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Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur föräldraskapet framställdes genom 

magasinen PAPPA Magazine och mama. Genom att använda oss av diskursanalys som 

tillvägagångsätt och teori ville vi få fram på vilket sätt de båda magasinen framställer 

föräldraskapet. Vi ville även veta vad som, enligt magasinen, är ett gott moder -fader- och 

föräldraskap. Empirin består av tio nummer, fem vardera av de två magasinen.  

Det som framkommit efter analysen var att magasinen har likheter men skiljer sig åt på många 

håll. Båda magasinen framställer föräldraskapet utifrån de rådande normerna i samhället. 

Pappan framställs som individstark karriärsman, medan mamman framställs om en 

omvårdande mamma.  
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1. Bakgrund 

Inledning  
I dagens samhälle är det inte ett nytt fenomen att vi människor påverkas av olika faktorer och 

yttre omständigheter runt omkring oss. Media har en stor betydelse för hur vi ska förhålla oss 

till det som vi uppfattar som normalt. 

”Det är fråga om en social överenskommelse, inom ramen för en 

kulturell och politisk mall, en rådande diskurs som skulle ha 

kunnat tänkas annorlunda - också har tänkts annorlunda i 

historien”.1  

Vi kommer att behandla ämnet föräldraskap. På 1960-talet fördes en debatt i Sverige om 

könsroller och om att männen fick rätt till föräldraförsäkring, det vill säga rätt till att vara 

hemma med barn med del av lön.2 Debatten blev en stor politisk samhällsfråga som delvis 

förs än i dag. Vad vi ser är att föräldraskapet är ett hett ämne som debatteras flitigt i media. 

Tv-program som bidrar till den debatten är exempelvis Tv-program som; Familjen 

annorlunda och Ensam mamma söker, som behandlar ämnet föräldraskap. 

När det gäller tryckt media kan vi konstatera att tidningshyllorna innehåller flertalet 

föräldrainriktade magasin. Efter att ha undersökt utbudet fann vi endast ett riktat till pappor: 

PAPPA Magazine, vilken vi har valt att använda som en av två i vårt undersökningsmaterial. 

Det andra magasinet är mama som är riktad till kvinnor. Vi tycker att det är intressant att 

undersöka om magasin riktade till pappa respektive mamma skiljer sig åt när de förmedlar 

föräldraskapet, samt att undersöka vad de förmedlar, och om magasinens sätt att tala till sina 

läsare skiljer sig åt. Med tanke på hur stort utrymme föräldraskap har i samhället och i media 

tror vi att de flesta kan relatera till ämnet.   

Människor påverkas av olika faktorer som finns i vårt samhälle, hur man som förälder bör 

agera och vara som ansvarstagande. Det kan vara allt från normer som redan finns i den 

kontext vi befinner oss i till att söker alternativa vägar.  

Vår undersökning kommer att grunda sig på en diskursanalys. Skälet till detta val är att vi ska 

kunna förstå texterna och utläsa magasinens framställning av föräldraskapet.  

                                                           
1 (Börjesson, 2003) s. 20  
2 (Sylwan, 2011) s. 169 
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Enligt Gripsrud konstrueras våra identiteter efter vissa förhållanden och faktorer som bland 

annat familj, kön och social bakgrund. ”Vår sociala identitet får vi till en början genom andra 

människors uppfattningar om oss själva och genom de kollektiva sammanhang vi ingår i”.3 

Medier har en stark maktposition där publiken medvetet och omedvetet tar del av de objekt som 

framställs via ett identitetsskapande4, som i vårt fall där föreställningar om föräldraskap sätts i 

fokus. Bilder på omslagen sänder ut budskap till läsaren. Dessa kan påverka konstruktionen av 

självbilden5 och det är även via magasinets omslag som köparen bestämmer sig för att köpa just 

det magasinet. Att då ha en känd person som pryder omslaget är att tilltala en bredare målgrupp. 

Texterna i magasinen skapar föreställningar om föräldraskap, dessa får läsaren att förstå det, och 

vårt samhälle.  

Syfte och frågeställningar   
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur föräldraskapet framställs. Därför vill vi 

undersöka och se om magasinen PAPPA Magazine och mama skiljer sig åt när de förmedlar 

föräldraskap samt att tolka vad de förmedlar. Vi vill även veta vad som enligt magasinen är ett 

gott moder-fader- och föräldraskap.  

Uppsatsens struktur  
Inledningsvis presenterats en bakgrund och förförståelse till vår undersökning. Därefter 

introduceras uppsatsens syfte och frågeställningar. Avsnitt två innehåller en redogörelse för 

tidigare forskning kring föräldraskap. I avsnitt tre redogör vi för vad en diskursanalys är, 

vilket är både teori och metod i vår undersökning. I nästkommande avsnitt redogör vi för vårt 

tillvägagångssätt och det empiriska materialet. I ett fjärde avsnitt framgår vår analys som 

gjorts utifrån de tre faserna. I det femte avsnittet lägger vi fram slutsatser som framkommit av 

analysen samt en jämförelse mellan dessa. Det sista avsnittet innehåller vår slutdiskussion 

kring resultaten.   

2. Tidigare forskning  
 

I Jane Sunderlands artikel, Parenting or mothering? The case of modern childcare magazines, 

analyseras tre könsneutrala tidningar utifrån dess språk och hur de bemöter män och kvinnors 

egenskaper som föräldrar. Hon förklarar att vi får en medierad bild av faderskapet, som 

                                                           
3 (Gripsrud, 2008) s. 20 
4 (Gripsrud, 2008) s. 102ff 
5 (Gripsrud, 2008) s. 25 ff 
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konstrueras allmänt i texter. Hon menar vidare att arbete och familjeförhållanden, samt 

kulturella sammanhang, är en bidragande faktor av den sociala bilden av faderskapet. 

