samma saker med och för barnen. Diskursen om 
det olika föräldraskapet är dock som tydligast i årgång 1983, då när skillnaderna i 
föräldraskapet minskat drastiskt och pappa gör samma saker som mamma. Pappas utveckling 
mot än större delaktighet i vård av barn och hem avspeglar sig tydligt i Vi föräldrar 1994. I 
denna årgång är dock vikten av olikhet mellan könen i föräldraskapet inte alls längre ett 
framträdande budskap.  

Dubbla budskap och ambivalens finns det gott av i min studie. Det finns till exempel tydliga 
avtryck i årgång 1968 av de tankar som då förekommit flera år i samhällsdebatten om att 
pappa måste ta lika stort ansvar för hem och barn som mamma. Men det finns samtidigt så 
många inslag med ett annat budskap att de delar som propagerar för ett nytt jämställt sätt att 
leva ibland känns närmast pliktskyldigt tillagda. Ambivalensen är tydlig också i årgång 1983, 
där budskap om vikten av kompletterande föräldraroller varvas med hurrarop för den ”nye 
mannen”, han som är mjuk och vårdande på det traditionellt kvinnliga sättet. 

1994 beslutas om införandet av den första så kallade pappamånaden, vilket med Roger 
Klinths beskrivning innebar att det perspektiv som betonade mäns makt och kvinnors 
underordning, och därmed också kvinnors intressen, var starkare än övriga strömningar som 
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också fanns i samhället och i debatten. I årgång 1994 av Vi föräldrar är pappa visserligen 
föräldraledig. Ibland, i alla fall. Men diskussioner kring detta i termer av makt eller konflikt 
förekommer nästan inte alls.  

Därmed diskuteras heller inte mäns föräldraledighet och delaktighet i arbetet med barn och 
hem som något som gynnar kvinnors intressen. Tvärtom, i den mån föräldraskapet och 
föräldraledigheten kopplas till intressen är det i alla tre årgångarna, med varierande tydlighet, 
hans intressen som står i fokus. Det är huvudsakligen för sin egen skull pappa ska vara med 
barnen. Det möjliggör personlig utveckling och ökad självinsikt. Den ökade barncentreringen 
i samhället, där barns behov blir synliga och anses viktiga, avspeglar sig också i de två senare 
årgångarna av tidskriften; det ligger även i barnens intresse att pappa är föräldraledig. Men det 
verkar alltså inte i första hand vara en ojämn maktfördelning som ligger bakom den önskan 
om ett delat föräldraskap som ändå har blivit tydlig i och med den sista av de årgångar som 
jag studerat. Kvinnors intressen ställs aldrig i fokus.  

Mäns möjligheter att, fortfarande 1994, välja omfattningen på pappaskapet gör att kvinnors 
möjligheter att arbeta och delta i samhällslivet på lika villkor måste relateras till samhället, till 
exempel till möjligheten att få daghemsplats, och inte till männen. Manlig emancipation, 
javisst. Men det är en man med en barnorienterad maskulinitet, snarare än en 
familjeorienterad man, som vi ser utvecklas mellan 1968 och 1994. Vikten av en dubbel 
emancipation är inte ett budskap som är framträdande i Vi föräldrar. 

Samtidigt är förutsättningarna väldigt olika under dessa tre årgångar, vilket är viktigt att 
komma ihåg även om det kan tyckas vara en självklarhet. 1968 fanns ingen ”pappaledighet”, 
vilket naturligtvis har betydelse för hur man kan tänka, tycka och skriva om föräldraskap och 
jämställdhet. Även om förutsättningarna förändrats i och med föräldraförsäkringens införande 
och senare genom de särskilda ”pappamånaderna”, så har de pappor som tagit stor del i 
vården av barn och hem varit undantag. Mammas dominans i tidskriften har haft sin 
motsvarighet i verkligheten. Men samtidigt bör ju kanske en tidskrift för att leva upp till 
uttalanden om att den är modern och står för något nytt inte bara avspegla verkligheten, utan i 
större utsträckning gå i bräschen för det nya. 
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