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Abstrakt  
Syftet med den här studien är att undersöka hur föräldrar framställs i 

magasinet “Vi Föräldrar” ur ett genusperspektiv. Det är en longitudinell 

studie som undersöker hur normer kring femininitet, maskulinitet och 

sexualitet kopplat till föräldraskapet har förändrats mellan åren 1990-2015. 

Studien visar också hur media avspeglar samhället och är en del av 

reproduktionen av rådande normer. Studien har en socialkonstruktivistisk 

utgångspunkt och tolkas framförallt utifrån Yvonne Hirdmans genusteori 

och Judith Butlers queerteori. Studien använder sig av en kvalitativ metod 

där både text och bild har analyserats genom en kritisk diskursanalys av 

utvalda reportage under den givna perioden. Analysen visar att det har 

skett en förändring i hur magasinet framställer föräldraskapet. 

Traditionella könsroller minskar över tid samtidigt som ett gemensamt 

föräldraskap ökar. I början av perioden tillskrivs de två olika könen 

femininitet och maskulinitet, detta förändras till att i slutet framställa 

föräldraskapet mer könsneutralt och även ge utrymme för andra 

sexualiteter än heterosexualitet. I det delade föräldraskapet är det trots 

detta kvinnan som ges den primära föräldrarollen men det tycks vara något 

som magasinet vill förändra.   

  

Nyckelord: Föräldraskap, Genus, Könsroller, Heteronorm, “Vi Föräldrar”. 
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1. Inledning 

Sverige är idag ett av världens mest jämställda länder med en placering på tredje plats 

i World Economic Forums (WEF) index från 2018 (World Economic Forum [WEF] 

2018:8). Den höga placeringen beror på den jämställdhetskamp som har förts på flera 

områden vilken startades med kvinnors rösträtt på 1920-talet. Trots den fina 

placeringen så är det en ojämn fördelning mellan kvinnor och män på flera områden i 

landet där föräldraskapet är ett område som går att koppla till detta. Enligt 

genusteoretikern Yvonne Hirdman (2003) beror den ojämna fördelning på en historisk 

uppdelningen mellan kvinnor och män där kvinnan har setts som den 

omhändertagande medan mannen har setts som den inkomstbringande (Hirdman 

2003:80). Områden som WEF listar som ojämna mellan könen i sverige är bl.a. en 

ojämn fördelning av inkomster vid liknande arbetsuppgifter, ojämn fördelning av 

ekonomiska resurser generellt, ojämn fördelning av antalet kvinnor och män på 

arbetsmarknaden samt att kvinnor oftare är deltidsanställda och gör mer obetalt 

arbete per dag (WEF 2018:259-260).  

 

Denna longitudinella studie undersöker olika diskurser om föräldraskap i magasinet 

Vi Föräldrar under åren 1990–2015. Studien undersöker om kvinnor och män 

framställs utifrån traditionellt feminina och maskulina egenskaper, vilket då 

konserverar de traditionella könsrollerna eller om föräldraskapet framställs som 

neutralt oavsett kön, sexualitet eller familjekonstellation. Människors sexualitet och 

familjeband kan variera på många sätt, de feminina och maskulina egenskaper som 

kvinnor och män traditionellt sett har tillskrivits i samhället har dock skapat en norm 

där heterosexualitet ses som den optimala samlevnadsformen och det obligatoriska 

sättet att vara på (Butler 2005:10–11). Vi vill därför också studera om magasinet ger 

utrymme åt någon annan sexualitet än heterosexualitet och den tillhörande klassiska 

kärnfamiljen som familjekonstellation. Vi vill genom att studera detta se om 

magasinets framställning följer den politiska förändringen i Sverige över tid mot ett 

mer jämställt och inkluderande samhälle. Att studera samhället utifrån ett 

genusteoretiskt perspektiv är viktigt för att synliggöra vad som påverkar den ojämna 

fördelningen mellan kvinnor och män. 

 

Vår studie tillför detta forskningsfält en analys om hur media presenterar 

föräldraskapet ur ett genusperspektiv. Medias framställning av genus påverkar hur 

människor ser på vad som är feminint och maskulint (Hirdman 2002:8) och genom att 

media blickar in hos människor och sedan återger detta för läsaren (Hirdman 2002:43) 

återspeglas samhället och dess normer i magasinet. Människor söker idag efter 
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information om exempelvis barnuppfostran eller hur vi löser våra vardagsproblem i 

media och sociala medier liksom hos nära och kära. För att förstå våra egna problem 

vänder vi oss till andra människor som beskriver deras erfarenheter av dessa problem 

och hur de har gjort för att lösa dem (Bauman 2012:66). Magasinet Vi Föräldrar når ut 

till många människor eftersom de ger uttryck för att kunna svara på frågor angående 

problem som uppstår i vardagen, det blir som en blandning mellan en kompis och en 

expert som ger oss råd och hjälp inom föräldraskapet. Media bygger upp ett 

förtroende genom åren genom att läsaren lär känna personerna som omskrivs vilket 

skapar en nära kontakt där läsaren känner igen sig i texterna och bilderna (Hirdman 

2002:17). Media använder också en viss sorts retorik som skapar band till publiken 

(Hirdman 2002:18) vilket gör att människor känner en tillit till magasinet och dess 

kunskap angående föräldraskap. Detta gör att en analys av dess innehåll ger oss en 

bild av hur media reproducerar föräldraskap vilket är samhällsvetenskapligt och 

sociologiskt intressant. 

 

Föräldraskapet är ett område som politiken i Sverige har satsat på för att skapa 

jämställdhet, detta genom att kvinnor och män ska dela mer lika på 

föräldraförsäkringen. Genom att göra män mer involverade i föräldraledigheten så 

förändras attityderna kring föräldrarollen och hur arbetsgivare ser på kvinnor i fertil 

ålder (SOU 2005:73:253). Forskning visar också att de män som är hemma en längre 

period med sina barn får en starkare och djupare anknytning till sina barn (Almqvist 

& Duvander 2014). Förändringarna mot ett mer jämställt föräldraskap startades redan 

på 1970-talet men intensifierades 1995 genom att låsa vissa föräldradagar till 

respektive förälder (SOU 2005:73:148). Under 2000-talet har sedan fler dagar låsts till 

vardera förälder och ytterligare förändringar gjorts för att inkludera de familjer som 

inte kategoriseras som en traditionell kärnfamilj (Proposition 2014/15:124), (SOU 

2007:3).  

Det delade föräldraskapet som råder i Sverige ser dock fortfarande mamman som den 

primära föräldern, men forskning på området visar att det håller på att ske en 

förändring där gamla könsroller och det moderna könsrollsfria tänkandet 

samexisterar (Försäkringskassan 2018; Perälä-Littunen 2007:10). Det tar lång tid för 

normer och attityder att förändras, det handlar om generationsskiften och måste då 

studeras över tid. Genom att göra en longitudinell studie så synliggör vi dels hur 

föräldraskapet framställdes tidigare men också att föräldraskapet, femininitet och 

maskulinitet är något föränderligt.  

1.1 Syfte, frågeställningar och problemformulering 
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Syftet med studien är att undersöka diskurser av föräldraskap utifrån ett 

genusperspektiv mellan åren 1990-2015. Studieobjektet kommer att vara magasinet Vi 

Föräldrar som riktar sig till småbarnsföräldrar.  

 

Vår frågeställning lyder: 

Hur konstrueras femininitet och maskulinitet i relation till föräldraskap i magasinet Vi 

Föräldrar under perioden 1990-2015? 

- Hur framställs kvinnors och mäns olika roller i föräldraskapet? 

- Vilka egenskaper tillskrivs kön utifrån femininitet och maskulinitet? 

- Vilka sexualiteter får utrymme och syns kopplat till familj i Vi Föräldrar? 

- Hur har detta förändrats över tid? 

 

Vi vill visa på hur femininitet och maskulinitet kopplade till könen inte är fasta utan 

socialt konstruerade, studien kan därmed visa på hur normer och attityder dels 

förändras över tid men också att olika delar av samhället är med och skapar denna 

förändring. Genom att göra en kritisk diskursanalys av hur magasinet framställer 

föräldrar i  både text och bild vill vi undersöka om kvinnor och män framställs utifrån 

traditionellt feminina och maskulina egenskaper, vilket då konserverar de 

traditionella könsrollerna, eller om egenskaper kopplat till föräldraskapet framställs 

könsneutralt och oberoende av sexualitet eller familjekonstellation. Vi kommer också 

att studera om magasinet ger utrymme åt någon annan sexualitet än heterosexualitet 

och då om andra familjekonstellationer än den traditionella heterosexuella 

parrelationen ges utrymme. Samtidigt vill vi undersöka om magasinets framställning 

följer den politiska förändringen över tid. 

1.2 Avgränsningar och begreppsdefinitioner 

Vi avgränsar studien dels genom urvalet av det empiriska materialet, vi har valt att 

göra nedslag var femte år mellan 1990-2015 och bara analysera vissa reportage ur 

magasinet. Hur urvalet har gått till beskriver vi i ett eget avsnitt under metodkapitlet. 

Vi avgränsar oss också till den klassiska tryckta tidningen då detta format har funnits 

en längre tid och passar oss bättre än webbtidningen eftersom vi gör en longitudinell 

studie. Vi kan enklare analysera äldre material och samtidigt kan vår studie jämföras 

med andra studier som har analyserat magasinet tidigare, eller studier som kommer 

att analysera den i framtiden. 

 

Vår definition av förälder i den här studien syftar till småbarnsföräldrar som har ett 

eller flera barn från nyfödd till förskoleålder vilket också är magasinet Vi Föräldrars 
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målgrupp. Det är föräldrabalken (FB 1949:381) som reglerar hur vi i Sverige bedömer 

vem som är förälder till ett barn och vi utgår från hur lagen ser ut idag. Vi gör i vissa 

fall en skillnad på föräldrar utifrån kön genom benämningarna mamma och pappa för 

att just kunna synliggöra genus. Om vi genomgående benämner båda könen för 

förälder blir det svårt att göra en djup analys som utgår från kön, könsroller och 

traditionella egenskaper. Medförälder är en mer inkluderande benämning på blivande 

föräldrar som inte bär barnet och används idag inom vården, benämningen syftar till 

både kvinnor och män som är blivande förälder till barnet som deras partner bär. 

Slutligen så är vår syn på skillnaden mellan primär och sekundär förälder exempelvis 

den extra tiden och ansvaret som tas av den ena föräldern. Det kan handla om inköp 

till barnet, komma ihåg att packa skötväskan eller att se till så att det finns ombyte på 

förskolan.  

 

Begreppet jämställdhet började användas 1972 för att skilja på ojämlikheten mellan 

könen och den ekonomiska ojämlikheten mellan klasser i samhället (Hirdman 

2003:180). Med jämställdhet menar vi därmed jämlikhet mellan kvinnor och män, både 

ekonomiskt, hierarkiskt och egenskaper människor innehar. Jämställdhet rör alla delar 

av samhället men vi fokuserar på just föräldraskap och jämställdheten mellan kvinnor 

och män som föräldrar.  

Försäkringskassans definition av ett jämställt par när det gäller uttag av föräldradagar 

är då båda föräldrarna tar ut 40-60% var av dagarna (Försäkringskassan 2018:75). Vår 

studie mäter dock inte antal dagar eller ekonomiska ersättningar utan undersöker hur 

föräldrar framställs genom dess egenskaper, det intryck läsaren får av traditionellt 

kvinnliga respektive manliga egenskaper som förälder. 

1.3 Reformer för ett jämställt föräldraskap 

I nuet är det lätt att glömma eller förbise hur det en gång har sett ut, kvinnors kamp 

för jämställdhet har pågått under en väldigt lång tid och är något som fortsätter att 

vara en viktig diskurs även i dagens svenska samhälle. Den moderna feminismen såg 

dagens ljus på 1700-talet genom Mary Wollstonecraft som menade att människor äger 

förnuft, att kvinnor är människor och då också äger förnuft (Hirdman 2003:105). 