Exempelvis hur en pappa ska bli representerad eller vad han ska förhålla sig till. Allt beror på 

de sociala praktiker som betraktas, det vill säga det handlingsmönster och förväntningar av 

den sociala norm som gäller. Magasinens innehåll produceras och konsumeras utifrån den 

historiska bakgrund vi har gällande föräldraskap, då främst kärnfamiljen, det vill säga pappa, 

mamma och barn. Utifrån en social kulturell kontext är det pappan som arbetar och försörjer 

familjen medan, kvinnorna tar hand om barnen och deras uppfostran. Detta visar sig genom 

att antalet män som är hemma med föräldraförsäkring eller föräldralediga är liten i jämförelse 

med kvinnor. 6  

Det finns även fadersforskning där diskussioner om konsekvenserna av mäns frånvaro till sin 

familj har dominerat. En del studier har visat att faderns frånvaro till sin familj kan ligga till 

grund för en negativ social utveckling och hälsa för barnen. Men den forskningen har fått en 

hel del kritik, att det inte är frånvaron i sig från fäderna utan snarare kvalitén på mäns och 

kvinnor föräldraskap som ligger till grund ett gott föräldraskap. Studier visar att 

’familjeorientering’ samt en omvårdande fadersmodell har vuxit fram där karriären inte 

prioriteras lika högt, bilden av familjens ursprungliga försörjare har tonats ner. Men statistik 

visar att det fortfarande är männen som arbetar och försörjer familjen medan kvinnan tar hand 

och hem och barn.7 

Mathias Sylwan har skrivit en artikel om hur pappaledigheten skildras i svensk television. 

Han tar upp hur debatten drogs i gång under 1960-talet och att detta var en viktig tidpunkt för 

familjepolitiken. Detta innebar att båda föräldrarna skulle kunna vara hemma med del av lön 

för att vara med sina barn vilket skulle gynna dem genom att ge dem samma tillgänglighet till 

båda sina föräldrar. 1974 fick papporna rätt till föräldraförsäkringen och där efter följde en rad 

debatter; exempelvis om huruvida det var hälsosamt för barnen att männen intog ’mamma-

rollen’. Det sades att det till och med kunde skada barnens könsidentitet om de var för mycket 

med sin pappa. Mellan åren 1970 och 1990 såg man pappaledigheten som en chans eller en 

möjlighet. Under senare år har det kommit att betrakta som något naturligt och självklart. I 

dag förväntas männen ta ut pappaledighet. 

                                                           
6 (Sunderland, 2006) s. 503 ff  
7 (Johansson & Klinth, 2007) s. 146 f 
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Tidigare har en god fader inneburit att han varit familjeförsörjaren men så behöver det inte se 

ut i dag. Nu ska föräldrarna ha möjlighet att dela lika på föräldrarollen och ansvaret, men 

verkligheten ser inte alltid ut så. Det betyder att pappor inte nödvändigtvis delar lika på 

ansvaret. Männen slits i dag mellan den traditionella bilden, det vill säga att vara försörjande 

samt att vara hemma med sina barn och dela på ansvaret och föräldraledigheten. 

Med sin undersökning så kunde Sylwan se att män som är pappalediga framställs som 

ansvarstagande, känsliga och jämställda.  

3. Teori 

Socialkonstruktionism  
Det socialkonstruktionistiska perspektivet förutsätter att vår uppfattning av saker och ting är 

beroende av det språk vi använder oss av och genom det kan vi uttrycka, tolka och på så sätt 

forma vårt samhälle.8 Eftersom språket är varierande och förändras över tid, förändras även vår 

förståelse av vårt samhälle. När det skapas grupper eller identiteter beror det på hur historien 

har blivit förstådd. När det skapas sociala förändringar sker även förändringar för dessa grupper 

och identiteter eftersom de är skapade i relation till kontexten.  

Diskurs som teoretiskt begrepp  

Diskursbegreppet är i sig är inte helt uppenbart, begreppsförklaringarna skiljer sig åt när det 

handlar om vad begreppet avser och vad diskurser har för betydelse. En tydlig förklaring av 

begreppet diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”.9 Vi skapar hela tiden diskurser i det samhälle vi lever i, genom att avgränsa oss 

skapar vi olika diskurser som samtidigt beskriver olika delar av vårt samhälle,10 exempelvis 

föräldraskap som i denna undersökning. Michael Foucault, sociolog, menar att det inte finns 

någon absolut sanning om verklighetens struktur. Vi kan undersöka de diskurser som existerar, 

vilka vi även är en del av, och på så sätt förklara och tolka verkligheten.11 Med en diskurs går 

det inte att belysa vad som egentligen menas eller hur saker och ting är. Det är användandet av 

språket och hur det representeras av samhället som är av stor vikt. Språket är en konstruktion 

och det vi kan undersöka är hur olika begrepp och eller diskurser är konstruerade.12 

                                                           
8 (Börjesson, 2003) s. 39 ff 
9 (Winther Jorgensen & Phillips, 2007) s.7 
10 (Winther Jorgensen & Phillips, 2007) s.7 f 
11 (Foucalut, 1993) s. 13 ff 
12 (Börjesson & Palmblad, 2007) s.9 f 
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Anledningen till att vi behöver diskurser är att det inte finns ett generellt sätt att beskriva vår 

värld eller samhälle, alla ord är laddade med olika värderingar. Ingenting kan inte ’bara vara’ 

utan det är en tolkningsfråga utifrån varje grupp eller individ. Inget kan tas för givet och utan 

diskurser skulle vi alltid behöva förklara vårt yttranden eller påståenden. 

