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ABSTRACT 

Idag är bloggar som fenomen stort i Sverige, och många människor både läser och skriver egna 

bloggar. Detta har lett till att även många svenska föräldrar bloggar. Den här studien undersökte 

hur den rådande genusordningen tog sig i diskursiva uttryck i blogginläggen som studerades. 

Något som undersöktes genom att se hur det rådande synsättet i samhället kring manligt, 

kvinnligt och föräldraskap framställdes i texterna. För att undersöka det genomfördes en kritisk 

diskursanalys av blogginlägg från en mamma- och en pappablogg, analysen baserades på 

genusteori. Resultatet presenterades genom en uppdelning i tre kategorier medan diskussionen 

delades upp efter frågeställningarna. Slutsatsen blev att konflikterna mellan könsroller, 

föräldradiskurser och yrkesroller sakta men säkert leder en utveckling som utmanar rådande 

normer. 

Nyckelord: diskursanalys, genus, blogginlägg, föräldraskap, yrkesroll, könsroll. 
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  1. INLEDNING 

Det finns en intressant diskussion och debatt i samhället just nu om hur en bra förälder ska vara, 

uppsatsförfattarna hade märkt att kvinnor får ta emot mer kritik för sitt föräldraskap än männen 

samtidigt som kvinnors föräldraskap också verkade vara självklart på ett annat sätt. Denna 

debatt syntes under hösten i de traditionella medierna, exempelvis i samband med 

TV3-produktionen Hollywoodfruar, där Gunilla Persson fick stor medieuppmärksamhet och 

massiv kritik av allmänheten baserat på hur hon behandlade sin dotter i programmet. Detta 

väckte ett intresse hos uppsatsförfattarna för att undersöka frågan närmre. Det bästa sättet att 

göra det på ansågs vara att undersöka föräldrars syn på föräldraskap. För att undersöka 

föräldrars syn på frågan studerades inlägg från en mammas och en pappas blogg eftersom det är 

ett medieformat som ger möjlighet till personligt uttryck. Bloggarna som studerades var Laila 

Bagge Walgren och Martin Melins, den analys som utfördes var en kritisk diskursanalys.  

  1.1Bakgrund 

När det gäller att studera skillnader mellan män och kvinnor i olika sammanhang blir ofta genus 

en viktig utgångspunkt, så var även fallet i denna uppsats. Genus skapas i samhället av 

samhället (Palm 2003:16).  

För att förstå vad som anses vara kvinnligt måste det ses i relation till vad som anses vara 

manligt, det måste alltså finnas ett dualistiskt tänkande där motsatspar används för att visa 

potentiella skillnader. Enligt det västerländska dualistiska tänkandet står män för förnuft och 

kvinnor för känsla, män för logik och kvinnor för intuition, män för ordning och kvinnor för 

kaos och så vidare. Dessa är extrema motsatspar men för att sammanfatta det hela i mindre 

extrema termer räckte det att konstatera att det här synsätt än idag präglar de traditionella 

könsrollerna. Synsättet säger att det är kvinnligt att vara hemmafru, ta hand om barnen, vara 

omvårdande, känslosam och ekonomiskt beroende. Manligt är att vara självständig, 

målmedveten, att delta i sociala sammanhang och att försörja familjen (Gemzöe 2002:83). 

Detta synsätt påverkar även idéer om föräldraskap.  

Könsroller och idéer om hur kvinnor och män ska vara speglas i hur kvinnor och män sedan 

förväntas vara som föräldrar. Mammorna har förknippats med föräldraskapets biologi och med 

omvårdnaden av barnet. Papporna har förknippats med disciplin där deras främsta uppgift varit 

att lära barnet rätt och fel. Historiskt sett har kvinnor och mäns föräldraskap skilt sig åt. Det 

finns än idag en bred spridning av en typ av föräldraskap där de traditionella rollerna råder, men 
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under senare tid har det könsbetingade föräldraskapet ifrågasatts i en kamp för att jämställa 

mammors och pappors föräldraskap (Magnusson 2006:156–158). Ett sätt att försöka jämställa 

föräldraskapet mellan könen är att båda föräldrarna arbetar, familjer där båda föräldrarna 

arbetar och är föräldralediga lika mycket är mer jämställda än familjer där det finns en obalans 

(Magnusson 2006:39-46).  

En annan fråga som var betydelsefull för uppsatsen är hur kvinnor och män definierar sig själva 

utifrån könstillhörighet men också i sitt föräldraskap. Kvinnor definierar sig själva med hjälp av 

andra kvinnor och män definierar sig själva med hjälp av andra män. Det innebär att alla 

människor ser sig själva i relation till varandra, och påverkas därför av varandra. En kvinna kan 

exempelvis påverkas av andra kvinnors inställning till familj och arbete, eftersom hon 

definierar sig med hjälp av dem. Kort sagt definierar kvinnor och män sig själva utefter hur 

majoriteten av sin könstillhörighetsgrupp definierar sig. Synen på män och kvinnor varierar 

beroende på religion och etnisk grupptillhörighet. Det som anses vara manligt och kvinnligt 

definieras olika beroende på i vilken kultur människor är uppvuxna i, vilken världsdel och land 

de kommer ifrån påverkas vad som anses vara normalt och nödvändigt just på den platsen. Den 

rådande synen på kvinnor och män i samhället påverkas genom att människor medvetet bryter 

mot det som ansågs vara självklart för män och kvinnor. Precis som att ordet kvinna betyder 

olika saker beroende på var i världen kvinnan befann sig har också innebörden av ordet kvinna 

förändrats över tid. Det kommer även i framtiden finnas varierande betydelser av ordet 

eftersom världen ständigt förändras och globaliseras. Kvinna kommer alltid att ha olika 

betydelser beroende på vilken kontext ordet figurerar i. Vad ordet har för innebörd idag är 

föremål för en kamp mellan dominanta och feministiska ideologier (Wodak 1997:1-15). När 

kvinnor samtalar med andra kvinnor konstrueras ordets betydelse, människan skapar ”kvinnan” 

genom att uppmuntra vissa betydelser och ignorera andra (Coates 1997:311).  

Den kamp som tidigare manifesterades mellan könen tog en ny vändning i Sverige 1974 när 

föräldraledighet för pappor infördes. Sverige är det första land som introducerade en 

föräldraledighet även för pappor. 20 % av papporna i Sverige använder idag den möjligheten 

(Klint & Johansson 2010: 21,22). Att pappor har rätt till och väljer att ta ut föräldraledighet 

utmanar det traditionella västerländska synsättet på manlighet och skapar bilden av en ny pappa 

och en ny man. Eftersom dessa nya idéer kring vad som anses vara manlighet och manligt 

föräldraskap utmanar rådande genusordning är det inte helt accepterat i samhället att män tar ut 

hela sin föräldraledighet (Klint & Johansson 2010:137,138).  
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Det rådande synsätten på hur män och kvinnor ska vara och hur detta sedan påverkar de 

förväntningar mamman och pappa har i sin roll som föräldrar konstrueras ständigt, särskilt i 

medierna. Medierna har förmågan att förstärka de redan existerande definitionerna som talar 

om vad det innebär att vara kvinna, man eller förälder. Eftersom föräldrar definierar sig själv 

med hjälp av andra föräldrar, är bloggar det optimala mediet för sådant definierande och sådan 

påverkan.  

Precis som att manligt, kvinnligt och föräldraskap definieras i samtal mellan människor kan det 

definieras i interaktion på internet. En stor trend just nu på internet är sociala medier och bland 

dessa var bloggar det medium som uppsatsen intresserade sig för. Bloggandet i Sverige har 

utvecklats snabbt, och många svenskar läser bloggar. Hösten 2004 började de traditionella 

medierna uppmärksamma bloggandet i Sverige och då fick även en större del av befolkningen 

upp ögonen för fenomenet (Våge 2005:79). Idag läser 16 % av alla kvinnor och 5% av alla män 

bloggar dagligen (Findahl 2011:20). Det är omöjligt att veta vilket inflytande bloggar kommer 

att ha i framtiden, men det har blivit naturlig del i det svenska medielandskapet (Våge 2005:81). 

En blogg är en webbplats som frekvent uppdateras vars startsida är i omvänd kronologisk 

ordning där det senaste skrivna blogginlägget kommer först. Bloggarna innehåller allt från 

nyhetsrapportering, kunskapsfördelning, åsikter, skvaller och texter skrivna i dagboksformat. 

Vem som helst kan starta en blogg och sedan själv producera innehållet (Våge 2005: 9). Särskilt 

intressant för uppsatsen var att föräldrar hade intresserat sig för denna plattform där de kunde 

dela sina upplevelser med sina läsare som ofta bestod av andra föräldrar. 

  1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka hur den rådande genusordningen tog sig diskursiva uttryck 

och därigenom konstruerade och reproducerade genus i de blogginlägg som studerats. 

Frågeställningar var:  

 1. Hur framställs föräldraskap i bloggtexterna? 

 2. Hur framställs yrkesroller i bloggtexterna? 

 3. På vilket sätt syns föreställningar om manligt och kvinnligt i bloggtexterna? 
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  1.3 Avgränsningar 

Studien består av en kritisk diskursanalys (CDA) på blogginlägg från en mammablogg och en 

pappablogg. Inläggen som analyserats är från oktober 2011. Dessutom var det endast fem 

inlägg från varje blogg som analyserades. Studien hade också avgränsats genom att den enbart 

fokuserade på föräldraskap i bloggar och då endast i två bloggar. Varför studien hade sitt fokus 

på en mamma och en pappablogg och endast fem inlägg var på grund av att en djupare analys 

skulle vara möjlig. Dessutom ansågs materialet tillräckligt för att studiens syfte skulle kunna 

uppfyllas.  

  1.4 Disposition 

I Kapitel 1 ges en bakgrund till problemet, uppsatsens syfte presenteras samt frågeställningar, 

och avgränsningar. Kapitel 2 redovisar tidigare forskning på området med syfte att positionera 

studien, den tidigare forskningen delas upp i tre kategorier följt av en del om forskningsläget. 

Kapitel 3 ger en teoretisk grund till uppsatsen, där presenteras teorier om genus, diskurs och 

kritisk diskursanalys. I Kapitel 4 sker en genomgång av uppsatsens material och metod, genom 

materialbeskrivning och urvalsprocess samt en diskussion kring metodval, tillvägagångssätt 

och metodproblem. Kapitel 5 innehåller studiens resultat som redovisats i fyra olika kategorier: 

rollkonflikt, föräldraskapsroller, yrke och genus. I Kapitel 6 finns en diskussion där 

frågeställningarna besvaras. I Kapitel 7 presenteras slutsatsen. Kapitel 8 redogör för 

möjligheter till vidare forskning och en sammanfattning avslutar uppsatsen.  

  2. TIDIGARE FORSKNING 

Kapitlet var indelat efter de ämnen som studierna i den tidigare forskningen fokuserat på: yrke, 

mediebevakning och bloggar. Den sista delen var inte ämnesrelaterad utan sammanfattar 

istället forskningsläget. Anledningen till att studier med dessa ämnen specifikt valdes ut var för 

att de alla har relevans för uppsatsen, yrke är en viktig komponent i analysen och det 

studieobjekt som uppsatsen intresserar sig för är bloggar. Mediebevakningen är inte i sig 

intressant utan där var det istället metod och teoretisk grund som var av betydelse. 

   2.1 Yrke 

Den tidigare forskningen om relationen mellan yrke och föräldraskap var viktig att ha som 

grund för uppsatsen då många av de analyserade blogginläggen handlade om yrkesarbetande 

föräldrar. För att visa på genusordningens maktförhållanden i texterna var yrkesdiskussionerna 
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viktiga, vilket givetvis relaterades till den tidigare forskningen på ämnet. Gemensamt för alla 

dessa studier var att de tydligt visar på konflikten som fanns i samhället mellan jämställdhet och 

traditionella könsroller. De visade även på problemen som uppstod då män och kvinnor blev 

föräldrar och måste förhålla sig till ett barn vid sidan av sina yrkesroller och sin relation till 

varandra.  

Att Sverige var ledande med att försöka dela ansvaret på föräldraskapet har en avgörande roll 

för analysen av mamma- och pappabloggen. Precis som studien av Klint & Johansson visade 

var det av betydelse för uppsatsen att pappor som tar föräldraledigt får kritik av övriga 

samhället eftersom det uppvisade att samhället fortfarande är ojämlikt och orättvist för pappor 

som inte tillhör den traditionella normen (Klint & Johansson 2010:137-138).  

En slutsats som den tidigare forskningen av Hagström fastslog var att erfarenheter och 

upplevelser baserades på kön och de skäl som föräldrarna i studien angav för uppdelningen av 

arbetet i hemmet på ett visst sätt både representerades och konstruerades utifrån olika 

underliggande diskurser. Eftersom mamman ammade blev pappan sysslolös och osäker i sin 

föräldraroll. När båda föräldrarna yrkesarbetade istället för att bara pappan gjorde det, blev 

pappan mer tillgänglig i sin roll men huvudansvaret för barnet var ändå alltid mammans 

(Hagström 2001: 40-48). Det framgick också i en studie av Magnusson att männen tenderade 

att vara mer arbetsorienterade än kvinnorna i de minst jämställda familjerna. Kvinnorna i dessa 

familjer tenderade i sin tur att vara mer barn- och hem orienterade än männen. Mannen de så 

mycket som arbetsplatsen krävde medan kvinnan arbetade så mycket hon kunde i relation till 

hur mycket familjen krävde av hennes tid. I de mest jämställda familjerna som intervjuades 

fanns det en balans där båda föräldrarna antingen var lika arbetsorienterade eller lika 

familjeorienterade (Magnusson 2006: 39-46). 