Sveriges resa mot ett jämställt samhälle startades dock långt senare under 1920-talet 

med kvinnors rösträtt och en förändrad äktenskapsbalk (Hirdman 2003:148). Kampen 

om ett jämställt samhälle är bred och innefattar sådant som lika lön för liknande arbete, 

att stoppa våldet mot kvinnor och att samhället ska acceptera att kvinnor kan och vill 

göra samma saker som män gör. Denna studie fokuserar dock på föräldraskapet som 
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vi menar har en stor påverkan över jämställdheten och hur samhället ser på könsroller, 

femininitet och maskulinitet.  

 

Under 1970-talet gjordes ett antal reformer som grundar sig på den könsrollsfria 

människan (Hirdman 2003:165). I Olof Palmes Sverige skulle det vara naturligt med 

två förvärvsarbetare i familjen samtidigt som både kvinnor och män tog lika stort 

ansvar för hemmet och barnen. Båda könen gavs möjlighet att delta i samhällsarbetet 

och kulturlivet samt hela samhället skulle ansvara över omsorgen för kommande 

generationer. 1971 infördes särbeskattning och 1974 en utbyggnad av 

daghemsverksamheten, föräldraförsäkring, fri abort och en förändrad skilsmässolag 

(Hirdman 2003:167-168). Dessa reformer skapade samtidigt en kvinnoarbetsmarknad; 

den offentliga sektorn, som formades runt det manliga arbetet istället för att integrera 

kvinnor på den befintliga arbetsmarknaden. Kvinnor fyllde funktioner som 

sköterskor, undersköterskor, personal på daghem, i kök och tvätterier och i skolans 

värld (Hirdman 2003:170-176).  

 

Föräldraförsäkringen som ersatte moderskapsförsäkringen är den mest generösa 

föräldraförsäkringen i världen och gjordes könsneutral genom att båda föräldrarna 

kunde använda den samt att kampanjer riktades mot pappor och faderskap (Widegren 

2016:69-70). Dessa kampanjer hade väl genomtänkta bilder där man visuellt visade 

upp pappor som moderna föräldrar som uppfostrar sina barn, vilket skapade en slags 

spänning i  föreställningen av faderskap i Sverige (Widegren 2016:71). Det som 

framförallt var modernt i bilderna var hur pappor och barn var kroppsligt nära 

varandra istället för den avskildhet som ger känslan av hur pappan bara “tittar in” i 

barnets värld (Widegren 2016:79). Det viktiga politiska budskapet i dessa kampanjer 

var inte enbart attityderna kring barnuppfostran, utan det handlade också om 

kvinnors kamp för politisk och ekonomisk makt (Widegren 2016:73). För att förändra 

synen på moderskap och den gravida kvinnan så flyttades fokus till det psykologiska. 

En graviditet kan också ses som en psykologisk process mot ett föräldraskap som då 

också påverkar den blivande medföräldern (Widegren 2016:74). Detta perspektiv gör 

att vi kan förstå hur en medförälder oavsett könstillhörighet utvecklar sitt 

föräldraskap under en graviditet, utan att förminska den gravida kroppen och den 

process som den genomgår. Samtidigt gör perspektivet att också en adoptionsprocess 

kan ses förbereda blivande föräldrar in i ett föräldraskap.  

 

Trots Försäkringskassans kampanjer och att föräldrar hade möjlighet att dela på 

föräldradagarna så tog män på 1990-talet bara ut ungefär 9% av dagarna (Proposition 
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1993/94:147:16). För att få män att ta ett större ansvar gjordes 1995 en förändring av 

föräldraförsäkringen som innebar att 30 dagar låstes till vardera förälder, så kallade 

“pappadagar”. Dessa dagar utökades till 60 dagar 2002 (SOU 2005:73:148) och 90 dagar 

2016 (Proposition 2014/15:124). Jämställdheten i användandet av föräldraförsäkringen 

ökar nu successivt varje år och andelen jämställda föräldrapar hos barn födda 2015 är 

17%. Men det är fortfarande kvinnan som tar det största ansvaret, speciellt under 

barnets första två levnadsår (Försäkringskassan 2018:31-32). Man kan också se en 

ojämlikhet i uttag av obetalda föräldradagar där kvinnor tar fler sådana dagar vilket 

ger ett ekonomiskt bortfall av den framtida pensionen (Försäkringskassan 2018:34).  

 

Utredningar visar slutligen att det idag finns en mer öppen attityd för hur olika en 

familj kan se ut, att det i dagens Sverige finns barn som inte lever i en kärnfamilj. 

Föräldraförsäkringen bör därför anpassas mer till föräldrar som är ensamstående, 

samkönade eller familjer där det finns fler än två föräldrar. Detta skulle också hjälpa 

de föräldrar som idag har det mest tufft ekonomiskt. (SOU 2017:101:21-22). När det 

gäller samkönade pars rättigheter har förändringar gjorts vid assisterad befruktning 

så att den gravida kvinnans registrerade partner oavsett könstillhörighet kan 

registrera ett föräldraskap till barnet (SOU 2007:3) och förslag finns att göra ytterligare 

förändringar för att inkludera individer som byter juridiskt kön innan de har blivit 

förälder (Lagrådsremiss 2018).  

2. Tidigare forskning 

Det forskningsfält som vår studie placerar sig under handlar dels om hur samhället 

ser på föräldraskap och hemarbete, hur det delade föräldraskapet är asymmetriskt 

delat mellan könen, någonting kopplat till kvinnokroppen. Forskningen tyder också 

på att en jämnare fördelning av barnomsorgen ger män en djupare anknytning till sina 

barn.  

Forskningen om hur genus framställs i bilder visar både genom studier riktade mot 

media och mot samhällsinformation att det görs skillnader mellan könen. Det 

produceras en över- och underordning som underställer och sexualiserar kvinnan i 

reklam och magasin. Samtidigt har det skett en förändring i samhällsinformationen 

kring föräldraskap där den tidigare könsneutrala informationen nu talar mer till 

kvinnan.  
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2.1 Moderskap, faderskap, föräldraskap 

Tidigare forskning visar att den diskurs som finns kring föräldraskap i Sverige idag 

handlar om ett delat föräldraskap men som är centrerat kring modern, samhället är 

konstruerat på så vis att kvinnan tillskrivs rollen som den huvudsakliga föräldern, 

både av män, kvinnor, litteratur och professionella barnskötare (Perälä-Littunen 

2007:4). Moderskapet anses vara något som är inbyggt i kvinnligheten och även om 

kvinnan i fråga är förälder eller ej, är gravid eller inte, eller till och med uttrycker att 

hon inte vill ha barn så anses hon ha moderliga egenskaper (Perälä-Littunen 2007:4). 

Forskning kring mäns involvering av barnomsorg och hur föräldraskapet delas mellan 

könen är viktigt för att få en bild av hur attityderna kring föräldraskap, barnomsorg 

och hushållsarbete ser ut i Sverige. Vår studie ger detta forskningsfält en färsk analys 

där vi kan se om dessa föreställningar fortsätter att existera i samhället genom 

magasinet Vi Föräldrar.  

 

Förändringar i föräldraförsäkringen för att få föräldrar att dela mer lika på ledigheten 

har gjorts under 1990- och 2000-talet och forskning visar att jämställdheten ökar 

genom att svenska män använder mer av föräldraledigheten men att kvinnor och män 

ändå har olika attityder till hemmet, barnomsorg och hushållsarbete (Almqvist & 

Duvander 2014). Som nämnt i inledningen till denna studie visar det sig ju att kvinnor 

gör mer obetalt arbete per dag (WEF 2018:259–260) men Almqvist och Duvanders 

(2014) studie slår fast att män som tar ut en längre föräldraledighet är mer involverade 

i att dela hushållsarbetet lika än de män som är hemma en kortare tid (Almqvist & 

Duvander 2014:24–25). Studien visar också att föräldrapar som delar lika på 

föräldraledigheten också är mer jämställda efter ledigheten är slut men att 

föräldraledigheten i högre grad påverkar barnomsorgen och inte hushållsarbete i stort 

(Almqvist & Duvander 2014:25). Detta tyder på att de skillnader som finns i attityd till 

hem, obetalt arbete och barnomsorg fortfarande spelar in och att det är lätt att hamna 

i traditionellt manliga och kvinnliga roller trots att även mannen tagit ut en längre 

föräldraledighet. 

 

Att kvinnan anses vara den omhändertagande och att hon ses som den primära 

föräldern framkommer i forskning kring både heterosexuella och homosexuella par, 

de feminina dragen som finns hos föräldrar tycks utgöra en grund för ett bra 

föräldraskap och bidrar också till bilden om att mamman står barnet närmare 

känslomässigt än den andra föräldern (Perälä-Littunen 2007:8). I jämförelse med 

heterosexuella pappor så finns det studier som visar att homosexuella mammor 

betraktas som mer effektiva föräldrar, både hetero- och homosexuella mammor tycks 
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ges dessa typiskt feminina och omhändertagande egenskaperna vilket kan tyda på att 

föräldraskapet är köns- eller genusrelaterat och inte sexuellt orienterat. Forskarna 

menar dock att resultatet kan påverkas av att män kulturellt inte tränas att verbalt tala 

om föräldraskapet (Flaks et al. 1995:112). Studier av den här typen är av stor relevans 

för oss eftersom vi har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Denna typ av 

forskning ger oss en förståelse över hur föräldraskapet är uppdelat mellan ett primärt 

och ett sekundärt föräldraskap som lever kvar genom traditionella könsroller men 

också att nya och gamla synsätt existerar tillsammans, detta eftersom den yngre 

generationen tycker att det finns mer likheter mellan könen än de äldre och vill hellre 

prata om en bra förälder istället för att dela upp könen (Perälä-Littunen 2007:10). Det 

visar på att tankesättet om hur en förälder bör vara och hur föräldrar framställs kan 

förändras och det är just det vår studie avser att undersöka. Att göra studier där 

informanter själva får berätta hur de upplever föräldraskap är otroligt viktiga och 

nyttiga för forskningsfältet, vår studie kommer att komplettera den kunskapen och 

vara en väsentlig del inom fältet eftersom vi studerar hur ett magasin framställer 

föräldrar. Media såsom magasin, bloggar eller sociala medier är populära plattformar 

för att söka information, inspiration och erfarenheter på och medias framställning av 

föräldrar menar vi påverkar hur människor ser på könsroller och vad som är feminint 

och maskulint. Det blir därför betydelsefullt att se över tid hur Vi Föräldrar framställer 

föräldrar och den förändring som har skett.  

2.2 Media och samhällsinformation 

Både kommersiell och icke-kommersiell media arbetar ständigt med att locka en 

publik, även om deras syften och strategier för att göra detta kan skilja sig åt, de 

kommersiella mediernas innehåll reflekterar många gånger deras syn på den 

mottagande publiken (Hirdman 2002:240). Både texter och bilder med människor ges 

olika retoriska komponenter som bidrar till hur vi uppfattar och tolkar det vi ser, det 

kan vara gester, färgsättning i bilden, olika ansiktsuttryck eller hur personerna tittar 

på varandra (Hirdman 2002:48). Den könshierarki som finns i mediala bilder går ut på 

att män framställs som starka, ansvarsfulla, beskyddande och överordnade medan 

kvinnor framställs som barnsliga, svaga, passiva och underordnade (Goffman 1979; 

Svensson 2019:35). Anja Hirdman (2002) har i sin avhandling jämfört Veckorevyn och 

Fib-Aktuellt med syfte att se hur texterna och bilderna producerar och uttrycker 

genusföreställningar (Hirdman 2002:12). Avhandlingen visar att stereotyper är 

vanliga i både herrtidningen och magasinet som är riktat till kvinnor. Det har också 

skett en förskjutning över tid där det tidigare sexistiskt nakna i herrtidningen 

accepteras i Veckorevyn. Detta samtidigt som herrtidningen förändras till att visa än 
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mer av den kvinnliga kroppen (Hirdman 2002). Att göra en färsk analys av hur media 

framställer föräldrar i texter och bilder kompletterar denna typ av forskning där 

könsroller och genusproduktion är central. Erving Goffmans studie Gender 

Advertisements (1979) kan trots sin ålder än idag anses relevant för den typ av analys 

som vi gör. De könsstereotyper som Goffman beskriver finns än idag i reklambilder 

(Svensson 2019:35) och är viktiga för den visuella delen av vår egen analys.  