Diskursbegreppet grundas utifrån en konstruktionistisk grundidé, vilket betyder att språket 

konstruerar verkligheten som vi är en del av. Det är på så sätt inte möjligt att tala eller skriva 

om verkligheten utan istället kunna tolka den. Med andra ord, det vi säger eller skriver som i 

denna undersökning, blir en personlig representation av verkligheten, inte en allmängiltigt 

tolkning av den.13  

4. Metod 
 

Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå, världen och vår omgivning eller delar av 

den.14 Skillnaden mellan en textanalys och en diskursanalys är att diskursanalysen inte endast 

beskådar texten utan även innefattar en social kontext.15 Huvudsyftet med en diskursanalys är 

att tolka det som framställs och inte nödvändigtvis lägga fokus på det som skildras i 

texterna.16 Sahlin (citerad i Börjesson) menar vidare att:  

Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som 

framstår som naturligt. Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på en 

rad outtalade förutsättningar, men i en diskursanalys läser man inte 

texterna för att undersöka vad författaren vill säga, utan man 

granskar dem för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör, 

respektive implicerar.17    

En diskurs kan förklaras på flera olika sätt. Här använder vi begreppet diskurs för att beskriva 

de föreställningar kring föräldraskap som kommer i uttryck i PAPPA Magazine och mama.  

Med detta sätt att se handlar diskursanalys i vårt fall om att undersöka vad magasinen 

underförstår, omöjliggör, respektive implicerar vad det gäller familj och kvinnligt- respektive 

manligt föräldraskap.  

                                                           
13 (Börjesson, 2003) s. 39 ff 
14 (Winther Jorgensen & Phillips, 2007) s. 7 
15 (Bergström & Boréus, 2005) s. 16 och 305 
16 (Börjesson, 2003) s. 16 
17 (Börjesson, 2003) s. 23  
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Enligt Börjesson bör man ställa sig frågor inför en diskursanalys. Dessa frågor har vi funnit 

intressanta och inspirerande inför vår undersökning och diskussion. Vem eller vad som 

omfattas av en diskurs? Varifrån kommer den? Vem har intresse av den? För vem finns den? 

När i tiden är den? Finns det konkurrerande diskurser? Vilken dominerar och varför? Varför 

förändras diskurser?18 Det finns ingen självklar metod för hur en diskursanalys ska gå till. 

Börjesson menar att det är upp till forskaren själv hur den kan utföras, samt att samma diskurs 

kan se olika ut beroende på vilken forskare det är. Han menar även att empirin aldrig talar för 

sig själv, utan att den alltid behöver presenteras och förstås inom ramen för en intressant 

problematisering.19 Om det empiriska materialet ska bli begripligt måste vi ha bestämda 

huvudfrågor för att få ut det mest väsentliga i texterna. Analyser kräver fokus och läsning av 

texter måste vara noggrann för att man inte ska missa något relevant, vilket gör att närläsning 

och omläsning är viktigt att beakta.  

Tillvägagångsätt 
För att kunna göra en diskursanalys av PAPPA Magazine och mama har vi valt att strukturera 

upp frågeställningarna med hänsyn till innehållet. Genom de fem punkterna nedan kommer vi 

nära de företeelser som vi vill undersöka för att förstå framställningen av föräldraskapet. På så 

sätt får vi en övergripande bild av magasinens föreställningar.   

För att få svar på våra frågeställningar kommer vi att utgå från följande:  

1. Omslagsreportage. Den person som pryder omslaget och har den största exponeringen i 

magasinen. Hur framställs personen och vilket fokus har reportaget? Vi anser att omslaget är 

magasinets sätt att tala till sin läsare, ett så kallat ”human-touch perspektiv. 20 Vi vill se om 

reportagen mellan män och kvinnors relationer har en central del.  

2. Reportage nr 2. Det i magasinet som vi uppfattar som näst störst efter omslagsreportaget i 

antal sidor. Detta är ytterligare en del av magasinet som vi anser skildrar dess image.  

3. Tips och råd. Tips och råd som magasinen skriver om. Vad fokuserar de på? Detta kommer 

att ge oss en tydlig bild hur vi kan tolka det som magasinen framställer som intressant till sin 

läsare.  

                                                           
18 (Börjesson, 2003) s. 176 ff 
19 (Börjesson, 2003) s. 22  
20 (Hirdman, 2001) s. 17 f 
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4. Bilder. Hur ser männen/kvinnorna ut på bilderna i de reportage som vi har valt att 

analysera. Miljö och omgivning, förekommer ytterligare personer?  

5. Övriga reflektioner. Där sammanställer vi de reportage som respektive magasin har 

återkommande i sina magasin, med specifika ämnen.  

Senare i analysdelen kommer vi att skapa kategorier utifrån de fem punkterna ovan. 

Kategoriseringar är produktiva vid observationer och tolkning som i detta fall texterna i 

magasinen. I diskurser är även kategoriseringarna styrande.21 Med hjälp av kategoriseringar 

underlättar det för oss vid en analys av materialet.  På så sätt blir det enklare att hitta likheter 

och olikheter mellan magasinen.  

I punkterna ett och två kommer vi att beakta vilken åldersgrupp, etnicitet och yrkeskategori 

som personen i reportaget handlar om.   

5. Empiriskt material    
 

PAPPA Magazine är ett förhållandevis nytt magasin som har funnits sedan år 2011. Under 

åren har det varierat mellan antalet utgivna utgåvor, år 2012 utkom tolv nummer och 2013 

utkommer sex stycken.22 Magasinet mama har funnits desto längre och utkommer med 14 

utgåvor årligen.  