Vad hände när kvinnor var mer eller lika arbetsorienterade som män? Hur påverkades denna 

arbetsorientering när de blev mammor? Kuperberg & Stone (2007) intresserade sig för varför 

välutbildade kvinnor, när de blev mödrar valde att stanna hemma med barnet. Varför valde 

kvinnor familj framför karriär? Tre teman som förklarade mammornas val framtogs: familjen 

som kom i första hand, mammaeliten och att göra val. Dessa teman var intressanta för 

uppsatsen, inte för att analysen byggde på dem utan för att de saker som dessa teman belyste 

även syntes i blogginläggen skrivna av mamman. Metoden var en innehållsanalys och teorin för 

undersökningen var postfeminism. Resultatet sade att även om kvinnan arbetade fanns det ett 

fokus kring henne som hemmafru. För att ytterligare förstå hur kvinnor tänkte kring 
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interaktionen mellan arbete, föräldraskap och feminism genomförde McCarver (2011) en 

studie. Frågor som användes i den studien var ifall vice presidentkandidaten var en bra 

mamma? Kunde hon vara en bra mamma även som vice president? Metoden som användes var 

en retorisk analys och feministisk teori användes som utgångspunkt. Resultatet blev att det inte 

fanns någon jämställdhet mellan könen. Funderingar kring huruvida det egentligen fanns 

valmöjligheter, vilka anledningar det fanns när kvinnor valde bort arbetet eller kände att de 

borde välja bort arbetet, var viktiga även för denna uppsats analys.  

Vad hände när män var mer familjeorienterade och ville vara hemma med sina barn? (Klint & 

Johansson 2010: 131). Här framkom en bild av den nya pappan. Den nya pappan kopplades 

samman med feminismen genom att kvinnor önskar ha en mer jämställd plats i hemmet och i 

samhället. Sverige är ett av de länder i världen som har mest utvecklade system kring det delade 

föräldraskapet. Mannens roll som förälder måste ses i relation till kvinnans roll (Klint & 

Johansson 2010:21–29). Resultatet visade att männen blev orättvist behandlade då de tog 

pappaledighet av exempelvis omgivningen, arbetsgivaren eller kollegorna, vissa blev även 

tvungna att byta arbete (Klint & Johansson 2010: 169,137,138). För uppsatsen var den här 

studien speciellt användbar i samband med pappans blogginlägg, men också eftersom mannens 

roll alltid måste ses i relation till kvinnan fanns det aspekter från den här studien som också 

påverkade kvinnans roll som mamma. Den nya pappan undersöktes i analysen för att se om han 

existerade och på vilket sätt han framställdes, det fanns en viktig problematik kring den nya 

pappan som togs till vara på i analysen.  

  2.2 Mediebevakning 

En studie rörde genus och föräldraskap i samband med amerikanska traditionella mediers 

bevakning av politiska händelser. Anledningen till att denna studie var relevant för uppsatsen 

var att den rörde mediebilden av föräldraskap och traditionella könsroller och gav uppsatsen en 

större bredd i genusperspektivet istället för att enbart fokusera på bloggar.  

Ett exempel på mediebevakning fanns i en studie av Loke, Harp & Bachman (2011). Här 

bevakade medierna två olika amerikanska guvernörer som båda blivit mammor under sin 

guvernörsperiod. Frågeställningarna gällde vilka diskursiva ramar och ideologiska kopplingar 

som kunde hittas i den nationella och lokala mediebevakningen kring deras respektive 

graviditeter, mammaroller, familjer och arbete. En slutsats är att papparollen påverkade 

mediebevakningen. Den första kvinnan som fick mest kritik av medierna, hennes man valde att 
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stanna hemma med barnet medan den andra kvinnans man valde att stanna kvar på sin 

arbetsplats. Precis som uppsatsen använde sig denna studie av kritisk diskursanalys men 

tillskillnad från uppsatsen använde sig deras studie också av artikulationsteori. Här fanns även 

en annan stark koppling till uppsatsen eftersom den också intresserade sig för diskursiva uttryck 

i blogginläggen som visar på genusordningen mellan könen och mellan dominanta och 

alternativa uppfattningar om hur föräldrar ska vara.  

  2.3 Bloggar 

Eftersom uppsatsen byggde på analys av blogginlägg behövdes en gedigen grund att stå på av 

tidigare forskning om bloggar. Det mesta av den tidigare forskningen om bloggar är från USA, 

eftersom den pågående studien studerar bloggar i Sverige fyller studien därför en lucka. Den 

enda studie på ämnet som uppsatsförfattarna har funnit som var från Sverige var skriven av 

Lövheim (2010) och den kom fram till att svenska tjejer var starka och framstående inom 

bloggosfären. Teorin som användes var genusteori och metoden för studien var en 

innehållsanalys. Detta resultat stod i kontrast till resultaten från de amerikanska studierna där 

det var tydligt att kvinnor hade en lägre ställning i samhället vilket också visades i 

bloggosfären. Uppsatsen hoppades kunna bli ett mellanting till dessa och visa på hur föräldrar 

som bloggar i Sverige påverkades av de könsroller som fanns men också hade möjlighet att 

utmana dessa eftersom samhället inte såg ut på samma sätt som i USA.  

Två amerikanska studier fokuserade särskilt på hur män och kvinnor som bloggar uppfattades 

olika baserat på hur de skrev. De manliga skribenterna hade i båda studierna ett maktövertag 

över kvinnorna, de uppfattades som trovärdigare, aktivare och mer bestämda. Armstrong och 

McAdams (2009) undersökte bloggars trovärdighet. Syftet med studien var att se hur trovärdiga 

läsarna ansåg att informationen i bloggarna var och om detta påverkades beroende på om det 

var en kvinna eller man som stod bakom texten. Forskarna använde sig av experimentell design 

för studien. Urvalsmetoden för val av blogginlägg skedde genom en innehållsanalys, efter att 

respondenterna hade läst inläggen fick de svara på en enkät. Teorin som användes var uses & 

gradification. Resultatet visade att blogginläggen som var skrivna av eller antogs vara skrivna 

av män uppfattades som mer trovärdiga än de som var skrivna av kvinnor. Bordbar (2010) valde 

i sin tur att studera online-identiteten hos manliga och kvinnliga bloggare i Iran. Studiens metod 

var en innehållsanalys av ett antal bloggar. Studien baserades på teorier om identitet, genus och 

språk. Resultatet visade att männen använde en mer aktiv och bestämd stil i sina inlägg medan 

kvinnorna använde mer ikoner för att uttrycka sina känslor och skrev på ett artigare sätt.  
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Männen hade alltså mer makt än kvinnorna i bloggosfären, men det fanns också studier som 

precis som den svenska tydde på att kvinnornas makt ökade. Pedersen & Macafee (2007) gjorde 

en studie där syftet var att undersöka om bloggandet reproducerade genusskillnader i beteenden 

mellan könen. Varför hade kvinnor haft mindre popularitet och inflytande än männen i 

bloggvärlden? Metoden som användes var en enkät och innehållsanalys, och teorin var grundad 

teori. Resultatet visade att män och kvinnor använder sig av bloggandet på samma sätt. 

Däremot använde män och kvinnor bloggar av olika anledningar. Någon specifik anledning till 

maktförhållandena kunde inte urskiljas, förutom det givna att även bloggosfären påverkades av 

genusordningen. Kido (2009) ville istället visa i sin studie att kvinnor som bloggar kunde 

utmana dominanta representationer av moderskap i samhället. Vad betydde mammabloggandet 

för bloggaren och för läsaren? Först användes innehållsanalys som metod för urvalet medan 

resten av undersökningen var kvalitativ med textanalys som utgångspunkt.  Frågeställningarna 

var baserade på feministisk teori. Studiens resultat var att det fanns en stor potential i 

mammabloggarna att förändra mammarollen i samhället och motverka den dominanta 

mammarollen. Syftet med uppsatsen liknade avsikterna från dessa studier, uppsatsen ville 

också undersöka skillnader mellan könen i bloggarna då främst i relation till deras föräldraskap 

och genom det ville uppsatsen också se om det fanns möjlighet att utmana genusordningen 

genom innehållet i bloggarna.  

  2.4 Forskningsläget 

Syftet med det här kapitlet var främst att hitta studier om föräldrar som bloggar eller 

framställningen av föräldraskap i medierna. Dessutom hittades en del forskning om 

föräldraskap och genus. Mycket av den tidigare forskningen som studerats kommer från USA 

och Sverige, en mindre del kommer från England, dessutom kommer en studie från Iran. Den 

mesta tidigare forskningen om bloggar är från USA vilket gör det är viktigt komma ihåg att den 

svenska bloggosfären ser annorlunda ut än den i USA. Enligt den tidigare forskning som låg till 

grund för den här studien var det männen som dominerade i USA medan det i Sverige fanns en 

dominans av unga kvinnor som bloggade. 1  

                                                           
1 

http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/354-svenskarna-och-internet-2009-arets-kartlaeggning-av-svenskarnas-intern

etanvaendning.html  

http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/354-svenskarna-och-internet-2009-arets-kartlaeggning-av-svenskarnas-internetanvaendning.html
http://www.wii.se/aktuellt/nyheter/354-svenskarna-och-internet-2009-arets-kartlaeggning-av-svenskarnas-internetanvaendning.html
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Studieobjekten var antingen texter från bloggar, olika typer av traditionell mediebevakning 

eller intervjuer med föräldrar. De vanligaste metoderna var diskursanalys och innehållsanalys, 

många av studierna hade en blandning av diskursanalys och innehållsanalys och artiklarna 

började då med en innehållsanalys som urval för att sedan övergå till en diskursanalys. En del 

studier var också intervjustudier. Dessutom utgick studierna från vissa gemensamma 

infallsvinklar som genusteori och feministisk teori.  

Eftersom bloggandet bara varit populärt i Sverige i några år fanns det ännu inte särskilt många 

studier på ämnet, som synes fanns det fler i USA. Därför fyllde uppsatsen en lucka i Sverige när 

det gäller forskning kring bloggtexter. Dessutom var uppsatsen till skillnad från andra tidigare 

studier fokuserad på hur föräldrar själva uppfattade och framställde sitt föräldraskap. I andra 

studier hade det ofta varit traditionella mediers bild eller föräldrarnas egen bild men då via 

intervjustudier och inte genom egenproducerad text. En text som skrivits av en mamma eller 

pappa om något vardagligt och föräldrarelaterat säger något annat om föräldraskap än om 

samma mamma eller pappa svarat på frågor i en intervjustudie. I en intervjustudie styr 

forskaren processen beroende på vilka frågor som ställs medan i bloggen valde föräldern helt 

själv vilka ord han eller hon använde, därför fyllde studien även där en lucka. Mycket av den 

tidigare forskningen hade fokuserat på ett kön, och antingen valt mamman eller pappans 

synvinkel, i den här uppsatsen var utgångspunkten istället att hela tiden förhålla sig till både en 

mamma och en pappa 

  3. TEORI   

Teorikapitlet utgör uppsatsens kärna och teorierna var grunden som hela uppsatsen står på.  

  3.1. Genus  

Genusteori byggde på tanken att det i alla samhällen finns en maktstruktur som bestämde hur 

samhället organiseras och styrs, en genusordning. Denna genusordning beror på kön och 

fanns till för att bibehålla maktförhållandet mellan könen där mannen dominerar (Jarlbro 

2006:9-14). Rubin var den första att använda ordet genus på 1970-talet (Klinth & Johansson 

2010:47). Genus är ett begrepp som säger att kön skapas genom sociala och kulturella 

relationer (Klint & Johansson 2010:47). Genus har använts för att uttrycka det sociala könet 

sedan slutet på 1980- talet medan begreppet kön representerade det biologiska könet. 

Genusteori var relevant för studien då den intresserade sig för hur genusordningen konstruerar 

och reproduceras genom diskurser om föräldraskap i föräldrarnas bloggar.  
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Den feministiska teorin och feministiskt inriktad forskning avser att svara på i vilken mån och 

på vilka sätt den rådande genusordningen är problematisk. Framförallt vad den får för effekter 

för kvinnor, och hur detta skulle kunna förändras (Jarlbro 2006: 9-14). Det feministiskt 

post-strukturalistiska perspektivet inom genusforskningen handlade om att olikheter mellan 

könen konstrueras genom individens egen erfarenhet som skapas i diskurs och konstrueras 

med språket. Kön var något som människor gjorde och som skapade skillnader mellan män 

och kvinnor, skillnader som inte var biologiska (Simpson 1997:202).  

”Genusordningen” var en utveckling av genustanken, det betecknar ett system av ideologiska 

praktiker som alla medborgare i samhället deltog i. Genom dessa praktiker skapades 

maktrelationer mellan kvinnor och män och relationerna tilldelas betydelser. Genom 

genusordningen konstruerades och reproducerades normer för vad som är manligt och 

kvinnligt, dessa normer kan även kallas könsroller (Pilcher & Whelehan 2004:61–64).  

Ett steg på vägen mot brytandet av genusordningen är genom diskussion och debatt kring 

jämställdhet. E. Moberg myntade begreppet jämställdhet på 1960-talet i boken Kvinnans 

villkorliga frigivning som blev startpunkten för jämställdhetsdebatten.  Det fanns många 

åsikter om vad jämställdhet är och hur man uppnår total jämställdhet mellan könen (Klint & 

Johansson 2010: 27). Den definition av jämställdhet som var allmänt accepterad finns i NE:  

”jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. 

Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet 

förhållandet mellan könen”. 2 Jämställdhet var ett viktigt begrepp för uppsatsen eftersom det 

undersökte den könsbetingad ojämställdhet som fanns mellan hur mamman och pappan skrev 

om föräldraskapet i sina bloggar. Jämställdhet var helt beroende av de maktförhållanden som 

råder och det antogs också synas i inläggen.  

