
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 

Campus Norrköping 
 
 

Har vi inte kommit längre? 
– en studie av hur föräldraskap framställs i Vi 

Föräldrar 

Camilla Forsberg 

Projektarbete 10 poäng i årskurs 3 från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys
 

ISRN: LiU-ISV/SKA-PR--06/23SE 

 
 
 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 

 

Har vi inte kommit längre? 
– en studie av hur föräldraskap framställs i Vi Föräldrar 

 

Camilla Forsberg 
 
 
 
 

Handledare: Lucas Forsberg 
 
 
 
 

Projektarbete 10 poäng i årskurs 3 år 2006 
 

ISRN: LiU-ISV/SKA-PR--06/23 --SE 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inst i tut ionen för samhäl ls-  
och  vä l f ärdss tud ier  

 



 Institution, Avdelning 
Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
Date 
2006-06-07 

Språk 

Language 
 
__X__Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
___X___C-uppsats 
______D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LiU-ISV/SKA-PR--06/23—SE 
 
ISSN 
 
ISBN 
 
Handledare: Lucas Forsberg 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/isv/ 
 



Titel  

Title 
Har vi inte kommit längre? – en studie av hur föräldraskap framställs i Vi Föräldrar 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
Denna uppsats är en kritisk diskursanalytisk studie av hur föräldraskap framställs i artiklar från 2005 års utgivning av 
föräldramagasinet Vi Föräldrar. Centralt för uppsatsen är hur genus och senmodernitet skapas och ger betydelse i det 
empiriska materialet. Uppsatsen vilar på en socialkonstruktionistiskt grund, vilket innebär att människan skapar och 
omskapar världen, och vår förståelse av denna sker i interaktion med andra människor. 
 
I analysen av det empiriska materialet har det framkommit att föräldraskap beskrivs som något enbart avsett för de 
heterosexuella och den tillhörande heterosexuella parrelationen. Detta bidrar till ett upprätthållande av den 
heterosexuella matrisen likväl som den dikotomiska uppdelningen av två kön som varandras motsatser upprätthålls. 
Trots detta finns en strävan i Vi Föräldrar mot en mer jämlik fördelning av föräldraskapet. I analysen har också 
framkommit att föräldraskap endast är avsett för en viss åldersgrupp och för de levandes i en heterosexuell relation, 
vilket tydliggjort senmodernitetens, med dess individualism, påverkan. Tre diskurser har funnits, ”diskursen om det 
goda föräldraskapet”, ”diskursen om heterosexualitet” och ”diskursen om barnets bästa”, dessa har sedan analyserats 
vidare med hjälp av Judith Butler, Anthony Giddens, Ulrich Beck och familjesociologisk teori.   
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Inledning 
Ett av de ständigt omdebatterade ämnena i vårt samhälle är vad föräldraskapet i vid mening 
innebär och hur det bör praktiseras. Föräldraskapet diskuteras i olika debatter kring allt från 
vilken mat eller vilka kläder som är bäst för barnet, vilka leksaker som ger störst inlärning, 
huruvida dagis i tidig ålder är positivt eller inte, samt huruvida föräldraförsäkringen skall vara 
kvoterad eller ej. Föräldraskap diskuteras på många olika arenor, bland politiker, forskare, 
psykologer och ”vanliga” människor, och åsikterna går ofta isär. En av dessa arenor är media, 
däribland föräldramagasinet Vi Föräldrar, som är ett av de största föräldramagasinen som idag 
finns på marknaden. Jag har därför valt att studera hur föräldraskapet framställs i detta magasin, 
och valt just detta magasin framförallt för att det når ut till så många människor. Jag är intresserad 
av att studera vilken betydelse genus ges i magasinet, vilka föreställningar om genus magasinet 
drar på samt att studera om de ”moderna” flexibla samhällsprocesserna får någon betydelse för 
föräldraskapet i magasinet. 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte i denna uppsats är att studera 13 nummer av Vi Föräldrar från 2005 och undersöka 

vilka idéer om genus och senmodernitet som uttrycks i magasinet, och hur dessa kan kopplas till 

föräldraskap. Mitt syfte ska uppnås genom att se närmre på tidningens textmaterial och på hur 

föräldraskapet framställs, definieras, beskrivs och vad det tillskrivs. Aktuella frågeställningar till 

textmaterialet blir således följande: 

• Vad innebär föräldraskap/Vad är ett gott föräldraskap? 

• Vilken betydelse får genus i framställningen av föräldraskap och hur kan vi förstå detta? 

• Vilka föreställningar om föräldraskap och samhälle förmedlas i magasinen? 

 

För att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet kommer jag att göra en analys av mitt 
empiriska material (Vi Föräldrar magasinen) med hjälp av ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. 

Disposition av uppsatsen 
I uppsatsens första del återfinns en inledning, vilken skall betraktas som en introduktion för 
läsaren om vad uppsatsen kommer att beröra. Därefter presenteras syfte och frågeställningar för 
att ge en inblick i vilka frågeställningar uppsatsen utgår ifrån och som därmed genomsyrar hela 
uppsatsen. Detta åtföljs av en kort genomgång kring tidigare forskning. Därefter presenteras 
metod och empiri. Först en genomgång av metoden och hur denna skall tillämpas, därefter en 
beskrivning av mitt empiriska material och vilka avgränsningar som gjorts. Detta följs av en 
reflektion kring metod och empiri. Efter detta redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter, 
genusteori och teorier om ”modernitet” är det som fokuseras. Efter detta kommer så analysen av 
mitt empiriska material, och sist men inte minst en avslutande diskussion. 
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Tidigare forskning 
Det finns ett flertal svenska studier som forskat på området familj, föräldraskap och genus och 
relationen mellan dessa. Jag har under denna studie kommit i kontakt med flera av de tidigare 
forskningsstudierna och därav känns det relevant att i korthet redogöra för några av dem. Detta 
känns relevant att göra då jag upplever att dessa forskningsstudier ligger nära det jag i min 
uppsats ämnar beröra, och således bidrar denna redogörelse till att rama in uppsatsen och ge en 
förståelse kring i vilken anda min studie kommer att verka.  

I boken Svenska småbarnsfamiljer1 redogör ett antal forskare kring den fallstudie de utfört på 
svenska småbarnsfamiljer. I denna studie har ett flertal saker studerats såsom mammas 
förvärvsarbete, barnomsorgen och pappans del av föräldraskapet, och hur detta påverkar barnet. 
Några av resultaten i studien är att barn inte påverkas i någon nämnvärd utsträckning av att leva 
med en förälder snarare än två.2 Ytterligare ett resultat är att synen på föräldraskap har 
förändrats, pappor hjälper idag till relativt mycket med barnen, dock inte med övriga hemsysslor. 
Detta hänger samman med det jämställdhetsparadigm som finns formulerat i Sverige. Trots detta 
fördelas föräldraskapet fortfarande traditionellt till största delen, säger forskarna.3  

Thomas Johansson har i sin bok Faderskapets omvandlingar genomfört en studie kring 
faderskap som bygger på fallstudier och teoretiska diskussioner. Johansson tar i studien fasta på 
frånvaron och närvaron i relation till faderskapet, och vill ur dessa två poler förstå faderskapet. I 
studien framkommer att män blivit mer delaktiga i föräldraskapet exempelvis på grund av 
jämställdhetsidealet, men att den traditionella förståelsen av familjen ändå tycks bestå och likaså 
dess uppdelning. Detta beror på en matris vilken reglerar faderns möjlighet att bli delaktig, genom 
att denna matris bidrar till att skapa normativa föreställningar om familjen där kvinnan förbinds 
med föräldraskapet, enligt Johansson.4

I Moderna Människor har Clarissa Kugelberg redogjort för sin intervjustudie av hur unga 
människor ser på sitt liv och sin framtid i en tid med osäkra arbetsförhållanden. Resultaten i 
studien visade att det moderna individualiserade samhället har påverkat de ungas syn. Vilket 
inneburit att de väljer att vänta med att skaffa barn och istället satsar på sig själva, reser och 
utbildar sig, etc. Det framkom också att den heterosexuella kärnfamiljen var den konstellation 
som ungdomarna symboliserade med ett önskvärt vuxenliv.5

I antologin Nätverksfamiljen vill forskarna föra fram ”ett perspektiv på familj och familjeliv 
som försöker fånga upp viktiga trender i det senmoderna samhället”.6 En av dessa trender är det 
ensamstående moderskapet, vilket Maren Bak i ”Ensam mor familjen” undersökt i sin studie. Det 

                                                 
1 Bengt –Erik Andersson och Lars Gunnarsson, Svenska småbarnsfamiljer (Lund: Studentlitteratur, 1990) 
2 Göran Lassbo, “En eller två föräldrar”, I Svenska småbarnafamiljer, Bengt –Erik Andersson och Lars Gunnarsson 
(red.) (Lund: Studentlitteratur, 1990), s. 47- 67. 
3 Karin Sandqvist, ”Fäder och mödrar”, I Svenska småbarnafamiljer, Bengt –Erik Andersson och Lars Gunnarsson 
(red.) (Lund: Studentlitteratur, 1990), s. 109- 128.  
4 Thomas Johansson, Faderskapets omvandlingar: Frånvarons psykologi (Uddevalla: Daidalos, 2004) 
5 Clarissa Kugelberg, (2003) ”Barn – jovisst, men först en trygg försörjning”, I Moderna människor, Christina Garsten, 
m.fl., (red) Malmö: Liber, s. 61- 85. 
6 Margareta Bäck – Wiklund och Thomas Johannson (red.) Nätverksfamiljen (Stockholm: Natur och Kultur, 2003), s. 
15.  
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ensamstående moderskapet sägs i studien vara en av vår tids vanligaste familjekonstellationer. Bak 
redogör för två strategier vilka ensamstående mammor väljer att agera utifrån sedan den nya 
livssituationen som ensam uppstått. Dessa strategier är den traditionella och den självbärande 
strategin. Den första strategin innebär en strävan att återgå till gamla mönster och försöka leva i 
en ny heterosexuell relation, den andra strategin utgörs av att utifrån den uppkomna situationen 
ta tillvaro på de nya möjligheterna, vilket innefattar att betrakta ensam mor föräldraskapet 
inrymmandes kraft och utvecklingsmöjligheter. I Baks studie har det framkommit att de 
ensamstående mammorna hon intervjuat i hög utsträckning bekänner sig till den självbärande 
strategin, vilken Bak betraktar som del av en senmodern trend, vilken syns i förändrade 
föräldramönster likt dessa.7  

I boken Det moderna föräldraskapet redogör Margareta Bäck- Wiklund och Birgitta Bergsten 
för föräldraskapet i Sverige idag och hur detta kan förstås. Boken delas upp i två delar, den första 
delen berör välfärdsstaten kopplat till familjen, medan den andra delen innefattar studier på 
barnfamiljer och deras vardag. Resultaten i studien redogör för att föräldrar idag utgår från sitt 
barns bästa, och ställer krav på sig själva att ”förstå och tillgodose” sitt barns behov, men även att 
föräldrar försöker leva upp till andras förväntningar och krav. Det framkommer också att en mer 
”traditionell” uppdelning av föräldraskapet förekommer.8  
 
Dessa tidigare forskningsstudier har gemensamt att de försöker framhäva skillnader i 
föräldraskapet och hur dessa ska förstås i relation till samhällets förändringar, såsom 
senmodernitet och ifrågasättande av genusnormer. Till skillnad från mig har de utfört fallstudier i 
meningen att de har intervjuat och observerat, men gemensamt mellan våra studier är 
”förståelsen” av föräldraskap.  
 
 
 
 
  
 

                                                 
7Maren Bak, ”Ensam mor familjen”, I Nätverksfamiljen, Margareta Bäck – Wiklund och Thomas Johannson, (red.) 
(Stockholm: Natur och Kultur, 2003), s. 118- 142.  
8 Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten, Det moderna föräldraskapet: en studie av familj och kön i förändring (Stockholm: 
Natur och kultur, 1997) 
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Metod och empiri 

Kritisk diskursanalys 
I denna uppsats har jag ansett det relevant att använda kritisk diskursanalys som analysmetod på 

mitt empiriska material eftersom denna analysmetod benämns vara en textorienterad 

diskursanalys9, och därav lämpar sig särskilt bra på mitt material då detta utgörs av text. 

Mer specifikt har jag valt att göra en kritisk diskursanalys i linje med den metod som Norman 

Fairclough utvecklat. Jag vill dock påpeka att jag inte ämnar följa denna metod till punkt och 

pricka, utan mer har den som utgångspunkt och influens. Jag har använt mig av Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips bok Diskursanalys – som teori och metod, och Norman 

Faircloughs båda böcker Discourse and social change och Analysing Discourse. 

En första viktig utgångspunkt som medföljer valet av kritisk diskursanalys är ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till världen och kunskap. Vivian Burr har i boken Social 

Constructionism ställt upp fyra punkter för detta socialkonstruktionistiska förhållningssätt. 10 Dessa 

fyra punkter är: att ha ett kritiskt förhållningssätt till förgivetagen och objektiv kunskap om 

världen och förstå att världen blir tillgänglig för oss genom vårt sätt att kategorisera denna, men 

att detta sätt att förstå världen inte behöver vara sant: att vår förståelse av världen är historiskt 

och socialt specifik, och att den kontext vi lever och verkar i bidrar till att konstruera vår 

förståelse av världen: att det är genom sociala processer mellan människor som kunskap om 

världen skapas och upprätthålls: att kunskap och social handling har ett samband, vilket innebär 

att vissa handlingar framstår som realiserbara och betänkliga och andra inte.11 Förståelsen av 

kunskap som en social process medför en förståelse av att kunskap har ett nära förhållande till 

maktstrukturer i samhället. Detta innebär alltså att för att en viss kunskap ska få legitimitet är den 

beroende av vissa maktförhållanden i samhället. För mig innebär detta att med hjälp av kritisk 

diskursanalys undersöka hur man i Vi Föräldrar använder sig av särskilda tillvägagångssätt för att 

skapa legitimitet (hegemoni) kring den kunskap och förståelse av föräldraskap de vill förmedla till 

läsaren.  

En ytterligare utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen är att språket ger oss tillträde till 

verkligheten, dvs., tillträdet till vår förståelse av världen går genom språket. Språket är ordnat i 

språkliga mönster, eller diskurser, vilket gör att världen får betydelse genom dessa. Ordet diskurs 

                                                 
9 Norman Fairclough, Analysing discourse: textual analysis for social research (New York: Routledge, cop, 2003), s. 3.  
10 Vivian Burr, Social Constructionism (London: Routledge, 2003), s. 2ff.   
11 Ibid. s. 2ff.   
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kan förstås som en fixering av betydelse inom en viss domän12, hur vi uppfattar världen blir då 

beroende av hur vi producerar och reproducerar dessa språkliga mönster, exempelvis i mitt fall 

hur man väljer att framställa föräldraskap i Vi Föräldrar. 

Diskurser (språkliga mönster) bevaras och förändras delvis i, vad Fairclough kallar, diskursiva 

praktiker, de formas också av samhälleliga fenomen som inte har språklig karaktär och som därav 

inte kan fångas i språket.13 Fairclough menar nämligen att diskurser (språkliga mönstren) står i ett 

dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner, vilket betyder att andra sociala dimensioner 

bidrar till att forma diskursen. Den kritiska diskursanalysen menar att diskurs både är 

konstituerad och konstituerande. Så här kan det bättre förklaras: 

Det är centralt i Faircloughs perspektiv att diskurs är en viktig form av social praktik, som både 
reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, 
och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer. Diskurs står således i ett 
dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner.14

Vidare så ställer den kritiska diskursanalysen: 

… upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka 
relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala 
sammanhang. 15

Kritisk diskursanalys hos Fairclough har för avsikt att bidra till social förändring med fokus på en 
utökad jämlikhet i de nu ojämlika maktförhållandena som finns i kommunikationsprocesserna 
och samhället i stort.16 För att kunna göra detta menar Fairclough att man måste undersöka den 
diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av dessa ojämlika maktförhållanden.17 Syftet med 
kritisk diskursanalys kan mer konkret sägas vara att utröna relationen mellan språkbruk och social 
praktik.18

 
Vid användandet av Faircloughs diskursanalys skall analysen av diskurser ske utifrån två 
dimensioner. Dessa två är; den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den första innebär att 
man studerar ”ett fall av språkbruk”19, och detta kan vara en film, tidning eller intervju. I mitt fall 
kommer den kommunikativa händelsen att vara föräldramagasinet Vi Föräldrar. Den andra 
dimensionen är tänkt att redogöra för ”summan av alla diskurstyper inom en social institution 
eller social domän”.20 Diskurstyper innefattar både diskurser och genrer. Genrer skall här förstås 
som ett språkbruk som är en del av, och konstituerar en del av en social praktik. Genrer kan vara 
en intervjugenre eller nyhetssgenre och för mig betyder det att hitta aktuell genre/er och se vad 
                                                 
12 Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 
33. 
13 Ibid. s. 67.  
14 Ibid. s. 71.  
15 Ibid. s. 66.  
16 Ibid. s. 69.  
17 Ibid. s. 66-96.  
18 Ibid. s. 76.  
19 Ibid. s. 73.  
20 Ibid. s. 66-96.  
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detta innebär för diskursordningen i Vi Föräldrar.21 Diskurser innefattar de diskursiva praktiker i 
vilka tal och skrift manifesteras och tolkas.22 I mitt fall innebär detta att jag försöker hitta de 
diskurstyper som ryms inom diskursordningen, det vill säga, hitta de diskurser och genrer som 
används i Vi Föräldrar genom att studera hur man språkligt formulerar diskurser. 
 