 

Media såsom magasin utgör idag en stor del av den information som sprids i samhället 

men myndigheters texter och bilder har också en viktig roll i det människor dagligen 

tar del av medvetet eller omedvetet.  Svenska myndigheter har fortfarande ett särskilt 

ansvar för att de ger korrekta upplysningar och att den som berörs av informationen 

kan ta del av den. Försäkringskassan är en av de myndigheter som föräldrar ofta 

kontaktar och får mycket information från, kanske speciellt under småbarnsåren. 

Myndigheten används också som ett verktyg i arbetet mot ett mer jämställt samhälle. 

I en undersökning om hur föräldrar framställs i Försäkringskassans broschyrer mellan 

år 1974–2007 kan man dock se hur 1970-talets könsneutrala tilltal har ersatts av ett du-

tilltal där pappor omskrivs men mammor är talade till direkt vilket ger kvinnan den 

primära rollen som mottagare av informationen (Lind Palicki 2010:139–140). Lena 

Lind Palicki (2010) har också tittat på bilderna och om man skulle generalisera 

resultatet av forskningen så har fokus i broschyrens omslag flyttats från pappor → 

kärnfamiljen → barnen, samtidigt som språket har förändrats från kollektivitet till 

individualitet där mamman är central (Lind Palicki 2010:138-139). Denna forskning 

blir intressant för vår studie eftersom vi kan se om magasinet vi studerar har följt 

samma utveckling över tid och primärt har gjort mamman till mottagare eller om de 

kanske till och med är mer inkluderande i text och bild än vad Försäkringskassan tycks 

vara. 

 

3. Teori 

I det här avsnittet redogör vi för det teoretiska ramverk som ger oss en förståelse för 

genus och könsroller samt hur dessa är konstruerade. Vi förklarar hur dikotomin 

mellan kvinnor och män har skapats filosofiskt och hur detta kopplas ihop med den 

mänskliga reproduktionen. Detta har då skapat en heterosexuell norm där andra 

sexualiteter uteslutits och försvårar för människor att bilda familj utanför den 

traditionella kärnfamiljen. 
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3.1 Genuskontrakt 

Studiens teoretiska ramverk bygger på att se kön som något socialt konstruerat. Vi 

föds med ett biologiskt kön men socialiseras till att koppla manliga och kvinnliga 

egenskaper till dessa kön (Connell & Pearse 2015:141). (En vidareutveckling av 

socialkonstruktionismen som vetenskaplig grund beskrivs i studiens metodavsnitt.) 

Normer och attityder i samhället formar oss till hur vi ser på manliga och kvinnliga 

egenskaper och då också hur en förälder ska vara, vilka egenskaper en mamma eller 

pappa har. Genom att använda begrepp som genus kan vi skilja mellan det biologiska 

könet och den tillskrivning av egenskaper till könen som görs. Därmed skiljer vi 

mellan det naturliga och det konstruerade (Svensson 2019:49). Samtidigt kan vi belysa 

hur dessa egenskaper har fördelats ojämlikt vilket har underställt kvinnor gentemot 

män (Hirdman 2003:11-12). Mannen har setts som den primära människan medan 

kvinnan har setts som en icke-man, den lite sämre mannen och alltid jämförts i relation 

till mannen (Hirdman 2003:26-35). De två könen har delats upp och dess olika 

egenskaper har byggt på en dikotomi där manlighet tilldelats ande/själen och 

tankar/kultur, medan kvinnlighet bygger på hennes kropp/materia och 

blodet/naturen. Att vara maskulin har ansetts att inte vara mjuk, känslosam, passiv, 

svag etc. Att vara maskulin har däremot ansetts vara förmågan till ett högre tänkande, 

styrka, kontroll etc. (Butler 2005:54; Hirdman 2003:48). En annan historisk tanke som 

har format vår syn på genus är kvinnans roll som barnafödande och att kvinnor i 

denna roll inte behöver utveckla sitt intellekt. Kvinnan har utvecklats till att föda och 

uppföda barn samt behaga män för att kunna bli utvalda. Män däremot har kämpat 

sinsemellan för att fånga sig en kvinna och då utvecklat sitt intellekt (Connell & Pearse 

2015:60; Hirdman 2003:37-38).  

 

Yvonne Hirdman (2003) använder sig av begreppet genuskontrakt för att förklara 

denna sociobiologiska tanke där stereotyperna Han och Hon förenas genom att Han 

tar hand om Henne som är barnafödande. Detta barnafödande är vad som ses göra en 

till kvinna och legitimerar då hennes sociala plats (Hirdman 2003:80). Begreppet 

synliggör det strukturella tvång som skapas gentemot båda könen, de stereotyper som 

läggs på kvinnor och män. Aktörer och struktur binds samman och visar hur detta styr 

människors tanke om hur en ska vara beroende på vilket kön en är född till (Hirdman 

2003:84). Då vår studie undersöker föräldraskap och dess uttryck i ett magasin så ger 

begreppet genuskontrakt oss en förståelse om var dessa stereotyper kommer i från. 

Begreppet synliggör också hur kvinnor och män blir påtvingade roller och egenskaper 

som de måste anpassa sig efter.  
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Den politiska förändringen i Sverige på 1970-talet som vi har beskrivit i inledningen 

växte fram ur 1960-talets vision om den könsrollsfria människan där ett nytt kontrakt 

förespråkades. I jämlikhetskontraktet är både kvinnor och män fria, den tidigare 

relationen mellan könen sågs som problematisk då kvinnan var fånge hos mannen 

som också var en ofrivillig fångvaktare. Med ett nytt kontrakt mellan könen friges 

framförallt kvinnan men också mannen (Hirdman 2003:163-166). Detta begrepp är 

också viktigt för vår studie eftersom det liknar det samhälle vi nu lever i. 

Jämställdheten i landet ökar och de gamla normerna som handlar om att kvinnor ska 

hålla sig i köket suddas successivt ut. Det är dock inte helt jämställt och den 

könsrollsfria människan är bara delvis fri då gamla mönster lever kvar vilket 

forskningen också visar (Almqvist & Duvander 2014; Lind Palicki 2010; Perälä‐

Littunen 2007). Hirdman (2003) beskriver också hur kvinnor på 2000-talet sexualiseras 

vilket visar hur den gamla synen på kvinnokroppen lever kvar och tillskriver henne 

rollen som barnafödande medan mannens sexualitet bygger på att ta för sig (Hirdman 

2003:200). Tittar vi utanför Sverige så finns det också en global könshierarki där 

kvinnor utnyttjas som arbetskraft vilket gör att genus och kontraktet mellan könen blir 

mer komplext. För vidare läsning på området se Chandra Talpade Mohanty (2003) 

som kritiserar den vita medelklassens feminism för att utelämna och osynliggöra en 

stor del av världens kvinnor. 

3.2 Heteronorm 

Den traditionella feminismen kritiseras också av Judith Butler (2005) som menar att 

andra sexualiteter osynliggörs i samhället och att genus inte bör kopplas till könet. 

Feminina och maskulina egenskaper bör kunna förkroppsligas av både kvinnor och 

män (Butler 2005:46). Genom begreppet hetrosexuella matrisen beskriver hon en 

genusordning där dikotomin mellan Hon och Han, kvinnligt och manligt och 

reproduktionen som de har gemensamt skapar en heterosexuell norm (Butler 2005:10). 

Heteronormen skapar ett samhälle där människor ser heterosexualitet som en godkänd 

sexualitet medan andra sexualiteter ses som icke-godkända och gör därmed 

heterosexualitet till det obligatoriska sättet att vara på (Butler 2005:10-11). Vår studie 

utgår ifrån att människor oavsett biologiskt kön eller sexuell läggning kan utveckla de 

egenskaper som krävs för ett bra föräldraskap. Kvinnor har förmågan att vara 

familjens ekonomiska trygghet och män är fullt kapabla till att ta hand om barn och 

hushåll. Det som begreppen genuskontrakt och heterosexuella matrisen har 

gemensamt är att de visar hur dikotomin mellan kvinnor och män har skapats genom 

filosofi och än i dag formar individer och samhälle. Skillnaden dem emellan är att 

Judith Butlers begrepp inkluderar människor som inte är heterosexuella och synliggör 
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hur “feminina män” och “maskulina kvinnor” inte måste tillskrivas en särskild 

sexualitet. Detta är viktigt för vår studie då moderskap och faderskap traditionellt sett 

har ansetts inneha olika egenskaper kopplade till könet. Med detta perspektiv kan vi 

se bortom könet och individens sexualitet när vi analyserar de egenskaper som 

framställs som ett bra föräldraskap. 

3.3 Framförande av könsroller 

Ett stort antal teoretiker beskriver hur kön framförs eller spelas, begrepp som 

performativitet och könsroller handlar om hur vi inte är kvinnlig eller manlig utan att vi 

görs kvinnlig och manlig genom våra egna handlingar och andras förväntningar på 

hur vi ska vara. Socialisationen börjar med att flickor och pojkar delas upp mellan rosa 

och blått, söta och tuffa, prinsessor och superhjältar (Connell & Pearse 2015:141). 

Språket är ännu en del av denna socialisering där ord som mamma, pappa, syster och 

bror skapar en genusbaserad struktur. Flickor och pojkar får genom språkbruket en 

idé om vad som är feminint respektive maskulint och lär sig agera utifrån sitt eget kön 

(Svensson 2019:18-19,32). Under uppväxten visar samhällets olika institutioner en hur 

man ska vara och göra, normer gör att individens handlingar relateras till dess kön 

vilket gör att kvinnor oftare än män målar sina naglar, sminkar sig och bär kjol. 

Kvinnor och män väljer också olika inriktningar i skolan där framtida yrken är 

kopplade till könet. Butler menar att det kulturellt skapas en illusion av en inre manlig 

och kvinnlig essens som vi sedan framför beroende på vårt biologiska kön, samtidigt 

anses det motsatta framförandet innebära homosexualitet (Butler 2005:181). Hirdman 

som använder begreppet könsroll menar att ens biologiska kön regisseras fram och 

formar den roll som man spelar. Hon ställer sig dock undrande om det är “könet eller 

rollen som spelar roll i människors uppträdanden och handlande” (Hirdman 2003:13). 

I den här studien är det i första hand tanken om att alla människor oavsett biologiskt 

kön kan anta rollen som förälder och att detta gör samhället mer inkluderande och 

jämställt. Oavsett om du är född till  kvinna eller man och oberoende av ens sexualitet 

har människor förmågan att ta hand om barn och ge dem emotionell och ekonomisk 

trygghet. 

4. Metod och urval 

Nedan presenteras vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt för studien, den 

kvalitativa metod av dokumentanalys som vi har använt oss av samt vilket urval och 

material som har använts. 
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4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vår filosofiska utgångspunkt i denna studie är att samhället är socialt konstruerat 

(Creswell & Poth 2018:24) och därmed att de normer som finns om kön och genus 

uppstår, formas och förändras genom interaktion mellan individer. Vi vill genom 

denna utgångspunkt granska och ifrågasätta förgivettagna sanningar. Berger och 

Luckmanns (1966) bok The Social Construction Of Reality är ett av de grundläggande 

verken inom socialkonstruktivismen och beskriver en konstruktionsprocess som 

påverkar vårt tankesätt och de föreställningar som vi har om verkligheten. Detta gör 

att det uppstår tanke- och handlingsmönster om exempelvis män och kvinnor som vi 

tror ligger bortom vår förmåga att förändra (Holm Ingemann 2016:108), vår 

utgångspunkt är att dessa implementerade föreställningar går att förändra just 

eftersom de är konstruerade.  