Uppsatsen utgick från det post-strukturalistiska perspektivet eftersom konstruktionen av 

olikheter mellan könen i språket var utgångspunkten för analysen, olikheter mellan könen 

ledde även till olikheter mellan föräldrar av olika kön. Genusteori och feministisk teori var 

                                                           
2    http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet   

http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet
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relevanta för studien då maktstrukturer och genussystem i samhället påverkade kvinnor och 

män, i fallet med den här uppsatsen var det främst intressant att se hur detta kom till uttryck i 

föräldrarnas bloggar. I uppsatsen var det precis som i den övriga genusforskningen intressant 

att undersöka i vilken mån och på vilket sätt kvinnor och män i deras föräldraskap påverkades 

negativt av den rådande genusordningen. För studien var det självklart att ha ett 

genusperspektiv då det var skillnader mellan män och kvinnors konstruktioner av föräldraskap 

som undersöktes. En kritik mot genusforskning och feministisk forskning var att andra 

faktorer än kön inte får samma vikt, att maktstrukturer i samhället också påverkades av 

faktorer som etnicitet och klass tas sällan upp. Ett sätt att undvika det problemet var att se till 

att studieobjekten, i det här fallet bloggtexterna, var skrivna av personer med liknande 

bakgrund och position i samhället. Den mest avgörande skillnaden mellan de båda bloggarna 

var deras kön.  

  3.2 Genus och diskurs 

Det bästa sättet att undersöka genus och diskurs i blogginlägg ansåg uppsatsförfattarna vara 

genom att använda en kritisk diskursanalys, vilket förkortas CDA. På så vis kunde dolda 

meningar, värderingar och liknande undersökas (Berglez 2010:274). Enligt CDA måste 

samhällets maktstrukturer analyseras för att se hur vissa intressen dominerar medan andra 

förtrycks (Berglez & Olausson 2008:123). Detta gör helt i linje med genusforskningen som 

vill visa hur genusordningens maktstruktur ger män en dominerande position. En kritik mot 

CDA är bland annat den uppsjö av teorier och begrepp som finns att välja mellan. En 

svårighet var enligt uppsatsförfattarna att konkretisera teorin och göra den tillräckligt 

förståelig för att den skulle passa in i studiens kontext.  

Relationen mellan kön, genus och diskurs började studeras under 1970-talet i samband med att 

genusforskningen utvecklades. Intressanta frågeställningar som skulle besvaras var om män 

och kvinnor använder olika språk och hur tal och skrift påverkas beroende på kön. Relationen 

mellan språkets struktur och språkanvändningen hos män och kvinnor låg i fokus. Genus skapas 

i diskurser, kvinnligt och manligt är sociala konstruktioner som konstrueras via språk. Det rör 

sig inte om neutrala konstruktioner utan dessa påverkas av maktrelationerna i samhället 

(Kramare, Lazar & West 1997: 119-120). Maktrelationerna i samhället artikulerades genom 

medborgarna och institutionernas språkbruk. Ojämlikhet mellan könen står alltid i relation till 

de språkpraktiker som finns i samhället. Vid val av språkbruk, kan språkanvändarna välja att 

acceptera eller utmana det rådande tillståndet i samhället (Kramare, Lazar & West 1997: 
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120-121). Uppsatsen fokuserade på en mer övergripande föräldradiskurs kring hur föräldrar 

ska vara, samt två mer specifika könsrelaterade diskurser kring förväntningar på mammor och 

pappor. Maktrelationerna och hur bloggarnas inställning till dessa syntes i inläggen, om de 

accepterade eller utmanade det rådande tillståndet, var också viktigt för studien att belysa. 

Diskurs handlar om hur språket fungerar i specifika sociala, institutionella, politiska och 

kulturella kontexter. Diskurs är hur språket används i bestämda situationer och diskurs är även 

ett sammanhang av föreställningar som visar särskilda sätt att representera och förstå 

samhället. Sociala strukturer och relationer speglas och representeras inte bara i diskurser, 

utan konstruerar dem också. Olika diskurser skapar på olika sätt innebörder kring ord som 

”kvinna” och ”man” (Coates 1997:311). Inom CDA handlar diskurs främst om sammanhang 

av yttranden, föreställningar och sociala praktiker som har betydelse för maktförhållanden i 

samhället. Diskurser normaliserar och gynnar vissa intressen framför andra (Berglez & 

Olausson 2008: 133). Enligt CDA finns det ett dialektiskt förhållande mellan språk och 

kontext, det gör att diskurser ses både som skapade av maktstrukturer i samhället men också 

som något som kan påverka dessa strukturer (Berglez & Olausson 2008:131). Eftersom 

uppsatsen intresserade sig för genusordningen och maktförhållanden som den upprätthåller, 

var det väsentligt att se vilka diskurser som normaliserade och gynnade genusordningen men 

det var också viktigt att se om det fanns diskurser som gav möjlighet till motstånd.  

Anledningen till att CDA användes för att hitta uttryck för genusordningen i bloggtexterna var 

att det inte fanns någon bättre typ av analys för att se samband mellan språk och makt. Språket 

som då främst genom diskurserna, konstruerar och reproducerar rådande maktförhållanden, 

förhållanden som i det här fallet var inbyggda i genusordningen. CDA gjorde det möjlighet att 

gå ner djupt i texterna för att hitta dolda meningar. CDA visar maktdynamiken i det som står 

men också i det som inte står (Kramare, Lazar & West 1997: 123-127). Maktbegreppet går ut 

på att det i vardagsspråket gömmer sig föreställningar om normalitet, sanning och moralisk 

riktighet (Berglez & Olausson 2008: 124). Makt får människor att agera som om det finns en 

konsensus, något alla inblandade gått med på. Den här typen av makt är sällan total då 

människor idag har tillgång till många olika källor och har stora möjligheter att opponera sig 

mot maktens diskurser (Van Dijk 1997:19-20). Det intressanta i detta med språk och makt var 

hur bloggarna valde vilka ord de använde och vilka ord de inte använde i sina texter och 

genom det vilka maktförhållanden de reproducerade medvetet eller omedvetet.  
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För den typ av CDA med genusteoretisk grund som uppsatsen byggde på var relationen 

mellan språk och kontext också viktig. Kontext kan förklaras som i vilket sammanhang 

någonting ingår i, exempelvis kulturella, sociala och historiska sammanhang. Kontext kan 

även fokusera på mer textuella sammanhang (Berglez & Olausson 2008: 14:15). I kritisk 

analys av texter är det väsentligt att studera kontexten som en förutsättning för konstruktion 

av mening (DeFransisco 1997: 46). Kontext är flexibelt och föränderligt, det är inte något 

objektivt utan konstrueras ständigt (Van Dijk 1997:11-16). Den kontext som blogginläggen 

fanns i var för det första en mediekontext, som är ett sammanhang av alla medier som finns 

till människors förfogande. Mediekontext förutsatte att texterna skulle läsas av många. Det 

var även en bloggkontext, som i motsats till mediekontexten förutsatte att inläggen ska läsas 

av ett mindre antal människor med ett särskilt intresse. Där kom också den sista kontextnivån 

in, föräldrakontexten. Blogginläggen existerade inom en kontext där de förutsattes vara 

intressanta för andra föräldrar att läsa, dessa var de som inom bloggkontexten hade 

specialintresset som gjorde att de läste inläggen. Däremot bidrog mediekontexten även till att 

människor utanför föräldrakontexten läste inläggen.  

Eftersom relationen mellan språk och kontext var viktig för uppsatsen blev intertextualitet och 

interdiskursivitet väsentliga begrepp. Det fanns två typer av intertextualitet, extern och intern. 

Den externa intertextualiteten handlade om hur texter blir förståeliga först när de läses i en 

kontext och i relation till andra texter. Extern intertextualitet innebar att en text är en del av ett 

sammanhang av tidigare skrivna texter och texter som ännu inte skrivits. Ord, fraser, hela 

texter eller tankegångar upprepades eller påminde om andra verk. Texten är ett svar på 

någonting och förväntar sig även respons (Moberg 2010: 155-6). Intertextualitet innebar 

också att en diskurs alltid var relaterad till andra och gjorde att en specifik diskurs enbart 

kunde förstås med hjälp av de diskurser som låg bakom (Wodak 1997: 5-7). Intern 

intertextualitet handlade om när det inom en text refereras till eller citeras från en annan text 

(Richardson 2007:100–101).  

Interdiskursivitet i en text är en del av intertextualiteten, men fokus ligger istället på vilka 

diskurser, genrer och stilar som samexisterar och hur de fungerar i texterna (Fairclough 

2001:124). Det finns interdiskursiva och intertextuella förhållanden mellan olika diskurser. 

Diskurser sprids, överlappar varandra, hänvisar till varandra och länkas samman med 

varandra genom interdiskursivitet (Wodak 2001: 67-69). Genom att se till en texts 

interdiskursivitet kan både dominanta diskurser och alternativa diskurser urskiljas och dessa 

kan jämföras (Meyer 2003:29). Interdiskursivitet kunde på så visa både visa på 
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genusordningens makt i en text och på motstånd mot den.  

  4. MATERIAL & METOD 

Här finns en redogörelse för uppsatsens material, både urval- och insamlingsprocesser, och för 

uppsatsens metod där tillvägagångssättet för analysen presenteras. Sist presenteras uppsatsens 

metodproblem.  

  4.1 Materialbeskrivning 

Materialet bestod av blogginlägg från en mammablogg och en pappablogg. Det är texten i 

blogginläggen som ska analyseras, inte bilderna. Studien är planerad att innefatta analyser av 

fem inlägg från varje blogg vilket ger sammanlagt tio inlägg. Inläggen insamlades under en 

månads tid och var därför alla från oktober 2011.  

Inför urvalet framtogs vissa kriterier, två av dessa kriterier var att föräldrarna skulle ha minst 

ett barn som är 0-5 år och att bloggen skulle vara etablerad. Anledningen till att barnen skulle 

vara 0-5 år var att de inte skulle hunnit börja skolan ännu eftersom skolan tar över vissa bitar 

av föräldrarnas ansvar när barnen börjar där. Ett sätt att mäta bloggens etablering var att 

föräldrarna på något vis skulle vara kända. Det fanns många väletablerade bloggar skrivna av 

mammor som inte är kända, däremot fanns det inte alls samma etablering hos 

pappabloggarna. För att urvalet skulle vara jämlikt bestämdes därför att både mamman och 

pappan skulle vara kända. En annan anledning till att kända föräldrars bloggar valdes ut var 

för att de genom sin blogg riktar sig till en större allmänhet. Föräldrabloggar som endast är 

tänkta att läsas av familj och vänner är skrivna på ett annat sätt. Kändisskapet var inte 

huvudanledningen till att bloggarna valdes ut. Laila Bagge Wahlgrens blogg figurerade i 

traditionella medier under hösten och uppsatsförfattarna ansåg därför att den innehöll 

intressant material att studera medan Martin Melin under samma tidsperiod släppte en bok om 

manligt föräldraskap vilket även gjorde hans blogg intressant för studien. 

  4.2 Urvalsprocess: bloggar 

Urvalsmetoden som användes för både mamma - och pappabloggen var ett typurval. Eftersom 

ett sådant urval utgår från typiska fall som representerar karaktären i det fenomen som 

undersöks (Larsson 2010:61). Genom att använda denna metod var det också möjligt att välja 

bort vissa typer, som exempelvis regnbågsfamiljer eller ensamstående föräldrar. Den typ som 

blev fokus för studien var mammor och pappor som idag levde med den partner som de fick 
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sitt senaste barn med. Båda bloggarna hade haft andra förhållanden och hade barn från det 

andra förhållandet men nu var ingen av dem ensamstående. Om mammabloggaren eller 

pappabloggaren ingått i en rengbågsfamilj eller varit ensamstående hade inte den tidigare 

forskningen kunnat appliceras på samma sätt eftersom den utgick från kärnfamiljer.  

Mammabloggen som valdes ut var skriven av Laila Bagge Wahlgren. Bloggen låg på en 

bloggportal startad av tidningen Mama och hette Lailas Blogg.
3
 Pappabloggen var skriven av 

Martin Melin. Bloggen hette Martin Melins Blogg och låg på bloggportalen Coola Pappor 

som startats av honom själv.
4
  

Martin Melins blogg blev vald eftersom han hållit föredrag om papparollen för andra föräldrar 

och han hade startat en bloggportal för pappor. Martin Melins blogg var inte den 

pappabloggen med flest läsare. Hans inlägg präglades mycket av papparollen samt att han 

hållit föredrag om papparollen för andra föräldrar. Laila Bagge Wahlgren valdes ut trots att 

hon inte fick barn förrän i mitten av oktober, anledningen till detta var att hon skrivit 

intressanta blogginlägg om sin roll som mamma redan innan barnet fötts.  

  4.3 Urvalsprocess: blogginlägg 

Det här skedet av urvalsprocessen inleddes med en stor samling texter som alla hade potential 

att bli analysobjekt. Sedan fanns olika sätt att gå till väga för att välja de texter som faktiskt 

blev föremål för analysen. Det sätt som fungerade bäst för den här studien var en top-down 

modell. Genom att börja med mediet som skulle studeras, kunde sedan en exakt typ av medier 

specificeras via olika karaktärsdrag, en tidsperiod bestämdes och sedanbestämdes ett antal 

texter från mediet och sist men inte minst bestämdes särskilda teman. Det gav ett 

specialiserat, ämnesorienterat resultat (Mautner 2008:36). 

I fallet med den här studien var mediet bloggar, mer specifikt svenska bloggar skrivna av 

föräldrar. Tidsperioden som valdes ut var oktober 2011. Blogginläggen var valda utifrån 

samma kriterier men innehållet i dem var olika. De tog upp olika ämnen och skrev på olika 

sätt om ämnena. Utgångspunkten var fokus för analysen, nämligen föräldraskap. Eftersom 

bloggarna var skrivna av föräldrar på bloggportaler för föräldrar fanns föräldraskap givetvis 

                                                           
3   http://blogg.mama.nu/lailas-blogg/  

4
    http://www.coolapappor.se/bloggar/martin-melins-blogg/  

http://blogg.mama.nu/lailas-blogg/
http://www.coolapappor.se/bloggar/martin-melins-blogg/
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närvarande i alla inlägg, men i olika grad och på olika sätt vilket gjorde att inte alla inlägg är 

lika intressanta att studera. Vissa kriterier upprättades därför för vad som skulle ingå i 

definitionen föräldraskap, detta för att underlätta valet av blogginlägg. Resultatet blev att 

blogginläggen ansågs handla om föräldraskap om det någonstans i inlägget nämndes dessa 

ord; mamma (för mammabloggen), pappa (för pappabloggen), barn/barnet och Kit eller 

Charlie. Kit var mammabloggarens barn och Charlie var pappabloggarens barn. Det 

bestämdes även att referenser till deras äldre barn inte skulle räknas samt att referenser till 

deras partners inte heller skulle räknas. Alltså om pappabloggaren skrev om sin fru och 

kallade henne mamma var inte det inlägget automatiskt med i urvalet, det omvända gällde för 

mammabloggen. 