Fairclough har utarbetat en tredimensionell modell vilken innefattar tre analyssteg över hur en 
kritisk diskursanalys skall genomföras. Dessa tre steg är analys av; texten, den diskursiva praktiken 
och den sociala praktiken. Delarna analyseras först var för sig för att sedan analyseras i relation till 
varandra. 23 Det första steget i analysen blir att titta närmre på den faktiska texten och dess 
egenskaper. Ordval, grammatik och metaforer är några exempel på vad som kommer att 
fokuseras. Dessutom kommer jag använda två språkliga analysredskap vilka Fariclough har 
utarbetat, transitivitet och modalitet. Transitivitet innebär att fokusera relationen mellan subjekt och 
objekt, vilket innebär att titta på hur förhållandet mellan Vi Föräldrar (den som talar) och läsaren 
(den som tilltalas) ser ut24. Detta betyder i mitt fall att jag exempelvis tittar på hur Vi Föräldrar vill 
att jag ska motta en specifik artikel eller åsikt, och hur de då i texten exempelvis kan inta olika 
roller gentemot mig såsom uppmanande, förstående eller förklarande. Modalitet sedan innebär 
”sätt”, och innefattar en analys av hur mycket talaren håller med om ett påstående eller ej, om det 
uttrycks som sanning etc.  Beroende på vilken modalitet som väljs, eller vilken grad av modalitet, 
så får detta olika konsekvenser för de sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem som 
konstrueras inom diskursen.25 Ett exempel på detta hämtar jag här ur en av de artiklar jag 
analyserat, Med bebisen kommer oron, där modaliteten är tydlig. I artikeln sägs:  

Så skäms inte för hispigheten, stå istället upp för att du är en nybliven, ängslig och lite nervig 
förälder – en kycklingförälder. Det är som det ska vara.26   

Här framställs oron som något absolut och förgivettaget, modaliteten blir att oron är sanning. 
(För vidare resonemang se analysen.) Modaliteten blir intressant att titta på då jag vill undersöka 
på vilket sätt föräldraskapet framställs på, som ett enda sant sätt? Öppet för olika tillskrivningar? 
Det här hänger även ihop med det andra steget i analysen, som är att undersöka den diskursiva 
praktiken. Detta innebär att titta närmre på vilka diskurser texten drar på och hur de kombineras 
med varandra. Det innebär även att undersöka huruvida författaren av texten bygger vidare på 
redan befintliga diskurser eller ej (se även diskussionen om diskursordning och syftet med kritisk 
diskursanalys som nämnts ovan). Viktigt är att leta efter diskurser som vid första anblicken 
kanske inte syns då de är ”naturaliserade”, dvs., de är så ”förgivettagna” i texten, då dessa 
diskurser har en stark ställning i samhället på grund av ideologiska skäl, eller på grund av 
maktrelationer i samhället, vilket medför att vissa saker bara är möjligt att kombinera med en vis 
                                                 
21Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 73.  
22 Ibid. s. 73.  
23 Ibid. s. 74.  
24 Norman Fariclough, Discourse and social change (Cambridge: Polity, cop, 1992), s. 4.  
25 Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 66- 
96.   
26 Susanne Sawander, ”Med bebisen kommer oron”, I Vi Föräldrar, Nr 1, 2005, s. 16-17.  
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samhällsgrupp, visst objekt eller organisation.27 I mitt fall så kanske föräldraskap kommer att visa 
sig vara något uteslutande för heterosexuella mer än homosexuella, då kan detta tolkas utifrån 
maktrelationer och ideologier i samhället. 
Detta för oss in på det tredje och sista steget i analysen, den sociala praktiken. I detta tredje steg 
skall den diskursiva praktiken och texten relateras till den sociala praktiken. Fariclough menar att 
diskursiva praktiker står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala praktiker och därav ges här 
möjlighet att även använda annan teori för att förklara de fenomen som upptäckts i analysen av 
det empiriska materialet, då allt inte kan förklaras med diskursanalys.28 Den sociala praktiken 
analyseras således i två steg, det första är att belysa och analysera relationen mellan den diskursiva 
praktiken och den diskursordning som denna diskursiva praktik ingår i. Det andra steget 
innefattar att dra in annan teori. I mitt fall rör sig detta om genusteorier och modernitetsteorier. 

Empiriskt material 

Val av material och avgränsningar 
Det empiriska material jag valt för denna studie är 13 nummer av magasinet Vi Föräldrar från år 

2005. Alla nummer går i kronologisk ordning med start av nummer 1, 2005 till nummer 13, 2005. 

Varje utgiven tidning pryds av ett barn och framsidorna är ofta ganska färgglada. Inuti tidningen 

finns en mängd annonser, oftast är det reklam för saker till barnet. Jag har valt detta material för 

att det har varit lättillgängligt och för att det är det största magasinet på marknaden vad gäller just 

föräldraskap. I den officiella informationen på Vi Föräldrars hemsida sägs att tidningen har 

funnits i över 30 år och att den har fungerat som ett stöd för nyblivna föräldrar. Målgruppen sägs 

vara nyblivna föräldrar med barn mellan 0-6 år29 , men i annonsinformationen sägs däremot att 

tidningen är den största för kvinnor mellan 25- 35 år.30

I redaktionen på Vi Föräldrar arbetar 13 personer, 11 kvinnor och 2 män. Vi föräldrar ges ut av 

Bonnier Specialtidningar, de har en upplaga på ca 61 100 exemplar och har ca 229 000 läsare. Av 

dessa läsare är 68 % kvinnor och 32 % män.  31 Jag kommer att använda den största delen av mitt 

empiriska material, men med fokus uteslutande på textmaterialet framställt av frilansarna. Därav 

utesluter jag annonser och reklam då detta inte primärt har med frilansarnas framställning att 

göra. 

                                                 
27Norman Fariclough, Discourse and social change (Cambridge: Polity, cop, 1992), s. 87ff.  
28 Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 66- 
96.  
29 http://www.bonnier.se/294.aspx?compId=166, 2006-01-17, 12:11.  
30 http://www.bonniertidskrifter.se/tidningar/vi_foraldrar/prislista_Vifor_text_2006.pdf, 2006-01-17, kl. 12:15.  
31 http://www.bonniertidskrifter.se/tidningar/vi_foraldrar/prislista_Vifor_text_2006.pdf, 2006-01-17, kl. 12:15. 
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Reflektion kring metod och empiri  
Det finns ingen fullständig metod, inte heller Faircloughs kritiska diskursanalys går fri från kritik. 

Winter Jørgensen och Phillips kritiserar bland annat den kritiska diskursanalysen för att den inte 

hjälper utövaren att avgöra vilken teori som skall användas vid analyserandet av diskurserna, inte 

heller nämns hur mycket social analys utövaren bör göra.32 Då jag inte använder den kritiska 

diskursanalysen fullt ut utan endast har den som influens och utgångspunkt har jag dock inte sett 

detta som något större problem, men ändå valt att nämna det här. 

När det kommer till empirin är det viktigt att jag i min forskarroll ställer mig objektiv och öppen 

till materialet. Att ställa sig utanför sin egen förförståelse kan vara problematiskt men detta är 

ändock vad jag ska försöka eftersträva. Viktigt att nämna är att min analys av materialet inte ska 

betraktas som någon total sanning, utan som ett av flera sätt att analysera detta material. 

 

 

                                                 
32 Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 
93.  
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Teori 

Genusteorier 
Teorier om kön och genus anser jag kan bli användbart vid analyserandet av mitt empiriska 

material, eftersom dessa teorier kan medföra en teoretisk förståelse kring varför föräldraskap 

framställs och verkar på sitt specifika sätt i materialet. Inte bara kön blir aktuellt, så blir även 

sexualitet. Att mitt teoriurval även kommer att beröra detta område beror mycket på att 

genussystemteorin utsatts för en hel del kritik ifrån poststrukturalister vilka menar att 

genussystemteorin har förvandlat kön till en essens i och med att de särskiljer kön och genus. 

Kön ses som naturligt, medan genus ses som det kulturellt skapade, de attribut vilka tillskrivs 

kroppen. Genom denna uppdelning utgår genussystemteorin ifrån att kroppen och det biologiska 

könet är ”fast” och oföränderligt.33 Genussystemteorin kritiseras även för att den alltid utgår ifrån 

kategorierna man och kvinna, vilket blir ett uttryck för ett heteronormativt synsätt, samtidigt som 

det innebär att endast två genus blir tillgängliga. Genussystemteorin blir därav otillräcklig för min 

analys då den inte lyckas kombinera kön/genus/sexualitet.   

Judith Butler, professor i litteraturvetenskap, och en av dem som fått mest uppmärksamhet för 

sin banbrytande kritik av genussystemteorin, beskriver den heteronormativitet som finns inbyggd 

i genussystemteorin med begreppet heterosexuell matris. Butler ifrågasätter med detta begrepp det 

heteronormativa synsättet inbyggt i genussystemet, som hon menar följer en logik av att binda 

samman feminin, kvinnlig och kvinna och att detta sedan ställs mot maskulin, manlig, man. Med 

begreppet heterosexuell matris vill Butler understryka att denna utgör en modell av genustydlighet 

som förutsätter att kulturellt begripliga kroppar utgår ifrån stabila kön, vilket innebär att de 

begripliga kropparna skapas genom denna heterosexuella matris, och fram ur detta träder då en 

genusordning byggd på en dikotomi med två kön/genus som varandras motsatser. Detta medför 

att det bara finns två genus, ett för vardera kön och att dessa måste begära varandra.34 

Postrukturalister vill helt enkelt förkasta genussystemteorins bild av kön (och genus) däribland 

Butler. Åsa Carlsson beskriver poststrukturalisterna på följande sätt i sin avhandling: 

Deras mål är att förstå könet eller kroppen som ett konkret, historiskt och socialt fenomen, 
inte som en essens. Teorierna om kroppen som materialiserad är tänkt att ersätta idéerna om 
att vi är varelser med ett icke- konstruerat eller givet kön och ett konstruerat genus.35

                                                 
33 Åsa Carlsson, Kön, kropp och konstruktion. En undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus 
(Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB, 2001), s. 9.  
34 Judith Butler, ”Kvinnor som feminismens subjekt”, ”Att teoretisera som lesbisk”, ”Queerkritik”, I Könet brinner! 
Judith Butler – texter i urval, Tiina Rosenberg (red.) (Stockholm: Natur och kultur, 2005) 
35Åsa Carlsson, Kön, kropp och konstruktion. En undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus 
(Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB, 2001), s. 9-10.  
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Jag tänker använda mig av dessa poststrukturalistiska teorier med utgångspunkt hos Judith Butler 

men även med utgångspunkt i Robert W. Connells teoribildning. Connell, professor i sociologi, 

menar i sin bok Om genus, att genus handlar om hur samhället väljer att förhålla sig till 

människokroppen och att detta sedan får konsekvenser för människors privatliv och framtid.36 

Connell menar att samhället hittar olika sätt att rikta sig till våra kroppar och spelar på de 

reproduktiva skillnaderna mellan dessa. Skillnaderna mellan kropparna är socialt konstruerade, 

enligt Connell. Han menar därför att biologisk och social analys inte kan åtskiljas från varandra 

vilket genussystemteorin försökt göra37 (som nämndes ovan). Butler menar i likhet med Connell 

att kön och genus inte bör åtskiljas då detta medför ett heteronormativt synsätt och också ett 

fastlåsande av könet och kroppen. Butlers teori kan tydligast beskrivas genom de två begrepp hon 

gjort sig mest känd för (är dock lånade begrepp) performativitet och genealogi.  Performativitet 

innebär att kön/genus/sexualitet skapas genom aktiva sociala processer, en kvinna skapas till 

kvinna och en man till man. Genealogi innebär att dessa kategorier på grund av att de skapats, 

inte kan hänföras till några ifrån grunden existerande skillnader mellan kvinnor och män och 

sexualitet, men att det är så det används på grund av den heterosexuella matrisen.38 Detta 

kommer jag använda genom att undersöka hur Vi Föräldrar förhåller sig till 

kön/genus/sexualitet. Butler menar att genus uppstår ur genushandlingar och inte är en kärna i 

personligheten, likväl som kön är en effekt av genus. Butler menar att både kön och genus är 

konstruerade, eller som hon säger, materialiserade. Dessa materialiserade kön (kroppar) skapas 

genom den heterosexuella matrisen.39 Både Butler och Connell ger en fördjupad inblick i hur 

man kan betrakta kön (genus), sexualitet och kropp vilket gör dem extra intressanta att använda i 

min uppsats. Det blir intressant att betrakta huruvida föräldraskapet i Vi Föräldrar bygger på en 

heterosexuell norm och hur detta i sådana fall formuleras och representeras.  

Modernitet och föräldraskap 
Det påstås att vi idag lever i ett senmodernt samhälle40 vilket på ett intimt sätt hänger samman med, 
och påverkar synen på familjen och dess praktik. Detta synsätt förespråkas av ett flertal 
framträdande sociologer såsom Anthony Giddens och Ulrich Beck. Utmärkande för det 

                                                 
36 Robert. W. Connell, Om genus (Uddevalla: Daidalos, 2003), s 22.  
37 Ibid. s. 67.  
38 Judith Butler, ”Mot egna objekt”, ”Genusmelankoli/Avvisad identifikation”, I Könet brinner! Judith Butler – texter i 
urval, Tiina Rosenberg (red.) (Stockholm: Natur och kultur, , 2005) 
39Ibid.   
40 Det råder dock ingen enighet bland sociologer om huruvida vi lever i ett modernt, postmodernt eller senmodernt 
samhälle, men att samhället har förändrats vidhålls dock av ”alla”.  
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senmoderna samhället sägs vara ökad individualisering, avtraditionalisering och globalisering.41 

Giddens och Beck har kopplat samman de förändringar av familjemönstren de ser sig finna med 
det senmoderna samhället och har dess utmärkande drag som utgångspunkt vid jämförelsen 
mellan hur familjen förstods och praktiserades förut, och hur den praktiseras och kan förstås 
idag.42 Det senmoderna samhället sägs medföra en brytning mot traditionella förhållningssätt till 
hur familjelivet skall praktiseras och hur familjens sammansättning ser ut. Detta innebär 
exempelvis att familjens sammansättning idag kan se ut på ett flertal sätt, samt att det mer än 
tidigare praktiseras på ett jämställt sätt mellan man och kvinna (i de familjer som utgörs av den 
sammansättningen vill säga). Det senmoderna sägs därmed bryta mot, och starkt ifrågasätta 
kärnfamiljsidealet och det traditionella ideal som var förhärskande innan de senmoderna 
samhällsprocesserna sattes igång. I Sverige exempelvis, har barnafödandet sjunkit och mödrarna 
blivit äldre när de föder första barnet, vi har ett väl utbyggt välfärdssystem med tillhörande 
barnomsorg, kvinnor förvärvsarbetar i hög utsträckning och det finns ett jämställdhetsideal 
formulerat på politisk nivå.43 Detta betraktas vara uttryck för det senmoderna samhället och ett 
led i ifrågasättandet och brytandet mot förut förhärskande föreställningar om kön och dess 
koppling till familjen.44  
Sociologen Ulrich Beck betonar särskilt individualismen i det senmoderna samhället och pratar 
om en ”institutionaliserad individualism”, vilket betyder att en rad rättigheter formulerade av 
välfärdsstaten mer riktas mot individen än mot familjen. Detta har inneburit att flera av dessa 
rättigheter exempelvis förutsätter att individen arbetar, vilket förutsätter en utbildning och en vilja 
att ta arbete där det finns.45 Individualiseringen handlar alltså enligt Beck om ”en strukturell, 
sociologisk omvandling av sociala institutioner och individens relation till samhället”46 På så sätt, 
menar Beck, kan föräldraskapet förstås som ett reflexivt riskprojekt, genom att föräldraskapet ges 
en ekonomisk betydelse måste individen noga överväga föräldraskapet.47Detta är viktigt att ta i 
beaktande vid en förståelse av hur familjerelationer utformas. Giddens i sin tur betonar att 
moderna institutioner är diskontinuerliga och menar med detta att den moderna världen är en 
”skenande värld” vilket påverkar sociala förändringar och praktiker mer omfattande och i 
snabbare takt än tidigare. Detta medför även att individen i allt högre grad intar ett självreflexivt 
förhållningssätt till omvärlden, ”under modernitetens villkor måste det förändrade självet 
utforskas och konstrueras som en del av en reflexiv process, där det handlar om att koppla ihop 
personlig och social förändring”. Då allting runtomkring individen tycks förändras, betonar 