 

När man diskuterar skillnaden mellan män och kvinnor bör det alltså inte grunda sig 

på den fysiska kroppens egenskaper utan på de sociala faktorer och den sociala 

människan som har konstruerats. Det är dessa institutionaliserade sanningar om 

genus som vi önskar synliggöra med denna studie och se om vår analys kan visa på 

en förändring över tid i hur föräldrar framställs i takt med att det sker politiska 

förändringar i samhället. Vi har valt att göra en kvalitativ studie och vår egen 

bakgrund kan komma att påverka det vi finner i analysen (Creswell & Poth 2018:24). 

Därför ges en kort presentation av oss; vi är båda föräldrar men av olika biologiska 

kön och har på så vis en viss gemensam kunskap om hur föräldraskapet förväntas vara 

och vilka normer som finns runt oss i samhället. Vi har också tidigare skrivit en 

uppsats tillsammans som även den byggde på socialkonstruktionism, då undersökte 

vi hur kvinnor och män framställs i en möbelkatalog utifrån traditionella könsroller. 

4.2 Metodval 

Vi har valt att göra denna studie som en kvalitativ undersökning ur ett 

genusperspektiv. Genom att använda oss av kritisk diskursanalys för att tolka det 

empiriska materialet så kan vi synliggöra diskurser och visa vilket perspektiv som 

ligger bakom ett visst sätt att presentera verkligheten på (Fagerström & Nilson 

2008:13). Det innebär alltså att vi kan visa att det ligger en maktstruktur bakom det 

som många ser som det självklara eller det naturliga. När vi granskar medier (i denna 

studie ett magasin riktat till föräldrar) ur ett genusperspektiv är det ett sätt att lyfta 

fram de diskurser som vi möts av i den masskultur som finns runt oss (Fagerström & 

Nilson 2008:13). Inom samhällsforskningen används kvalitativ metod för att hämta 

empiriskt material direkt ur samhället för att kunna analysera det och få en bättre 



 

 

16 

förståelse för vårt samhälle. Forskare kan fråga människor vad de har för åsikter, vara 

med och observera eller iaktta vad människor gör eller säger samt läsa texter eller titta 

på bilder som människor skapat (Ahrne & Svensson 2015:8) som återspeglar det 

samhälle vi lever i. En kvalitativ metod används när det finns ett samhälleligt problem 

som vi vill undersöka där en grupp eller en population behöver studeras, när variabler 

identifieras som är svåra att mäta eller när nedtystade röster behöver få komma till 

tals (Creswell & Poth 2018:45).  

Medan den kvantitativa forskningen söker efter förekomst eller frekvens i ett problem 

så är vi alltså ute efter att primärt förstå fenomenets innebörd och vilken mening det 

har för samhället, med det sagt ska inte en kvalitativ studie ses som ett lätt alternativ 

till en statistisk eller kvantitativ studie (Creswell & Poth 2018:47). Det krävs av oss som 

gör studien att vi har ett starkt åtagande och är beredda på de krav och resurser som 

krävs för att genomföra undersökningen.  

 

Hur man går tillväga för att tolka data är grundläggande i all samhällelig forskning 

men blir speciellt tydlig vid en kvalitativ studie eftersom den som gör en kvalitativ 

undersökning befinner sig förhållandevis nära det fenomen som studeras (Ahrne & 

Svensson 2015:210). Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ studie så utgör vi själva 

våra egna verktyg för att samla in data och för att analysera det empiriska materialet 

innan det presenteras i textform. Det innebär att vi inte kan tolka det valda fenomenet 

som något i allmänhet utan vi måste se det som något visst, hur ett fenomen tolkas kan 

bero på studiens frågeställning, vilka förkunskaper som finns hos oss som utför 

studien eller det valda teoretiska perspektivet (Ahrne & Svensson 2015:211). I denna 

studie kommer vi, tillsammans med våra egna tolkningar, att använda oss av studiens 

teoretiska ramverk för att analysera det empiriska materialet och på så sätt bidra med 

kunskap till det samhälleliga problem vi vill undersöka. Analysen kommer alltså 

innebära att vi har en induktiv ingång där vi genom upprepade observationer av vår 

data förhoppningsvis kan åstadkomma en allmängiltig slutsats om föräldrars 

framställning (Ahrne & Svensson 2015:218). 

4.3 Dokumentanalys 

Varje dag utsätts vi för ett stort antal texter och bilder oavsett om vi aktivt valt att 

själva utsätta oss för dom eller som oundvikliga delar av vår vardagsmiljö, just därför 

blir texter och bilder centrala och viktiga i samhället och på så vis även studieobjekt 

för samhällsvetenskaperna (Ahrne & Svensson 2015:157). I denna studie har vi valt att 

studera texter och bilder ur ett magasin utifrån en diskursanalys för att få syn på om 

det finns något förgivettaget om föräldrarollen och om texterna och bilderna bidrar till 
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att reproducera traditionella manliga och kvinnliga föräldraroller i samhället. Centralt 

vid en diskursanalys är det socialkonstruktivistiska tänket; att samhället vi lever i är 

skapat av människor genom handlingar, interaktion och språkanvändning och dessa 

sociala konstruktioner sätter gränser för vad och hur vi upplever och känner saker 

(Svensson 2019:18-19). 

 

I princip alla sammanhang i det moderna samhälle som vi lever i så förekommer det 

någon typ av text. Texter som bidrar till att forma vilka föreställningar människor har 

om samhället och hur det borde vara men också föreställningar och värderingar om 

relationen mellan människor. Den kunskap som finns om att samhället är konstruerat 

är kanske extra central idag med tanke på den hastighet som media kan sprida 

information, de bilder och texter som sprids har stor påverkan på hur vi förstår 

världshändelser (Svensson 2019:25). Inom samhällsvetenskaplig forskning är det 

främst relationen mellan grupper och hur grupperna själva påverkas av texterna som 

är intressant (Ahrne & Svensson 2015:158). I denna studie har vi valt att studera texter 

med tillhörande bilder eftersom vi vill undersöka hur dessa är uttryck för vissa 

rådande föreställningar och relationer i samhället och hur de bidrar till att skapa och 

upprätthålla vissa identiteter. Den visuella metoden att analysera bilder till texterna 

gör att vi kommer få en djupare förståelse för problemet vi vill undersöka eftersom 

det knappast finns något som kan belysa samhällslivet bättre och mer effektivt än 

bildmaterial (Ahrne & Svensson 2015:191). Vid en samhällsvetenskaplig visuell analys 

blir principerna att söka samhället i bilden och samtidigt se vilken roll bilden har i 

samhället. När en visuell informationskanal såsom ett magasin ska studeras är det 

viktigt att ge bilden lika stor plats i analysen som texten (Hirdman 2002:24).  

 

Varje text som vi kan ta del av i samhället bygger på att det finns en gemensam 

förförståelse mellan den som har producerat texten och mottagaren av texten för att 

den ens ska kunna vara begriplig att läsa (Ahrne & Svensson 2015:164). Även om 

denna förförståelse är vardagskunskap som delas av de flesta läsare så kan man 

genom att granska påståenden och fundera på vad som tas för givet i texten på ett 

systematiskt sätt se det underförstådda eller det förgivettagna, vilket är centrala 

aspekter som man söker efter vid en diskursanalys. Genom att göra en diskursanalys 

kan det visa att det förgivettagna eller det som ses som det “naturliga” är en del av 

vårt kulturella arv (Svensson 2019:17), alltså det vi lärt oss via exempelvis våra 

föräldrar, skola, kultur och media.  
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4.4 Studieobjekt, Vi Föräldrar 

Vi Föräldrar är ett svenskt magasin som grundades 1968 och som utges av Bonnier 

Magazines and Brands. Magasinet som utkommer med 12 nummer per år riktar sig 

till småbarnsföräldrar med nyfödda barn upp till förskoleålder. Vi Föräldrar var ett 

nytänkande magasin om barnavård och föräldraskap när det bildades och det sägs 

också att en egen revolution startade när den började ges ut (Vi Föräldrar 2019). Idag 

är magasinet uppdelat i två olika tidningar; Vi Föräldrar och Vi Föräldrar Gravid. Det 

förstnämnda magasinet handlar om allt som rör barn och föräldraskap medan det 

andra riktar sig till blivande föräldrar och berör graviditet och förlossning (Vi 

Föräldrar 2019). Till denna studie har vi valt att endast fokusera på magasinet Vi 

Föräldrar eftersom det handlar om föräldraskap och syftet med vår studie är att 

undersöka hur just föräldrar framställs och hur detta har förändrats över tid.  

 

Det finns olika samhälleliga institutioner som skapar och för vidare normer och 

förväntningar på hur en grupp ska vara eller agera. Det kan vara institutioner som 

familj, arbetsplats och skola, men här kan även media föras in (Hirdman 2002:21) vilket 

gör att en undersökning av ett magasin kan bidra till att se hur samhället avspeglas. 

Magasinet som vi har valt att studera har funnits i över 50 år, de har alltså under en 

lång tid kunnat etablera sig som en av de stora källorna där föräldrar kan söka efter 

information och expertkunskap. Med den tillit vi i dagens samhälle har till att 

exempelvis erfarna personer eller media kan ge oss svar på våra frågor så anser vi att 

det kan bidra till samhällsforskningen att undersöka hur dessa experter, i detta fall Vi 

Föräldrar, framställer den publik som de säger att de riktar sig till.  

Vi Föräldrar har en väldigt specifik publikinriktning och den intima ton som tycks 

framställas bygger på att skapa ett “vi” mellan tidningen och läsaren, man vill framstå 

som en förälders bästa vän som man kan vända sig till men också som en seriöst expert 

på området. Med den specifika publikinriktningen till föräldrar så konstruerar 

magasinet samtidigt hur föräldrar och föräldraskap ska vara utformat, detta eftersom 

innehållet inte bara riktar sig till föräldrar, det blir också “talat” av föräldrar (Hirdman 

2002:19).  

4.4.1 Urval 

Bakom urvalet av det empiriska materialet ligger ett antal olika faktorer som har 

påverkat vilket slutliga material som vi har analyserat. Efter valet av studieobjekt som 

vi har beskrivit ovan så gjorde vi ett första urval då vi valde vilka år som skulle 

analyseras. Eftersom vår studie undersöker normer och normförändringar så har vi 

valt en tjugofemårsperiod (1990-2015) som vi anser både kan kontextualiseras och vara 
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lång nog att visa en förändring över tid. Vi valde att göra nedslag var femte år vilket 

blir 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 och 2015. Då vi har valt att kombinera analysen av 

både text och bild samt vill göra en grundlig och djup analys så valde vi att analysera 

ett nummer av magasinet för de år vi gör nedslag, för enkelhetens skull valde vi också 

utgåva nr 1 för de valda åren. Vår tanke är att det inte skiljer sig åt över ett kalenderår 

hur föräldrar framställs utifrån genus utan att det snarare handlar om 

flerårsintervaller som sådana förändringar sker. Med detta urval anser vi att vi kan 

göra en grundlig analys över hur framställningen av föräldrar har sett ut mellan 1990 

och 2015 i ett magasin som riktar sig till småbarnsföräldrar. Vi anser också att vi kan 

svara på studiens frågeställningar utifrån detta urval och tillföra forskningsfältet ett 

relevant bidrag. 

 

En faktor som vi inte hade räknat med eller kunde styra över var den svårighet vi hade 

att få tag på de gamla numren av magasinet. Förlaget hade nyligen slängt alla gamla 

tidningar vid en flytt och biblioteken i vår närhet sparar magasinet endast ett år 

tillbaka. Detta gjorde att vi var tvungna att fjärrlåna magasin från andra delar av 

landet. Magasin lånas dock inte ut mellan olika län vilket gjorde att vi fick en kopia på 

innehållsförteckningen till magasinen mellan 1990-2005. Detta gjorde att vi var 

tvungna att välja reportage utan möjligheten att först kunna bläddra i dessa magasin. 

Magasinet 2010 hade vi tillgång till genom Mittuniversitetets sökmotor Mediearkivet 

(Retriever research) och 2015 års magasin som inte finns i Mediearkivet kunde vi 

fjärrlåna från Härnösands bibliotek. 