Efter att ha gjort en första utgallring baserat på dessa kriterier återstod 26 inlägg från 

pappabloggen och 13 inlägg från mammabloggen. I det andra skedet valdes inlägg bort om 

bilderna dominerade ytan, eftersom det endast var texten som ska analyseras. Dessutom 

valdes inlägg bort som inte hade fokus på de ord som var till grund för valet. Exempelvis om 

barnets namn endast nämndes en gång utan att inlägget handlade om barnet. Kvar blev fem 

inlägg från varje blogg. Något som komplicerade det hela var att det skulle väljas ut ett lika 

antal inlägg från varje blogg, därför blev urvalet gällande inlägg från pappabloggen mer 

begränsat. Det fanns fler inlägg hos honom som passade in på kriterierna under oktober än 

vad det fanns hos henne. Konsekvensen av detta var att materialet blev mer begränsat än vad 

det hade varit om mammabloggen haft lika många inlägg under oktober månad som passade 

in på kriterierna som pappabloggen hade.  

   4.4 Kritisk diskursanalys 

CDA (kritisk diskursanalys) är en metod för kritiskt inriktad textanalys. Syftet med CDA är att 

hitta dolda maktförhållande som finns inbyggda i diskurser och ordval i texter. Skillnaden 

mellan CDA som metod och CDA som teori är att den teoretiskt innehåller olika modeller för 

analys samt olika begrepp, som metod är den däremot öppen för tolkning och olika 

användningssätt. Utifrån teorierna och begreppen som talar om vad analysen går ut på, kan 

enskilda forskare välja vilka analysverktyg som passar bäst för deras studie och även skapa 

egna analysverktyg (Bergström & Boréus 2005: 329). I analysen användes olika 

analysverktyg från CDA för att belysa genusordningen och hur den påverkade innehållet i 

blogginläggen på både makro- och mikro-nivå. På makronivå rörde det sig om mer 

övergripande tematiska och schematiska mönster medan det på mikronivå handlade mer om 
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ordval (Berglez 2010: 275). Anledningen till att makro- och mikronivåer analyserades var för 

att få både en djupgående och en mer övergripande bild av problemet i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. 

  4.5 Tillvägagångssätt  

Första steget var att läsa igenom alla blogginläggen var för sig. Efter en första genomläsning 

kunde en kategorisering göras baserat på vilka resultat inläggen pekade på. Analysarbetet gick 

sedan vidare med identifierandet av diskurser, kontext, intertextualitet, interdiskursivitet och 

maktförhållanden. Tanken var att undersöka genus, makt och diskurs i texterna. Frågor som 

också fungerade som utgångspunkt var; vilka var diskurserna? Hur syntes diskurserna i texten? 

Vilken kontext existerade diskurserna inom? Hur syntes intertextualiteten? Vilka 

maktförhållanden representerade diskurserna? Hur användes språk för att reproducera 

diskurserna? På vilket sätt konstruerade diskurserna genus? För att svara på dessa frågor 

undersöktes mikro- och makrostrukturer i texterna. 

Mikrostrukturer rör ordval, för givet tagna uppfattningar och dolda meningar. Alla slags ord 

bär konnotationer utöver de mer självklara denotativa meningarna, olika synonymer kan 

användas för samma ord för att ändra ordets innebörd. Ordvalen sätter upp ramar för texten 

inom vilka den blir förstådd. Det handlar här om länken mellan form och innehåll, hur 

meningen i det som skrivits relaterar till sättet det är skrivet på (Richardson 2007:47-49). När 

det gäller dolda meningar i texterna rör sig om sådant som är taget för givet, implicit inbäddat 

i en texts explicita mening (Richardson 2007: 62-64).  

Viktiga frågor som låg till grund för analysen av textens makrostruktur var: På vilket sätt 

syntes genusordningen i texterna? Stärkte texten männens position som dominant grupp i 

relation till kvinnorna? Var normerna något som uppmuntrades, förklarades, ignorerades eller 

ifrågasatts? Framstod genus som något självklart och naturligt som varken borde eller 

kommer att förändras? (Richardson 2007:220-225). Verktyg för att besvara dessa frågor var 

makt, intertextualitet och interdiskursivitet.  

Makt var ett viktigt verktyg därför att om diskursen kan få människor att tro att de agerar efter 

sin egen fria vilja får den som gynnas av diskursen en indirekt kontroll över människornas 

handlingar. Makt får människor att agera som om det finns en konsensus. Mellan bloggaren 

och läsaren fanns en konsensus kring hur en förälder ska vara. När en sådan konsensus inte 

finns skapas den via olika strukturer i samhället. Dessa strukturer kunde sedan sätta press på 
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föräldrarna, en press som kom till uttryck i bloggtexterna. Ett annat begrepp som uttrycker 

samma sak som konsensus är organiserat samtycker och eftersom det sådant fanns kring 

föräldraskap blev det problematiskt om en bloggande föräldern gick utanför det samtycket i 

sina texter. För att använda makt i analysen undersöktes både den konsensus som fanns samt 

om någon av bloggarna bröt mot den eller uttalade sig om någon som bröt mot den.  

Sist men inte minst var intertextualitet och interdiskursivitet analysverktyg som behövdes för 

att genom CDA belysa genusordningen i inläggen. Intertextualiteten syntes i analysen när 

någon av bloggarna hänvisade eller refererade till texter som de själva inte skrivit, då 

undersöktes kontexten som den andra texten hamnade i när bloggaren tar upp den. Eftersom 

texterna existerade inom genusordningen fanns diskurser som var dominanta och stödde den 

ordningen däremot är det sällan bara en typ av diskurs i en text utan det finns även alternativa 

diskurser och dessa kan också urskiljas i analysen. Dessutom överlappar diskurser varandra 

och samexisterar vilket är betydelsefullt för analysen då olika diskurser fanns i bloggetexterna 

som inte nödvändigtvis var motsatspar. De existerade istället utan att relatera särskilt mycket 

till varandra eller genom att hjälpa varandra. Detta kunde också tas fram ur texterna med hjälp 

av tanken om interdiskursivitet.  

  4.6 Metodproblem  

Inom kvantitativa studier används begrepp som validitet och reliabilitet, inom kvalitativ 

forskning finns det ersättningsbegrepp för dessa, validitet ersätts av giltighet och reliabilitet 

ersätts av tillförlitlighet. Ett argument var giltigt om det har med saken att göra, det var 

tillförlitligt om de uppgifter som anges är riktiga (Larsson & Ekström 2010:14). Vid 

användning av ordet reliabilitet och validitet nedan tillhör det den kvantitativa forskningen 

och vid ordval som giltighet och tillförlitlighet tillhör det den kvalitativa forskningen. Vår 

studie var kvalitativ men för att förklara metodproblemens grund användes även kvantitativa 

begrepp. Ett tillförlitlighetsproblem med den här studien var att resultatet hade sett annorlunda 

ut om andra bloggar valts ut, eller om andra inlägg valdes för analys. Det fanns en 

intersubjektiv tillförlighet som inte nödvändigtvis var negativ då en sådan ger olika forskare 

möjlighet till att utveckla egna tolkningar av resultatet. En studie hade hög reliabilitet om 

metoden undersökte det den säger att den ska undersöka (Kvale 2009: 263-271).  

Kvalitativa studier kan endast förhålla sig till reliabilitet och validitet när det gäller intern 

sådan. Intern reliabilitet betydde att de som utför studien kommer överens hur de ska tolka 
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studien, vad de ser och hör. Intern validitet betyder att det fanns ett tydligt samband mellan 

det forskaren observerar och teorin som forskaren utvecklar. Forskarna bakom denna studie 

var ense om att analysera texterna på samma sätt alltså finns det en intern reliabilitet, för att 

studien skulle vara så objektiva som möjligt. Dessutom arbetades en tydlig koppling mellan 

analys och teorier fram. Genom detta tankesätt borde studien ha en hög intern validitet 

(Bryman 2007: 257).  

Ett annat metodproblem var att studien då den var kvalitativ inte kunde uttala sig i form av 

empiriska generaliseringar utan var tvungen att förlita sig på teoretiska generaliseringar. 

Uppsatsförfattarna strävade efter att generalisera resultatet till de teorier och fenomen som 

uppsatsen baserades på (Ekström & Larsson 2010:18). 

En annan aspekt var att när det gällde en studie som denna som byggde på CDA kunde det 

finnas problem med att uppnå reliabilitet, svårigheter med intersubjektiviteten när 

analysverktygen och teknikerna som använts var otydliga. CDA ger en öppen och djup analys 

men slutsatserna kan vara svåra att tolka. Detta motverkades genom tydliga förklaringar kring 

hur undersökningen och analysen gått till, vilket även gav andra ökade möjligheter att 

genomföra samma studie och få samma resultat. En annan sak var att CDA bygger på 

tolkningar och det var därför viktigt att de tolkningar som gjorde kunde motiveras. 

Giltighetsfrågan måste framförallt ses i relation till det maktperspektiv som studien utgick 

ifrån, i det här fallet utgick studien från genusteori. Beroende på vilken syn på makt en 

forskare har skulle den antingen acceptera studiens validitet eller ifrågasätta den (Bergström 

& Boréus 2005: 353). 

Ett annat metodproblem för den här studien var att även fast blogginläggen var valda utifrån 

samma kriterier var innehållet i dem olika. De tog upp olika ämnen och skrev på olika sätt om 

ämnena. Detta var ett problem eftersom det inte gick att göra en likvärdig jämförelse. 

Exempelvis kunde studien inte uttala sig om hur bloggarna skrev om samma sak, då inga två 

inlägg var tillräckligt lika varandra i innehåll. Istället gjordes jämförelser baserat på 

uppsatsens frågeställningar. Dessutom innehöll blogginläggen från Bagge Wahlgren överlag 

fler ord än Melins, vilket påverkade analysen på så sätt att eventuella citat från hennes blogg 

blev längre och gick att analysera djupare. Hans inlägg fick ofta analyseras med utgångspunkt 

i det han inte skrev medan hennes inlägg analyserades utifrån det hon skrev.  
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  5. RESULTATREDOVISNING 

Kapitlet redovisar studiens resultat som presenteras i fyra delar: rollkonflikt, 

föräldraskapskonflikter, yrke och genus. Rollkonflikten och föräldraskapskonflikter är två 

teman som dessutom syns i de andra två kategorierna yrke och genus. Yrke valdes ut av den 

enkla anledningen att yrkesrollen är den roll som mest inkräktar på föräldrarollernas mark och 

genus eftersom könsrollerna påverkas av den syn bloggarna har på föräldraskap och yrke.  

  5.1 Rollkonflikt  

I texterna från Bagge Wahlgrens blogg framställdes föräldraskap och kvinnor som en och 

samma sak medan föräldraskap och män framstod som något mer ovanligt. Föräldrars roll är att 

ta hand om sitt barn, forma en människa och se till att barnet får en bra uppväxt. När en mamma 

tar hand om sitt barn anses det som något självklart, men om mamman är karriärinriktad och 

samtidigt är mamma får hon kritik och lägger även skuld på sig själv. Ett genomgående tema i 

hennes texter om föräldraskap var rollkonflikten mellan hennes yrkesroll, mammaroll och 

könsroll. Det fanns många anledningar till konflikten. Hagström (2001) skrev i sin studie att 

även om båda föräldrarna jobbar blir huvudansvaret för barnet mammans vilket automatiskt gör 

hennes inställning till yrket mer problematisk än mannens. Magnusson (2006) var inne på 

samma spår när hon fastslog att kvinnan anpassar sitt arbete efter familjens behov medan 

mannen anpassar sitt arbete efter arbetsplatsens behov. Konflikten syntes på en gång i inlägget 

Uppfräschad mamma som synes i detta citat: 

En liten lustig sak är att jag på sista tiden fått oftare och oftare frågan hur jag ska 

göra med Idol nu när jag väntar barn. Hur länge jag ska vara borta och så. När jag 

själv säger att jag inte kommer vara borta så länge, kanske bara en gång MEN att det 

beror på hur jag och vår baby mår så tittar folk konstigt på mig (2011-10-10). 

Citatet gav en inblick i den kritik hon fått och får från allmänheten, att människor tittade snett 

på henne när hon berättade att hon ville börja arbete direkt efter barnafödelsen. Indirekt 

ifrågasattes hennes föräldraskap i och med de kritiska blickarna hon fick och texten visade att 

Bagge Wahlgren var medveten om att hon blev dömd. Dessutom visade citatet på hur 

yrkesrollen gjorde intrång på den traditionella mammarollen och utmanade därigenom också 

den traditionella könsrollen.   

Rollkonflikten som ständigt var närvarande i de av Bagge Wahlgrens inlägg som analyserades 

var istället ständigt frånvarande i Melins, en anledning till detta skulle kunna vara för att han är 
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man. Det fanns ingen konflikt mellan hur en man och en pappa skulle vara, vare sig mannen och 

pappan yrkesarbetar eller inte. Melins texter framställde honom som en engagerad pappa som 

alltid ville utvecklas till det bättre. Vad som gjorde barnet lyckligt och vilket som var det bästa 

uppfostringssättet för barnet, var frågor som kontinuerligt behandlades i hans texter. Melin 

hade många funderingar kring framtiden och ville att hans son skulle få en så bra uppfostran 

som möjligt. Han bad också om tips och råd vilket tydde på en prestigelös inställning till 

föräldraskapet. Exempelvis i blogginlägget Vällingen säger han: 

 Hörreni, läsare, ni som vet – när slutar man med välling? (2011-10-13). 