Vi har valt att ta del av fem nummer från PAPPA Magazine: nr 1 2013, nr 10 2012, nr 4 2012, 

nr 6 2012 och nr 9 från 2012. mamas nummer är nr 1 2013, nr 12 2012, nr 13 2012, nr 14 

2012 och nummer 2 från 2013. Vi tycker att det ger en klar och tydlig bild över vad 

magasinen står för, förmedlar och är tillika ett fullgott material för vår undersökning. Att vi 

valde just dessa nummer grundar sig på hur lättillgängliga dessa var för oss. Eftersom att 

PAPPA Magazine är relativt nytt har det varit svårt att få tag på äldre utgåvor. Vi har varit i 

kontakt med AMPG, Alm & Möller Publishing Group vilket är dess förlag. De skickade oss 

fem nummer som de hade att tillgå. Dessa lade grunden till vårt val av antal. Magasinet mama 

var betydligt lättare att få tag på; några hade vi själva och andra fick vi tag på efter att vi ställt 

en förfrågan på Facebook. Detta gjorde att vi inte behövde ta kontakt med mamas förlag 

                                                           
21 (Börjesson, 2003) s. 87 ff 
22  Information från Pappa Magazine och Jessica Edling via mailkonversation 4/3-2013. 



10 
 

Bonnier Tidskrifter AB. Vi har även begränsat artiklar och bilder för vår undersökning till de 

fem punkter nämnda under Tillvägagångsätt. 

Beskrivning empiriskt material 
PAPPA Magazine presenterar sig själva så här:  

”PAPPA Magazine vänder sig till den moderna och engagerade 

pappan och människorna i hans närhet. Mannen som strävar efter 

att investera tid i sina barn, sina relationer och sin karriär. Ett helt 

unikt helhetskoncept med pappornas berättelser och intressen i 

fokus. Tänkvärda reportage, kända profiler, mode, sex och 

relationer och mycket mer som ger både underhållning och 

eftertanke. 

Huvudmålgrupp: Män 25-40 år som önskar, väntar eller är 

förälder. Bor i storstad som i mindre städer, har etablerat sig på 

arbetsmarknaden och är i en relation. Intressen: Barn & 

familjefrågor, litteratur, sport, resor, mode och skönhet, relationer, 

personlig utveckling.” 23 

PAPPA Magazine ges ut av AMPG, Alm & Möller Publishing Group, som även ger ut 

Husdrömmar och Egoboost Magazine som är ett minde förlag. Tidigare namn var Moderna 

Tidskrifter. 

Magasinet mama presenterar sig själva så här: 

”En present till alla mammor! mama är unik: allt ett 

lifestylemagasin ska innehålla, samtidigt som läsarna får känna 

igen sig i sin tuffa mammavardag. Vi serverar modet, maten, 

skönheten, resorna och inredningen som mammorna drömmer om, 

men också massor av energi, skratt och igenkänning - 

mammahistorier som går rakt in i hjärtat. Vi är det viktigaste, 

roligaste och vassaste magasinet för mammor som vill ha det där 

lilla extra. Och vem vill inte det? Huvudmålgrupp: Mammor med 

barn i åldern 0-6 år.”24 

mama ges ut av Bonnier Tidskrifter som ger ut omkring 60 olika magasin och tidningar och är 

ett välkänt varumärke i Sverige. 

                                                           
23 (tidskrifter, u.d.) 
24 (tidskrifter, u.d.) 
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6. Analys  
 

Analysen har skett i tre faser. I den första fasen analyserades det empiriska materialet utifrån 

de fem punkterna under delen Tillvägagångsätt, vilket är omslagsreportage, reportage nr. 2, 

tips och råd, bilder och övriga reflektioner. Detta för att ge oss en bra bild att tolka 

magasinens framställning av föräldraskapet.  I en andra fas kunde vi urskilja en mängd olika 

aspekter, det vill säga olika perspektiv som framställs i texterna. Vi fann olikheter och likheter 

mellan dessa punkter. I och med detta kunde vi skapa tre övergripande ämnesområden som vi 

har delat in på följande sätt: 

1. Innebörden av föräldraskap. Vad framkommer som väsentligt att beakta som förälder?  

2. Aspekter som behandlar föräldraskap kombinerat med karriär. Det innebär hur papporna 

och mammorna kombinerar föräldrarollen med yrke, samt vilket fokus som läggs på 

familjebilden respektive karriären. 

3. Övriga ämnen med stort utrymme, vilket är skvaller, kändisskap, mode, livsstil och skönhet.  

 

I den tredje fasen kunde vi efter närläsning av texterna få fram följande kategorier:  

 

1. Familjestruktur. Hur familjebilden ser ut och hur den fungerar.  

2. Föräldrarollen. Hur personen beskrivs i sitt ansvarstagande, omvårdnad och omtanke som 

förälder. 

3. Karriären. Om innehållet i texten fokuserar på personens karriär istället för personen som 

förälder?  

4.  Aktivitet och intressen. De intresseområden som magasinen har valt att fokusera på. Det 

kan vara för pappan eller mamman som individ eller förälder men även för hela familjen.  

 

PAPPA Magazines framställning av familjestrukturen 

I de fem numren som har analyserats framkommer drömmen om att bilda familj, men att 

karriären ändå har prioriterats. Detta kan vi se då magasinets intervjuade personer pratar allt 

som oftast om sin karriär och hur hårt de arbetat för att komma till den position de har i dag. 

En av männen berättar att han medvetet satsade på karriären även då drömmen om en familj 

fanns. ”Istället la Anders ner all sin energi på att få fart på komikerkarriärren. Han jobbade 
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hårt och tankarna på att skaffa barn fick vänta även om drömmen om en familj ändå levde 

kvar”.25 

Vi kan även se att familjebilden kan variera, fokus ligger på man, kvinna och barn men även 

man, man och barn förekommer. Berättandet sker generellt alltid utifrån mannens perspektiv i 

reportagen. Hur han ser på föräldraskapet, vad han bidrar med, och vilken roll han har i 

familjen. Männen berättar ofta om sina arbetstider och om stressen över att få vardagen att gå 

ihop, men att de ändå försöker tillbringa tid med barnen. 