                                                 
41 Göran Ahrne och Christine Roman, m.fl., Det sociala landskapet: en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950 – talet till 
början av 2000 – talet (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 2003), s. 121ff.   
42 Ibid. s. 121ff.   
43 Margareta Bäck - Wiklund, ”Familj och modernitet”, I Nätverksfamiljen, Margareta Bäck – Wiklund och Thomas 
Johannson (red.) (Stockholm: Natur och Kultur, 2003), s.28ff.  
44 Ibid. s. 23ff.  
45 Ibid. s. 28ff. 
46Christine, Roman, ”Sociologiska perspektiv på familjen”: Från ”komplementära könsroller” till ”den rena 
relationen”, I Nätverksfamiljen, Margareta Bäck – Wiklund och Thomas Johannson (red.) (Stockholm: Natur och 
Kultur, 2003), s. 52.  
47Margareta Bäck - Wiklund, ”Familj och modernitet” I Nätverksfamiljen, Margareta Bäck – Wiklund och Thomas 
Johannson (red.) (Stockholm: Natur och Kultur, 2003), s. 31.  
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Giddens att tillit får en särskild betydelse. Tilliten blir viktig för att individen på något sätt skall 
lyckas se en kontinuitet i det diskontinuerliga och känna trygghet i tillvaron genom att sätta tillit 
till en specifik förståelse av världen. Här menar Giddens att expertsystem får en särskild betydelse 
för människors tillit. Expertsystem är hos Giddens en beteckning på system av expertkunskaper. 
För familjen, menar Giddens, har detta inneburit att barns tidiga socialisation i allt högre grad 
styrs av råd och anvisningar från experter exempelvis.48 Hur kan Vi Föräldrar kopplas till talet om 
det senmoderna samhället och dess konsekvenser? Syns dessa förändringar i Vi Föräldrar? Är 
jämställdhet mellan könen en realitet, och finns olika slags familjeliv representerade i materialet då 
det senmoderna symboliseras med en avtraditionalisering? Detta är jag intresserad av att närmre 
undersöka i mitt empiriska material.  

                                                 
48 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken (Uddevalla: Daidalos, 1997) 
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Analys av empiriskt material 
Efter en genomgång av Vi Föräldrar kan jag utläsa att denna tidning är fylld av en mångsidighet 

vad gäller reportage och artiklar. Artiklarna berör många olika teman och för fram många olika 

åsikter, råd och förslag till hur föräldraskapet ska praktiseras och vad det innebär. Tidningen 

riktar sig till föräldrar i olika ”former” men framförallt till de med en något bättre ekonomi och 

till de levandes i en parrelation av heterosexuell karaktär. De röster som hörs i tidningen är 

författarna till de olika artiklarna, psykologer och psykoterapeuter, sjuksköterskor och 

privatpersoner, dvs., föräldrar. Det finns dock en något ”hierarkisk” ordning av de talande 

rösterna i artiklarna där exempelvis psykologer och psykoterapeuter får rollen som experter, och 

därmed kan denna persons uttalanden i läsarens ögon komma att väga tyngre än låt säga, en 

förälders. Detta blir ofta tydligt i artiklarna, och används på så sätt att ”experterna” förklarar, 

befäster eller säger emot det föräldrarna sagt. Utifrån Fairclough där begreppet diskursordning får 

en specifik betydelse, och inom denna begreppet genrer, kan Vi Föräldrar sägas vara en del av en 

intervjugenre. Alla artiklar i Vi Föräldrar bygger på intervjuer och i de olika artiklarna ställs de 

intervjuade personernas uttalanden mot varandra, och experternas uttalanden väger ofta tyngre.  

I mitt material har intervjugenren fått betydelse genom att textförfattaren återberättar och 

sammanfattar saker ur intervjun för att däremellan låta den intervjuade själv komma till tals. Detta 

medför även att ”hela” intervjuerna inte kommer fram, vilket gör att Vi Föräldrar 

(textförfattaren) väljer vad som ska lyftas fram ur intervjun.  

I analyserandet av mitt material har ett flertal olika teman blivit synliga och de mest framträdande 

av dessa teman kommer nedan att redogöras för under olika (tema) rubriker. Under varje tema 

återfinns ett urval av de artiklar som analyserats och som berört det aktuella temat i fråga. Det 

kan här vara relevant att nämna skillnaden mellan teman och diskurser i mitt material. Ett tema 

skall förstås som ett återkommande ämne i det empiriska materialet, ett tema utgörs alltså av 

artiklar som berör samma ämne och ska därför ses som hur det övergripande går att indela 

artiklarna efter ämnesval. Diskurs ska förstås som det specifika, och sättet att prata om något, 

samtalet om, eller den språkliga formuleringen kring något. Under de olika temana återfinns olika 

diskurser, då det i temana oavsett av att de berör samma ämne, talas om detta på olika sätt, och ur 

olika infallsvinklar. Det ska dock påpekas att det är svårt att göra indelningen av artiklar under 

olika temarubriker, då temana går in i varandra och ofta i och i viss mån överlappar varandra. 

Detta medför också att samma diskurser kunnat utkristalliseras i flera av mina teman, och att 

även dessa diskurser i mångt och mycket går in i varandra vilket kan innebära en del 

upprepningar. De diskurser som utkristalliserats i temat kommer att redogöras för i slutet av varje 
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tema, samt i slutet av hela analysen. Min analys ser ut som följer, jag har låtit textmaterialet 

komma till tals genom citat, som följs av en analys av ordval och modalitet etc. I de längre citaten 

har jag valt att stryka under ord eller meningar som är talande för det jag vill föra fram medan det 

i kortare citat inte känts lika nödvändigt eftersom det i dessa citat blir tydligt vad jag vill föra fram 

ändå.  

Det ”goda” föräldraskapet – sådan är du förälder!  
Ett tydligt tema i materialet är det ”goda” föräldraskapet. Under detta tema får läsaren ”lära” sig 
hur föräldrar känner på insidan när de fått barn och hur detta sedan visar sig i deras yttre aktivitet. 
Det mest framträdande i temat ”det goda föräldraskapet” är föreställningarna om att de flesta 
föräldrar framställs agera och känna på samma sätt i sitt föräldraskap, mycket tas förgivet, och om 
det skulle finnas undantag uppmanas dessa föräldrar indirekt att agera på detta ”normala” sätt. 
Ett exempel på detta finns i artikeln Med bebisen kommer oron49, där föräldrar framställs känna och 
agera utifrån en väldig oro att det ska hända barnet något. Oron förbinds med att barnet är så 
hjälplöst att föräldern känner att den måste beskydda barnet från ”världens alla ondskor och 
olyckor”50 menar textförfattaren: 

Nu när bebisen äntligen är ute och man kan säga hejdå till alla ängslan som gnagt under 
graviditeten, ja då sköljer den över en stackars nybliven mamma och pappa med oförminskad 
kraft. Beskyddarinstinkten, och med den oron. Hur i hela världen ska man kunna skydda detta 
värnlösa barn från världens alla ondskor och olyckor?51

 
Vidare i artikeln får läsaren sedan möta en psykoterapeut/psykolog som säger sig känna igen 
detta tillstånd av oro och menar att det är en ”naturlig” känsla att känna och agera på detta sätt: 

Ja, och det är helt i sin ordning att känna och vara så här. Vänd på resonemanget, visst vore det 
väl sorgligt om vi inte skulle känna viss ängslan över vårt barn?52

Detta uttalande utgår dels ifrån att de allra flesta föräldrar upplever denna oro, samtidigt som 
detta uttalande spelar på förälderns dåliga samvete och om det skulle finnas någon som inte är 
orolig så skulle den personen vare en ”lite” sämre förälder. Artikeln vill förmedla till läsaren att 
oro är synonymt med föräldraskapet. Psykoterapeuten beskriver vidare i artikeln att denna oro 
grundar sig i att ”alla intensiva relationer har två sidor, både den stora lyckan men också rädslan 
för att förlora den, det är något man måste lära sig att leva med”, och just en sådan relation är 
föräldraskapet.53 I artikeln tror psykoterapeuten att dagens föräldrar är mer oroliga, dels tros detta 
bero på den ofrånkomliga, konstanta nyhetsrapporteringen, dels på att föräldrar ställer väldigt 
höga krav på sig själva. Psykoterapeuten försöker här lugna läsaren med att säga: 

                                                 
49 Susanne Sawander, ”Med bebisen kommer oron”, I Vi Föräldrar, Nr 1, 2005, s. 16. 
50 Ibid. s. 16. 
51 Ibid. s. 16. 
52 Ibid. s. 16.  
53 Ibid. s. 16.  
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Ingen kan vara en perfekt förälder, så är det bara.54

 
Om detta uttalande sätts i samband med tidningen Vi Föräldrar som helhet tydliggörs att i princip 
hela tidningen uteslutande ägnar sig åt tips och råd om föräldraskap, hur detta kan göras bättre, 
vad som är viktigt i barnuppfostran och dylikt. Alla dessa tips och råd, ställer om något krav på 
ett perfekt föräldraskap. Ett förtydligande exempel på detta finns i artikeln ”Barnsäkra hemmet – 
Ligg steget före din bebis”55 där textförfattaren redan i inledningen av texten skriver: 

Varje år vårdas 62 000 barn mellan 0 till 6 år på akutmottagningen efter att ha skadats i 
olycksfall. De allra flesta sker i hemma, men många av dem kan undvikas – bara vi vet vilka 
riskerna är.56

I detta citat väljer man att betona antalet barn som skadas varje år, det betonas även att dessa 
olycksfall oftast sker i hemmen vilket därmed förbinds med föräldrarna eftersom dessa ska 
medvetandegöra sig själva om riskerna för att ”undvika” olyckorna. Detta skrämmer upp läsaren 
och gör läsaren orolig över att göra något fel som skulle kunna orsaka ett olycksfall och medföra 
att denne därmed blir betraktad som en dålig förälder. Det uppmanar läsaren att vidta åtgärder 
för att minimera riskerna för en olycka. Artikeln fortsätter med att ge tips på hur dessa risker ska 
undvikas, genom att ”föräldrar ska tänka om, eller tänka nytt” och anpassa sitt ”liv” efter barnet 
för att så långt som möjligt undvika olyckor.57 Om denna artikel, och tidningen som helhet, ställs 
mot formuleringen att det inte finns någon perfekt förälder så blir budskapet till läsaren ändock 
att eftersträva ett perfekt föräldraskap eftersom detta betonas nästintill överallt i tidningen. För 
att återgå till artikeln, Med bebisen kommer oron, så får läsaren veta att föräldrar skäms för att 
erkänna att de känner denna oro, oron antyds även kunna utlösas av i princip vad som helst, 
menar psykoterapeuten. Men att inte känna oro skulle i sammanhanget alltså inte vara helt 
”normalt”, det skulle inte tillhöra det ”goda” föräldraskapet att inte vara orolig. Psykoterapeuten 
menar sedan vidare att oron hänger ihop med mamman:   

Ofta är äldre nyblivna föräldrar mer oroliga än yngre. Ju senare i livet man får barn desto större 
omställning förstås. Och ju äldre mamma desto högre riskmedvetenhet. 

Förutom åldersaspekten i detta uttalande (vilken vi återkommer till under nästa tema) medför 
användningen av ordet ”mamma” två saker. För det första knyts oron ihop med mamman, att det 
oftast är hon som blir orolig, för det andra uttrycks föräldraskapet vara mer synonymt med 
mamma. I denna artikel hörs inga föräldrar, utan det är en psykoterapeut och författaren till 
texten som diskuterar. Transitiviteten i denna artikel blir en blandning, dels mellan ett förklarande 
och förstående förhållningssätt till föräldrars oro, och dels som uppmanande i någon mening då 
artikeln utgår ifrån att oro är normaltillståndet. Modaliteten i denna text blir således att oron är en 
sanning, det finns ingen som inte känner oro. Artikeln avslutas med att psykoterapeuten säger att 

                                                 
54 Ibid. s. 17.  
55 Maria Zamore, ”Barnsäkra hemmet – Ligg steget före din bebis”, I Vi Föräldrar Nr 3, 2005, s. 74-77.  
56 Ibid. s. 74.  
57 Ibid. s. 74.  
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oron är en faktisk omständighet, men att denna försvinner i takt med att barnet blir äldre, och att 
föräldern därav inte ska skämmas för sin oro: 

Så skäms inte för hispigheten, stå istället upp för att du är en nybliven, ängslig och lite nervig 
förälder – en kycklingförälder. Det är som det ska vara.58

I artikeln ”Ja men, barnen lyssnar ju inte på mig…” 59diskuteras sedan tjat, läsaren får inblick i det 
faktum att föräldrar tjatar på sina barn. I artikeln får först ett föräldrapar, Lena och Johan, 
komma till tals och sedan en barnpsykolog. Lena och Johan berättar om hur de tjatar på sina barn 
och att de är trötta på att göra detta: 

Det är jättetråkigt att tjata, tycker Lena och hennes sambo Johan. Vi hör oss själva tjata ibland 
och tänker att vi skulle spela in hur vi låter. Det är som ett dårhus. Dessutom blir det tråkig 
stämning av allt gnat/…/ Vi skulle vilja ha en roligare vardag, säger de. Men vi har ingen ork 
kvar till att leka. Dessutom ger tjatet trötta, gnälliga barn. 

Lena och Johan tycker ändå att det finns ett mål med tjatat, att det är viktigt för själva uppfostran: 

Målet med tjatet är ju att man vill att barnen ska vara goda människor, ta hänsyn, uppföra sig, 
vara snälla mot varandra, säger de.60 

Därefter får barnpsykologen kommentera fenomenet tjat i artikeln, och menar då att: 

Föräldrar känner sig tjatiga, men små barn struntar i om mamma eller pappa säger samma sak 
10 eller 100 gånger, tror barnpsykologen, som tolkar tjat som ett slags smörjmedel i 
barnuppfostran. Utan tjat inga bra barn, anser barnspsykologen.61

Här förbinds tjat med det ”goda” föräldraskapet och att de föräldrar som inte tjatar på sina barn 
riskerar att få ”dåliga” barn, en form av uppmaning till läsaren igen alltså. Tjatet har även samma 
syfte och innebörd för både föräldrarna och psykologen, vilket än mer tydliggör vikten av att 
tjata. Vidare i artikeln förklarar barnpsykologen att det kan förekomma skillnader i hur mycket de 
olika föräldrarna tjatar: 

I den vuxna relationen kan man bli oense om lämplig tjatnivå och tycka att ”nu får du lämna 
ungarna i fred, sluta tjata du låter som en tyrann”. 62

Barnpsykologen menar vidare att:  

Så länge det bara handlar om enstaka tillfällen tror hon (barnpsykologen eg. anm.) inte att det 
är någon fara, mammor och pappor behöver inte göra lika.  