 

En aspekt som är viktig är den etiska aspekten där vi har tänkt på integriteten hos de 

människor som är med i magasinet. Vi har inte kunnat kontakta de individer som är 

med i materialet för att fråga om de går med på att medverka i vår studie, men då 

dessa är med i ett för allmänheten tryckt magasin så anser vi att de redan har valt och 

godkänt att stå under det offentliga ögat. 

4.3.1 Tillvägagångssätt, diskursanalys 

Vid analysen av det empiriska materialet så utgick vi från de frågeställningar som är 

formulerade för denna studie. De är mer precisa än det övergripande 

forskningsproblemet och är kopplade till vårt teoretiska ramverk och används därför 

som guide genom analysen. Några fastställda regler för exakt hur en diskursanalys 

ska gå till finns inte (Svensson 2019:150) och därför kan det arbetssätt och steg som 

man utgår ifrån överlappa varandra utifrån hur man anser att det passar forskaren och 

studien. För att komma igång med analysarbetet så började vi med att bekanta oss 
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med det empiriska materialet, det innebar att vi samlade ihop materialet och tittade, 

bläddrade och skumläste det för att senare kunna se de detaljer i dokumenten vi 

annars kanske skulle ha missat. Utmaningen för oss i denna kvalitativa studie är att 

lyckas se materialet som just “något”. Att materialet reproducerar normer och 

föreställningar om femininitet och maskulinitet (Hirdman 2002:8) och inte bara ger 

föräldrar tips och råd.  För att studien i slutändan ska ha bidragit med ny kunskap och 

vara meningsfull måste vi lyckas röra oss bortom det mest uppenbara (Svensson 

2019:133).  

 

När vi väl bekantat oss med materialet var nästa steg att organisera det med syftet att 

få en tydlig överblick av vilka texter och bilder som skulle analyseras, det är först och 

främst forskningsfrågorna som sätter ramen för hur materialet organiseras men vi var 

också öppna för möjligheten att finna nya och dolda frågor i materialet. Våra 

forskningsfrågor som vi utgått från vid en utgallring är: Hur framställs kvinnors och 

mäns olika roller i föräldraskapet? Vilka egenskaper tillskrivs kön utifrån femininitet och 

maskulinitet? Vilka sexualiteter får utrymme och syns kopplat till familj i Vi Föräldrar? samt 

Hur har detta förändrats över tid? Utgallringen av materialet lämnade oss med två 

reportage samt omslaget i varje valt magasin. Just omslaget lägger redaktioner ofta 

ner mycket arbete på och är den del av magasinet som läsaren, eller den eventuellt 

blivande läsaren först ser. Detta första intryck kan vara avgörande för om människor 

konsumerar magasinet eller ej. Vidare så valde vi bort reklam och reportage som 

handlar om test av olika produkter såsom kläder, bärselar och pipmuggar. Ett 

reportage som handlar om produkter valde vi dock att ta med då det handlar om 

preventivmedel vilket vi anser vara en sorts konsumtion som berör båda könen men 

där ansvaret ofta läggs på kvinnan.  

De reportage som utgör vårt empiriska material är tolv stycken under perioden 1990-

2015, varav 1990 års reportage är: “Det står ett lejon vid min säng, pappa” (Holmertz 

1990:22-23), “Familj på 90-talet, ny serie” (Lidbeck 1990:30-33). 1995 års reportage är: 

“Triss i ungar” (Holmertz 1995:18-23), “När första barnet kommer sker en revolution” 

(Häglund 1995:50-55). Reportage år 2000 är: “Ensamma mamman” (Zaitzewsky 

2000:26-29), “Är vi säkra ikväll, älskling?” (Ernemo 2000:40-42). 2005 års reportage är: 

“Med bebisen kommer oron” (Sawander 2005:16-18), “Ja men, barnen lyssnar ju inte 

på mig…” (Coull 2005:26-28). År 2010 är reportagen: “Fyra generationer, på samma 

gård” (Vallgårda 2010:32-33), “Lika föräldraledighet, men inte lika lön” (Albinsson 

2010:36). Slutligen så är de två reportage från 2015: “Så nattar vi” (Hedlund 2015:14-

19) och “Hallå bvc, ser du min pappa?” (Zamore 2015:30-34). Vi har alltså valt material 

som vi anser spegla magasinets syn på föräldrar, genus och sexualitet. Vi har försökt 
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välja material som ska vara liknande eftersom det inte finns ett återkommande 

reportage över så lång tid. Samt en hanterbar mängd material till en kvalitativ studie 

på denna nivå.  

 

När utgallringen väl var färdigt så närmade vi oss texterna och bilderna och dess 

detaljer genom närläsning. Närläsning går ut på att ställa de forskningsfrågor vi har 

till materialet som tvingar oss att tolka dokumenten som en social handling (Svensson 

2019:138) där normer och samhällsstrukturer reproduceras. Det är viktigt att inte 

tappa det diskursanalytiska fokuset och genom att fråga oss själva vad som verkligen 

händer i varje text och bild kan vi se dess sociala effekter.  

För att sammanfatta den närläsning vi har gjort sker en tematisering, det innebär att 

vi kategoriserar de resultat vi fått av närläsningen utifrån både likheter och skillnader 

som vi hittat i materialet. Genom de anteckningar som vi har gjort under vår 

närläsning har olika diskurser inom föräldraskap vuxit fram och vid en gemensam 

diskussion har sedan dessa fastställts till fyra olika: Traditionellt föräldraskap, 

inkluderande föräldraskap, primärt föräldraskap och feminiserat föräldraskap. Dessa fanns 

inte förutbestämt i materialet utan var upp till oss som forskare och utifrån de 

forskningsfrågor som formulerats att skapa (Svensson 2019:142). Det sista steget i 

analysen är vad som kallas för kontextualisering, det innebär att vi som forskare tar 

ett steg tillbaka från materialet och tittar på det från ett längre avstånd än vid till 

exempel närläsningen. Vid en kritisk diskursanalys som i denna studie ska forskaren 

identifiera den kontext som inte uppenbart visar sig i det empiriska materialet. Genom 

att göra detta kan vi placera in de analyserade dokumenten i deras sociala, politiska 

eller historiska sammanhang (Svensson 2019:146). I vårt fall handlar detta om de 

normförändringar kring könsroller och föräldraskap som har skett, samt de  

förändringar som gjorts av föräldraförsäkringen. genom denna kontextualisering får 

vi ett djupare svar på de frågeställningar som vi utgått från. 

5. Analys 

I detta kapitel presenterar vi den longitudinella analys som har gjorts mellan åren 

1990-2015 samt besvarar studiens frågeställningar. De fyra diskurser som växte fram 

ur materialet redovisas först och en sammanfattning av analysen avslutar kapitlet och 

visar hur dessa diskurser både har likheter mellan varandra men att de också skiljer 

sig åt. Den första diskursen är traditionellt föräldraskap som handlar om hur föräldrar 

ges stereotypa roller i föräldraskapet och hur de lever efter en heteronorm. Diskursen 

är mest framträdande i början av den analyserade perioden och övergår senare till den 
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vi valt att titulera inkluderande föräldraskap, som handlar om ett delat och mer 

inkluderande föräldraskap där könen inte tillskrivs könsspecifika roller utan är 

involverade i barnomsorgen gemensamt. Dessa två är de mest tongivande i vårt 

material och de som vi därmed presenterar först. De andra två diskurserna har likheter 

med ett traditionellt föräldraskap men vi har ändå valt att dela upp dem för att kunna 

synliggöra de olikheter dem emellan som vi ändå har funnit. Den tredje diskursen 

primärt föräldraskap visar hur kvinnan åläggs det extra ansvaret och hur anknytningen 

till barnen påverkas av det sekundära föräldraskapet. Analysen visar hur diskursen 

finns under hela perioden men hur magasinet har bytt perspektiv under åren som gått. 

Den fjärde diskursen är feminiserat föräldraskap som handlar om hur det kvinnliga 

könet tillskrivs femininitet som egenskap och framträder framförallt under 1990-talet. 

Diskurserna primärt föräldraskap och feminiserat föräldraskap står också varandra 

nära men vi väljer att dela på dem för att synliggöra skillnaderna mellan ansvaret och 

uppdelningen inom familjen med den strukturella underordning i samhället som i 

första hand påverkar kvinnor. 

5.1 Traditionellt föräldraskap 

Diskursen traditionellt föräldraskap grundar sig i att magasinet framställer 

föräldraskapet som uppdelat mellan könen. Här ges kvinnan och mannen olika 

stereotypa roller där det främst är kvinnan som förväntas vara hemma och ta hand om 

barn och hem medan mannen är borta och arbetar för att försörja familjen. 

Traditionellt föräldraskap handlar om hur föräldraskapet ses som något kopplat till 

vilket kön man har och synliggör det strukturella tvång som skapas gentemot båda 

könen. Denna sociobiologiska tanke där könen förs samman genom att Hon ska vara 

barnafödande och Han ska ta hand om Henne kan förklaras genom begreppet 

genuskontrakt (Hirdman 2003:80). I vår analys av det empiriska materialet så är det 

främst kvinnan som ges utrymme genom att hennes sida av föräldraskapet beskrivs 

och det är också hennes föräldraskap som ses som det omhändertagande. Pappan 

framställs i denna diskurs som den förälder som är mest borta och den som måste 

arbeta. Även om mamman skulle vilja förvärvsarbeta så är hon den som har den givna  

rollen att vara hemma, det belyser hur de givna egenskaper som tillskrivs könen 

fördelas ojämlikt vilket leder till att kvinnor underställs män (Hirdman 2003:11-12). 

 

I både bilder och texter där vi kan se dessa traditionella roller så är det mamman som 

beskrivs som den omhändertagande föräldern och i bild sitter med barnet nära sig. 

Eftersom det också är mamman som tar hand om hemmet och lagar maten finns detta 

också beskrivet i både text och bild. Ett tydligt exempel är från år 1990 där mamman i 
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familjen har fått säga upp sig från jobbet eftersom ingen plats finns till det yngsta 

barnet i kommunens barnomsorg (Vi Föräldrar 1990:31-33). Här framkommer det 

tydligt hur könsroller kopplade till moder- och faderskap spelar in, trots att mamman 

trivdes på jobbet och hade stora möjligheter att utvecklas (Vi Föräldrar 1990:31) är hon 

den självklara att avsluta sitt förvärvsarbete och istället ägna sig åt arbete i hemmet. 

Pappan i familjen fortsätter att arbeta men för att få ekonomin att gå ihop söker 

mamman efter ett kvällsjobb som hon kan ha efter att barnen har somnat, hon 

beskriver att hon vill ha ett jobb där det inte ingår att städa, laga mat eller ta hand om 

barn eftersom: 

 

”Allt som har med hemarbete att göra stod mig upp i halsen” (Vi Föräldrar 

1990:32). 

 

Magasinet kopplar föräldrarollen till kön genom att beskriva vilka olika roller och 

egenskaper en mamma respektive en pappa har. Fram till år 2005 där tidningen mer 

börjar rikta in sig på ett vi i föräldraskapet så är det fram till dess främst mammans 

version av hur föräldraskapet är i hemmet det som beskrivs. Även i de bilder som 

magasinet har till texterna så visas oftast en mamma i en traditionell roll, ömsint och 

omhändertagande om sitt barn. I ett exempel där en mamma lever ensam med sin son 

för att pappan valt att göra karriär utomlands (Vi Föräldrar 2000:26-29) så tycker 

mamman att det är jobbigt att sonen inte har någon manlig förebild. Här beskrivs 

tydligt att kvinnliga och manliga föräldrar har olika roller i föräldraskapet och 

olikheterna skulle vara något som gynnar barn, mamman i reportaget beskriver: 

 

”Män leker ofta bullriga, vilda lekar med sina barn, kryper runt på golvet och 

busar och det försöker jag göra med Cyrous när han vill, men jag kan ju inte ta på 

mig pappans roll också.” (Vi Föräldrar 2000:28–29). 