Samhällsbilden av att pappan arbetar och att mamman är hemma med barnen besannas i ett 

reportage om en familj med tolv personer (kända från Familjen annorlunda på TV4), som 

berättar om hur det är att leva i en stor familj. Fokus ligger på pappan och hur han ser på 

familjebilden samt hur han arbetar för att försörja familjen och därför har haft svårt att vara 

pappaledig. ”Hemma är det Maria som gör det mesta arbetet medan Walle är ute på vägarna 

och kör lastbil. Walle har heller inte kunnat vara föräldraledig i den utsträckning han hade 

velat för att han varit tvungen att jobba för att försörja familjen”.26 Detta är något som vi talar 

om under Tidigare forskning, att det de facto är så det ser ut i dag, att det är fäderna som till 

stor del står för inkomsten och arbetar när barnen är små. Det är i dag mer vanligt, och 

accepterat, att vara pappaledig men vi har fått uppfattningen om att det stannar där, att vi bara 

talar om det. 

Över lag framgår ingen detaljrik information hur männens familjer och dess struktur ser ut 

och fungerar i texterna. Det nämns kort hur familjebilden ser ut, men inte mer än så. Det 

framgår inte helt tydligt hur familjebilden är, i vissa reportage nämner inte männen kvinnan, 

vilket gör att det är svårt att tyda om männen lever i en relation eller inte. Det kan även vara 

så att de är privata med det. I ett reportage beskrivs hur två män i en relation skapar en familj 

med två kvinnor. Den elva åriga sonen beskriver hur det är att leva med fyra föräldrar: ”- Det 

bästa med att ha fyra föräldrar är att man får omväxling säger Martin som inte heller känner 

igen taskiga kommentarer eller någon form av särbehandling när andra får veta hur hans 

familj ser ut”.27 I dagens samhälle ses alla konstellationer av familjer som mer eller mindre 

accepterade. Det är ingen som höjer nämnvärt på ögonbrynen när två män eller kvinnor ingår 

äktenskap och- eller skaffar barn. Detta är även något som avspeglar sig i magasinet.   

                                                           
25 (PAPPA Magazine, Nr 4, maj 2012) s. 58 
26 (PAPPA Magazine, Nr 6, sommar 2012) s. 10 
27 (PAPPA Magazine, Nr 10, november 2012) s. 20 
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Ett ytterligare exempel på familjestruktur är när en förälder vill men inte kan ta samma 

ansvarsroll som den andra parten. Detta skildras genom en man som var med i en olycka och 

blev förlamad.28 Han berättar hur han träffade sin nuvarande fru och att de skaffade två barn 

tillsammans. Han menar att det är en stor utmaning att vara pappa då han inte kan bidra så 

mycket med det praktiska och att han får dåligt samvete över att hans fru får dra ett stort lass 

på grund av hans funktionsnedsättning. ”- Den största utmaningen tycker jag är att hantera 

mentalt att så mycket av det fysiska föräldraskapet hamnar på Emma. Det är en väldigt stor 

del för henne att ta. Jag har ständigt dåligt samvete för att jag inte kan hjälpa till, säger han”. 

29 Detta är något som inte uppmärksammas på samma sätt som en familj utan funktionshinder. 

Det talas väldigt lite eller inte alls om de svårigheter som finns eller kan uppstå i dessa 

familjer. 

mamas framställning av familjestrukturen 
I mamas fem nummer framgår det tydligt hur familjelivet prioriteras och att fokus ligger på 

kvinna, man och barn. Exempel på detta är att fyra av fem kvinnor i omslagsreportagen lever 

med en man och berättar öppet om familjestrukturen. Familjebilden kan se olika ut, allt från 

mamma, pappa och barn, en ensam mamma, en gravid familj, till större familjer med 

bonusbarn. Berättandet sker generellt alltid utifrån kvinnans perspektiv, om hur deras 

familjeförhållanden och hur strukturen ser ut och fungerar. I reportagen om Camilla 

Läckberg, författare och Tilde de Paula Eby, programledare, framgår en struktur med 

bonusbarn och andra anhöriga som en del av deras familjebild. Det blir allt vanligare i dag 

med separationer, där barn får slussas mellan föräldrarna och nya familjer skapas. ”Han är vår 

lilla limbebis som limmar ihop familjen”.30 Säger Tilde om hennes yngsta son. Att leva i en 

familj med bonusbarn är vanligt i dag och detta är något som porträtteras i flera av magasinen. 

Camilla väljer däremot att berätta om skillnaden mellan att vara en biologisk mamma och 

bonusmamma, hon kallar det för att vara en ’trygg vuxen’. Camilla lägger enbart fokus på 

sina biologiska barn i reportaget. ”Jag har aldrig tagit någon mammaroll för Fanny och Felix, 

jag vill vara mer en trygg vuxen. Jag har tagit huvuduppfostringsansvaret för mina barn och 

Martin för sina. Vi har gemensam linje i hemmet, som inget godis innan maten och strikta 

läggningstider, och vi tjafsar inte om det inför barnen.”31 Det som Camilla kallar ’trygg 

                                                           
28 (PAPPA Magazine, Nr 6, sommar 2012) 
29 (PAPPA Magazine, Nr 6, sommar 2012) s. 68 
30 (mama, Nr 2, Februari, 2013) s. 24 
31 (mama, Nr 2, Februari, 2013) s. 37 
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vuxen’ anser vi att både män och kvinnor kan vara och inte har någon tydlig koppling till 

föräldrarollen. 