– Barn lär sig redan som nyfödda att föräldrar är olika. Det är vanligt att barnet skriker mer när 
mamma är i närheten för att barnet vet att hon ofta är snabbare med att ta upp barnet och 
försöka trösta. 63

Citatet ovan förbinder föräldraskapet med en ”mamma” och en ”pappa”, föräldraskapet förbinds 
således med den heterosexuella parrelationen. Citatet uttrycker likaså att det är en självklarhet att 

                                                 
58 Susanne Sawander, ”Med bebisen kommer oron”, I Vi Föräldrar, Nr 1, 2005, s. 16-17.  
59 Mia Coull, ”Ja men, barnen lyssnar ju inte på mig…”, I Vi Föräldrar, Nr 1, 2005, s. 26-28. 
60 Ibid. s. 26-28. 
61 Ibid. s. 26-28.  
62 Ibid. s. 26-28. 
63 Ibid. s. 26-28. 
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föräldrarna är olika, förklaringen till olikheten bygger på olikheter på grund av kön. Detta bygger 
på den dikotomiska uppdelning i två kön som är varandras motsatser. Ur ett genusperspektiv 
med Butler kan det betraktas som att detta citat återskapar de fiktiva skillnaderna mellan könen, 
och gör detta genom att framhålla att könen är symbol för olika saker. Mamman blir den 
”tröstande” och ”svaga” i detta citat och pappan hennes motsats. Genom att påvisa skillnader 
mellan könen upprätthålls även Butlers heterosexuella matris då en förutsättning för denna är att 
könen står i ett motsatsförhållande till varandra för att attraktion ska uppstå. Temat om ”det goda 
föräldraskapet” i Vi Föräldrar förmedlar alltså till läsaren att föräldrar ska vara riskmedvetna, 
oroliga, ansvarsfulla och tjatiga. Det goda föräldraskapet förutsätter även en parrelation mellan 
man och kvinna och att dessa har olika roller i föräldraskapet. Det goda föräldraskapet kan även 
kopplas till Giddens tankar om expertsystem64 då temat om det goda föräldraskapet förmedlar ett 
flertal råd och anvisningar över hur föräldraskapet skall bedrivas. Den förälder som söker svar på 
hur det goda föräldraskapet skall utformas får här svar på alla sina frågor, hur bete sig, hur känna 
och vad göra som förälder, etc. Inom detta tema finns två diskurser närvarande dels en om ”det 
goda föräldraskapet” där oro, tjat och ansvar är karaktäristiskt för denna diskurs, men även en 
diskurs om ”barnets bästa”, vilket givetvis hänger samman med diskursen om det goda 
föräldraskapet och hur detta praktiseras. Den sociala praktiken, eller förståelsen av hur denna 
verkar och kan förstås inom diskurserna i detta tema, förstås med hjälp av Butler och Giddens 
enligt ovanstående.  

Ung och/eller ensamstående - sådan är du helst inte!  
I flera artiklar har ålder och ensamstående föräldraskap betonats. I vissa av de analyserade 
artiklarna har bara det ensamstående föräldraskapet uppmärksammats, medan andra artiklar har 
uppmärksammat de båda. Vi ska betrakta båda dessa. Under detta tema får läsaren ”lära” sig hur 
det är att vara ensamstående eller ung förälder, dels genom att olika föräldrar inom denna 
kategori själva får berätta hur det är, men även genom att textförfattarna ger sina synpunkter på 
vad detta innebär, ofta genom ett värderande av detta föräldraskap.  

Ensamstående = Avvikande 
I artikeln ”Folk frågar var barnens pappa är”65 står det ensamstående föräldraskapet i fokus. Här får 
Veronica, en ensamstående mamma till två pojkar berätta om sina erfarenheter av att vara 
ensamstående. Artikeln inleds på följande sätt av textförfattaren: 

Veronica saknar en man som hjälper till att hantera konflikter. Som ensamstående måste hon 
klara allt själv, inte minst hantera samhällets fördomar. Men hon vägrar vara ett offer: Jag och 
pojkarna lever ett harmoniskt liv tillsammans”66

Vidare i artikeln får Veronica själv kommentera sin situation och menar då att hon saknar någon 
att dela ansvaret med samt att hon upplever att samhället är uppbyggt på att man ska vara två: 
                                                 
64 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken (Uddevalla: Daidalos, 1997) 
65 Mia Coull, ”Folk frågar var barnens pappa är”, I Vi Föräldrar, Nr 2, 2005, s. 27-28. 
66 Ibid. s. 27-28. 
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Samhället är uppbyggt på att man ska vara två, menar Veronica. Alla vill veta vad min man 
tycker och säger om saker. Jag måste hela tiden förklara att ingen man lever med oss. 
Relationerna till pojkarnas pappor fungerade inte. Ena gången handlade det om en långvarig 
söndring. Andra gången om en passion som slocknade. Det Veronica främst saknar som 
ensamstående är att ha någon som hjälper till att sätta gränser och hantera konflikter. Någon 
som kan turas om att lägga barnen – och som kan var hemma med sjukt barn ibland.67

Veronica berättar sedan att hon bemötts av fördomar vid kontakt med försäkringskassan. 
Veronica kontaktade dessa för behov av hjälp, men fick då istället frågan – men var är pappan 
då? Veronica upplever att samhället dels tycker att hon får skylla sig själv medan andra tycker 
synd om henne. Själv tycker hon vare sig synd om sig själv eller anser att hon får skylla sig själv, 
utan anser att hon lever ett bra liv med sina barn.68 I artikeln framstår hon som en stark person 
som inte bryr sig så mycket om vad ”samhället” tycker. Men hon medger att det kan vara jobbigt 
och problematiskt att vara ensam ibland. Artikeln fokuserar framförallt hennes styrka och 
samhällets fördomar om henne men det finns hela tiden en antydan om att hon ska skaffa sig en 
ny man. Veronica framhåller att det inte är läge för en ny man nu eftersom hon är nöjd med sin 
tillvaro, ”Jag vill ha en lugn och harmonisk familj som funkar. Hittar jag en ny kärlek så 
småningom, så visst. Men då får han ta hela paketet. Mig – och barnen”. 69 Men att det kommer 
att bli aktuellt någon gång är ändå ett faktum. På detta sätt framställs, trots Veronicas uttalanden, 
att en ny man är det viktigaste. Om vi tittar närmre på artikelns titel så syns detta ännu mer ”Folk 
frågar var barnens pappa är”. Det förutsätts att Veronica ska leva ihop med en man och då leva i en 
heterosexuell relation eftersom hon har barn. Då frågan om var barnens far är, enligt Veronica, 
har ställts av framförallt myndigheter tydliggör detta vilken status den heterosexuella relationen 
tillmäts och hur den även verkar som norm i samhälleliga kontexter och i den sociala praktiken. 
Den sanna familjen och familjelyckan blir alltså liktydig med kärnfamiljen och heterosexism. 
Utifrån Butlers genusteori om den heterosexuella matrisen kan vi att i diskursen om ”det goda 
föräldraskapet” är heterosexualiteten obligatorisk – föräldraskapet symboliseras av tvåsamhet och 
utesluter allt som inte passar in i den heterosexuella matrisen. Det ensamstående föräldraskapet i 
artikeln förmedlas till läsaren som ett ”mindre gott föräldraskap” och framställs vara 
problematiskt, dels tycker samhället detta men även den ensamstående föräldern själv.  
Veronicas synsätt och framställning av sig själv kan även jämföras med Maren Baks diskussion 
om ”Ensam mor” familjen. Hon menar att ensamstående mammor kan betraktas utifrån fyra 
olika diskurser. De kan betraktas vara ett hot mot den sociala ordningen, som ett socialt problem, 
som ett uttryck för ändrade livsformer eller som kvinnor på väg ut ur patriarkaliska 
maktförhållanden.70 Dessa diskurser är ofta mixade med varandra, i Veronicas fall rör det sig om 
en blandning mellan ett uttryck för ändrade livsformer samt ses hon som ett hot mot den sociala 
ordningen. Veronica blir hotfull mot den sociala ordningen genom att inte uppfylla den 

                                                 
67 Mia Coull, ”Folk frågar var barnens pappa är”, I Vi Föräldrar, Nr 2, 2005, s. 27-28. 
68 Ibid. s. 27-28. 
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heterosexuella normen, hon lever därmed ett icke traditionellt liv. Veronica blir ett uttryck för 
ändrade livsformer då hon är ensamstående förälder, detta ses som en förändring av 
familjemönster och en ny form av identitet speciell för senmoderniteten. Bak talar om olika 
”vardagsstrategier” som ensamstående kvinnor kan ha i sin mer eller mindre nya situation. 
Vardagsstrategier kan förstås som ”den helhet av tankar, överväganden och målinriktad praktik 
som skapar och omskapar vardagen, och där vi kan söka efter de möjliga strategier som 
människor utformar för att möta nya utmaningar”.71 Bak nämner två strategier, den traditionella 
och den självbärande, vilka kan kopplas samman med ändrade livsmönster, dvs., i det här fallet 
ensamstående mammor, och hur de hanterar denna nya situation. Den traditionella strategin 
innebär en strävan att återgå till gamla mönster och att därmed i ”ensam mor föräldraskapet” ha 
som främsta mål att återuppta den heterosexuella relationen då denna betraktas förverkliga det 
sanna familjeidealet. Den självbärande strategin utgörs av att utifrån den uppkomna situationen ta 
tillvaro på de nya möjligheterna, vilket innefattar att betrakta ensam mor föräldraskapet 
inrymmandes kraft och utvecklingsmöjligheter.72 Veronica ser sig själv som stark och anser att 
hennes föräldraskap fungerar problemfritt, och därmed ger hon uttryck för att ta tillvara mer på 
den nya situationen och har därmed format sitt själv efter de nya möjligheterna, och blir i den 
meningen uttryck för ett senmodernt formande av sin identitet. Det finns även kvar spår av 
traditionella tankegångar då en ny man inom sinom tid är aktuellt, fast då på Veronicas egna 
villkor. Transitiviteten i artikeln om Veronica blir att berätta hur det är att vara ensam, samt att 
det går att vara ensam förälder men att det trots allt är problematiskt för att man möts av 
fördomar, dessutom förmedlas att det ensamstående föräldraskapet är tillfälligt. Modaliteten blir 
att det är en sanning att tvåsamheten agerar som norm och att det därav är problematiskt att vara 
ensam, det är också så att strävan efter en ny partner alltid finns eftersom detta är viktigt för 
individen, samhället och för diskursen som detta ingår i, ”det goda föräldraskapet”.  

Ung och ”ensamstående tvåsamhet” 
I artikeln Mammorna som blev kombo73 får läsaren möta två unga kvinnor, Mari och Lina (19 år 
gamla) som är ensamstående föräldrar men har valt att flytta ihop. Detta medför, enligt dem 
själva, att de har någon att dela ansvaret om barnen med, alltid har sällskap, att det skapar 
trygghet och är ekonomiskt. Läsaren får veta att ingen av dem planerade graviditeten och att de 
idag inte har någon relation till barnens pappor, då killarna drog sig ur när graviditeten var 
bekräftad. Läsaren får även veta att omgivningen ställt sig positiv till att de flyttat ihop, men att 
försäkringskassan har bemött Lina illa genom att betona att ”Du är ju så ung”, med en antydan 
om att hon därför skulle vara mindre lämpad som föräldrar. Både Mari och Lina tror dock att det 
är skillnad på unga och äldre föräldrar. Textförfattaren skriver: 
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Visst håller de med om att det är annorlunda att ha barn innan man fyllt 20 istället för efter 30, 
men på ett bra sätt. 

– Jag tror att unga föräldrar tar saker mer som de kommer. Vi går inte och oroar oss för allt, 
säger Lina.74

Detta är värt att jämföra med artikeln Med bebisen kommer oron som tidigare analyserades. I denna 
sägs följande:  

Ofta är äldre nyblivna föräldrar mer oroliga än yngre, tror Gunilla Göransson (psykoterapeut 
och psykolog, eg. anm.). Ju senare i livet man får barn desto större omställning blir det förstås. 
Och ju äldre mamma desto större riskmedvetenhet. Äldre föräldrar har mer livserfarenhet och 
vet vad man kan och bör oroa sig för.75

I detta uttalande tillskrivs unga föräldrar rollen som mindre medvetna om alla de potentiella 
farorna ute i samhället och världen, därför är de oftast inte lika oroliga då unga inte vet vad ”man 
kan och bör” oroa sig för. (I början av denna artikel menades det att oron grundade sig i allt 
hemskt som finns i världen). Orden ”ofta är” och ”tror” finns med i citatet, men ändock förbinds 
hela uttalandet till ”ålder” och hur detta får betydelse för föräldraskapet. När titeln, Med bebisen 
kommer oron, dessutom binder samman ordet ”oro” med att den ”kommer med bebisen, ” 
förbinder detta yngre föräldrar med att vara ”lite sämre” föräldrar då oron inte är lika stark hos 
dessa. Läsaren mottages i detta citat av budskapet att unga föräldrar är ”lite” sämre föräldrar. Vad 
Lina och Mari i artikeln Mammorna som blev kombo gör är dock att vända denna minskade oro till 
något positivt, och menar att detta medför att de till skillnad från äldre föräldrar ”tar saker mer 
som det kommer”. De försöker kommunicera, och kommunicerar, ett positivt budskap till 
läsaren om unga föräldrar för att på så sätt ändra de negativa tillskrivningar de ofta möts av. Hela 
artikeln genomsyras av detta budskap, att unga mammor minsann klarar sig bra, och att båda Lina 
och Mari upplever att allt fungerar bra, dels för att de har varandra, men också för att de har ett 
stort nätverk tillgängligt för hjälpinsatser runt omkring dem, får läsaren veta. Textförfattaren 
kommenterar detta nätverk i slutet av artikeln och frågar följande: 

Nätverket kring tjejerna är stort- men frågan finns där ändå: skulle de hellre vilja leva i en 
traditionell parrelation?76

Både och, svarar Lina.  

När man är ensam förälder vet man vad man har att vänta sig. Kompisar som fått barn och bor 
ihop med pojkvänner är besvikna och arga för att det inte fungerar som de hade tänkt. Jag tror 
det är lättare att vara ensam från början än att bli det efter ett år, säger Mari.  

Kvinnorna betonar sedan att det finns manliga förebilder för barnen ändå och att de endast 
kommer att bo tillsammans så länge det känns bra. Genom att fråga kvinnorna om de hellre 
skulle vilja leva i en traditionell parrelation lyckas textförfattaren förbinda kvinnornas 
gemensamma föräldraskap till tankar om ”instabilitet” och ”tillfällighet”. Transitiviteten i denna 
artikel blir att förmedla en lyckosam kombination i deras delade föräldraskap, och artikeln 
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fungerar som ”råd” eller ”tips” till andra ensamstående. Samtidigt som tillfälligheten i detta 
föräldraskap också förmedlas som ett faktum. Modaliteten blir således att deras gemensamma 
föräldraskap är tillfälligt medan den traditionella parrelationen framställs som beständig.  
Gemensamt för denna artikel och den om Veronica är att de båda betonar tvåsamheten. Trots att 
Lina och Mari, till skillnad från Veronica, inte lever ensamma, är det den ”traditionella” 
parrelationen som efterfrågas. Deras nu gemensamma föräldraskap framställs i och med detta 
som något tillfälligt tills den heterosexuella parrelationen dyker upp. Tvåsamheten lyfts fram som 
starkare än ensamheten och då talar vi om den heterosexuella tvåsamheten, mellan man och 
kvinna. Det här uttrycks av båda författarrösterna i de olika texterna, vilket kan tolkas som att 
dessa tar ställning för kärnfamiljen/heteronormen. En annan intressant aspekt sett ur 
heteronormen blir i artikeln Mammorna som blev kombo att (även om dessa två kvinnor inte har en 
sexuell relation till varandra) textförfattaren förmedlar att dessa kvinnors delade föräldraskap är 
instabilt och tillfälligt i motsats till det heterosexuella föräldraskapet som blir synonymt med 
stabilitet och lång kontinuitet. Detta uttrycker att relationer mellan människor av samma kön 
förbinds med instabilitet och tillfällighet, framförallt då detta är den enda artikeln i hela materialet 
vilken redogör för två människor av samma kön som lever med varandra, och då är dessa två 
kvinnor heterosexuella. Ingen annan sexuell relation än den heterosexuella finns representerad. 
På så sätt förmedlas läsaren av denna artikel och andra artiklar i materialet, att det är ”den 
heterosexuella parrelationen” som räknas.   
Alla tre mammorna i dessa artiklar ovan betonar också vikten av en fadersfigur eller manlig 
förebild. Detta innebär att könen tillskrivs vara symbol för olika saker, saker eller egenskaper som 
vid betoningen av en manlig förebild i dessa artiklar alltså saknas kvinnan. På så sätt tydliggörs 
det Connell och Butler menar, att det finns ett sätt att vara kvinna och ett sätt att vara man på 
och att dessa ska komplettera varandra eftersom de ses som essentiellt olika. Olikheten tydliggörs 
genom att betona att de kroppsliga skillnaderna även innebär att könen agerar olika, ens kön blir 
synonymt men en samling fasta förstålelser, könet ses som något fast.77 Här upprätthålls den 
heterosexuella matrisen genom att kvinnorna förutsätter att en manlig förebild skulle tillföra 
något de själva inte besitter. Utifrån Butler och Connell tydliggörs det att det även i den sociala 
praktiken finns starka tankegångar kring kön och sexualitet, vilket syns i dessa artiklar då 
betoningen på tvåsamhet och heterosexualitet är genomgående.  