 

För att ytterligare förstärka bilden av att det gynnar barnet att växa upp med en 

kvinnlig och en manlig förälder som har olika roller som förälder så har magasinet 

valt att publicera forskningsrön som befäster den bilden (Vi Föräldrar 2000:29). I den 

forskning som magasinet valt att publicera beskrivs hur en manlig förebild behövs 

främst för pojkar. Genom den “tuffa” lek som pappan kan bidra med så stärker pojkar 

sin identitet medan de via mamman lär sig att bejaka sina mjukare, “kvinnliga” sidor 

(Vi Föräldrar 2000:29). Medan pappan beskrivs som den tuffa och fysiska föräldern 

som främst pojkar behöver så framställs mamman i den publicerade forskningen som 

extra viktig för flickor, eftersom de en dag själva ska bli kvinnor och mödrar (Vi 

Föräldrar 2000:29). Här ges typiska exempel på hur föräldrar ges olika traditionella 
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feminina och maskulina egenskaper och på så sätt får olika roller i föräldraskapet. 

Mannen ska vara den starka, tuffa och fysiska (Butler 2005:54; Hirdman 2003:48) 

föräldern medan kvinnan finns till för att ta hand om och föda barn (Hirdman 2003:80). 

 

Den traditionella framställningen där föräldrar ges typiska feminina och maskulina 

roller kan vi se mest av under de tidiga åren av det valda tidsintervallet. År 1990, 1995 

och 2000 finner vi flest exempel på att föräldraskap med traditionella könsroller och 

heterosexuella relationer visas i magasinet, detta minskar sedan till åren 2005 och 2010 

för att slutligen inte framkomma alls i magasinet år 2015. En faktor som bidragit till 

att vi fann denna diskurs i magasinet är de olika roller som språket i de analyserade 

texterna beskriver. Genom att använda ord som exempelvis ”jag”, ”mamma” och 

”pappa” så framställs föräldraskapet utifrån de traditionella könsroller som finns i 

samhället, och inte som ett delat föräldraskap där man är omhändertagande föräldrar 

tillsammans. Genom att det är dessa ord som används så bidrar det också till att inget 

utrymme ges för att någon annan familjekonstellation än heteronormen med en 

mamma och en pappa kan komma fram i magasinet. Inte förrän år 2015 syns ett 

homosexuellt föräldrapar i de analyserade reportagen. Att ingen annan sexualitet 

visas i magasinet förrän så sent som år 2015 visar tydligt hur heteronormen har gjorts 

till det obligatoriska sättet att leva (Butler 2005:10-11).  

5.2 Inkluderande föräldraskap 

Den diskurs som står i kontrast till de andra diskurserna vi har funnit är inkluderande 

föräldraskap vilken bygger på att föräldraskapet beskrivs som någonting gemensamt 

mellan barnets föräldrar och framställer föräldraskapet mer könsneutralt. Diskursen 

ifrågasätter samtidigt heteronormen och de förgivettagna föreställningarna om 

kärnfamiljen som den obligatoriska familjekonstellationen. Föräldraskapet ses som ett 

vi istället för att tillskrivas typiskt feminina och maskulina roller där det primärt läggs 

på kvinnan. Samtidigt ges män ett större utrymme i magasinet, både genom att 

komma till tals och på vilket sätt som magasinet framställer pappans roll. Diskursen 

omfattar också en framställning om hur kvinnan görs frigjord från mannen och 

hemmet när det gamla genuskontraktet mellan könen (Hirdman 2003:80) ifrågasätts. 

Detta är dock något som både kan ses som positivt och negativt när vi tittar närmare 

på perspektiven inom diskursen primärt föräldraskap. Jämlikhetskontraktet (Hirdman 

2003:163-166) med ett gemensamt föräldraskap och arbetsdelning i hemmet kan vi 

sedan se öka under den senare delen av perioden. 
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Att ett jämlikhetskontrakt synliggörs ser vi dels genom att män tar ett större ansvar 

över hem och barn men också att kvinnor inte framställs som låsta till hemmet och 

mannen. 

 

“Jag städar mycket mer nu. Vi torkar av golven varje vecka, det existerade inte 

förut!” (Vi Föräldrar 1995:50). 

 

Detta säger en pappa som varit föräldraledig sedan hans ettåring föddes (Vi Föräldrar 

1995:50). Mannen framställs här som en naturlig del av arbetet i hemmet som också 

ökar i andel enligt ett annat reportage. Män gör cirka 40% av hemarbetet och tar ut 

mer av föräldraledigheten men trots detta fortsätter det att vara en löneskillnad mellan 

könen. Förklaringen till detta är enligt forskaren i reportaget att arbetsgivare 

fortfarande ser kvinnor som familjeorienterade medan män ses som jobborienterade 

(Vi Föräldrar 2010:36). Bilden som hör till texten visar en pappa som håller sitt barn i 

famnen och gosar på barnet med sin näsa (Vi Föräldrar 2010:36). Ett annat exempel 

som visar hur diskursen eftersträvar ett jämlikhetskontrakt är då en ensamstående 

förälder berättar att hon valde mellan att följa med sin man och barnets pappa som 

sökte arbete utomlands eller att stanna kvar ensammen och lämna förhållandet. 

Kvinnans frigörelse från mannen och det gamla genuskontraktet framställs här som 

obetalbart. 

 

“-Det var så otroligt skönt när jag äntligen kom fram till att det var här jag skulle 

bo, även om det innebar att jag blev ensamstående!” (Vi Föräldrar 2000:28), 

 

“-Friheten att bestämma själv är obetalbar.” (Vi Föräldrar 2000:29). 

 

Att kvinnor får bestämma själva över sitt liv och sin kropp var tanken med de politiska 

förändringar under 1960- & 1970-talet och visar här vad det har lett till. Kvinnor har 

nu större möjligheter att leva ensamma eller att skilja sig och träffa en ny partner vilket 

beskrivs i “Är vi säkra ikväll, älskling?” (Vi Föräldrar 2000:42). Samtidigt så 

framkommer nackdelar med det ensamma föräldraskapet genom att det är svårt att få 

både tid och ekonomi att gå ihop (Vi Föräldrar 2000:26) och att mannen i första hand 

inte ses som förälder utan ges en sekundär föräldraroll. Magasinet synliggör detta 

femton år senare med att vilja inkludera män mer i föräldraskapet genom reportaget 

“Hallå bvc, ser du min pappa?” (Vi Föräldrar 2015:30-34). 

 

Diskursen blir mer framträdande under 2000-talet och använder ett språk som inte 

direkt tillskriver föräldrar ett specifikt kön vilket gör att texten “talar” till dig som 
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förälder oavsett vilket biologiskt kön du själv har. Genom att använda ord som 

“förälder” och “vi” istället för mamma och pappa som sedan kopplas till femininitet 

och maskulinitet så reproducerar eller konserverar magasinet inte de traditionella 

könsrollerna. Språket kan här ses som en sorts socialisation in i föräldraskapet som 

inte lägger lika stor vikt vid individens kön som vid användandet av ord som mamma, 

pappa, syster eller bror (Svensson 2019:18-19,32). Ett exempel som visar hur 

föräldraskapet görs könsneutralt är att båda föräldrarna får utrymme i texten och där 

beskriver ett gemensamt omhändertagande av barnen.  

 

“Sedan brukar vi ha henne i vår säng tills hon somnar, och så håller vi tummarna 

och lägger försiktigt ner henne i spjälsängen. Ibland vaknar hon nästan direkt, och 

då blir det en tur i bärselen eller lite mer mat. Sedan försöker vi igen” (Vi Föräldrar 

2015:15).  

 

Pappan som berättar om hur nattningarna går till talar här utifrån ett vi och hur de har 

en gemensam strategi och kunskap om vad som behöver göras för att ta hand om 

barnet. Att föräldrarna har pratat ihop sig om en gemensam strategi och gemensamma 

regler i hemmet ger en bild av att föräldraskapet är delat och inte enbart läggs på det 

kvinnliga könet.  

 

“Det hjälper om föräldrarna är eniga om vad som ska gälla i familjen” (Vi 

Föräldrar 2005:28) 

 

säger en trebarnsfar vilket både ger mannen utrymme som “expertförälder” och att 

föräldraskap och hem berör båda föräldrarna lika mycket. Ytterligare ett exempel är 

hur föräldrars oro tillskrivs både kvinnan och mannen istället för enbart kvinnan (Vi 

Föräldrar 2005:16-17). Bilden till texten visar samtidigt en pappa som ömt omfamnar 

sitt barn (Vi Föräldrar 2005:17) vilket framställer män som ömma, kärleksfulla och 

oroliga för att något ska hända sitt barn. Detta kan vi också se i flera bilder som 

kompletterar texter som handlar om ett gemensamt föräldraskap (Vi Föräldrar 

1995:50-54; Vi Föräldrar 2005:17; Vi Föräldrar 2010:36; Vi Föräldrar 2015:14-17, 30-34). 

Egenskaper kopplade till föräldraskapet blir centralt istället för specifika egenskaper 

kopplade till moder- och faderskap. Detta visar på hur femininitet och maskulinitet 

inte kopplas direkt till könet utan att de kan framföras av både män och kvinnor 

(Butler 2005:46). I ett reportage som handlar om att leva flera generationer på samma 

gård ges en farfar feminina egenskaper då han tar hand om sina barnbarn på 

morgonen, samtidigt som han också hämtar på förskola, skjutsar på fritidsaktiviteter 

och tar hand om dem när de är sjuka (Vi Föräldrar 2010:33). 
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“ Eftersom Göte är så morgonpigg gick han upp med barnen på helgerna, så att vi 

fick sovmorgon, berättar Mia.” (Vi Föräldrar 2010:32). 

 

Att texten talar till föräldrar och inte till mammor och pappor gör att människors 

sexualitet inte spelar in i rollen som förälder. Att vissa barn har två pappor 

framkommer exempelvis inte uttalat i texten till reportaget om hur föräldrar nattar 

sina barn (Vi Föräldrar 2015:14-19), vilket är det enda reportage som innehåller ett 

samkönat par. Magasinet framställer istället föräldraskapet som gemensamt mellan de 

två männen genom att en av männen säger: 

 

“Vi myser i soffan och ger dem ersättning. De är så små så vi gör inte så mycket 

än för att få dem att sova.” (Vi Föräldrar 2015:16). 

 

Citatet visar hur de gemensamt tar hand om sina två små barn och att texten ger båda 

männen egenskaper som traditionellt har tillhört kvinnor. I jämförelse med de andra 

två paren i samma reportage så görs ingen skillnad över föräldrarnas sexualitet och 

inga kopplingar dras till att vissa barn får växa upp utan en mamma som har de 

“mjuka” sidorna gjordes tidigare (Vi Föräldrar 2000:29). Detta visar på att magasinet 

som det ser ut 2015 inte konserverar heteronormen utan ger andra sexualiteter utrymme 

samtidigt som feminina män och maskulina kvinnor inte tillskrivs en sexualitet (Butler 

2005:46) utan helt enkelt tillskrivs ett föräldraskap. Magasinet ifrågasätter samtidigt i 

reportaget “Hallå bvc, ser du min pappa?” (Vi Föräldrar 2015:30-34) att BVC 

exkluderar exempelvis kvinnliga föräldrar som inte har fött barnet när de enbart 

fokuserar på pappor (Vi Föräldrar 2015:30-34), vilket visar hur magasinet ifrågasätter 

heteronormen och har en syn på sexualitet som någonting bortanför föräldraskapet. 

 

Vi kan alltså se en förändring under den studerade perioden där det i början handlade 

om att bryta det gamla genuskontraktet och frigöra kvinnor från mannen och hemmet 

under åren 1995 och 2000. Det skiftar sedan till ett fokus som handlar om ett 

gemensamt, könsneutralt och inkluderande föräldraskap under åren 2005, 2010 och 

2015 där magasinet framställer män mer feminint, använder ett mer neutralt språk och 

ger homosexualitet utrymme. 