Att vara blind kan medföra svårigheter att känna sig tillräcklig som förälder. mama skildrar en 

blind kvinnas liv och familj32, där hon berättar om hur det är att vara mamma med 

funktionshinder och hur vardagen fungerar. ”- Jag var mest orolig för om hon skulle få utslag 

och att jag inte skulle kunna se dem. Ibland var det svårt för mig att veta om hur hon sov eller 

var vaken”.33 Även mama tar alltså upp problematik som kan finnas i familjer med 

funktionshinder. 

mamas framställning av familjestrukturen handlar generellt om att få vardagen att gå ihop 

med arbete, hämtning av barn och aktiviteter. Ett pussel som kan vara svårt att få ihop. mama 

ger råd om hur du bäst klarar en skilsmässa, hur du planerar din ’vab’ (vård av barn) och 

’vobb’ (jobba med sjuka barn hemma) och finner en balans i livet.  

PAPPA Magazines framställning av föräldrarollen  
PAPPA Magazine har återkommande reportage om pappor men även om mammor som 

berättar hur det är att bli förälder, om jämställdhet och att vara föräldraledig. Vi får intrycket 

att magasinet tycker det är viktigt att förmedla information om föräldraledighet och 

jämställdhet. En man berättar i ett reportage om sin möjlighet att vara föräldraledig. ”Jag fick 

mycket uppmuntran av både kollegor och arbetsgivare som dessutom går in och förstärker 

ekonomiskt under pappaledigheten”.34 Magasinet skildrar även papparollen från andra länder 

och hur det är att vara ansvarstagande förälder i en kultur som är olik den svenska. Ett 

reportage handlar om en man som har startat en pappagrupp i Ryssland och han berättar om 

ryska pappor och deras väg mot jämställdhet. Hur dessa pappor nu ska bli mer jämställda och 

hur det i sin tur ska leda till att våldet i familjerna ska minska. 

Att vara ansvarstagande förälder är inte lätt all gånger. Det kan vara svårt att sätta sig in i 

rollen som förälder eftersom man inte vet vad som eventuellt förväntas av en. Martin Melin, 

polis, och författare, och Peter Karyd, egen företagare, föreläser och bloggar om föräldraskap. 

Båda berättar om sin syn på att vara förälder, bonuspappa och hur det är att själva vara 

skilsmässobarn. Ingen av dem är direkt förtjust i att leka med sina barn men menar att det bara 

är att ”gilla läget”. Martin säger: ”– Det är bara att gilla läget även om man tycker att 

                                                           
32 (mama, Nr 13, november, 2012) 
33 (mama, Nr 13, november, 2012) s. 47 
34 (PAPPA Magazine, Nr 10, november 2012) s. 67 
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lekparken är astråkig, säger han. Jag får spela med. Det är så viktigt för barnen att man är där 

och visar intresse för vad de gör”.35 ”Jag älskar att vara förälder men jag hade svårt att relatera 

till den fantasivärld som målas upp av att det är så perfekt och underbart hela tiden, säger 

Peter”.36 Det Martin och Peter beskriver handlar om att inta en roll som ansvarstagande 

förälder utefter de förväntningar som ställs från samhället. Martin och Peter vill vara 

engagerade och delaktiga i sina barns liv, vilket exempelvis Martin har tagit lärdom av då han 

var en oengagerad pappa i sin tidigare familj. ”Det är noggrann med att alla barnen behandlas 

lika och får lika mycket uppmärksamhet. Men de är också ärliga med att det känner olika 

slags kärlek till bonusbarnen och det biologiska barnen”.37 

Reportaget om Regina Lund är en annan skildring om hur svårt det kan vara att inta en 

föräldraroll. I hennes fall är hon både mamma och pappa till sin son. Under hennes uppväxt 

hade hon själv två pappor, en biologisk och en som hon levde med, hennes farfar. ”Jag är min 

egen pappa eftersom min pappa är död, och nu är jag också i perioder både mamma och pappa 

åt min son, säger Regina”.38 

I magasinet finns det även råd och tips för dig som förälder. Det betyder att du som pappa bör 

vara ansvarstagande i olika situationer som exempelvis hur du skyddar ditt barn mot den 

starka solen. En Barnombudsman berättar om barnkonventionen samt hur viktigt det är att 

föräldrar lyssnar på sina barn och vilka skyldigheter de har som förälder. En sjuksköterska 

berättar om hur föräldrar kan rädda livet på små barn om olyckan är framme. Det framgår 

även ett reportage om en kvinna som grundat Babyz of Sweden som har professionella 

föräldrautbildningar som även handlar om förberedelse och förlossning där de vill sätta 

pappan i fokus.  

I några nummer av PAPPA Magazine framgår en krönika under rubriken ’Bitterpappan’. 

Denna del tar upp åsikter och funderingar inom ämnen som Bitterpappan anser intressanta 

med en negativ framtoning. I ett reportage fokuserar han på språket hos dagens ungdomar, 

han tar upp deras språkvanor, ordval och särskrivningar som även förekommer hos vuxna, 

vilket han menar är oacceptabelt.  