Ung = omogen 
I artikeln ”Jag ser mig inte som så ung…” får läsaren möta Sarah, en ung mamma som fick barn när 
hon var 20 år. Sarah berättar att hon bemötts av fördomar på grund av sin låga ålder. Exempelvis 
berättar hon om en barnmorska på mödravårdscentralen: 

                                                 
77 Judith Butler, ”Kvinnor som feminismens objekt”, ”Queerkritik”, I Könet brinner! Judith Butler – texter i urval, Tiina 
Rosenberg (red.) (Stockholm: Natur och kultur, 2005) 
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Varje gång jag kom på kontroll påpekade hon att jag borde ha skyddat mig bättre, p-piller till 
trots. Sista gången hon sa det var jag i 30 veckan. Då såg jag till att få en annan. 78

Sarah ställer sig emot bilden av att unga föräldrar skulle var mindre lämpliga som föräldrar. Hon 
menar att hon oberoende av sin ålder, inte saknar erfarenhet: 

Människor tror att bara för att man är ung saknar man erfarenhet. Men så är det ju inte.79  

Vidare får läsaren veta att Sarah har klarat sig själv under flera år, att hon både jobbat och flyttat 
hemifrån tidigt. Sarah skildrar en positiv bild av sig själv, så gör även textförfattaren: 

Hon framstår som lugn, trygg och mogen medan hon berättar.80

Detta citat visar att textförfattaren dels vill förstärka den positiva bilden av Sarah och förbinder 

henne med positiva egenskaper, och samtidigt förbinder detta, och ställer Sarah i ett 

motsatsförhållande till hur unga föräldrar brukar betraktas och förväntas vara - otrygga, omogna 

och icke-lugna. Textförfattaren förmedlar dessutom till läsaren att Sarah framstår som lugn trygg 

och mogen, därav förmedlas att det finns en risk att Sarah inte är på detta sätt, men om det är så, 

är Sarah ett undantag från hur de flesta unga är. Läsaren mottages här av ett budskap om att 

yngre föräldrar är ”lite” mindre lämpliga som föräldrar. Textförfattaren tar i detta citat ställning 

till vem som är den mest lämpliga föräldern och verkar då ligga i linje med samhällets syn som 

framkommit hos de unga föräldrarna själva i materialet, dvs., att föräldraskap har med ålder att 

göra då högre ålder medför en viss typ av mognadsnivå viktig för föräldraskapet. Transitiviteten i 

denna artikel blir att Sarah skildras som en bra ung förälder i motsats till hur de flesta unga är. 

Det förmedlas likaså att det är skillnad på yngre och äldre föräldrar. Modaliteten blir att det är en 

sanning att det är skillnad på yngre och äldre föräldrar, men att det finns undantag. En förklaring 

till varför ålder betonas så starkt kan vara att ”normerna” för i vilken ordning och på vilket sätt 

livet skall levas är väldigt överhängande i samhället, och därav i den sociala praktiken vilken 

påverkar synen på unga i Vi Föräldrar. Idag ska du satsa på dig själv, resa, utbilda dig. Detta 

framhåller Clarissa Kugelberg i sin intervjuundersökning med ungdomar och hur de ser på barn 

och föräldraskap. I denna säger Kugelberg att ungdomarna betraktar sitt liv ”i relation till ett 

förväntat och önskat livsförlopp där olika händelser antas komma i en bestämd ordning”. Barn, 

skall enligt ungdomarna i Kugelbergs studie vara följden av en stabil kärleksrelation. Jobb och 

bostad är förutsättningar vilka ska vara tillgodosedda innan barnen kommer, att därmed skaffa 

barn för tidigt såg ungdomarna som att kasta bort sitt liv.81 Detta kan vi koppla ihop med 

modernitetsteorier, där individualism betonas särskilt. Beck menar att föräldraskapet kan förstås 
                                                 
78 Susanne Spiik, ”Jag ser mig inte som så ung…”, I Vi Föräldrar, Nr 5, 2005, s. 66-67.  
79 Susanne Spiik, ”Jag ser mig inte som så ung…”, I Vi Föräldrar, Nr 5, 2005, s. 66-67. 
80 Ibid. s. 66-67. 
81 Clarissa Kugelberg, (2003) ”Barn – jovisst, men först en trygg försörjning”, I Moderna människor, Christina Garsten, 
m.fl., (red) Malmö: Liber, s. 61- 85.  
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som ett reflexivt riskprojekt. Detta då staten ofta riktar sina välfärdsprogram mot individer med 

arbete och unga föräldrar faller därmed utanför denna kategori då de inte i lika hög grad har vare 

sig arbete eller särskilt mycket arbetslivserfarenhet. När även skola och högre utbildning ses som 

kriterium för jobb blir detta viktigt för unga att satsa på, framförallt när arbetsmarknaden i det 

moderna också är av flexibel karaktär. Individualismen innefattar även att satsa på sig själv och på 

så sätt bryter unga föräldrar mot de starka normerna i samhället när de inte satsar på sig själva, 

genom att skaffa barn. Att satsa på sig själv är mer eller mindre ett krav i det individualiserade 

samhället och därav lever de unga inte livet i ”rätt” ordning. 82 I materialet lyckas betydelsen av 

ålder ”låsas” fast, då en viss ålder blir synonymt med föräldraskapet vilket kan förklaras utifrån de 

individualiserade tankegångarna. Detta hänger samman med diskursen om det ”goda 

föräldraskapet” och åldern blir därmed viktigt för det ”goda” föräldraskapet. Dessa tankegångar 

upprätthålls även av makt då exempelvis staten bidrar till upprätthållandet av det 

individualiserade samhället genom att rikta åtgärder mot individer med arbete. I materialet 

betonas särkskilt den heterosexuella relationen vilken de ensamstående föräldrarna bryter mot, 

och på så sätt blir de avvikare eftersom de inte upprätthåller det symboliska för ”det goda 

föräldraskapet” vilket enligt Vi Föräldrar i dessa artiklar förmedlas är, ett föräldraskap som delas 

av en man och en kvinna. Därmed blir ensamstående föräldrar ett hot mot den sociala ordningen. 

Under detta tema om unga och ensamstående förmedlas till läsaren att en ”sådan” förälder är du 

helst inte. Detta tema om unga och ensamstående förmedlar även att dessa åsikter är en del av 

både Vi Föräldrar samt ”samhället utanför”, dvs., delar av en större social praktik. I detta tema 

om unga och ensamstående blir tre övergripande diskurser tydliga. För det första ”diskursen om 

det goda föräldraskapet” vilket här visar sig bygga på den heterosexuella parrelationen och vara 

avhängigt av förälderns ålder. Det ensamstående föräldraskapet ställs mot parrelationen och det 

unga föräldraskapet ställs mot individualismen och utifrån denna jämförelse betraktas båda dessa 

uppvisa ett sämre föräldraskap. Detta hänger samman med den andra diskursen ”barnets bästa”. 

Där det bästa för barnet är att ha två föräldrar, en mamma och en pappa, och det bästa för barnet 

är att även att ha en mogen, lugn och trygg förälder vilket de unga inte betraktas vara. Den tredje 

diskursen är den om ”den heterosexuella parrelationen” vilket hänger ihop med både ”barnets 

bästa” och det goda föräldraskapet, vilket tydliggjorts ovan. Den sociala praktiken, eller 

förståelsen av hur denna verkar och syns inom diskurserna i detta tema tydliggjordes med hjälp 

av teorier om individualism som del av det senmoderna, samt med teori om kön och 

heterosexualitet. 

                                                 
82 Clarissa Kugelberg, ”Barn – jovisst, men först en trygg försörjning”, I Moderna människor, Christina Garsten, m.fl., 
(red) Malmö: Liber, s. 61- 85. Se dessutom Margareta Bäck - Wiklund, ”Familj och modernitet”, I Nätverksfamiljen, 
Margareta Bäck – Wiklund och Thomas Johannson (red.) (Stockholm: Natur och Kultur, 2003), s. 30ff.  
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Den stora omställningen – se upp! 
Under detta tema får läsaren veta att föräldraskapet medför en stor omställning vilket innebär att 
livet radikalt förändras. Detta tema, den stora omställningen, hänger delvis ihop med temat om 
”det goda föräldraskapet” då ”den stora omställningen” innefattar hur föräldrar känner efter att 
de fått barn, genom att exempelvis ”bli” oroliga. Det som fokuseras under denna rubrik är dock 
en annan omställning, omställningen för paret när barnet kommer in i bilden. Läsaren får i 
artikeln Sams om barnen efter skilsmässan83 veta att: 

En av de vanligaste orsakerna till att man skiljer sig är att man får barn. Det första året som 
familj är en prövning för förhållandet. Många par klarar det inte. Att gå från att vara 
passionerat förälskade till att i första hand faktiskt mer vara som arbetskamrater är en stor 
omställning.84  

I detta citat blir barnet symbol för en ”prövning” i parrelationen, vilken kan påfresta så mycket 
att förhållandet spricker. ”Prövningen” antyds bestå i att föräldrarna inte längre kan vara 
”passionerade” i sin relation. Passionerade i citatet kan tolkas som symbol för sexliv och närhet 
och att det är detta som sätts på spel när barnet kommer, det är däri omställningen ligger. Det 
värsta tänkbara är att inte klara denna prövning och då tvingas skiljas.  
I detta citat finns det även antydningar om att sexlivet, eller förhållandet, var på ett visst sätt 
innan barnet kom. Detta citat förmedlar till läsaren att under första året med barnet kommer en 
rad påfrestningar att ske i och med omställningen, som i värsta fall medför skilsmässa. Citatet 
förmedlar till läsaren att ”vara försiktig” under första året så att en skilsmässa inte blir aktuell, den 
förmedlar därmed en form av uppmaning ”se upp för omställningen”, vilket kan bidra till att 
skrämma upp läsaren. Ett rikt och passionerat sexliv ses alltså som något självklart, eller 
åtminstone idealt, i den heterosexuella relationen – sexlivet bör fortsätta även när man har 
småbarn. I artikeln följer sedan ett antal råd och tips på hur föräldrarna ska lyckas hålla sams efter 
skilsmässan. Då detta inte primärt har att göra med den form av omställning jag avser att 
redogöra för kommer jag här inte att gå vidare in på dessa tips och råd. Transitiviteten i denna 
artikel förmedlar att den stora omställningen ofta innebära skilsmässa och att det därför är viktigt 
att ta denna omställning på allvar. Modaliteten blir att det är en sanning att många skiljer sig, detta 
vägs upp med statistik på hur många skilsmässor som genomförs varje år.  

That was then, this is now… 
I artikeln Ett år efter magen85 får läsaren möta tre olika föräldrapar som berättar hur deras liv ser ut 
efter att de fått barn. Jag har valt att fokusera på ett av dessa par; Helena och Erik, eftersom de är 
representativa för ”den stora omställningen”. Helena och Erik säger om livet nu med barn, att det 
är svårt att få tid för att prata och att när de idag pratar med varandra handlar samtalen mest om 
praktiska saker. Erik tror att de måste försöka avsätta tid för att prata, och säger: 

                                                 
83 Kenneth Ekberg, ”Sams om barnen efter skilsmässan”, I Vi Föräldrar; Nr 1, 2005, s. 54-55.   
84 Ibid. s. 54-55.  
85 Anna Gardberg, ”Ett år efter magen”, I Vi Föräldrar, Nr5, 2005, s. 21-26. 
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Det är irriterande att man inte kan göra minsta sak utan att planera 86

I detta citat uttrycker Erik att livet blivit mindre spontant efter att barnet kom, vilket innebär att 
”omställningen” binds samman med ”tröghet” i att komma tillstånd att göra saker såsom 
exempelvis prata med varandra. I artikeln nämns vidare att det är svårt att sätta sig in i hur den 
andres dag har varit eftersom de lever så olika liv. Helena är hemma med barnet medan Erik 
jobbar.87 Därmed förbinds omställningen med ”åtskiljande” i hur liven levs, ett liv hemma ett på 
jobbet. Helena har även upptäckt att då hon är den av de två som är hemma har detta fått som 
konsekvens att hon blivit ansvarig för all tid och därmed har svårt att hitta tid för sig själv: 

Förut var jag ansvarig för bara min tid, säger Helena. Nu har jag ansvar för Max tid (barnet, eg. 
anm.), för hela familjens tid – och vad vi gör med den. Jag kan tycka att vi hittar på så lite, vi är 
mest hemma.88  

Det är så mycket som ska få plats. Inte minst tid för mig själv. Förut kunde jag bara öppna 
dörren och sticka ut och springa, som meditation. Erik har sina basketträningar och matcher. 
Han kan fortsätta med livet som det var innan. 89

I dessa citat ser vi att Helena upplever tidsbrist då hon inte hinner göra egna saker, vilket Erik 
kan. Här binds omställningen ihop med ”tidsbrist” vilket hänger samman med ”åtskiljandet” av 
hur liven levs, en lever ett ”normalt” liv, som livet var innan barnet, medan den andra lever att 
”anpassat” eller ”omställt” liv. Helena och Erik berättar vidare i artikeln att tidsbristen och 
planeringen även medfört konsekvenser för sexlivet, som även det planeras och inte sker lika 
spontant längre. Ofta måste det planeras för att Helena dessutom inte orkar lika ofta som Erik: 

Det är också det att Erik vill oftare än jag, och det är tråkigt att känna det. Jag är trött när Max 
har somnat och har svårt att koppla av på beställning.90

Omställningen förbinds här med att sexlivet uteblir liksom det uttrycktes vara den stora 
omställningen även i den förra artikeln. I detta citat framgår att Erik vill oftare än Helena då hon 
är trött. Omställningen förbindas återigen med ”åtskiljandet” av hur liven levs, då Helena drar det 
tunga arbetet hemma är hon trött, medan Erik lever såsom han alltid gjort. Helena har ställt om 
sitt liv efter barnet, och Erik påverkas av detta genom att sexlivet exempelvis inte är vad det 
brukade vara. Erik har med andra ord inte ställt om sig efter barnet därav upplever han det 
”irriterande” när omställningen påverkar honom, när saker måste planeras exempelvis. 
Omställningen handlar om en ojämlik och traditionell uppdelning av föräldraskapet. Detta är 
dock inte vad som förmedlas till läsaren, utan snarare förmedlas bara det faktum att 
omställningen kommer att bli aktuell. Transitiviteten i denna artikel blir att relationen påverkas av 
att ett barn kommer in i bilden och detta framstår som en naturlig bild av föräldraskapet och dess 
uppdelning. Modaliteten blir att omställningen kommer att ske och att den påverkar sexlivet och 
parrelationen.  