5.3 Primärt föräldraskap 

Primärt föräldraskap är en diskurs som bygger på de iakttagelser vi har gjort där 

magasinet framställer eller tillskriver kvinnan ett primärt föräldraskap, den förälder 

som tar det där extra ansvaret. Samtidigt som det sekundära föräldraskapet framställs 
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som dåligt både för pappan och för barnet. Det primära föräldraskapet läggs helt och 

hållet på kvinnan i det material vi har analyserat samtidigt som män tillskrivs ett 

sekundärt föräldraskap. Det handlar om att kvinnor är de som talar med 

förskolepersonal (Vi Föräldrar 1990:22), att kvinnor är de som ansvarar för att barnen 

får en förskoleplats så att de själva kan ta sig ut på arbetsmarknaden (Vi Föräldrar 

1990:32) och att kvinnan skriver till kommunen och klagar på barnomsorgen (Vi 

Föräldrar 1995:23). När det gäller det praktiska med barnen så framkommer det att 

mamman är den som nattar dem och är den som ansvarar för barnet även när det 

sover, 

 

“varje kväll somnar hon i vår säng. Jag lyfter över henne till hennes egen, men hon 

är snabbt tillbaka…” (Vi Föräldrar 1990:32). 

 

Att barn ofta nattas av just mamman framkommer också i texten som handlar om att 

barn kan fantisera väldigt mycket och blanda fantasi med verklighet.  

 

“Mamma, släck inte lampan, säger treåriga Martin när han ligger i sin säng och 

ska somna.” (Vi Föräldrar 1990:22),  

 

“I hans tankevärld finns det många spöken just nu. Det är även gott om lejon, och 

ibland förvandlas till och med mamma till ett skojfarligt lejon som Martin blir lite 

rädd för.” (Vi Föräldrar 1990:22). 

 

Rubriken “Det står ett lejon vid min säng, pappa” (Vi Föräldrar 1990:22-23) handlar 

alltså inte om hur barnet talar med sin pappa vid nattningen som vi trodde först utan 

handlar om att mamman nattar barnet och att pappan sedan blir inkallad till barnets 

värld.  

De bilder som hör till dessa reportage visar också tydligt hur kvinnan ges den primära 

föräldrarollen. En bild till texten som handlar om en familj på 90-talet visar hur både 

mamma och pappa säger godnatt till sina söner men att mamman är den som håller 

det tredje barnet i famnen (Vi Föräldrar 1990:33). Även en annan bild i samma 

reportage visar hur det är just mamman som hjälper yngsta barnet vid middagsbordet 

(Vi Föräldrar 1990:32). I reportaget som handlar om ett föräldrapar som har fått 

trillingar framkommer det att det finns en pappa i familjen, men han syns inte till i 

varken bilder eller får komma till tals (Vi Föräldrar 2000:18-23). Magasinet tillskriver 

också kvinnan det primära föräldraskapet genom att visa bilder med enbart kvinnor 

och barn när den tillhörande texten ändå talar om föräldraskapet som något 

gemensamt. Bilderna till texten “Ja men, barnen lyssnar ju inte på mig…” (Vi Föräldrar 
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2005:26-28) visar enbart en mamma som tjatar på sitt barn men hade kunnat visa bägge 

könen i någon av de tre bilderna.  

 

När det gäller det sekundära föräldraskapet så är det något som helt tillskrivs mannen, 

magasinet ger också en bild av det sekundära föräldraskapet som något negativt och 

att det bör förändras. Det är i samband med det sekundära föräldraskapet och med 

mannens perspektiv som diskursen lyfter fram att feminina och maskulina egenskaper 

bör kunna förkroppsligas av både kvinnor och män (Butler 2005:46). 

 

“-Självklart tycker jag att jag har för lite tid till barnen, säger Lennart. Ibland känns 

det sorgligt.” (Vi Föräldrar 1990:33),  

 

“När jag ser dem tillsammans med någon annan vuxen som de har bra kontakt 

med. Som Jeanettes svåger. Han har så gott om tid för dem när han är här. Han 

lyssnar, har tålamod att leka. Då kan jag känna mig lite avundsjuk…” (Vi Föräldrar 

1990:33).  

 

Citaten visar på hur anknytningen till barnen ser annorlunda ut för den förälder som 

inte har tid över att umgås eller ta hand om sina barn. Samtidigt så framkommer det 

också hur barn saknar och behöver båda sina föräldrar i reportaget som handlar om 

den ensamma föräldern. 

 

“-Fast Cyrous saknar verkligen sin pappa, han pratar om honom varje dag. För 

hans skull har jag rest till England några gånger, så att de får träffas.” (Vi Föräldrar 

2000:28).  

 

Ett tydligt exempel på att magasinet vill se en förändring av dessa könsroller och har 

bytt till ett inkluderande perspektiv är genom reportaget “Hallå bvc, ser du min 

pappa?” (Vi Föräldrar 2015:30-34) som beskriver hur pappor bör inkluderas mer i 

föräldraskapet genom det projekt som Stockholms läns landsting arbetar med. 

Väntrummen är nu mer välkomnande till pappor, bvc-sjuksköterskor ska arbeta mer 

inkluderande samt pappan ska komma ensammen på fyramånaders kontrollen. 

Projektet startades för att förändra att verksamheten tidigare enbart tillskrev mamman 

föräldrarollen och hjälper till att engagera båda föräldrarna. 

 

“Att bebisar behöver sina pappor vet vi. Men bvc är fortfarande mest en 

mammavärld. Det vill ett nytt projekt ändra på.” (Vi Föräldrar 2015:30). 
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Detta är den underrubrik som magasinet använder till reportaget som ger en känsla 

av att magasinet vill se föräldraskapet mer delat mellan könen och att det inte är något 

konstigt med feminina män och maskulina kvinnor.  

 

Denna diskurs kan vi framförallt se i magasinet åren 1990, 1995 och 2000 men 

återkommer år 2015 med en annan vinkel som faller samman med diskursen 

inkluderande föräldraskap. Det som har format primärt föräldraskap som diskurs är 

den sociobiologiska tanken om att kvinnan är skapad just för att ta hand om barn 

(Hirdman 2003:80) och det som skiljer denna diskurs från traditionellt föräldraskap är 

att det i högre grad handlar om barnomsorgen oavsett vem av föräldrarna som 

förvärvsarbetar. Slutligen så skiljer den sig också från feminiserat föräldraskap genom 

att fokusera på roller och arbetsdelning inom familjen medan feminiserat föräldraskap 

fokuserar mer på samhällsstrukturen utanför familjen. 

5.4 Feminiserat föräldraskap 

Denna diskurs som vi har valt att titulera feminiserat föräldraskap beskriver hur det 

kvinnliga könet tillskrivs femininitet som egenskap. Feminisering kan exempelvis 

vara att en person förväntas bete sig på ett visst sätt på grund av dess kön, det kan 

också vara en yrkestitel eller andra saker såsom vad en person har på sig för kläder 

som ges en feminin prägel. Under analysen av det empiriska materialet kunde vi se 

hur magasinet ger socialt konstruerade egenskaper till personerna som framställs i 

reportagen. När vi analyserade de valda reportagen kunde vi se i samband med hur 

magasinet framställer föräldrar att de feminiserar hur en kvinnlig förälder är, även 

andra saker som när de beskriver yrken eller vad en flicka har på sig eller sysslar med 

feminiseras. Att flickor feminiseras ger en tydlig bild av hur de redan vid tidig ålder 

blir socialiserade till att vara på ett särskilt sätt och ges olika könsroller. Flickor och 

pojkar delas upp mellan exempelvis rosa och blått, att flickor ska vara söta och pojkar 

åt det tuffare hållet genom att leka superhjälte istället för prinsessa (Connell & Pearse 

2015:141). Feminiserat föräldraskap skiljer sig framförallt mot primärt föräldraskap 

genom att fokus ligger på den strukturella underordningen i samhället som sker av 

denna feminisering.   

En faktor som bidragit till att vi fann diskursen feminiserat föräldraskap under 

analysen är det språkbruk som magasinet använder. I reportaget ”Det står ett lejon vid 

min säng, pappa” (Vi Föräldrar 1990:22-23) beskrivs det hur små barn ibland kryddar 

verkligheten med sin fantasi, där ges exempel på hur ett barn kan hävda att mamma 

har tio pälsar medan pappa har tio bilar (Vi Föräldrar 1990:22). Här kan man tydligt 

se hur barnets mamma direkt tillskrivs feminina egenskaper i och med att hon sägs 
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äga dyra klädesplagg och på så sätt förmodas ägna sig mer åt sitt utseende än vad 

pappan gör. Detta går att koppla till performativitet som är handlingar eller yttringar 

som iscensätter eller “gör” kön (Butler 2005:181). Språket är en del av den socialisering 

där kön tillskrivs olika roller och genom att använda ord såsom mamma och koppla 

det till att mamma använder pälsar gör att barn tidigt får en idé om vad som ges 

feminina egenskaper och lär sig därefter att agera utifrån sitt eget kön (Svensson 

2019:18-19,32).  

 

Fortplantning är något som vi kopplar till föräldraskap och i magasinet från år 2000 

finns det ett reportage som heter ”Är vi säkra ikväll, älskling?” (Vi Föräldrar 2000:40-

42). I detta reportage feminiseras både säkert sex och att vilja ha barn. Magasinet 

framställer det som kvinnans uppdrag att välja preventivmedel och  

 

”en man har inte mycket att sätta emot när hans kvinna har bestämt sig” (Vi 

Föräldrar 2000:30). 

 

Den kvinna som framställs i bilden kopplat till reportaget sitter också på ett typiskt 

feminint sätt med handen i ansiktet och knäna ihop för att ge ett oskyldigt intryck. När 

kvinnorna som medverkar i reportaget börjar tala om sterilisering tycker en kvinna att 

det är ett alldeles för drastiskt beslut: 

 

”Jag är skild och har träffat en ny man, säger Karin. Jag vet hur föränderligt livet 

är. Att vara fruktsam har med ens kvinnlighet att göra. Att sterilisera sig är att 

stympa sig på något sätt” (Vi Föräldrar 2000:32). 

 

Här feminiseras alltså viljan och möjligheten av att få barn och skulle det vara så att 

en kvinna inte vill eller kan få barn kan man tolka det som att en del av hennes 

feminina egenskaper tas bort från henne. Det strukturella tvång och stereotyper som 

skapas gentemot könen synliggörs här återigen, att vara kvinna innebär att 

barnafödande är en del av det och något som gör en till just kvinna (Hirdman 2003:80).  

 

Den feminisering av kvinnor som framkommer i det empiriska materialet sker främst 

under åren 1990 och 1995. I magasinen från dessa årtal används ord som ”dagisfröken” 

när yrken ska beskrivas och i bild visas flickor med typiskt feminina kläder på sig 

såsom klänning, de mammor som framställs ges också typiskt feminina egenskaper 

när de visas mata eller krama barn. Magasinet saknar alltså en öppenhet under åren 

1990 och 1995 för att andra personer än till exempel en mamma skulle kunna ha 

feminina egenskaper i en familj eller att en flicka skulle kunna klä sig i annat än 
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traditionellt sett feminina plagg. I de valda reportagen från år 2000 och 2010 finner vi 

endast ett par gånger att en person eller en sysselsättning feminiseras. Under år 2015 

kan vi inte finna någon som helst feminisering i det valda materialet, här framställs 

alltså föräldrar eller andra personer och deras egenskaper eller aktiviteter som mer 

könsneutrala.  

5.5 Sammanfattning 

Traditionellt föräldraskap, inkluderande föräldraskap, primärt föräldraskap och feminiserat 

föräldraskap är de fyra diskurser som vi har funnit i materialet, dessa har både likheter 

mellan varandra men skiljer sig också åt. Traditionellt föräldraskap, primärt 

föräldraskap och feminiserat föräldraskap har alla gemensamt att femininitet och 

maskulinitet skapar könsroller och en uppdelning mellan kvinnor och män. Diskursen 

inkluderande föräldraskap är motsatsen till detta där män inkluderas i det traditionellt 

kvinnliga (Vi Föräldrar 2015:30-34) och att samhället inte fördelar femininitet och 

maskulinitet till könen på samma sätt som tidigare (Vi Föräldrar 2005:17). Detta är vad 

Hirdman och Butler menar med ett jämlikhetskontrakt mellan könen (Hirdman 

2003:163-166) och att könens inre essens är en illusion (Butler 2005:181). Vidare så visar 

analysen att föräldraskapet inte behöver ses som någonting exklusivt för 

heterosexuella (Butler 2005:10-11; Vi Föräldrar 2015:14-19) och att exempelvis en 

feminin man inte måste tillskrivas en sexualitet (Vi Föräldrar 2010:33). 