                                                           
35 (PAPPA Magazine, Nr 4, maj 2012) s. 81 
36 (PAPPA Magazine, Nr 4, maj 2012) s. 81 f 
37 (PAPPA Magazine, Nr 4, maj 2012) s. 85 
38 (PAPPA Magazine, Nr 9, oktober 2012) s. 62  



16 
 

Bitterpappan menar även att barn påverkas av medierapporteringen som exempelvis 

Sverigedemokraterna och deras incident med att hota människor med järnrör. Han påstår att 

det som sprids på nätet om invandrare saknar bevis och att detta aldrig ifrågasätts. Han vill 

lyfta detta och då med tanke på våra barn då de kan föra detta hat vidare. Han menar att barn 

som redan i unga år lär sig att hata blir en fara för framtidens samhälle. Bitterpappan skriver 

även om jämställdhet och att männen diskrimineras när de blir föräldrar, han tar upp exempel 

som mammagrupper, mammacafé, mammaträffar. Krönikan av bitterpappan tar upp 

samhälleliga problem som anses vara väsentliga att beakta som ansvarstagande förälder.  

mamas framställning av föräldrarollen  
I mama finns det olika delar med information för föräldrar, blivande föräldrar, 

småbarnsföräldrar och föräldrar till barn upp till tolv år. Reportagen varier mellan om olika 

familjer som lever olika liv. Det finns reportage om gravidmagar, där fem gravida svarar på 

frågor om graviditeten och magen. Om amning och att vi ammar mindre i dag. Reportaget 

med Doreen Månsson, tv-kändis, är ett exempel på hur en ny familj kan se ut. Hon berättar 

om att bli mamma i ung ålder och som nu väntar barn igen efter många år med en ny man. 

Hon delar även med sig om sin sprutfobi och skräcken över förlossning.39 Det finns även 

reportage om barn och dess relationer till sina kompisar, läggtider och olika 

uppfostringsstrategier samt om barnens online-liv på nätet vilket kan ses som ett samhälleligt 

problem. Kända pappor som Robinsson Robban, Alex Schulman, Olle Sarri och Mark 

Wahlberg berättar om hur det är att vara pappa och inta rollen som en känd förälder. Robinson 

Robban berättar om sin pappaledighet som varade i sju månader. ”Alltså det är ju den bästa 

tiden i livet. Jag förstår inte varför så många pappor inte tar pappaledigt när det har chansen, 

det är ju en tid med ens barn som aldrig kommer tillbaka”.40 

Något som mama vill förmedla är att det är viktigt att inta rollen som ansvarstagande förälder. 

Både reportagen om realityskådespelerskan Isabel Adrian och författaren Camilla Läckberg 

handlar om deras syn på uppfostran, deras roll som mamma, hur de får vardagen att gå ihop 

samt detaljrika förlossningsberättelser. När Isabels äldsta dotter föddes var förlossningen 

planerad och skedde kontrollerad. Hon berättar att fördelen med att föda i USA är att du kan 

bestämma mer själv. ”Då läggs du in en vecka före beräknat förlossningsdatum och de sätter 

igång dig och så blir du övervakad”. ”Här kan de ha kontroll, de kan det hända mycket grejer, 

                                                           
39 (mama, Nr 12, oktober, 2012) s. 150 ff 
40 (mama, Nr 1, Januari, 2013) s. 135 
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jag tyckte det var fantastiskt, istället för att gå och vänta i tre veckor och må dåligt”.41 Hon 

berättar även om hennes syn på uppfostran. ”Hur ska vi kunna neka våra barn grejer när vi har 

allt själva?”.42 Camilla hymlar inte med att hon inte är så mycket för småbarnstiden. ”När de 

var bebisar gjorde jag till exempel några tappra försök med babysim och öppna förskolan. 

Insåg dock att jag hellre hade nageltrång”43 säger Camilla. Det framgår att barnen hellre får 

följa med henne i arbetet istället för att hon ska vara lekmamma.  

Det kan vara problematiskt att bli förälder när man har egna problem att ta i tu med. Detta 

berättar en kvinna som efter svåra depressioner i och med graviditeten hade svårt att ta till sig 

sin mammaroll. Detta grundat på hennes saknad av sin egna mamma som dött i bröstcancer. 

”Att få barn sliter upp saker”.44 Hon berättar om hur hon själv inte strävade efter att bli 

mamma, på grund av hennes tidigare upplevelser, men hon blev gravid oplanerat och det 

skapade känslor som hon har försökt dölja i många år. ”Familjeliv betyder att föräldrar kan 

separera, pappor flytta och mammor plötsligt dör. Det har jag själv upplevt. Det var inget att 

sträva efter”.45 

Att leva som ensam förälder är inget som ses som ovanligt. Men att ensam adoptera ett barn 

är fortfarande ovanligt i Sverige. Carola Häggkvist, artist, berättar om sin väg till att få 

adoptera en dotter. Från när första tanken slog henne att adoptera till hur deras liv ser ut i dag. 

Hur hon från att leva ensam tog beslutet till att förändra sitt liv utan att vänta in kärleken till 

att ta till sig ett barn om inte är biologiskt. ”-Det var som att gå upp för altargången, det var 

heligt! Jag satt på knäna och tog emot henne. Det var stort och nästan overkligt”.46 Reportaget 

har sitt fokus på den långa adoptionsprocessen och vilka känslor det innebar för Carola att bli 

mamma igen.  

En likhet till Carolas längtan efter barn skildras i ett reportage om artisten Pernilla Andersson, 

som efter flera försök att bli gravid lyckades via IVF, provrörsbefruktning. IVF blir allt 

vanligare och kan vara livsomvändande för de par som inte kan bli gravida på egen hand. 

Pernilla och hennes man berättar om den långa vägen till att bli gravida, samt deras 

förväntningar om att blir föräldrar.  

                                                           
41 (mama, Nr 13, november, 2012) s. 33 
42 (mama, Nr 13, november, 2012) s. 37 
43 (mama, Nr 12, oktober, 2012) s. 30 
44 (mama, Nr 12, oktober, 2012) s. 45 
45 (mama, Nr 12, oktober, 2012) s. 45 
46 (mama, Nr 14, December, 2012) s. 63 
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Att föräldrar bör värna om sina barns hälsa är något som mama tar upp. De innebär att det är 

viktigt att se om barnens hälsotillstånd och vara väl medveten om vad du ger ditt barn att äta. 