                                                 
86 Anna Gardberg, ”Ett år efter magen”, I Vi Föräldrar, Nr5, 2005, s. 21-26. 
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I artikeln ”Just nu är närhet viktigare än sex”91, får tre föräldrar berätta om sina erfarenheter kring att 
få barn och vad detta inneburit för deras respektive relation och sexliv, därefter får två ”experter” 
uttala sig om fenomenet. De tre föräldrarna är Emma, Sebastian och Viktoria. Emma har varit 
med om denna omställning flera gånger då hon har tre barn, så hon vet hur det är, och vet att 
sexlivet kommet tillbaka. Emma beskriver att det var svårt att hitta stunder för närhet och ömhet 
eftersom man var så trött (och är) när kvällen kom, men att detta ändrades efter att hon slutade 
amma och deras sexliv återställdes då: 

Min lust kom tillbaka, och då blir ju det hela mycket roligare. Därför har vi ett helt annat 
tidsperspektiv den här gången. Vi vet att det inte är för all framtid som det är si och så med 
sexlivet. Man får ge det lite tid. 92

Emma får positionen som den erfarne i artikeln, då hon framställs ha mycket erfarenhet av denna 

typ av omställning och fått perspektiv på vilka förändringar man har att vänta. Detta syns inte 

minst i ovanstående citat, där det framgår att lusten kom tillbaka. Emma inger därmed en form av 

lugn till läsaren genom att betona att lusten kom tillbaka och att ”det inte är för all framtid, man 

får ge det lite tid”. Sebastian sedan, berättar i artikeln att han är den i relationen som har tappat 

sexlusten efter att barnet kom och intar därmed positionen som mannen med minskad sexlust. 

Sebastian säger:  

Man brukar ofta säga att det är kvinnan som får minskad sexaptit efter förlossningen, men jag 
tror att det omvända är vanligare än vad man tror.93

Slutligen har vi Viktoria, hon berättar att hon genomgick en mycket svår förlossning vilket 
medförde att det tog mer än ett år innan hennes lust kom tillbaka.94 Alla tre betonar sedan att de 
genom kramar och kommunikation klarat och klarar denna påfrestning som uppkommit i och 
med det uteblivna sexlivet. I artikeln ser vi att omställningen med att få barn binds samman med 
minskat eller uteblivet sexliv, det binds också samman med ”trötthet”. Denna del av artikeln där 
föräldrarnas röster får höras, försöker inta ett mångfacetterat perspektiv genom att betona att 
både män och kvinnor kan få minskad lust, och att det kan finnas en traumatisk upplevelse i 
grunden till minskad lust. Den försöker också förmedla till läsaren att det kan ta tid innan sexlivet 
är återställt. Artikeln försöker genom sitt urval av föräldrar visa för läsaren att det är normalt att 
sexlivet utsätts för påfrestningar, att detta kan hända, och händer vem som helst. Det artikeln 
också gör är att, genom att den finns med i Vi Föräldrar, betona vikten av sex i parrelationen.  
I en sidoartikel till denna artikel får sedan två ”experter” uttala sig, en familjerådgivare och en 

psykoterapeut, de figurerar båda i en form av expertroll och skall i artikeln sätta in det de tre 

föräldrarösterna skildrat, i en kontext. Familjerådgivaren menar att kvinnan ofta brukar tappa 

lusten och att det då är viktigt att se till att mannen inte känner sig ”avvisad”. Parrelationen innan 

                                                 
91 Oskar Ekman, ”Just nu är närhet viktigare än sex”, I Vi Föräldrar, Nr 2, 2005, s. 50-52. 
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föräldraskapet karakteriseras av erotik, när föräldraskapet blir aktuellt sker så sedan en 

identitetsförskjutning, menar familjerådgivaren: 

När man blir förälder sker en identitetsförskjutning bort från den erotiska relationen och mot 
relationen med barnet/…/Mer ofta går det här långsammare för pappan, som behåller sin 
gamla identitet längre och fortsätter vara sexuellt efterfrågande medan kvinnan inte är det.95

I detta citat förbinds omställningen återigen med sexlivet och att föräldrarna intar olika identiteter 

när barnet kommer. Familjerådgivaren menar att det finns en lösning på problematiken som kan 

uppstå, innan sexlivet är återställt. 

Lösningen är aldrig att kvinnan (eller den som inte känner lus) ”ställer upp” för husfridens 
skull/…/Istället måste mannen komma in tidigare i rollen som förälder och pappa. Om han 
skapar sig en egen relation till barnet, som inte har med mamman att göra, blir problemet 
också mindre.96

Om vi jämför detta med artikeln Ett år efter magen, så förhöll sig Helena och Erik på samma sätt 

till omställningen, där Helena var barn- och hemcentrerad medan Erik snarare var arbetsinriktad, 

vilket skapade en omställning och påfrestning i relationen. Citaten ovan förbinder kvinnan eller 

mamman med att ha en nära relation till barnet och att hon finner sin identitet i föräldrarollen 

fortare än mannen. Vad detta skulle bero på utelämnas dock i denna artikel, en tanke är att det 

har med en ojämlik uppdelning av föräldraskapet att göra.  

Vidare i artikeln betonar båda experterna att sex är en viktig del av parrelationen och att bristen 

av detta är viktigt att ta på allvar. Psykoterapeuten menar att mer kel och mys i vardagen kan vara 

en lösning under tiden. Båda experterna betonar, likt föräldrarna, att det tar tid att återskapa sitt 

sexliv men de menar också att det är viktigt att hitta tillbaka relativt snabbt till sexlivet, 

familjerådgivaren rekommenderar ett år: 

När barnet blivit ett år kan vara ett slags riktmärke, då kan det vara läge att föra upp 
parrelationen på agendan igen. 97

Sammantaget förbinder experterna kvinnan med minskad sexlust och utgår ifrån att det är hon 

som mister sexlusten när omställningen i parrelationen inträder. De sätter även en tidsgräns för 

när sexlivet ska vara återställt, ett år. I dessa uttalanden förmedlas till läsaren att det är viktigt att 

inte vänta för länge med att upprätta sexlivet till det normala igen, samt förutsätts att sexlivet var 

på ett visst sätt innan omställningen. Om detta jämförs med föräldrarnas röster i artikeln blir två 

saker tydliga, dels blir Viktoria en avvikare då hon inte levde upp ”till ett- årsgränsen”, dels blir 

Sebastian en avvikare då han är man och var den med minskad sexlust. Detta skapar ett tvetydigt 

budskap till läsaren. Föräldrarnas uttalanden är inbjudande till ett flertal människor, män och 
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kvinnor, de som väntat mer än ett år och de som varit med om omställningen flera gånger, 

medan experternas uttalanden fungerar exkluderande. Beroende på vem läsaren lyssnar till kan 

budskapet bli lite olika, antingen blir de lugnande av föräldrarnas uttalanden eller stressade av 

experternas uttalanden. Temat om den stora omställningen betonar alltså att sexlivet i 

parrelationen utsätts för påfrestningar och att detta kan skapa problem i relationen. 

Omställningen framställs också vara en ”tillfällighet” som går över efter ungefär ett år. 

Transitiviteten i detta tema blir ett förklarande, förstående men också uppmanande att läsaren 

bör se upp för omställningen som föräldraskapet innebär då den kan förstöra ens relation. 

Modaliteten blir en sanning, alla är med om omställningen, allas sexliv påverkas, dock ges ingen 

egentlig förklaring till vad detta kan bero på. Inom detta tema har jag funnit diskursen om ”den 

heterosexuella parrelationen”, och hur viktigt det är att värna om denna. Detta beror på att 

diskursen om det ”goda föräldraskapet” förutsätter den heterosexuella parrelationen vilket 

redogjordes för tidigare i analysen och detta bygger vidare på diskursen om ”barnets bästa” där 

barnet ”behöver” två föräldrar, då i en heterosexuell relation.  

Föräldraskapspraktiker och jämställdhet 
Under detta tema får läsaren bekanta sig med olika synsätt på hur moderskap och faderskap kan 
och bör praktiseras, samt hur det praktiseras. I materialet har det framkommit två synsätt på 
moderskap och två på faderskap, jag har valt att namnge dessa som ”traditionella” och 
”moderna” föräldraskapspraktiker Detta för att de i olika grad, och på olika sätt kan kopplas till 
frågor om kön och jämställdhet och även därmed till modernitet. De två olika 
föräldraskapspraktikerna existerar sida vid sida i materialet och blir för mig ett uttryck för två 
olika diskurser kämpandes om hur föräldraskapet ska se ut och bedrivas. Jag har under detta tema 
valt ut olika artiklar representativa för de båda föräldrapraktikerna.  

Traditionell föräldraskapspraktik 
När det gäller det mer traditionella föräldraskapet möts läsaren av den hemmavarande mamman 

vars liv centreras kring barnet och av pappan som intar en sekundär del av föräldrarollen av 

karriärmässiga eller ekonomiska skäl framförallt. De flesta artiklar i materialet som på något sätt 

redogör för familjekonstellationen redogör i regel för den traditionella bilden av familj - och 

föräldraskapspraktik. Detta ger uttryck för hur den sociala praktiken av föräldraskapet bedrivs. 

Artiklarna ”Alla vi barn i Sunderbyn”98 och ”Här får vi prata barn, barn, barn”99 är representativa för 

denna bild av föräldraskapet. I båda artiklarna får läsaren möta ett ”gäng” mammor som alla är 
                                                 
 
98 Anna Gardberg, ”Alla vi barn i Sunderbyn”, I Vi Föräldrar, Nr 2, 2005, s. 54-56. 
90 Karin Johansson, ”Här får vi prata barn, barn, barn”, I Vi Föräldrar, Nr 3, 2005, s. 26-28. 
 



 29

hemmavarande med sina barn och tillsammans har bildat gruppverksamhet. Textförfattaren 

beskriver: 

De sex mammorna träffas för promenader och babysång och en gång i veckan turas de om att 
fika hemma hos varandra.100

Mammorna beskriver att denna grupp är givande och att de får ett enormt utbyte av varandra 
genom att ha möjligheten att utväxla råd och tips. De tycker även att det är intressant att 
gemensamt få uppleva, och se hur deras nästintill jämnåriga barn utvecklas. Så här säger några 
mammor: 

Än så länge har inte barnen så stor glädje av varandra, men det känns viktigt att vi mammor 
kan träffas både för skojs skull och för att byta erfarenheter.101  

Det är ju så kul att följa deras utveckling eftersom de är så nära i ålder allihop.102

När de träffas har de alltid barnen med sig och det de pratar om är även barnen. Detta antyder 

även titeln till den ena artikeln som lyder ”Här får vi prata barn, barn, barn”. Vidare får läsaren 

veta att mammorna i den ena artikeln träffats en gång utan barn, en av mammorna säger: 

Vi hann knappt beställa in mat. Vi bara pratade, lyckliga över att inte bli avbrutna. 103

I den andra artikeln framgår inte huruvida mammorna träffats utan barn eller ej.  Läsaren får 

sedan vidare i artiklarna komma i kontakt med papporna, enligt följande:   

Papporna – träffas dem då? Jodå, i somras tog de sig en första gemensamma ”stänkare”. Under 
hösten hade kvarteret en gemensam fest med brännboll och långbord där alla fick chans att 
träffa varandra. Sedan dess har papporna setts både med och utan barn. Utan barn har betytt 
innebandy, bastu och en ”stänkare”. 104

På tal om papporna: de har också träffats några gånger i organiserad form för att prata om 
barn, papparollen, försäkringar och annat, och även tagit några öl tillsammans. 105

Här ser läsaren att det är skillnad i vad föräldrarna gör och pratar om när de ses. Mammorna 

framstås bara prata om barn och träffas bara tillsammans med barnen, medan papporna gör mer 

fritidsaktiviteter och ”roliga” saker utan barn och även pratar om sådant som inte rör barnen. 

Mammorna förbinds på detta sätt konstant till barnen medan papporna framstår friare och inte 

lika barncentrerade. På detta sätt förbinds föräldraskapet till mamman. Moderskapet blir 

synonymt med en hemmavarande mamma och en arbetande pappa. Om föräldraledigheten får 

läsaren sedan veta följande i artikeln ”Här får vi prata barn, barn, barn”: 

När vi börjar jobba igen blir det kanske svårt att träffas varje vecka, men de flesta mammorna 
ska vara hemma länge, till hösten eller våren, så det är nästan ett år till. Vi försöker plocka ut så 

                                                 
100 Anna Gardberg, ”Alla vi barn i Sunderbyn”, I Vi Föräldrar, Nr 2, 2005, s. 55.  
101 Karin Johansson, ”Här får vi prata barn, barn, barn”, I Vi Föräldrar, Nr 3, 2005, s. 26-28.  
102 Anna Gardberg, ”Alla vi barn i Sunderbyn”, I Vi Föräldrar, Nr 2, 2005, s. 55. 
103 Ibid. s. 55 
104 Ibid. s. 55. 
105 Karin Johansson, ”Här får vi prata barn, barn, barn”, I Vi Föräldrar, Nr 3, 2005, s. 28. 
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få dagar som möjligt… Några av papporna ska också vara hemma. Min man som är egen 
företagare verkar ha svårt att ta tid för det just nu, men han har sagt att han skulle vilja vara 
hemma i sex månader.106

I artikeln ”Alla vi barn i Sunderbyn” nämns att två av mammorna ska börja jobba snart igen, och att 
barnens pappor då ska vara hemma. Papporna längtar till dess, men den ena mamman betonar att 
det inte är någon semester att vara hemma:  

De kan ju se att vi är slut en del kvällar, och när de jämför med de andra killarna hur deras 
fruar har det, förstår de mer.107

I detta citat tydliggörs det att det är ”fruarna” som oftast är hemma med barnen. Även om det i 

båda artiklarna visat sig att vissa pappor har för avsikt att ta ut ledighet, vilket kan betraktas vara 

del av en mer modern föräldrapraktik, så är det mammorna och kvinnorna som till största delen 

gör detta. I det förra citatet framgick att en av papporna kanske skulle ta ut ledighet, men att han 

just nu inte verkade ha ”tid” för detta. På så sätt blir pappans del av föräldraskapet villkorat 

enligt honom själv, medan kvinnan framstår alltid ha möjlighet att ta ut föräldraledighet. 

Transitiviteten i denna artikel förmedlar en bild av hur mammors vardag kan se ut, samt betonar 

artiklarna vikten av att ingå i en gemenskap. Modaliteten blir att detta är en sann bild av dessa 

mammors vardag och deras föräldraskap.  

I artikeln Min pappa är bäst i hela världen108 möts läsaren av tre familjer där papporna satsat på 

karriären, två av papporna är elitidrottare Niclas och Henrik, och en utav dem tränare på elitnivå, 

Daniel. Mammorna i artikeln har varit hemma med barnen. Alla tre papporna menar att de 

kunnat satsa på karriären då mammorna gjort det möjligt genom att sköta allt det tunga arbetet 

hemma. Läsaren får veta att familjernas liv anpassat sig efter mannens karriär, det är långa resor, 

flyttningar till olika länder, mycket träningar och matcher. Niclas säger: 

Det är klart att det blir en viss påfrestning att vara på resande fot så mycket och att Frida (hans 
fru, eg. anm.) får ta en hel del ansvar/…/Men det är ju många yrken som man reser mycket i 
och jag tycker att jag har mycket tid med mina barn. Vi leker en hel del.109

I citatet ser vi att Niclas upplever sig ha mycket tid för sina barn och att de leker mycket 

tillsammans. Även Henrik betonar i artikeln att han ”ändå är hemma mer än en vanlig pappa som 

jobbar mellan sju och fyra” och att han därför hinner träffa sina barn mycket mellan träningar 

och tävlingar. Henrik säger vidare att han inte vet hur länge han ska fortsätta med idrottandet 

men att oavsett hur länge så ska ”inte ett barn få sätta stopp för karriären”, då han menar ”att det 

går att kombinera ganska bra”.110 Här får läsaren veta att karriären går att kombinera med barn, 
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men bara förutsatt att någon annan tar hand om allt där hemma. I detta fall är det kvinnorna som 

är hemma, vilket också är den bild som förmedlas i mitt material som helhet. Daniel berättar 

sedan att han har minskat sitt engagemang i idrottandet för att fokusera mer på papparollen. 

Detta känner han sig nöjd med samtidigt menar han att det känns som att han ”lite klivit ifrån sig 

själv”111, han säger också att han eventuellt kommer att satsa igen. Att Daniel upplever sig ha 

”klivit lite ifrån sig själv” blir ett uttryck för att det var karriären han identifierade sig med mer än 

papparollen. Att han nämner att en ny satsning är möjlig gör att Daniel förbinds till papparollen 

under en begränsad tid och på sina egna villkor. Faderskapet förmedlas i artikeln vara något 

tillfälligt och föräldraskapet förbinds istället till kvinnan, och då är detta föräldraskap konstant. 

Av den traditionella bilden av föräldraskapspraktiken får läsaren veta om moderskapet och 

faderskapet, att mamma är mest förälder, mest barncentrerad och pappa är förälder på sina egna 

villkor, han är sitt yrke och sin karriär. Transitiviteten i denna artikel kommunicerar till läsaren att 

detta är en del av föräldraskapspraktiken och att karriären går att kombinera med barn, men att 

detta kräver någon annan hemma på heltid. Modaliteten blir att detta föräldraskap är sanning för 

dessa föräldrapar men inte för alla.  