Texten visade att Melin som förälder hade egna åsikter om hur han skötte sitt föräldraskap men 

var även villig att lära sig från andra föräldrar om hur han på bästa sätt kunde uppfostra sitt barn. 

Citatet gick att tolka både som att han genom att be om hjälp avviker från traditionell syn på 

manlighet där mannen ska klara sig själv, det finns en viss prestige i det. Samtidigt kunde det 

ses som ett tecken på att pappan eller mannen inte förväntades ha basala kunskaper om barn, 

vilket var en anledning till att han kunde ha den prestigelösa inställningen och inte skämdes för 

att be om hjälp. I en blogg skriven av en pappa som Melin var det accepterat för honom att 

erkänna att han inte hade kunskap om när barn slutar med välling. Hade samma inlägg 

publicerats i Bagge Wahlgrens blogg hade det inte alls varit accepterat. En text skriven av en 

mamma skulle aldrig kunna uttrycka samma sak och ändå undgå kritik. Återigen konstruerades 

rollkonflikten i hennes texter medan Melins text var friare tack vare att hans roller inte stod i 

konflikt med varandra.  

Det fanns en hel del exempel på avsaknaden av rollkonflikt i Melins inlägg och den lättsamma 

inställning till föräldraskapet som texterna gav uttryck för tyckets blandas med viljan att vara en 

bra pappa. I samma inlägg, Vällingen, framgick också funderingar kring körkort och även där 

frågade han sig vad som var bäst för barnet, borde kanske alla föräldrar börja spara undan 

pengar till körortet redan när barnen är små? Det här visade en kontrast mellan hans inställning 

till det lilla barnet han nu hade och beslut kring välling och det äldre barn han kommer ha i 

framtiden när framtida frågor som körkort kommer bli aktuella. Det syntes att han inte var den 

som vet mest om det lilla barnet, precis som Magnusson (2006) skrev i sin bok att mammor var 

bättre lämpade att ta hand om barnen när de var små och papporna bättre lämpade att sköta dem 

när de är äldre.  

När slutar man med denna underbara uppfinning? Näring som är lätt att göra och som Charlie utan 

knorr tar och drar i sig (2011-10-13).  
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Det var ett citat där texten tydligt visade att han uppskattade vällingen för dess enkla 

tillagningssätt samt den fördelaktiga aspekten att barnet gärna och enkelt åt födan. Återigen, 

resultatet av det som texten uttryckte var att det blev enklare för honom. Å andra sidan när han 

funderade kring barnet som äldre, i körkortsålder, visade han ett större självförtroende i sitt 

språk. Han gjorde en utläggning för vad ett körkort kunde tänkas gå på och hur mycket pengar 

som borde läggas undan varje månad för att sedan avsluta med det skämtsamma:  

Varför lägger man inte undan det? Eller kommer kollektivtrafiken vara så pass utbyggd år 2027 att 

körkort inte behövs? (2011-10-13). 

Här konstruerades en manlighetsdiskurs i och med hans diskussion om pengar, mannen som 

försörjare framgick tydligt. Han framställdes som ansvarsfull i en kontext där hans inlägg skulle 

kunna tolkats som provocerande. Det var inte säkert att alla föräldrar som läste hans blogg 

egentligen hade råd att lägga undan så mycket pengar varje månad, men eftersom han var man 

och så pass självsäker i sin manlighet och i sitt föräldraskap blev hans funderingar aldrig 

provocerande.  

Ett genomgående inslag i Bagge Wahlgrens inlägg var mammans skuld, behovet för en mamma 

att försvara sitt beslut inför andra. Detta var ett tecken på ojämställdheten i samhället och kunde 

även ses som en form av diskriminering av föräldrar, eftersom männen inte behövde försvara 

beslut kring sitt föräldraskap på samma sätt som kvinnorna förväntades göra. Däremot var det 

inte en diskriminering som bara påverkade mammorna, den påverkade även papporna negativt 

då den inställningen gjorde att män inte ansågs vara likvärdiga föräldrar.  

Diskurser som konstruerades i hennes inlägg var först en föräldradiskurs som gäller alla 

föräldrar, sedan två mer specifika diskurser i form av en mamma- och en pappadiskurs. Det 

fanns även en jämställdhetsdiskurs. Intrycket som inläggen gav var att föräldradiskurs och 

mammadiskurs hade samma betydelser med medan pappadiskursen inte riktigt var en del av 

föräldradiskursen. Dessutom stod föräldradiskursen och jämställdhetsdiskursen i konflikt med 

varandra. Kontexten som både Melins och Bagge-Wahlgrens inlägg befann sig i var först en 

bloggkontext eftersom inläggen var publicerade i en blogg, sedan en föräldrakontext eftersom 

inläggen riktade sig till andra föräldrar.  

När det gällde konstruktionen av både föräldradiskursen och mamma/pappadiskurserna fanns 

det givet tagna uppfattningar och underliggande meningar som var gemensamma för alla Bagge 

Wahlgrens inlägg. Exempel på det var att det togs för givet att en mamma var en bättre förälder 
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än en pappa, så länge hon betedde sig som en mamma ska. Det togs för givet att en bra mamma 

var någon som stannade hemma och tog hand om barnet istället för att återvända till jobbet på 

en gång, något som hon hela tiden måste försvara sig emot. En dold mening var att pappan inte 

förväntas ta hand om barnet på samma sätt som mamman. Det syntes särskilt i inlägget Tillbaka 

på jobbet som synes i det här citatet:  

Som jag skrev innan skulle ju Niclas vara med mig idag och ta hand om vår son Kit i min loge 

under tiden som jag satt i sändning. Jag har som jag också skrev igår fått äran att få den största 

logen detta året med två härliga soffor och massa annat bekvämt. På så sätt får vi gott om plats 

hela familjen i logen. Så Niclas och Kit kunde nästan inte haft det bättre. Se så fint vi har det detta 

året till och med en tv har vi fått in på rummet.  (2011-10-27). 

Samma sak nämndes i inlägget Tack för alla fina gratulationer. Texten i båda inläggen 

fokuserade på att framhäva de bekvämligheter som fanns tillgängliga, att det inte skulle gå 

någon nöd på varken man eller bebis. Texten visade genom detta tendenser till att rättfärdiga 

det beslut Bagge Wahlgren tagit att inte jobba. Föräldraskapet och då särskilt mammans roll 

handlade om att ta hand om barnet och texten visade att hon kunde uppfylla den rollen genom 

att tillgodose alla bekvämlighetsbehov i logen.  

Ordval som visade på konflikten mellan föräldraroll, könsroll och yrkesroll i Bagge Wahlgrens 

blogg var exempelvis när hon i inlägget Uppfräschad mamma skrev att hon inte vill ”spela 

duktig mamma”. Varför skev hon ”spela” och inte ”vara”? Varför duktig mamma och inte bra 

mamma? Att just de här orden användes i texten gav intrycket att det inte fanns någon ”duktig 

mamma” i den bemärkelse som texten beskrev. I dagens samhälle kunde ingen vara en ”duktig 

mamma” eftersom ingen kunde leva upp till de normer som mammadiskursen inkluderade. Det 

fanns en poäng med att läsa hela meningen för att sätta in ”duktig mamma” i rätt kontext, citatet 

lyder:  

Men då kanske folk tror att jag ska försöka spela duktig mamma och både jobba, amma och föda på 

samma gång (2011-10-10). 

Därefter stod det att hon absolut inte skulle spela duktig mamma. Här sade texten till viss del 

emot sig själv, för hon skulle faktiskt jobba och amma, hon skulle jobba och ta hand om ett 

nyfött barn. Det här var ett praktexempel på rollkonflikten. På ett sätt bodde rollkonflikten i 

uttrycket ”duktig mamma” och i meningen där allt vad en sådan mamma skulle klara av radades 

upp.  

Det var tydligt att makten inom föräldrakontexten och den bloggkontext som Bagge 

Wahlgrens inlägg befann sig inom tillhörde de kvinnor och män som förespråkade den 
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dominanta föräldradiskursen. Detta syntes i hennes blogg genom att hennes texter både 

konstruerar en dominantföräldradiskurs samtidigt som texten också utmanade den diskursen, 

den utmanande positionen togs genom att fokus låg på yrkesrollen. Hennes läsare hade 

makten att döma henne och vare sig hon ville eller inte var det något som hon måste förhålla 

sig till, vilket syntes i texterna bland annat i det citat från Uppfräschad mamma som 

redogjorts för tidigare i analysen. Här var kontexten återigen viktigt, bloggen låg på en portal 

för mammabloggar vilket satte hennes texter i en kontext där andra föräldrar befann sig och 

där den dominanta föräldradiskursen antogs vara stark. Precis som att föräldradiskursen och 

mammadiskursen gick hand i hand genom alla Bagge Wahlgrens texter, kunde även 

föräldradiskursen och normen för vad som ansågs vara kvinnligt ses som lika varandra. Idéer 

om manligt och kvinnligt ansågs påverka hur män och kvinnor var som föräldrar, de bar med 

sig sitt kön in i föräldraskapet.  

Bagge Wahlgrens texter förhöll sig hela tiden till olika diskurser i samhället, det visade på en 

interdiskursivitet. Det fanns som sagt en jämställdhetsdiskurs och den underbyggdes av 

genusdiskurser och likavärdediskurser, sedan fanns en föräldradiskurs som underbyggdes av 

en mammadiskurs som gick ut på att mamman skulle vara hemma med barnet och ta hand om 

det, särskilt när det var nyfött. I den här föräldradiskursen framgick också att pappan inte var 

lika bra lämpad att ta hand om barnet. Detta stod i motsats till jämställdhetsdiskursen som 

fanns i samhället och som bland annat syntes i debatter kring föräldraledighet.  

Även Melins texter förhöll sig till olika diskurser vilket blev tydligast i kontrasten mellan den 

nya och den gamla pappadiskursen. Interdiskursiviteten gjorde det möjligt för två diskurser att 

existera i samma kontext både med och utan konflikter diskurserna emellan. I det här fallet var 

det tydligt att den nya pappadiskursen, om den omtänksamma pappan, utmanade den gamla 

dominanta pappadiskursen. Den traditionella diskursen sade att pappan var försörjaren och den 

som lärde barnet disciplin medan den nya gick ut på omtanke. Texterna visade att han deltog i 

båda diskurserna och detta verkade inte besvära honom. Interdiskursiviteten blev ännu 

påtagligare när den nya pappadiskursen underbyggdes av en framtidsdiskurs, att bry sig om sitt 

barn betydde också att bry sig om dennes framtid. Detta fanns visserligen också i den gamla 

diskursen, men då på ett annat sätt i och med att försörjaransvaret var den viktigaste delen i den 

gamla pappadiskursen låg fokus främst på barnets ekonomiska framtid. Den nya 

pappadiskursen öppnade för en framtidsdiskurs som byggde på oro inför barnets framtid i alla 

livets områden. Den typ av diskurs som båda dessa diskurser tillhörde är ett språkligt uttryck för 

en norm, det är alltså både diskurs som språkanvändning och norm. Det är diskurs som norm 
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vilket tar sig uttryck i språket.  

I de flesta av Melins inlägg fanns som sagt en ny alternativ pappadiskurs som var den 

omtänksamma pappan. Den nya omtänksamma pappan konstruerades i Melins inlägg som 

någon som ansåg att barnets bästa uppnåddes genom hans regler för barnets uppfostran istället 

för samhällets regler. Det fanns mycket ”vi- mot- dem” känsla samt en stark känsla av att Melin 

visste vad som var bäst för sitt och andras barn, det syntes främst i inläggen Är det fest så är det 

och i Dagis. I Dagis handlade det om ifall förskolan är en förvaring eller en möjlighet för 

barnen att lära sig saker, han lämnade sitt barn på dagis även när han var sjukskriven. Det var 

möjligt att tolka det resonemang som följde som att texten uttryckte en önskan från Melins sida 

att rättfärdiga sin handling men eftersom texten visade på en sådan pondus framstod det bara 

som självklart och läsaren kom på sig själv med att hålla med. Mest slagkraft hade språket i det 

här citatet:  

På förskolan får barnen lära sig sådant som vi föräldrar aldrig skulle komma på tanken att lära våra 

tre-åringar. Eller hur mycket är ni ute i skogen med era barn och tittar på löv, pinnar och småkryp? 

Eller hur mycket sitter ni ner och sjunger med ert barn, övar rytm? Eller balansen? Sånt där är viktigt 

för små barn. Och för deras utveckling. Och på förskolan får de allt det här.(2011-10-28). 

Det fanns heller ingen skuld eller tendens till rollkonflikt i det texten uttryckte, ingenstans 

framstod det som att han ansåg sig vara en sämre pappa för att han inte gjorde de här sakerna 

med barnet utan det framställdes i texten som självklart för honom att hans barn skulle få ta del 

av dessa aktiviteter tillhandahållana av förskolan. En intressant tanke vore hur samma innehåll 

hade framställts i en text av Bagge Wahlgren, men den tanken återkom författarna till i 

diskussionen.  

  5.2 Föräldraskapskonflikter 

I Är det fest så är det märktes ”vi-mot-dem” känslan som mest, det syntes att allmänheten hade 

ett sätt att uppfostra barn på som Melin inte tyckte var det bästa sättet. I den här texten 

framställdes även maktförhållanden och en slags maktkamp. Det var allmänhetens åsikt kring 

barnuppfostran som ställdes mot Melins. Om barnet inte uppfostras enligt samhällets normer, 

skulle detta inte påverka barnet negativt. Texten uttryckte att barn skulle få göra sådant som de 

önskade göra om det gjorde dem lyckliga. Detta även om deras önskan gick emot de kriterier 

som samhället satt upp om hur en bra förälder ska vara. Olika maktförhållanden syntes, där 

barnens föräldrar skulle välja om barnen ska få äta “morötter” eller “pommes” till maten. Här 

visade föräldrarna att de ville att barnen ska växa upp i en hälsosam miljö. 
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 Medan Melins text framställde dessa föräldrar som tråkiga och visade genom den 

framställningen att han visste vad som var bäst för deras barn. Texten ifrågasatte dessa föräldrar 

genom undra om andra saker som gjorde barnen lyckliga också skulle tas ifrån dem. Skulle inte 

barnen “få julklappar” eller få se på “amerikanska tecknade filmer”? Framställningen av de 

andra föräldrarna visade på en mångfals av inställningar, att olika föräldrar ser på föräldraskap 

på olika sätt. Det blev tydligt att en maktkamp utspelades sig i texten, mellan olika 

uppfostringssätt. Med ordval som “Happening” uttryckte texten att barnet skulle få den fulla 

upplevelsen när de är McDonalds, föräldrar som tog ifrån barnen denna glädje stred mot det 

rätta sättet att uppfostra barn på. En intressant punkt att ta upp här var att andra människors 

uppfattningar blev föremål för kritik i hans texter, både i detta inlägg och i flera av de andra 

som analyserades, medan hans åsikter aldrig framställdes som föremål för kritik. Detta till 

skillnad från Bagge Wahlgrens vars texter i nästan alla fall som analyserades framställde 

henne som föremål för kritik.  