I traditionellt föräldraskap har vi fokuserat på genuskontraktet och den arbetsdelning 

som uppstår när en familj utökas till en barnfamilj, att kvinnan i en traditionell roll får 

ta hand om hem och barn och avlsuta sin karriär. Detta medans mannen ses som den 

naturligt inkomstbringande (Hirdman 2003:80; Vi Föräldrar 1990:30-33) trots att 

barnen är så pass stora att de inte längre kräver en mamma genom exempelvis amning.  

I primärt föräldraskap har vi riktat in oss på den uppdelning som finns mellan könen 

specifikt i barnomsorgen där det traditionellt har ansetts vara kvinnans roll att ta hand 

om barnen. Mannen i sin tur som anses ha utvecklat sitt intellekt ges rollen att i första 

hand ta hand om sin kvinna (Connell & Pearse 2015:60; Hirdman 2003:37-38, 80). 

Analysen visar också att anknytningen till barnen påverkar både barnet (Vi Föräldrar 

2000:26-29) och den sekundära föräldern (Vi Föräldrar 1990:30-33). Slutligen visar 

diskursen hur kvinnor får ta det extra ansvaret även då mannen inte är på sin 

arbetsplats som exempelvis vid nattningarna (Vi Föräldrar 1990:22-23; Vi Föräldrar 

1990:30-33).  

Feminiserat föräldraskap är en diskurs som visar hur samhället delar upp könen och 

samhällsfunktioner genom att tillskriva exempelvis vissa yrkestitlar en feminisering 

(Vi Föräldrar 1990:22) vilket sedan formar människor genom språket (Svensson 
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2019:18-19,32). Diskursen visar också att kvinnokroppen sexualiseras genom att hon 

ska behaga män (Hirdman 2003:200) och är den som ensam får ansvara över att skydda 

sig mot oönskade graviditeter samtidigt som män beskrivs som ointresserade och helst 

bara vill ha sex utan att ta något ansvar (Vi Föräldrar 2000:40-42; Hirdman 2003:200). 

 

6. Diskussion och slutsats 

Vi kommer i detta kapitel att diskutera studiens analys och presentera vår slutsats 

samt ge förslag på vidare forskning inom det samhällsvetenskapliga ämnet sociologi 

med inriktning mot genusteori och föräldraskap. Syftet med den här studien var att 

undersöka diskurser av föräldraskap mellan åren 1990-2015 i magasinet Vi Föräldrar 

utifrån ett genusperspektiv. Vi har nu undersökt hur föräldrar framställs och om olika 

sexualiteter gavs utrymme i magasinet under den angivna perioden. Vi har också 

undersökt om det har skett någon förändring som följer den politiska utvecklingen 

mot ett mer jämställt och inkluderande föräldraskap.  

 

Vår slutsats är att kvinnor och män ges både olika roller och en gemensam könsneutral 

föräldraroll i magasinet Vi Föräldrar mellan åren 1990-2015. Vi kan se att det har skett 

en förändring över tid där föräldrar tillskrivs olika roller mer i början av den 

analyserade tidsperioden för att sedan minska och till sist framställs föräldraskapet 

som något könsneutralt. I samband med att föräldraskapet framställs könsneutralt så 

ges också andra sexualiteter än heterosexualitet utrymme. Homosexualitet visas i 

magasinet år 2015 vilket tyder på att magasinet gör ett aktivt val att inte koppla 

föräldraskapet till kön. Studien visar också att femininitet och maskulinitet är något 

som kan antas av både kvinnor och män, att kön konstrueras, samt att media är en 

institution i samhället som avspeglar detta.  

 

Vi kan tydligt se hur de tre diskurserna som grundar sig på traditionella könsroller 

förekommer mest under den första delen av perioden som vi har studerat, här ses 

också heterosexualitet som den obligatoriska sexualiteten. Dessa tre diskurser både 

liknar varandra och har inbördes skillnad som vi har visat i analysen. Under åren 1995 

och 2000 handlade mycket om kvinnans frigörelse och att män började arbeta mer i 

hemmet samtidigt som feminina och maskulina drag fortfarande tillskrivs de två olika 

könen. Mellan åren 2005-2015 kan vi sedan se en ökad jämställdhet motför de första 

femton åren av perioden som har studerats, föräldraskapet ses då som något 

gemensamt och könen tillskrivs inte olika roller. Vi kan alltså se hur jämställdhet och 
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inkludering ökar när traditionella roller minskar men det går inte att fastställa något 

exakt år som det sker en brytning, men 2005 skulle kunna vara ett sådant år i vårt 

material. Att gamla och nya normer samexisterar (Försäkringskassan 2018; Perälä-

Littunen 2007:10) kan vi se genom att diskurserna förändras med tiden och att de flyter 

in i varandra genom sin föränderlighet. Vi ser även hur magasinets perspektiv 

förskjuts inom och mellan de olika diskurserna, från att reproducera gamla könsroller 

→ uppmärksamma kvinnans frigörelse → viljan att förändra det primära föräldraskapet.  

   

Diskursen traditionellt föräldraskap visar hur könen ges olika roller i föräldraskapet 

där kvinnan får avsluta sin karriär för att ta hand om barnen och hemmet, samtidigt 

ses det som naturligt att mannen är den som fortsätter att förvärvsarbeta. Detta är 

precis vad begreppet genuskontrakt handlar om och det som man under 1960 och 

1970-talet ville förändra till ett jämlikhetskontrakt mellan könen (Hirdman 

2003:80,163-166). Den här diskursen visar också hur den uppdelning mellan könen 

som Erving Goffman (1979) påvisade i sin framträdande studie fanns kvar i Vi 

Föräldrar under den första tiden av den studerade perioden, men att detta är mindre 

vanligt i slutet. När vi ser på vårt resultat i ljuset av den rapport som WEF gjort 2018  

som beskriver hur sverige än idag är ojämnt fördelat mellan kvinnor och män (WEF 

2018:259-260), samt de forskningsrön som magasinet presenterar 2010 om ett lönegap 

mellan könen trots att män tar ut mer av föräldraförsäkringen (Vi Föräldrar 2010:36), 

visar detta hur de traditionella könsrollerna ändå lever kvar trots att framställningen 

av föräldrar har förändrats i magasinet Vi Föräldrar.  

 

Det primära föräldraskapet är också en diskurs som visar på hur kvinnor och män ges 

olika roller där kvinnan får ta det största ansvaret över barnomsorgen (Hirdman 

2003:37-38). Denna diskurs visar samtidigt hur det sekundära föräldraskapet kan 

anses vara dåligt både för pappan och barnet. Den diskurs som finns i primärt 

föräldraskap visar alltså det som tidigare forskare har påvisat att det gemensamma 

föräldraskapet ändå är uppdelat mellan könen (Perälä‐Littunen 2007:8) och att 

anknytningen till barnen påverkas av hur mycket tid en förälder lägger på 

barnomsorgen (Almqvist & Duvander 2014). Dessa könsroller ser vi mycket av mellan 

åren 1990-2000 men just primärt föräldraskap återkommer 2015 då magasinet 

framställer detta som något de vill ska förändras. Föräldraskapet förändras under den 

studerade perioden där gamla och nya normer samexisterar (Perälä-Littunen 2007:10) 

och magasinet byter perspektiv när de går från att reproducera en norm till att vilja 

ändra densamma. 
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Diskursen inkluderande föräldraskap visar på hur de traditionella rollerna successivt 

suddas ut och hur det gemensamma föräldraskapet får ett allt större utrymme i 

magasinet. Just ett gemensamt och mer jämställt föräldraskap är det som 

Försäkringskassan eftersträvar med de ändringar som har gjorts i 

föräldraförsäkringen. År 2002 utökades ”pappadagarna” till 60 dagar och samtidigt 

som dessa förändringar gjordes för en mer jämställd föräldraledighet så kan vi också 

se att magasinet Vi Föräldrar börjar minska sin traditionella framställning av föräldrar. 

“Pappadagarna” utökades till 90 dagar år 2016 och jämställdheten i användandet av 

föräldraförsäkringen ökar nu successivt varje år (Försäkringskassan 2018:31-32). Ett år 

tidigare, alltså år 2015, kunde vi se hur Vi Föräldrar framställde föräldraskapet som 

könsneutralt och inkluderade även samkönade par vilket tyder på att magasinet följer 

den politiska samhällsutvecklingen mot ett mer jämställt och inkluderande 

föräldraskap. När vi sedan jämför med hur Försäkringskassans broschyrer har gått 

från att fokusera på pappan till att vara riktade mot mamman (Lind Palick 2010:138-

139), så har Vi Föräldrar förändrats från att fokusera på mamman till ett gemensamt 

föräldraskap som riktar sig till alla föräldrar oavsett kön eller sexualitet.  

 

I den diskurs som handlar om feminiserat föräldraskap kan vi se att magasinet ger 

socialt konstruerade egenskaper till personerna som framställs i reportagen, denna 

feminisering minskade dock över tid och år 2015 fann vi endast könsneutrala 

framställningar i det valda materialet. Feminiseringen i magasinet sker främst under 

åren 1990 och 1995 där den kvinnliga föräldern, yrkestitlar och flickor tillskrivs typiskt 

feminina egenskaper vilket kom fram i både reportagens text och tillhörande bilder 

(Goffman 1979; Hirdman 2002:48; Svensson 2019:35). Tidigare forskning från mitten 

på 1990-talet visar att även mammor i samkönade relationer också tycks ges stereotypt 

feminina och omhändertagande egenskaper (Flaks et al. 1995), det förstärker bilden av 

att det är kön som ges socialt konstruerade egenskaper. Den sexuella läggningen tycks 

alltså inte påverka könets roll i föräldraskapet. Tidigare forskning som har studerat 

hur texter och bilder producerar och uttrycker genusföreställningar (Hirdman 2002) 

visar att det är vanligt med stereotyper kopplat till kön i både magasin som är riktade 

till män som till kvinnor. Vår studie med slutsats om att ett magasin riktat till föräldrar 

tidigare gav kön stereotypa roller men har ändrat sig till mer könsneutrala 

framställningar bidrar till att ge en bredd inom forskningsfältet av vilka områden 

inom media som idag reproducerar eller motverkar traditionella könsroller.   

 

Som förslag på framtida forskning inom samma vetenskapliga fält så skulle vidare 

studier av olika framställningar kunna tillföra kunskap om vilka samhällsinstitutioner 
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som bidrar till att motverka eller reproducera stereotypa och socialt konstruerade 

egenskaper. Att göra en liknande studie som denna av magasinet Vi Föräldrar men 

med andra kategorier än kön som utgångspunkt skulle kunna vara relevant. Studier 

om hur etnicitet och klass ges utrymme eller inte i ett magasin riktat till föräldrar skulle 

gynna forskningsfältet för att se om även dessa kategorier är något som är socialt 

konstruerade och reproduceras eller motverkas. Att studera andra medier än 

föräldramagasin med denna utgångspunkt skulle också kunna vara exempel på vidare 

undersökningar, det skulle kunna vara att analysera sociala medier, sidor på internet 

eller tv-program. I denna undersökning har endast ett nummer av magasinet 

analyserats för varje år vi gjort nedslag i, för en ännu mer djupgående analys och 

diskussion samt för att göra resultaten från denna studie mer generaliserbara skulle 

ett större urval vara intressant att undersöka. Eftersom vår egen studie analyserar Vi 

Föräldrar fram till år 2015 skulle också en liknande undersökning av samma magasin 

men från exempelvis år 2018 eller 2019 göra att både vår egen studie och 

forskningsfältet skulle breddas.  
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