Modern föräldraskapspraktik  
Den moderna föräldraskapspraktiken syns inte lika tydligt i materialet eftersom denna form av 
praktik helt enkelt inte är lika vanligt förekommande i ”samhället”. När den väl förekommer i 
materialet är det framförallt i kombination med att textförfattaren valt att lyfta fram denna fråga 
för diskussion, och därmed inte så ofta i samband med föräldrareportage. Eftersom Vi Föräldrar 
säger sig förespråka jämställdhet är det förståeligt att detta tema ibland fokuseras av 
textförfattarna. När det sedan kommer till att skildra hur familjer lever i verkligheten blir bilden 
en mer traditionell föräldraskapspraktik då den sociala praktiken verkar utifrån den traditionella 
praktiken oftare. Under detta tema får läsaren ”lära” sig om hur ett mer modernt moderskap och 
faderskap (föräldraskappraktik) ser ut.  
Artikeln ”Är du en curlingpartner?”112 har för avsikt att förmedla en negativ inställning till 
föräldraskapspraktik av mer traditionell karaktär och en positiv bild av det moderna 
förhållningssättet till hem och familj. I denna artikel får läsaren först veta vad curling innebär, 
vilket är att ”sopa golvet rent framför den andra” dvs., att den ena partner tar hand om barn, 
städning, disk och tvätt exempelvis, en mer traditionell uppdelning av hem och familj. I artikeln 
nämner textförfattaren olika anledningar till detta curlingbeteende: 
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För att känna sig behövd. Att man misstror den andres förmåga. Att ens partner inte hjälper 
till. En önskan om att vara snäll. Få makten på hemmaplan genom att göra sig oumbärlig. För 
att få som man själv vill.113

Genom att exemplifiera för läsaren att curling kan innebära flera olika saker syftar detta troligen 

till att läsaren ska känna igen sig och ta till sig det som står i artikeln. I artikeln nämns inte ordet 

jämställdhet eller ojämlikhet för att förklara curlingbeteendet, detta kan betraktas som ett 

strategiskt sätt att först få läsaren att känna igen sig genom att utelämna ord som jämställdhet 

eller makt, och därmed tar läsaren till sig budskapet i texten. Detta kan också betraktas vara en 

del av det jag tidigare redogjorde för, nämligen den genre som Vi Föräldrar utgörs av, 

intervjugenren, där textförfattaren väljer vad som ska sägas och skrivas i artikeln och att detta 

sedan bidrar till att forma diskursordningen, enligt Fairclough.  

Vidare i texten exemplifieras även curlingbeteendet för läsaren genom att olika par får redogöra 

för deras curlande. En yrkesarbetande kvinna, som curlar sin man, berättar exempelvis följande:  

Mentalt är jag alltid steget före hela tiden för att underlätta min mans vardag. Jag tänker, 
planerar och förbereder.114  

Läsaren får vidare i artikeln veta att kvinnans man jobbar borta varannan vecka och att hon 
därför anser det fint att han kan koncentrera sig på barnen och andra praktiska saker när han är 
hemma, hon säger: 

Om han hinner mysa med barnen, tanka bilen, laga sådant som är trasigt och ta hand om 
räkningarna – då gör jag gärna det andra, så att han hinner njuta av sin ledighet också. Kanske 
för att vara snäll. Kanske för att jag vill vara duktig och fixa allt. Kanske för att jag är nöjd med 
att veta att jag har kontroll över saker och ting. 115

I detta citat blir traditionalismen tydlig, kvinnan anpassar sitt liv efter mannens och sätter hans 

intressen före sina egna, hennes tid och intressen bortprioriteras, det viktiga är att ”han hinner 

njuta av sin ledighet”. Vidare i artikeln får läsaren komma i kontakt med en kvinna som blir 

curlad av sin man. Hon berättar att hon försöker göra lika mycket som sin man, men att hon inte 

hinner och orkar, och att hon då får dåligt samvete, hon säger:  

”Antagligen är det så får mänga män. Undrar om de också får dåligt samvete. Jag märker att jag 
använder samma dåliga argument som vissa män som inte orkar göra sin del av hushållsarbetet: 
’att den andre har lägre toleransnivå mot smuts eller gör något bättre själv’.”116

I detta citat är situationen det omvända, men här förmedlas ändå till läsaren att det oftare är fler 
kvinnor än män som curlar, genom att kvinnan i citatet betonar ”antagligen är det så för många 
män” och därmed antyder att det är vanligare att kvinnan ansvarar för hushållsarbetet än det 
omvända. Att lyfta fram att en kvinna blir curlad framhäver ytterligare att denna artikel vill 
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uttrycka curlingbeteendet i sig mer än att diskutera jämställdhet/ojämlikhet, en del av hur genren 
fungerar. Vidare i artikeln möter sedan läsaren ett par vilka fördömer den traditionella praktiken 
och menar att det är en självklarhet att båda tar ansvar för hem och familj. En man, förespråkare 
för delat ansvar, säger exempelvis följande: 

Man är ju två om att ha familj/…/Att vara overksam på soffan när ens partner dammsuger 
känns inte rättvist och leder till onödiga gräl. Det blir ingen harmoni i förhållandet där den ena 
gör allt.117

Även detta citat, där en man tycker att curlande är fel, är troligen ett strategiskt sätt att få läsaren 
att sluta upp kring kritiserandet av curlingbeteendet. I detta citat tydliggörs dock den moderna 
föräldraskapspraktiken vilket är, delat ansvar för hem och familj i parrelationen. Efter denna del 
där föräldrarösterna uttalat sig, får sedan två ”experter” resonera kring fenomenet curling. Här 
diskuterar en familjeterapeut och en psykolog kring fenomenet. Båda dessa vill förmedla till 
läsaren att ett curlingbeteende är dåligt. Familjeterapeuten menar att: 

Då ”alla andra” par verkar dela på sysslorna utan större svårighet kan det kännas lite pinsamt 
att tala om att man av olika skäl curlar någon. Men det går att sluta curla.118  

Det handlar dels om att ”släppa” taget och nöja sig med sin och sin partners insats, dels att sätta 
ord på hur man känner och tycker, menar familjeterapeuten vidare, och säger: 

Talar man inte om hur man känner sig kan man inte förvänta sig att den andra förstår vad man 
pratar om. Du har ju inte sagt något så han eller hon lever i tron att allt är bra. Och att du så 
gärna vill ta hand om allt arbete hemma.119  

Familjeterapeuten menar sedan att det är farligt att sköta allt åt en vuxen människa, och menar att 

det för den som blir curlad är det handikappande. Den som curlar diskriminerar en människa 

”som är vuxen nog att ta eget ansvar”.120 Här används ord som ”handikappande” och 

”diskriminerande” för att betona det farliga i att curla för läsaren, så att läsaren skall uppmanas till 

att sluta curla. Psykologen menar sedan att fenomenet curling är vanligare hos kvinnor: 

Rent statistiskt kan man slå fast att det finns fler kvinnor som gör mer i hemmet än sina män. 
Det är bland annat, en fråga om hur vi gör manlighet och kvinnlighet.121

Psykologen menar att kvinnlighet och moderskap ofta tillskrivs andra förväntningar än vad 

manlighet och faderskap gör, vilket medför att män har mer valfrihet medan det betraktas vara 

naturligt och ett måste för en kvinna att vara ansvarig för hem och barn. Hon menar vidare att 

kvinnan måste lämna ifrån sig en del uppgifter och inse att även mannen vill sitt barns bästa, och 

är minst lika bra på att ta hand om barnet, ”Man måste vara tydlig med vad man ska dela på, 
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förhandla och ifrågasätta vem som gör vad”122, råder hon. Transitiviteten i artikeln kommunicerar 

till läsaren att det oftast är kvinnor som curlar och att detta har med den traditionella bilden av 

kvinnlighet och manlighet att göra. Det kommuniceras även till läsaren att denna uppdelning är 

felaktig och bör förändras. Det är även den som curlas fel och skyldighet att ändra på hur det 

förhåller sig, sägs det till läsaren. I artikeln uppmanas läsaren att eftersträva en mer modern 

familjepraktik med delat ansvar för hem och familj. Modaliteten i artikel är ett påstående om att 

det är farligt, orättvist och dåligt att curla 

Har vi inte kommit längre…? 
Denna fråga ställer sig Vi Föräldrar i artikeln med samma namn, Har vi inte kommit längre?123 och 
avser i denna artikel att med hjälp av föräldraförsäkringsutredningen redogöra för fenomenet att 
pappor fortfarande kan välja hur delaktiga de vill vara i föräldraskapet. Artikeln inleds på följande 
sätt av textförfattaren: 

En nybliven pappa tar i snitt ut 43 föräldrapenningdagar under barnets tre första år. En 
mamma i samma situation tar ut 329 dagar. En pappa kan inte amma – all annan omvårdnad 
klarar en pappa lika bra. Ändå väljer han att vara på jobbet när barnen kommer. Varför?124

Detta citat vill förmedla till läsaren, dels hur problematiken ser ut i fördelningen av 
föräldraledigheten, det vill dessutom uppmärksamma och kommunicera till läsaren att det inte är 
någon skillnad på en mamma och en pappa, dvs., på könen, och att det därav inte finns någon 
rimlighet i att fördelningen av föräldraledigheten ser ut på detta vis. I artikeln får sedan olika 
”experter” vilka sitter med i en utredning om föräldraförsäkringen försöka besvara varför det 
förhåller sig på detta sätt. Det framkommer ett flertal svar på denna fråga. En politiker menar att: 

Det vanligaste skälet för att pappor inte stannar hemma är ekonomin. Det gäller om pappan 
tjänar mest med motiveringen ”Vi skulle förlora så mycket i inkomst”, och när pappan tjänar 
mindre med motiveringen ”Föräldrapenningen skulle bli för låg”. Traditionella val görs alltså 
oavsett den ekonomiska effekten. Kvinnan är hemma, mannen arbetar.125

En psykolog i utredningen förklarar sedan att det istället för att handla om ekonomi handlar om 
att pappor gör icke –val och att detta har att göra med traditionalismen vilken finns inbyggd i 
samhället och parrelationen.126 En journalist menar därefter i artikeln att föräldrar ofta följer den 
traditionella uppdelningen då de faktiskt förlorar minst när kvinnan är hemma eftersom 
arbetsmarknaden är sämre villkorad för kvinnor, samt att kvinnors löner är lägre. Journalisten 
menar vidare att denna uppdelning på längre sikt inte gör kvinnor lika nöjd, eftersom denna 
uppdelning medför sämre pension, sämre lön och sämre utvecklingsmöjligheter för kvinnor.127 
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Journalisten menar vidare att det finns föreställningar och normer i samhället kring hur 
föräldraskapet ska bedrivas: 

Idag är föreställningarna om vad det innebär att vara mamma och pappa väldigt olika. Och det 
ställs mycket högre på kvinnor som är föräldrar, medan män är väldigt duktiga om de gör lite 
grand. Det gör att en kvinna som är ledig i sex månader ifrågasätts, medan en pappa som är 
hemma i två månader är väldigt duktig.128

I artikeln besvarar föräldraförsäkringsutredningen frågan om vi inte har kommit längre, med 
svaret att det har vi inte gjort. Detta budskap mottages således läsaren av. Artikeln är väldigt 
informativ och ger läsaren en inblick i, och ett flertal svar på varför det ser ut som det gör. 
Artikeln fungerar därmed både som en kritik och ett ifrågasättande av denna uppdelning, 
samtidigt verkar den på ett förstående sätt gentemot läsaren, att problematiken även ligger på en 
samhällelig nivå och därför kanske inte till fullo kan lösas på individuell nivå. Den kritiserar 
genom att förkasta argument om ekonomi och traditionalism, medan den fungerar förstående 
genom att dra in samhälliga åsikter och fenomen såsom arbetsmarknadens påverkan. Den 
moderna föräldraskapspraktiken blir på så sätt en politisk fråga och måste tillvaratas på denna 
nivå för att riktigt stora förändringar skall ske i samhället, är det som förmedlas. Transitiviteten i 
denna artikel blir att uppmärksamma och informera läsaren om problematiken med en 
traditionell uppdelning av föräldraskapet genom att betona vilka negativa konsekvenser det får 
för kvinnor, samt att betona att detta måste förändras. Modaliteten blir en sanning att ”så här ser 
verkligheten ut” och detta är mycket negativt, förmedlas till läsaren.  

Sammantaget kan sägas att den moderna föräldraskapspraktiken skall utgöras av ett 
moderskap innehållande mer frihet att välja, att kunna satsa på karriär och slippa göra det mesta 
av hemarbetet, och det moderna faderskapet skall innefatta att pappor ska bli mer delaktiga i 
föräldraskapet och se hem och familj som en uppgift lika mycket ämnad för dem. För att förstå 
hur den sociala praktiken verkar och även blir en del av föräldraskapspraktiken i Vi Föräldrar kan 
Thomas Johansson appliceras på detta. Johansson redogör i Faderskapets omvandlingar för hur 
faderskapet har förändrats, att fäder idag blir mer orienterade mot hem och familj. Samtidigt 
tycks mycket av den traditionella förståelsen och fördelningen av föräldraskapet bestå. Johansson 
menar att det idag i och med det rådande jämställdhetsidealet i samhället skapas möjligheter för 
män att bli delaktiga i föräldraskapet, samtidigt som det finns en matris vilken reglerar och skapar 
normativa föreställningar om familjen, en matris likt den Butler refererar till i sitt resonemang. 
Förklaringarna till att fadern inte tar lika stort ansvar står alltså att finna i denna matris, ett 
exempel på denna sägs vara hur arbetslivet är organiserat. Sämre villkor för kvinnor, sämre löner 
och mindre förståelse för män som vill vara föräldralediga nämns. Johansson beskriver att 
jämställdhetsidealet av idag handlar om att få de frånvarande fäderna till att bli omvårdande fäder, 
fadern som skall kunna sköta sina barn.129 Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten menar i 
sin studie om familj och kön i förändring i Det moderna föräldraskapet, att vi ska betrakta 
föräldraskapet av idag utifrån att det dels finns en strävan hos fäder att bli mera delaktiga i 
                                                 
128 Per Johansson, ”Har vi inte kommit längre?”, I Vi Föräldrar, Nr 6, 2005, s. 56.  
129 Thomas Johansson, Faderskapets omvandlingar: Frånvarons psykologi (Uddevalla: Daidalos, 2004) 
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föräldraskapet, men att vi även måste förstå föräldraskapet i relation till hur samhället är 
organiserat samt föreställningarna som finns där och hur dessa hindar jämställdhetsidealet från att 
fullt blomma ut. Följaktligen är uppdelningen i traditionalism och modernitet inte rättmätig 
samtidigt som de förändringar som sker av föräldraskapet idag inte ligger helt i linje med 
jämställdhetsidealet, menar Bäck-Wiklund och Bergsten. Därav bygger den föräldraskapspraktik 
vi ser idag delvis på traditionalism men även på hur samhället är utformat, och någonstans 
däremellan skapas det föräldraskap vi idag kan betrakta, menar de.130 Förhåller det sig på detta 
sätt är avtraditionaliseringen, symbolisk för det senmoderna enligt Giddens, inte fullt ut ett 
faktum. Den traditionella uppdelningen kan även kopplas till heteronormativitet och Butler. 
Eftersom den heterosexuella matrisen förutsätter den heterosexuella parrelationen med två kön 
som varandras motsatser, är det rimligt att den traditionella uppdelningen av föräldraskapet 
består. Därav måste faderskapet organiseras på mannens villkor, och föräldraskapet vara en 
fortsatt kvinnlig domän. Skulle den manliga identiteten i full utsträckning bli fullt lika orienterad 
mot hem och barn som kvinnans identitet är, blir detta ett tecken på en manlighet med drag av 
kvinnlighet, således skulle den heterosexuella matrisen vilken kräver två motsatta kön som 
”tvångsmässigt” dras till varandra sättas på spel. Inom detta tema har diskursen om ”det goda” 
föräldraskapet utkristalliserats. Där två olika synsätt på moderskap och faderskap synliggjorts, 
detta har satts i samband med teori som försöker förstå föräldraskapspraktiken av idag, kopplat 
till jämställdhetsidealet, heterosexualitet och det senmoderna samhället.  
 