I Bagge Wahlgrens blogg fanns en annan aspekt på föräldraskap och kritik som syntes i inlägget 

Kit. Där fanns det underförstått att kritiken hon fått för att hon inte ville visa bilder på barnet 

berodde på att hon var känd och att kända människor förväntades dela med sig av allt. Citatet 

visade irritation mot den kritik hon fått för att hon inte hade lagt upp bilder ännu: 

 Det är av just den anledningen som gör att vi som familj känner att vi för tillfället inte vill lägga upp 

en bild på vår son. Sen får man inte heller glömma att Kit bara är 12 dagar gammal, allting har sin 

tid, men det är vi som familj som väljer när det känns ok att göra det (2011-10-31). 

I texten behandlades även kändisskapet:  

Vi som kända har ingen skyldighet att visa en bild på våra barn. Det är inte vår plikt. Jag tror att även 

du underbara läsare med stort hjärta som skriver här skulle tänka till innan du la upp en bild på ditt 

barn efter det som skrivits här (2011-10-31). 

Det intressanta här var inte kändisskapet, utan hur texten använde ordet ”familj.” Det var 

familjen som bestämde, det handlade om vad som var bäst för dem som familj. Det märktes att 

texten särskilde ordet ”familj” från Bagge Wahlgren. För att kunna poängtera att något var 

viktigt och för att inte bli ifrågasatt användes ordet ”familj”. Ett annat exempel som gav samma 

resultat var när t barnets pappa tillsammans med Bagge Wahlgren användes för att ge mer tyngd 

åt texten. För att ge textens framställning mer auktoritet.  

Ett exempel på när framställningar av Bagge Wahlgrens mammaroll åtföljs av ett resonemang 

kring pappan syns i det här citatet från inlägget Fortsättning följer om arbetande mammor: 
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I början är barnet beroende av mamman på grund av att hon ammar och barnet och de blir väldigt 

bundna till varandra. Men det finns ju inget som hindrar så länge det funkar för barnet att man som 

mamma pumpar ut mjölk emellanåt och låter sin man vara delaktig i denna härliga mysiga stund 

som det innebär att ge sitt barn mat. Det gör ju bara att barnet knyter an lika mycket till sin pappa 

som sin mamma i början. Så om detta funkar ser jag som sagt inga nackdelar med att jobba någon 

dag i veckan och min man får spendera tid ensam med vårt barn. Det finns inget att förlora på det 

bara att vinna. (2011-10-15) 

Textens fokus låg här på både Bagge Wahlgren och på barnets pappa och en tolkning var att det 

berodde på att potentiell kritik för den åsikt som framställdes i texten då kunde delas och bli 

bådas börda. Genom att se citatet i relation till Melins blogg var en intressant upptäckt att han i 

inget av de inlägg som studerats hänvisade till sitt barns mamma. I Melins texter där barnet eller 

föräldraskapet framställdes fanns mamman inte med i bilden. 

  5.3 Yrke 

I Bagge Wahlgrens blogg var yrket som sagt något som innehållet i hennes texter ständigt 

återkom till. Det var också som tidigare nämnts tydligt att hon ständigt framställdes som att hon 

behövde rättfärdiga att hon jobbade och försvara sitt beslut att återvända till arbetet direkt efter 

barnets födsel. Genom att göra detta förminskades yrkesrollens betydelse medan föräldrarollen 

stärktes. Det fanns som sagt en tydlig rollkonflikt som bottnade i konflikten mellan de 

alternativa och dominanta diskurserna som konstruerade och konstruerades av normer och 

roller i samhället.  

Precis som Loke, Harp & Bachman (2011) konstaterade i sin studie, blev det i texterna tydligt 

att kritiken mot framställning av Bagge Wahlgrens yrkesroll påverkades av pappans roll i det 

hela. I den studien var det den kvinna vars man stannade hemma med barnet som fick mest 

kritik. I bloggen poängterades ständigt hur lite tid pappan faktiskt måste ha huvudansvaret för 

barnet, förhoppningen var att på så vis undvika kritiken eller möta möjlig kritik. I alla texter 

framgick att kritik var vanligt förekommande, texterna förhöll sig alltid till kritiken. Som synes 

i de tidigare analyserade citaten från Uppfräschad mamma och Kit. Eftersom det fanns en 

medvetenhet potentiell kritik, uttryckte texterna en önskan att hon motverka kritik. Ett sätt som 

denna önskan att motverka kritik syntes i texterna var genom det ständiga rättfärdigandet av de 

val hon gjort.  

Hos Melin presenterades hans syn på sin egen och andra pappors yrkesroller i inlägget Att 

vara hemmaman och i Lite kort om föredraget. Att vara hemmaman var en kommentar på en 

artikel från Aftonbladet. Artikeln handlade om män som ville vara hemma på heltid med sitt 
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barn medan mamman arbetade. Den uppgav också att det var många män i Sverige som skulle 

kunna tänka sig att vara hemmamän. I Att vara hemmaman nämndes mammans roll något som 

Melin tidigare inte lagt någon vikt vid. För att kunna urskilja vad han egentligen tyckte om 

frågan valdes ett citat ut för närmare undersökning: 

Vad skulle alla de här männen göra på dagarna? Deras polare jobbar ju. Skulle de inte sakna det 

sociala umgänget som man i alla fall har på många arbetsplatser? Och hur många tvättmaskiner, 

diskmaskiner och bakmaskiner och allt vad det är kan man fylla på en dag? Hur lång tid tar det att 

dammsuga en trerummare? (2011-10-25) 

 Melin ställde här en rad frågor men det var uppenbart att han själv redan svarat på dem, 

frågornas funktion i texten var att stödja det argument som förespråkades nämligen att pappor 

inte skulle vilja vara hemma på heltid. Den första frågan satte tonen för de övriga. 

Konstaterandet att alla deras vänner skulle arbeta kändes en aning ignorant eftersom det 

antagligen var så att pappor som var hemma på heltid skaffade andra vänner som de träffat 

när de gjorde saker med sina barn.  

Sedan radade Melin upp hushållssysslor med den implicita meningen att ingen av de sysslorna 

tar särskilt lång tid eller är särskilt utmanande varken på en intellektuell eller fysisk nivå för 

männen. Det tolkades som att han anser att kvinnor som var hemma med barnen inte hade ett 

särskilt tufft jobb, och att de inte heller behövde bli lika intellektuellt stimulerade eller ha 

samma sociala umgänge som männen. På det stora hela gav framställningen av Melin i texten 

intrycket av att han inte höll med de pappor som ville vara hemma på heltid. Att vara hemma 

med barnen framställdes varken som manligt eller önskvärt. Precis som Hagström (2001) 

konstaterade i sin studie visade den här texten implicit att mamman var den med huvudansvar 

för barnet medan pappans ansvar var mer till sig själv och sina egna intressen så som 

umgänge och intellektuell stimulans. En pappa som valde att ignorera sina egna behov 

riskerade att skapa en konflikt mellan föräldraroll, könsroll och yrkesroll, en konflikt som i 

Melins text framställdes som onödig. Det framgår tydligt i texten vilka egenskaper en pappa 

ska ha och vilka egenskaper en man ska ha samt hur dessa egenskaper hör ihop med mannens 

yrkesroll.  

Magnusson (2006) beskrev också i sin studie att när män yrkesarbetade och hade en stark 

yrkesidentitet förlorade pappan sin föräldraidentitet, vilket betydde att pappor som har en 

stark yrkesidentitet inte var lika bra föräldrar än de pappor som inte hade det. Klint och 

Johansson (2010) talade om att när pappor tog ut föräldraledighet blev de orättvis behandlade. 

Denna behandling stöddes indirekt genom framställningen av hemmapapporna i Melins text, 
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det blev tydligt att resonemanget kring att pappan skulle vara hemma var något som bryter 

mot normerna. Det var inte accepterat i de mamma- och pappadiskurserna som konstruerades 

och reproducerades.  

I Lite kort om föredraget fanns en känsla att Melin är avslappnad i sin roll som yrkesman, 

som i detta citat:  

  Nåväl vi skyndade på och fick våra applåder (2011-10-17). 

Citatet följde på ett stycke där Melin förklarat att de misslyckats med bitar av föredraget, 

något som han med citatet visade inte berörde honom negativt utan han var så pass säker i sig 

själv och sin yrkesroll att han bara körde på. Om samma innehåll publicerats i en text i bagge 

Wahlgrens blogg hade framställts på ett helt annat sätt, om det tagits upp alls. Det här kunde 

kopplas till studien av Armstrong och McAdams (2009) där bloggläsare fick avgöra vilken 

blogg de tyckte var mest trovärdig, det visade sig att männens blogginlägg ansågs mer 

trovärdiga än kvinnans. Utifrån det resultatet tolkades det som att Melin inte behövde oroa sig 

för att bli ifrågasatt av läsarna på samma sätt som Bagge Wahlgren, därför hade han råd att ha 

en mer avslappnad inställning och dela med sig av sina misstag.  

Bagge Wahlgren påstpd i det här citatet från Uppfräschad mamma att hennes familj var 

jämställd:  

Man pratar så mycket om jämställdhet och att det är så viktigt att man delar föräldraansvaret. Och 

faktum är att om det inte hade varit för att jag hade ammat mitt barn så hade det inte spelat någon roll 

vem av oss föräldrar som jobbade eller stannade hemma med barnet (2011-10-10) 

Magnusson (2006) diskuterade i sin studie olika grader av jämställdhet inom familjer. I de 

minst jämställda familjerna tenderade männen att vara mer arbetsorienterade än kvinnorna. 

Kvinnorna i dessa familjer tenderade i sin tur att vara mer barn- och hemorienterade än 

männen. Som uppsatsen tidigare nämnt anpassar kvinnan sitt arbetsengagemang efter 

familjens behov, mannen anpassar sig till arbetsplatsen behov. I de mest jämställda familjerna 

som intervjuades fanns det en balans där båda föräldrarna antingen är lika arbetsorienterade 

eller lika familjeorienterade. 

Intrycket som Bagge Wahlgrens blogginlägg gav var att både hon och hennes man var lika 

arbetsorienterade och familjeorienterade. Ändå var inte jämställdhetsdiskursen den diskurs som 

framgick tydligast i inläggen, de diskurser som dominerade var istället de om hur man skulle 

vara som förälder, som mamma och som kvinna. I Melins blogg framgick att både han och hans 
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fru arbetade, de verkade alltså både vara arbetsorienterade vilket skulle kunna tala för att de 

levde ett jämställt familjeliv. Däremot existerade ingen jämställdhetsdiskurs i hans inlägg, det 

var snarare så att de åsikter han uttryckte i sina texter gick emot jämställdhetsdiskursen. Melins 

brist på jämställdhetsdiskurs syntes främst i inlägget Att vara hemmaman exempelvis i det citat 

som tidigare redogjorts för där han nedvärderade hushållssysslor.   

Som kontrast till bristen på jämställdhetsdiskurser i Melins inlägg förde han ändå en 

diskussion om vikten att kalla förskola för just förskola i inlägget Dagis. Citatet lyder:  

För mig är dagis ingen förvaring. Det är en skola med pedagoger som ser till att barnen utvecklas 

(2011-10-28) 

 Om allmänheten använde orden dagis och dagisfröken framstod det inte som en plats där 

barnen fick lära sig saker och yrket framstod inte som särskilt högt värderat. Om ordet 

förskola användes visad det en mer auktoritär användning av ordet. Även om Melin också 

skrev att det för honom inte hade någon betydelse om människor kallade det pedagoger eller 

dagisfröknar, som syns i det här citatet:  

Om man sedan kallar dem för pedagoger eller fröknar spelar mindre roll för mig (2011-10-28).  

Det var inte betydelsefullt för honom men det hade en stor betydelse för det intryck det gav att 

han faktiskt visade att han förstår att orden hade betydelse för de som arbetade där. Hans 

personliga beskrivning var den mer pedagogiska vilket innebar att han hade en stark 

övertygelse för yrkets status. Genom att visa den förståelsen visade han också att han 

respekterar ett kvinnodominerat yrke med sysslor som han i tidigare inlägg sett ner på när det 

var i kontexten att männen skulle utföra dem. Att han respekterade kvinnor som gjorde 

samma saker som männen i Att vara hemmaman skulle göra om de fick vara just hemmamän, 

medan han inte visade samma respekt för de männen, tydde på en skevhet i hans syn. En 

skevhet som möjligen berodde på hans inställning till manligt och kvinnligt.  

Yrkesrollen så som den framstod i Bagge Wahlgrens inlägg stod i kontrast till kvinnans 

traditionella könsroll, den utmanade könsrollen och på så sätt också föräldrarollen. Däremot så 

som kvinnans yrkesroll beskrevs i Melins inlägg, med kvinnliga förskolepedagoger som 

exempel, fanns inte samma konflikt med könsrollen. En kvinna som arbetade när hon precis fått 

barn, bröt mot rollen av kvinnan som underlägsen mannen och det bröt mot föräldrarollen med 

mamman som den omvårdande. Kvinnans yrkesroll så som den framställdes i Bagge 

Wahlgrens inlägg kunde påverka kvinnans föräldraroll och med tiden förändra den. På så vis 
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kunde genusordningens makt över föräldraskapet brytas.  