För att återknyta till Faricloughs tredimensionella modell har jag enligt analysen ovan, först gjort 
en textanalys av materialet och då tittat närmre på ordval och modalitet exempelvis, utifrån detta 
hittade jag sedan de olika teman vilka jag redogjort för i analysen. Inom dessa teman i 
textanalysen har jag sedan undersökt den diskursiva praktiken, dvs., utrönt vilka diskurser de olika 
texterna drar på. De diskurser jag hittat, samt till viss del redogjort för, är: Diskursen om den 
heterosexuella parrelationen: Diskursen om det goda föräldraskapet och Diskursen om barnets 
bästa. Dessa diskurser har förekommit inom flera av mina teman, flera diskurser finns alltså 
under ett tema, och de går in i och kan kombineras med varandra. För att förstå detta närmre har 
jag inom vissa teman relaterat till litteratur, som ska betraktas vara det tredje steget i Faircloughs 
tredimensionella metod, den sociala praktiken. Den sociala praktiken har jag försökt redogöra för 
och anknyta till genom att jämföra den diskursiva praktiken och texten med den sociala 
praktiken, samt tagit in annan teori för att förstå fenomenen och den större sociala praktiken.  
  
  

                                                 
130 Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten, Det moderna föräldraskapet: en studie av familj och kön i förändring 
(Stockholm: Natur och kultur, 1997), s. 93-110.  



 37

Slutdiskussion 
Här kan det återigen vara läge att återkoppla till de frågeställningar vilka uppsatsen utgick ifrån, 
Vad innebär föräldraskap/vad är ett gott föräldraskap, vilken betydelse får genus i 
framställningen av föräldraskap och hur kan vi förstå detta? Vilka föreställningar om föräldraskap 
och samhälle förmedlas i magasinen?  Jag skall här försöka redogöra för de svar jag tycker mig 
finna. Vi Föräldrar drar på ett flertal diskurser, tre stycken stora diskurser har kunnat 
utkristalliseras i mitt material och dessa finns representerade i de olika temana i analysen. 
Diskurserna hänger även intimt samman med varandra. Jag har tidigare nämnt dessa diskurser 
och kommer här att redogöra för dem lite mer ingående, samt redogöra för hur de kan kopplas 
till varandra, och den sociala praktiken.  
Diskursen om ”det goda föräldraskapet” är en av diskurserna i materialet. Diskursen om det goda 
föräldraskapet i Vi Föräldrar innefattar dels att agera och tänka på ett visst sätt vilket vi såg i 
artiklar som Med bebisen kommer oron, Ligg steget före din bebis och ”Ja men barnen lyssnar ju inte”, där 
oroskänslor, hög riskmedvetenhet, ansvar och tjat blev starkt förknippat med föräldraskapet och 
därmed sammanlänkat med förälderns inre känslor och hur det utåtriktade föräldraskapet 
praktiseras (eller hur föräldrarna FÖRVÄNTAS känna och agera). Dessutom innefattar denna 
diskurs att föräldern ska vara en viss person, vilket vi såg under temat ung och ensamstående. I 
artiklar som ”Folk frågar var barnens pappa är”, Mammorna som blev kombo och Jag ser mig inte som så 
ung fick läsaren möta föräldrar där några var ensamstående och andra unga. Under detta tema 
tydliggjordes att ”det goda föräldraskapet” symboliseras med den heterosexuella parrelationen då 
föräldrar utan partner inte var ”lika” bra föräldrar, samt fick ålder betydelse för ”hur bra eller 
dålig förälder du är”, där unga beskriver och beskrivs ha mindre riskmedvetenhet, vara omogna 
och otrygga och därav inte lika ”goda” föräldrar. Det goda föräldraskapet är också starkt 
förknippat med moderskap och faderskap. Moderskapet och faderskapet i symbios, eller den 
heterosexuella parrelationen är en förutsättning för det goda föräldraskapat. I temat om 
föräldraskap och jämställdhet framträdde två olika synsätt på moderskap och faderskap, det ena 
var av traditionell karaktär med en närvarnade och hemmavarande mamma och en frånvarande 
och arbetsinriktad pappa. Detta föräldraskap framträdde som ett gott föräldraskap utifrån 
föräldrarnas synvinkel och syntes vara det sätt på vilket föräldraskapet vanligtvis praktiseras på. 
Den andra konkurrerande förståelsen av moderskap och faderskap i Vi Föräldrar, kontrar den 
traditionella föräldraskapspraktiken med en modern föräldraskapspraktik. Här betonas vikten av 
ett jämställt föräldraskap där båda föräldrarna tar lika mycket ansvar och är lika närvarande hos 
sina barn. Moderskapet och faderskapet i denna praktik syntes inte vara lika vanligt som den 
traditionella praktiken, men det redogörs ändå för att det finns föräldrar som praktiserar en mer 
modern föräldraskapspraktik och i materialet menas det att detta också är eftersträvansvärt.  
Nästa diskurs i materialet är den om den heterosexuella parrelationen. Denna diskurs hänger dels 
ihop med, som vi såg, ”det goda föräldraskapet” där ensamstående exempelvis inte var lika 
”goda” föräldrar då de inte upprätthåller normen om det heterosexuella förhållandet. Denna 
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diskurs menar att parrelationen mellan man och kvinna är viktig att hålla fast vid. Detta 
tydliggjordes i temat om ”den stora omställningen” och i artiklar som Sams om barnen efter 
skilsmässan och ”Just nu är närhet viktigare än sex…” där omställningen i parrelationen när barnen 
inträder i relationen påverkar sexlivet och därmed riskerar att förstöra relationen, vilket skall 
undvikas då det annars riskerar att rasera heteronormen. Detta hänger ihop med den tredje 
diskursen, som är den om ”barnets bästa”. Inom denna diskurs blir det tydligt att båda 
diskurserna, ”det goda föräldraskapet” och den ”heterosexuella parrelationen” är förutsättningar 
för barnets bästa. De infallsvinklar som finns inom dessa två diskurser blir summan av det som 
uttrycks i den tredje diskursen ”barnets bästa” diskursen, vilket innebär att allt är för barnets 
skull. Här kommer vi således in på relationen mellan den diskursiva praktiken och 
diskursordningen, ett av stegen i analysen av den sociala praktiken hos Fairclough. Jag förstår det 
som att den diskursiva praktiken verkar såsom den gör i mitt material då diskursordningen, 
summan av alla diskurser, blir att föräldrar ska agera utifrån barnets bästa. Sedan förhåller sig den 
sociala praktiken i texterna, dvs., det faktiska förhållandet, hur föräldrar verkar, lite olika till denna 
diskursordning, vilket ofta påpekas genom ett värderande av vilket förhållningssätt gentemot 
”barnen” – utifrån diskurserna det goda föräldraskapet och det heterosexuella förhållandet - 
föräldern har.  
Det andra i steget i den sociala praktiken är att relatera den diskursiva praktiken och texten till 
hur den sociala praktiken utanför Vi Föräldrar påverkar eller inte påverkar Vi Föräldrar, samt hur 
Vi Föräldrar väljer att förhålla sig till denna. Här har jag återknutit till teori om genus och 
senmodernitet. I materialet har det tydliggjorts att senmoderna tankegångar finns i Vi Föräldrar. 
Detta syns framförallt i synen på jämställdhet och föräldraskapspraktiken där flera av artiklarna 
jag analyserat berört en mer modern föräldraskapspraktik och försökt framhäva denna som bättre 
än den traditionella, samt att det har förts fram kritik gentemot den sociala praktiken utanför Vi 
Föräldrar. Här har exempelvis arbetsmarknaden kritiseras för att upprätthålla särskilda positioner 
för könen, där kvinnans blir i hemmet och mannens på arbetet. Vi Föräldrar försöker därmed 
ligga i linje med det politiskt formulerade jämställdhetsidealet, men kan inte upprätthålla detta 
fullt ut när den sociala praktiken över hur föräldrar gör, fortfarande är relativt traditionell.  
Det senmoderna syns vidare i synsättet på unga föräldrar och den hierarkiska ordningen utefter 
ålder, där individualismen har satt tydliga spår. Föreställningarna om ålder återfinns hos de unga 
själva och därmed i deras förhållningssätt till föräldraskapet, detta syns både i materialet och i den 
sociala praktiken (Kugelberg t.ex.) Dessutom kan magasinet Vi Föräldrar ses som ett 
expertsystem för föräldrar att sätta sin tillit till i den reflexiva världen, vilket blir ett uttryck för 
senmodernitet enligt Giddens förståelse. Kopplat till genus mer specifikt, eller förståelsen av kön 
utifrån Butler och Connell, så tydliggörs att det i Vi Föräldrar förekommer en förståelse av könen 
som olika och att detta förväntas synas i föräldraskapspraktiken. Här kan sexualitet likaså kopplas 
in vilket i diskursen om den heterosexuella relationen syntes vara den ändå sexuella relation 
relevant för föräldraskapet. Butler menar att könen/kroppen tillskrivs olika attribut för att detta 
ska bibehålla olikheten könen emellan så att könen blir varandras motsatser och således attraheras 
av varandra. Detta kallar Butler för att kropparna blir materialiserade och att detta bygger på en 
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heterosexuell matris, som tidigare nämnts. Sett ur detta perspektiv kan vi se att Vi Föräldrar har 
uteslutit alla andra sexuella relationer och typer av familjeliv, exempelvis homosexuella föräldrar. 
Detta befäster Butlers teori som här får symbolisera det stora samhället och den sociala praktiken, 
att heteronormen är stark i samhället och fungerar reglerande. Detta beror på maktförhållanden i 
samhället vilket innebär att kärnfamiljen fortfarande betraktas vara norm, och därtill den 
heterosexuella relationen. I Vi Föräldrar legitimerar sig det heterosexuella genom den totala 
uteslutningen av allt som inte är hetero, det ensamstående föräldraskapet framstås exempelvis 
sakna en partner vilket måste kompletteras med en partner så att en fulländning av det 
heterosexuella uppstår igen. I materialet har dessa värderingar tydliggjorts och Vi Föräldrar bidrar 
till att upprätthålla att heterosexualitet är en förutsättning för familjen genom att inte visa andra 
former av föräldraskap. Den sociala praktiken i samhället, beskriven utifrån Butler, är 
heteronormativ och denna del av den sociala praktiken återfinns i den sociala praktiken i Vi 
Föräldrar, vilket vi ser i den diskursiva praktiken där dessa värderingar språkligt formuleras. Även 
om Vi Föräldrar betonar jämställdhet mellan könen som viktigt för föräldraskapet, så tillskrivs 
ibland könen olika saker och olika ageranden i föräldraskapet, vilket gör att könet/kroppen ses 
som något essentiellt och så även hur detta kön/kropp agerar. De skiljer därav mellan vad 
Connell säger, biologisk och social analys genom att det i Vi Föräldrar finns en förståelse av att 
den ojämlika uppdelningen i föräldraskapet vilar på konstruerade föreställningar om kön, men 
samtidigt finns en förståelse av att könet/kroppen är olika, och detta sätts inte i samband med 
upprätthållandet av det ojämlika förhållandet. Detta beror antagligen än mer på uteblivandet av 
en förståelse kring den heterosexuella matrisen och att Vi Föräldrar istället använder 
genussystemteorins förståelse av kön och genus vilket gör att de ”missar” hur 
heteronormativiteten skapar kön, kroppar och sexualitet.  
Svaren på mina frågeställningar blir således, att ett gott föräldraskap är det vilket har barnets bästa 
för ögonen, genom att tjata och vara en orolig förälder, samt ingå en heterosexuell parrelation 
och försöka att alltid leva i tvåsamhet. Du ska dessutom vänta ett par år med att skaffa barn för 
att bli en riktigt bra förälder, res och utbilda dig. Lev mer än gärna jämställt men var medveten 
om att det kan bli svårt, föreställningar i samhället och långa diskussioner om vem som gör vad 
tillsammans med din partner, kan nämligen bli följden.  
Genus ges betydelsen av det ojämlika förhållandet mellan man och kvinna där dessa oftast inte 
delar lika i ansvaret över hem och familj. Detta förstås som del av en traditionell praktik med 
föreställningar om att könen ska göra olika saker, det sägs också att det är livsfarligt att bara en 
person har ansvaret för hem och familj. Föräldraskap i kombination med den sociala praktiken 
medför en vidare förståelse av hur genus/kön framställs och ska förstås i Vi Föräldrar. Med hjälp 
av Butler och Connell, får genus en tydligare betydelse i betoningen av upprätthållandet av det 
heterosexuella, vilket utelämnats i Vi Föräldrar och får som följd att problematiken i helhet inte 
sätts i fokus i magasinet. De föreställningar om föräldraskap och samhälle som förmedlas i 
magasinet bygger på en blandning mellan det traditionella och det senmoderna, där båda existerar 
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bredvid varandra, men där ingen utav dem lyckas med att helt låsa fast eller entydigt bestämma 
hur föräldraskap skall tolkas eller betraktas.  
I materialet förmedlas dock föräldraskap vara något enbart för heterosexuella, vilket visar på 
heteronormen i samhället och hur denna upprätthålls i magasinet. Det framställs som att det 
finns både traditionella föreställningar kring föräldraskap och kön bland föräldrar, men också att 
detta är del i en större praktik där arbetsmarknaden framstår som bidragande faktor till 
upprätthållandet av denna traditionella praktik.  

Jag tror att heteronormativiteten är ”inbyggd” i vårt samhälle och att vårt sätt att tänka och 
förstå världen organiseras utifrån heteronormen. Detta påverkar vår förståelse av sexualitet, kön, 
kropp och familj. På politisk nivå finns det (som påtalat i exempelvis analysen) i Sverige ett 
jämställdhetsideal formulerat, som verkar för att uppnå jämställdhet mellan man och kvinna. Ett 
exempel på detta är debatten om föräldraförsäkringen där förespråkare för en kvoterad 
föräldraförsäkring verkar utifrån jämställdhetsidealet, då en kvoterad föräldraförsäkring skulle 
kunna bidra till ökad jämlikhet mellan könen. Debatten om föräldraförsäkringen är bara ett 
exempel på hur jämställdhetsidealet syns i politiken. Vad jag vill säga med detta är att, vårt 
jämställdhetsideal bygger på dikotomin man och kvinna och att föräldraförsäkringsdebatten är ett 
sätt att se hur heteronormen finns inbyggd i vårt samhälle, till och med inom politiken. Allting 
hänger samman, hur arbetsmarknaden är ordnad och hur vi skapar kön och hur det politiska 
fungerar. En tanke som har slagit mig under uppsatsens gång är att om en man tar 
föräldraledighet och närmar sig föräldraskapet på samma sätt och i lika hög grad som kvinnan, så 
ifrågasätts den heterosexuella matrisen med två olika kön som dess upprätthållare. Därav måste 
föräldraskapet bli villkorat enligt mannen då det annars ifrågasätter hans manliga identitet och 
riskerar att den heterosexuella matrisen rasar. Vi Föräldrar ligger någonstans mitt emellan allt, de 
försöker verka i en jämställd anda men utelämnar de homosexuella exempelvis, vilket är en stor 
brist. Ibland blir betoningen på jämställdhet även tvetydig och det är svårt att se vad Vi Föräldrar 
försöker förmedla. Ibland utelämnas så självklara frågor som makt och ojämlikhet mellan könen, 
som i mitt tema ”den stora omställningen”, där det ojämlika förhållandet, enligt mig, framförallt 
var grogrunden till problemet. Jag tolkade problemet på detta sätt då kvinnan ansvarade för allt 
på hemmaplan medan mannen fortsatte att leva sitt liv som vanligt, men denna koppling gjorde 
aldrig Vi Föräldrar. Detta medför att deras budskap om jämställdhet inte når ända fram, samtidigt 
som de enligt mig inte ser hela problematiken.  
Det kan i alla fall inte förnekas att det idag finns tankegångar och förändrade synsätt i hur vi 
väljer att förstå kön, sexualitet och föräldraskap. Det finns dessutom de vilka givetvis lever ett 
annorlunda liv och bryter mot normerna, exempelvis finns homosexuella familjer, också 
ökningen av ensamstående föräldrar är en del av de förändrade familjemönstren. Så visst 
förändras saker, och visst finns det möjlighet till en annan förståelse av föräldraskap, kön och 
sexualitet.  
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