Konflikten mellan yrkesrollen och mammarollen, var väldigt påtaglig och det syntes i texterna 

att Bagge Wahlgren själv hade svårt att förhålla sig till konflikten. Att hon själv hade svårt att se 

den här konflikten trots att hon uppenbarligen var medveten om att hon motsade sig själv, då 

konflikten ständigt konstruerades i hennes texter, berodde på makten som genusordningen hade 

över henne. Makten ansågs vara självklar och naturlig vilket gjorde att rollerna också sågs på 

samma sätt och när en konflikt i stil med denna uppstått blir det svårt för människor att 

identifiera var felet sitter.  

Kuperberg & Stone (2007) kunde genom sin studie urskilja tre teman som påverkade kvinnors 

yrkesroll efter att de blivit mammor. Ett tema var att familjen kom i första hand, det syns även i 

Bagge Wahlgrens inlägg. Hon förde ofta fram argumentet att hennes arbete inte störde familjen 

utan snarare var bra för familjen. Ett annat tema var mammaeliten, i Bagge Wahlgrens fall var 

mammaeliten de hon ständigt försvarade sig mot i sina inlägg, de representerade den dominanta 

föräldradiskursen som hotades av en stark yrkesroll hos mammor. Det tredje temat som 

Kuperberg & Stone kom fram till handlade om och att göra val. Att det fanns en valfrihet där 

kvinnan kunde välja att återvända till arbetet eller att stanna hemma med barnet, de diskuterade 

även att denna valfrihet inte nödvändigtvis var så fri som den verkade. Detta var tydligt i Bagge 

Wahlgrens texter, där hennes val att gå tillbaka till jobbet ständigt underminerades genom 

hennes egen framställning som försvagade yrkesrollen och förstärkte föräldraroll som ett 

verktyg för att kunna försvara sitt val. Det tydde på att valet inte var det accepterade, eller det 

som ansågs vara rätt, vilket betydde att olika valmöjligheter hade olika konsekvenser. Det fanns 

inget val som var fritt från kritik, men en valmöjlighet var alltid mer allmänt accepterad än en 

annan. Det var det val som stödde den dominanta föräldrarollen. 

   5.4 Genus 

Vad som ansågs vara manligt och kvinnligt påverkades av de könsroller som samhället och 

genusordningen hade skapat och i samtliga blogginlägg reproducerades dessa genom de olika 

förväntningar som män och kvinnor hade på sig. Främst syntes kvinnans könsroll i Bagge 

Wahlgrens inlägg då hon var kvinna men hon förhöll sig även till mannens roll. Det som var 

kvinnligt enligt de inlägg hon skrivit var att vara en bra mamma, vara vårdande, omtänksam och 

att framhäva sin man. Detta är i alla fall så som uppsatsförfattarna tolkat hennes inlägg. Det 

syntes även en alternativ könsroll för kvinnan, att ha karriär, vara smart och stark. Det blev 
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tydligt att den dominerande könsrollen var den första, mer traditionella. Däremot försvarade 

Bagge Wahlgren ständigt den andra rollen i sina inlägg, särskilt genom hennes försvar av rätten 

att jobba. Genusordningen i samhället som sade att män var värda mer än kvinnor syntes 

tydligt i konflikten mellan Bagge Wahlgrens ståndpunkt att hon och hennes man är jämställda 

och att hennes val att arbeta var ett tecken på detta. I samhället fanns normer som ansåg att 

mammor skulle ägna sig fullständigt åt sitt barn och inte åt något annat. Män hade inte den 

förväntningen på sig av samhället.  

I Melins blogg visades hans åsikter kring manlighet och den manliga könsrollen tydligast i 

inlägget Att vara hemmapappa. Hans tidigare åsikter om att vara den nya fadern var som 

bortblåsta. Här skulle en interdiskursiv konflikt mellan den nya pappadiskursen och den 

dominerande pappasdiskursen kunna finnas men det gjorde de inte, inte heller syntes någon 

konflikt mellan mannens könsroll och föräldraroll som för Bagge Wahlgren. I alla tidigare 

inläggen syntes den omhändertagande fadern som själv kunde tänka kritiskt och ville barnets 

bästa. I inlägget tyckte han som framgick i det citat som tidigare redogjorts för att det inte var 

tillräckligt stimulerande att vara hemmaman och att det inte var tillräckligt utmanande för en 

man. Melin rörde sig fritt och obesvärat mellan den nya och den dominanta pappadiskursen. 

Ordval som Melin använde allt som oftast sig av var ”Hörreni” ett ord som syntes i alla hans 

inlägg för att utrycka någon gemenskap gentemot honom och hans bloggläsare och ett sätt att 

skapa en inledande kontakt. Texten uttryckte samtidigt ett sätt för Melin att poängtera att 

”Hörreni” jag har detta att säga och ni ska på något sätt hålla med mig om det. Dessutom visar 

Melins användning av ”Hörreni” på att han vill vara lättsam och rolig. Genom att använda en 

komisk och lättsam ton i sina inlägg distanserar han sig från papparollen samtidigt som han är 

en del av den. En annan tolkning av detta var att Melin i sin blogg inte bara uttalara sig som 

pappa till andra pappor utan också som producent till sina kunder, därför finns det en viss 

PR-poäng i uttrycket ”Hörreni”, enligt uppsatsförfattarna. Alla Melins inlägg hade den här 

lättsamma och humoristiska tonen vilket visade på en stor diskursiv skillnad mellan hans blogg 

och Bagge Wahlgrens eftersom hon i sina inlägg visar upp en allvarligare sida.  

Intertextualitet syntes i ett av inläggen där Bagge Wahlgren citerade en hel krönika från 

Aftonbladet. Krönikan var skriven av en man och handlade om hans roll som pappa och 

samhällets kritik mot mammor, särskilt mammor som arbetade när barnen var små. Hon 

använde krönikan för att stödja sina egna argument för brytandet av den dominanta 

föräldrarollen och de dominanta könsrollerna i samhället genom en mer aktiv yrkesroll. I och 
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med detta citat gavs även en inblick i pappans roll i det hela, en viktig poäng var att papporna 

slapp undan moraluppläxningarna som mammorna fått ta emot men detta enbart för att de inte 

räknade som likvärdiga föräldrar.  

En annan aspekt att titta på för att urskilja manligt och kvinnligt i bloggtexterna var genom att 

fokusera på tilltalet. Tilltalet som Bagge Wahlgren använde sig av i alla inlägg var personligt, 

hon refererade till läsaren som du och hon använde ett språk som vanligtvis används vid samtal 

med vänner. Ändå lyckades hon upprätta en distans mellan henne själv och läsaren. När ämnet 

hon skrev om gränsade till att bli för personligt och privat, valde hon att uttrycka sig på ett sätt 

som skapade distans. Hade hon skrivit en blogg som bara riktade sig till hennes släkt och 

vänner, hade hon inte skapat samma distans. Sättet hon skriver på i sina inlägg gav också ett 

något osäkert intryck och även när hon försvarade framställdes hennes försvar på ett artigt och 

nästan ursäktande vis i texterna. Exempel på hennes tilltal och språkbruk syntes i olika citat från 

inlägget Tack för alla fina gratulationer. I det här citatet syntes det personliga men ändå 

aningen distanserade tilltalet:  

 Tack alla underbara bloggläsare för era fina gratulationer som ni har skickat! Jag har läst alla era 

kommentarer och blir så varm i hjärtat av era hälsningar (2011-10-27). 

 Texten uttryckte här starka känslor för läsarna men distanserade ändå Bagge Wahlgren från 

dem genom att poängtera att de är hennes läsare och att hälsningarna hon läst kommit från 

kommentarerna och inte personligen. 

Hennes osäkerhet framkom i språkbruket i det här citatet:  

Det var väldigt viktigt för mig att denna vecka vara helt fokuserad på lillen och att riktigt komma 

tillrätta här hemma. Så av den anledningen valde jag att inte blogga på ett tag. Men nu är jag tillbaka 

och bloggar som vanligt. En till sak som är precis som vanligt är att jag kommer vara tillbaka i rutan 

igen i morgondagens Idol-sändning (2011-10-27). 

Osäkerheten tolkades som att Bagge Wahlgren ville förklara sig, både förklara sin frånvaro från 

bloggandet och förklara att tillbakagången till arbetet inte var något annorlunda utan bara en 

återgång till det normala. Detta resonemang kunde jämföras med resultatet från studien av 

iranska bloggare som Bordbar (2010) utförde, där visade det sig att kvinnliga bloggare var 

artigare och mer benägna att visa känslor än de manliga. Det blev tydligt att bloggen riktade sig 

till en större allmänhet, och även om kontexten var att den befann sig på en portal för föräldrar 

som bloggar framgick det i texten att hon förstått att inte bara föräldrar läste hennes inlägg.  

I likhet med resultatet från Bordbar (2010) var Melin som manlig bloggare mer bestämd och 
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aktiv i sitt språk, i jämförelse med Bagge Wahlgren. Däremot var tilltalet som Melin använd sig 

av också personligt eftersom bloggläsarna fick veta hans personliga åsikter och hur hans vardag 

ser ut. Han inkluderar gärna bloggläsarna i sitt liv genom att han ville att de skulle ge honom 

tips och råd och att bloggläsarna skulle kommentera mera eftersom han ville ha respons på sina 

inlägg. Kontexten som Melin använde sig av var en egenskapad bloggportal, det fanns 

ingenting i texterna som sade att något var för privat eller för strikt. Han valde själv att dela med 

sig av sig själv utan att det blev för personligt eller för stelt för att hans personlighet inte skulle 

komma till uttryck i blogginläggen. En övergripande kontext som både Melins och Bagge 

Wahlgrens bloggar befann sig inom var genusordningen vilket gick att koppla till alla diskurser 

och uttryck för könsroller och normer som fanns i deras inlägg.  

Bloggens etablering påverkade endast Melin på det sättet att han skrev om Coola pappor eller 

föreläsningarna som han höll på det ämnet, ett ämne som han bara hade möjlighet att hålla 

föreläsningar om på grund av bloggens etablering. Det verkade inte som att etableringen 

hindrade hans sätt att utrycka sig själv eller att på något sätt yttra sin åsikt eftersom han hade 

starka åsikter gentemot olika ämnen. Det här kan också kopplas till studien av Armstrong och 

McAdams (2009) uppsatsförfattarna tänkte sig att det även gick att applicera deras resultat 

utanför en bloggkontext. Resultatet som visade att manliga bloggare ansågs vara mer 

trovärdiga än kvinnliga kunde också tyda på att mäns åsikter oavsett i vilket format de 

uttrycktes, uppfattades som mer trovärdiga än kvinnors. Att Melin inte tvekade att uttrycka 

sina åsikter i bloggen och inte förväntade sig att bli ifrågasatt kunde alltså bero på för det 

första att hans blogg uppfattades som trovärdig och för det andra att han som man uppfattades 

som trovärdig oavsett kontext.  

Exempelvis i Att vara hemmaman gick han emot en tidnings åsikt för att berätta sina egna 

tankar och idéer om artikeln. Bloggen var självklart inte lika personlig som om den skulle varit 

riktad till endast nära och kära och som person fick vi inte följa alla delar i hans liv utan endast 

segment som han själv har valt ut för att visa omvärlden. Bloggens målgrupp var även här andra 

föräldrar eftersom bloggportalen var skapad för och till föräldrar men det fanns även olika 

sekundära målgrupper. Det var svårt att ge konkreta exempel på tilltalet och språkbruket i 

Melins blogg utöver de citat som tidigare redogjorts för, överlag kunde konstateras att han ofta 

har ett självsäkert tilltal utan sårbarhet som visserligen var personligt men också indikerade att 

ingenting som läsaren kunde ha att säga påverkade honom.  
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I Melins texter framställdes han som någon som tog ställning för rådande normer kring 

manlighet. De framställdes som självklara för honom och borde inte förändras. Genom detta 

tog han också ställning för den dominanta föräldradiskursen som i exemplet från Att vara 

hemmaman som främst sade att män inte fann sina barns sällskap tillräckligt tillfredsställande 

för att de alltid skulle vilja vara med dem. Könsrollerna ifrågasattes hela tiden i Bagge 

Wahlgrens blogg, men på ett osäkert sätt. Det fanns inga inslag i texterna som egentligen 

stärkte männens position, men heller inget som försvagade den. Även makten över språket, 

vad som definieras som manligt och kvinnligt, fanns beskrivet i Melins blogg. Texten i hans 

inlägg framställde det som omanligt att stanna hemma med sitt barn och visade att mannen 

inte skulle finna detta liv produktivt. Detta gav även uttryck för genusordningen att mannen 

ska ut och arbeta medan kvinnan fann det mer naturligt att vara hemma och passa barnen.  

Med hjälp av genusteorin som låg till grund för hela analysen hittades olika fragment i Melins 

texter som tydde på att kvinnans och mannens roll inte hade utvecklas eftersom mannen, som 

i detta fall är Melin, inte var villig att förändra sina idéer om manlighet. Feminismen sade att 

män och kvinna skulle vara jämlika och att det skulle finnas jämställdhet. Men Melins synsätt 

visade att även om bilden av den nya fadern hade utvecklats fanns det ojämställdhet och en 

genussyn som inte ändrats utan som fortfarande reproducerade den gamla genusordningen.  

I Melins blogg syntes könsrollerna som sagt allra tydligast i inlägget Att vara hemmaman. Där 

konstruerades två diskurser kring manlighet och två diskurser kring manligt föräldraskap. 

Dessa två ställdes mot varandra i och med Melins ställningstagande mot de män som önskade 

vara hemma mer. Det fanns två typer av konsensus här, alltså två typer av organiserat 

samtycker, den att männen inte skulle vara hemma med barnen mer än vad de måste och den 

att män skulle vilja vara hemma med barnen så mycket som möjligt. Detta visade på två olika 

förhållanden till föräldraskap i samhället. Jämställdhetsdiskursen som förespråkade lika 

villkor mellan könen och uppmuntrade pappans umgänge och önskan att vara hemma med 

barnet, och den dominanta föräldraskapsdiskursen. Föräldraskapsdiskursen som förespråkade 

mannen som familjens försörjare var fortfarande stark. Diskurser om manlighet och faderskap 

krockade här, eftersom en man inte kunde få tillräckligt mycket tillfredsställelse av att bara 

vara pappa.  

Sist men inte minst ville uppsatsförfattarna uppmärksamma en tydlig genusmarkör. Det var 

viktigt att belysa att när Melin ställde frågor i sina inlägg var det för att förstärka sin åsikt, och 

visa sin självsäkerhet. Undantaget var i Vällingen där han istället ställde frågan för att visa sin 
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prestigelösa inställning till faderskapet.  När Bagge Wahlgren ställde frågor i sina inlägg 

fungerade dessa omedvetet som verktyg att försvaga hennes åsikt. Det här baseradess på idéer 

om kvinnligt och manligt med mannen som stark och kvinnan som svag, och samma tendenser 

syntes i studien om onlineidentiteter i Iran som Bordbar (2010) genomförde. Där hade kvinnor 

en mjukare framtoning och mannen en mer bestämd sådan. Det var Melin och Bagge 

Wahlgrens val av språkbruk i de olika inläggen som reproducerade de rådande synsätten på vad 

som ansågs vara kvinnligt och manligt.  

  6. DISKUSSION  

  6.1 Hur framställs föräldraskap i bloggtexterna? 

Frågeställningen löd: Hur framställs föräldraskap i bloggtexterna? Båda två skrev om både 

sitt eget och andras föräldraskap men Melins texter uttryckte oftast åsikter kring andras 

föräldraskap medan Bagge Wahlgrens texter förhöll sig till andra föräldrars åsikter kring 

hennes eget föräldraskap. Det viktigaste resultatet var interdiskursiviteten och konflikten 

mellan de nya och de traditionella föräldradiskurserna. Att Melin kunde flytta sig mellan den 

nya pappan och den dominanta pappadiskursen utan problem medan Bagge Wahlgren inte ens 

kunde förstå att det fanns en alternativ mammadiskurs att flytta till trots att hon i sina texter 

omedvetet konstruerade en sådan diskurs.  

Eftersom Sverige är ett någorlunda jämställt land idag har det blivit självklart att också 

mammor yrkesarbetar, likaså har det blivit vanligt att också papporna är föräldralediga. 

Däremot syntes olika grader av acceptans för detta, som att Melin i sina texter uttryckte 

åsikten att en bra pappa var hemma med sitt barn under en kortare period medan det var litet 

medan det var fel att vara hemma med det permanent. Eller att Bagge Wahlgren i sina texter 

framställdes som att hon fick kritik för att hon ville återgå till arbetet så nära inpå barnets 

födsel just för att hon förväntades vara den med ansvaret för barnet särskilt vid sådan ung 

ålder. Hade barnet varit äldre hade kritiken inte varit densamma, vilket visades i och med att 

hon inte kritiserades för sitt arbete innan födseln av hennes yngsta barn trots att hon hade ett 

barn tidigare. En annan aspekt på jämställdhetsdiskursen var att ordet jämställdhet kunde 

betyda olika saker för olika människor, vilket naturligtvis också speglas i Bagge Wahlgren och 

Melin (Klint & Johansson 2010: 27). För henne kunde jämställdhet betyda en sak medan det 

betydde något annat för honom. I analysen konstaterades att Bagge Wahlgren ansåg att hennes 

familj var jämställd eftersom hon kunde återgå till arbetet och hennes man ville vara en 
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närvarande pappa åt deras barn. I Melins inlägg sades det aldrig rakt ut att de var jämställda 

men då både han och hans fru arbetar, gjordes ändå den tolkningen.  

Jämställdhetsdiskursen i kombination med Bagge Wahlgrens yrkesroll och starka 

yrkesidentitet utmanade den dominanta traditionella mammadiskursen och utvecklade en ny 

alternativ mammadiskurs. Detta var en långsam och till viss del smärtsam process som 

resulterade i hennes rättfärdigande och själv-ifrågasättande. Anledningen till att den 

alternativa mammadiskursen knappt fått rum utan mest manifesterar sig i rollkonflikten är för 

att Bagge Wahlgren misslyckades med att ifrågasätta det rådande tillståndet. Texterna 

uttryckete en utmanande inställning i och med hennes försvarande av rätten att gå till arbetet 

men den inställningen lyckades inte bära frukt då hon ständigt i samband med uttryck av 

motståns också uttryckte svaghet. Det var som att hon inte riktigt vill ifrågasätta den 

självklara ordningen samtidigt som hon så uppenbart gjorde just det.  Det här såg 

uppsatsförfattarna som ett uttryck för genusordningen som skapade maktrelationer mellan 

kvinnor och män och konstruerade och reproducerade normer för vad som var manligt och 

kvinnligt (Pilcher & Whelehan 2004:61–64).  

Det visade genusordningens makt över kvinnan, kvinnans underlägsenhet till mannen 

speglades i Bagge Wahlgrens inställning till sig själv som både kvinna och mamma. Bagge 

Wahlgren hade ingen möjlighet att skynda på eller egentligen alls påverka den process som 

skapade en alternativ mammadiskurs i hennes liv, inte heller kunde hon se att en sådan 

alternativ mammadiskurs redan finns i andra kontexter utanför hennes egen och kliva in i den.  

  6.2 Hur framställs yrkesroller i bloggtexterna? 

Frågeställningen löd: Hur framställs yrkesroller i bloggtexterna? Det korta svaret är att Bagge 

Wahlgren alltid skrev om sin yrkesroll i konflikt med sin roll som förälder och kvinna medan 

Melin inte visade upp en sådan rollkonflikt. När han skrev om sitt yrke var han självsäker och 

samma självsäkerhet fanns när han skrev om andra pappors inställning till yrke kontra 

föräldraledighet. Ett viktigt resultat här var att han kopplade manligt föräldraskap till en stark 

yrkesidentitet hos mannen, och att det skulle kunna uppstå en rollkonflikt mellan den nya 

pappan som brydde sig mer om sitt barn än sitt arbete men att den konflikten uteblev. Bagge 

Wahlgren å sin sida levde ständigt i den rollkonflikten. Detta var återigen ett uttryck för 

genusordningen.  
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När Bagge Wahlgren fött sitt barn var hon oavsett önskan tvungen att vara hemma med sitt 

barn, precis som hon nämnde när hon diskuterade jämställdhet i familjen. Melin kunde återgå 

till arbetet precis när han ville men han förespråkade i texterna en kortare period av 

föräldraledighet för pappor, däremot satte han sig starkt emot att pappor ska vara hemma med 

barnen på heltid. Kontrasten mellan hans syn på pappor som var hemma och tar hand om 

barnen istället för att yrkesarbeta och hans syn på kvinnliga förskolepedagoger, var 

anmärkningsvärd. Genom det sätt han uttryckte sig på när han skrev om pappor som vill vara 

hemma och om förskolepedagoger förstärkte Melin de olikheter mellan könen som redan 

skapats i diskurs och konstruerats med språket. Genom att benämna något som antingen 

manligt eller kvinnligt, skapas skillnader mellan män och kvinnor som inte är biologiska 

(Simpson 1997:202). Det finns egentligen inget som säger att yrkesarbete är för män och 

barnpassning är för kvinnor, men genom att han antydde att det var så blev det en sanning.  

  6.3 På vilket sätt syns föreställningar om manligt och kvinnligt i bloggtexterna? 

Frågeställningen löd: På vilket sätt syns föreställningar om manligt och kvinnligt i 

bloggtexterna? Svaret var ganska enkelt, manligt var enligt Melins framställning i texterna att 

vara en omtänksam och självsäker, yrkesarbetande pappa. Kvinnligt var enligt honom att vara 

omvårdande. Samma sak uttryckte också Bagge Wahlgren i sina texter, det omvårdande och 

omtänksamma var det kvinnliga. Samtidigt visade hon en ny sida av kvinnlighet i samband med 

hennes ståndpunkt om yrkesrollen. Från genusteorin var det viktigt att ha i åtanke att kvinnligt 

och manligt är sociala konstruktioner som konstrueras via språk och i diskurser. Det är inte 

heller neutrala konstruktioner utan de påverkas av maktrelationerna i samhället (Kramare, 

Lazar & West 1997: 119-120). Alltså påverkades vad Melin och Bagge Wahlgren ansåg vara 

kvinnligt och manligt både av tidigare konstruktioner och diskurser men också av 

genusordningen. Ett viktigt resultat här var också att vad de ansåg vara manligt och kvinnligt 

inte bara syntes i det de uttryckligen sade utan också i det sätt de uttryckte sig på när de skrev 

om helt andra saker.  

En sak som uppsatsförfattaren funderade på var hur det skulle ha sett ut om Bagge Wahlgren 

varit avsändare på ett av Melins inlägg och tvärtom. Vid val av språkbruk, kunde 

språkanvändarna, i det här fallet Melin och Bagge Wahlgren, välja att acceptera eller utmana 

det rådande tillståndet i samhället (Kramare, Lazar & West 1997: 120-121). Eftersom det fanns 

ett dialektiskt förhållande mellan språk eller diskurs och kontexten som i det här fallet var 

genusordningen, gick det att se att diskurserna både skapas av och skapar genusordningen och 
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de maktstrukturer som den innebär (Berglez & Olausson 2008:131). 

Om textinnehållet varit identiskt hade hon fått en våg av kritik emot sig på grund av vissa av 

Melins uttalanden och hennes inlägg skulle framstå som underliga med Melins namn istället för 

sitt eget. Om å andra sidan innehållet också påverkats av avsändarbytet hade Bagge Wahlgren 

formulerat Melins tankar på ett mer ifrågasättande och avvaktande sätt medan Melin hade tagit 

Bagge Wahlgrens inlägg och gjort varje osäkerhetsmarkör till starka påståenden. Dessutom blir 

resultatet från Bordbar (2010) studien intressant också i andra kontexter, att män i dagens 

samhälle uppfattade som mer trovärdiga än kvinnor bör ha haft viss påverkan på både Melins 

och Bagge Wahlgrens inställning till att dela med sig av sina åsikter i bloggarna.  

  7. SLUTSATS 

Slutsatsen som uppsatsförfattarna kom fram till utifrån resultaten var att det fanns konflikter 

mellan dominanta och alternativa föräldra- och könsroller, dessa konflikter i samband med 

män och kvinnors yrkesroller hade potential att förändra de dominanta rollerna och bryta 

genusordningens makt över föräldraskapet. 

  8. VIDARE FORSKING 

Det fanns ett antal punkter från uppsatsen som skulle kunna vara en bra grund för vidare 

forskning på ämnet. En sak som framtida forskare skulle göra är att välja ett större antal 

inlägg från varje blogg, dessutom skulle inläggen kunna komma från längre tidsperioder för 

att se om resultaten som den här studien kom fram till förändras över tid. En annan sak vore 

att studera ett större antal bloggar för att se om resultatet som uppsatsförfattarna kommit fram 

till går att applicera på andra bloggar i samma genrer. Dessutom vore det möjligt att utgå från 

den här studiens resultat för att sedan applicera det på andra kontexter, exempelvis i analys av 

föräldramagasin eller etnografiska studier av familjer. 
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  SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka hur den rådande genusordningen tog sig diskursiva uttryck 

i blogginläggen och därigenom konstruerade och reproducerade könsroller. Detta undersöktes 

genom att se hur det rådande synsättet i samhället kring manligt, kvinnligt och föräldraskap 

framställdes i texterna. Den metod som användes var kritisk diskursanalys eftersom CDA 

ansågs vara den bästa metoden för att kunna besvara frågeställningarna och uppnå syftet. Då 

metoden var öppen för tolkning och kunde användas på många olika sätt specificerades 

metoden genom olika analysverktyg. Olika teoretiska infallsvinklar på CDA och begrepp 

inom teorin valdes ut och lades som grund för metoden. De teoretiska begrepp som valdes ut 

hade alla för avsikt att upptäcka dolda genusskillnader och maktförhållanden i de diskurser 

som fanns i texterna. Analysen utfördes på mikro- och makronivå.  

De teoretiska begrepp som användes som analysverktyg och var väsentliga för metoden var 

makt, diskurs, kontext, intertextualitet och interdiskursivitet. Den teoretiska ramen som 

användes var också kritisk diskursanalys men basen var genusteori. Genusteorin var ett 

självklart val att använda i studien då relationen mellan kön, genus och diskurs går att koppla 

till studiens syfte. Genusteorins huvudtanke är dessutom att samhällen bygger på en 

könsbetingad maktstruktur kring hur samhällen ska organiseras och styras, med den tanken 

som grund går det att uttala sig kring skillnader mellan kvinnors och mäns föräldraskap och 

även spekulera i orsaker till dessa skillnader. Inom genusteorin var begreppen genus, 

feminism, jämställdhet och genusordning viktiga för studien   

Resultatet visade på skillnader mellan könen i framställningen av sitt föräldraskap i 

bloggarna. Pappabloggaren befann sig inom den dominanta föräldradiskursen och könsrollen 

vilket ledde till att han inte kritiserade den eller gjorde motstånd. Mammabloggaren försökte 

utmana både den dominanta föräldradiskursen och könsrollen men misslyckades eftersom 

genusordningens makt fortfarande var stark och att det fortfarande är vanligast att följa 

normerna än att välja en alternativ väg. Resultatet visade även att det finns konflikter mellan 

de dominerande diskurserna och nya alternativa diskurser, kvinnors yrkesroller påverkar 

mammadiskursen och papparollen påverkas av diskursen om den nye omtänksamme pappan. I 

sin tur påverkar dessa nya yrkesroller och föräldradiskurser kvinnors och mäns könsroller och 

kan därigenom påverka genusordningen. Slutsatsen blev att konflikterna mellan könsroller, 

föräldradiskurser och yrkesroller sakta men säkert leder en utveckling som utmanar rådande 

normer. 
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