Ett reportage handlar om socker och dess onyttighet. Sött är en smak som är medfödd men 

föräldrarna måste vara observanta på mängden samt vilket slags socker som de stoppar i sina 

barn. Reportaget är fokuserat på hur mammor ska förhålla sig till deras barns efterfrågan om 

saker som innehåller socker, framförallt godis. ”Ge inte barn godis om de inte ber om det”.47 

Att ge socker till sina barn via symbolik räcker och inte alltid ge när barnen frågar. 

Att vara hemma med sjuka barn (vab) är något som det ges information om i magasinet. Det 

verkar vara av vikt att veta hur de ska göra och vad som förväntas av föräldern, även innan de 

gått in i sin roll som förälder. Ett reportage om ’vabruari’, det vill säga att februari är den 

månad med flest sjukanmälda barn. Vem ska jobba och vem ska ’vabba’ (vårda av sjukt 

barn)? Det är inte ovanligt att man måste ’vabba’ om ens barn blir sjuka men problemet kan 

bli större än vad det behöver vara om man inom familjen inte kommer överens vem som ska 

vara hemma och vem som ska jobba. Före första barnet kan du omöjligt föreställa dig hur 

mycket ”vab” det blir. En psykolog ger råd om vad par kan gå igenom innan de skaffar barn 

samt att förbereda och räkna in ’vabbet’ i planeringen. Magasinet tar även upp hur det är att 

leva som svensk mamma utomlands samt praktiska lösningar på hur de kan vara hemma-

mamma och möjligheten till föräldraledighet om du bor utanför Sverige. 

PAPPA Magazines framställning av föräldrarollen och karriären  
En röd tråd i det vi kallar omslagsreportage är att männen gärna beskriver sin karriär och hur 

svårt det är att kombinera den med familjelivet. De har ständigt dåligt samvete över sin 

situation, att det inte finns tillräckligt med tid till familjen. Att vara hårt arbetande och i vissa 

fall låta familjen komma i andra hand ses inte som något ovanligt, vare sig för män eller 

kvinnor. Flera av de personer som förekommer i reportagen står mitt i karriären och har 

samtidigt småbarn.  

Ett reportage med Anders Johansson, komiker, handlar om hans uppväxt och karriär, samt hur 

hårt han har arbetat för att komma dit han är i dag. Han berättar även om sin längtan efter barn 

och hur han till slut fick två döttrar. ”Han jobbade hårt och tankarna på att skaffa barn fick 

vänta även om drömmen om en familj ändå levde kvar”.48 Vad han även går in på är 

svårigheter med att få vardagen att gå ihop, att arbeta på annan ort och att resa i arbetet. ”Som 

                                                           
47 (mama, Nr 13, november, 2012) s. 59 
48 (PAPPA Magazine, Nr 4, maj 2012) s. 58 
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för många andra föräldrar är det ett dilemma även för Anders att kombinera föräldraskapet 

med karriären. Något han lite naivt inbillade sig att det inte alls skulle vara för hans egen 

del”.49 

Ytterligare ett exempel på en pappa i karriären är Tobias Hysén, fotbollsproffs. Han berättar 

om sin fotbollskarriär och att hans barn går på kooperativt dagis där han är aktiv och hjälper 

till. Han säger även att familjen går först. ”-Fotbollen har alltid varit viktig men så här i 

efterhand kanske jag kan känna att jag tog lite för lätt på det. Familjelivet gick först”.50 Även 

Tobias berättar hur tufft det är att kombinera småbarn med karriär. Han måste vara utsövd för 

att orka och då blir det hans fru som drar ett tungt lass. ”Men kombinationen av att vara 

fotbollsproffs och småbarnsförälder är inte helt oproblematiskt. Som professionell 

fotbollsspelare är livet väldigt inrutat. Veckorna är planerade i minsta detalj”.51 Tobias 

berättar att pappaledighet inte är aktuellt för honom men att han försöker att umgås med 

barnen så mycket som möjligt när han är hemma och ledig. 

Ett annat reportage handlar om programledaren Rickard Olsson. Han berättar om hur hans 

tidigare fru fick ett missfall efter antal år som barnlösa och hur jobbigt och smärtsamt det var. 

”I samband med fostervattenprov drabbades de av missfall. Klong lät det i den där kalla jävla 

plåthinken som L satt på huk över. Jag kommer aldrig att glömma det ljudet”.52 Han berättar 

sedan om vägen till att dottern kom till, via en fertilitetsklinik. Han berättar om sin nya sambo 

och att tiden är rätt för att skaffa ett gemensamt barn – men att relationen inte är där ännu. ”Vi 

lever ihop och om båda känner att nu är det dags kan det bli så, men vi är väl inte där än. Man 

ska bygga upp en gemenskap och en gemensam relation först. Ett barn är väldigt 

påfrestande.”53 Rickard är en av flera män som berättar om erfarenheter om förlossningar. Det 

är något som de flesta fäder har varit med om men alla talar inte lika öppet om det. 

Reportaget om komiken Thomas Järvheden och hans familj handlar om att han har en dotter 

sedan tidigare och en bebis med sin nuvarande fru. Han berättar om relationen med sina barn 

men fokus ligger på hans karriär som komiker och hur svårt och tufft det är att kombinera 

arbetet med barn. ”Efter ett gig har jag ofta adrenalinpåslag, vilket gör det omöjligt att bara gå 

hem och lägga sig. Det blir gärna lite eftersnack på klubben och därefter ett par timmar 

                                                           
49 (PAPPA Magazine, Nr 4, maj 2012) s. 60 
50 (PAPPA Magazine, Nr 6, sommar 2012) s. 58 
51 (PAPPA Magazine, Nr 6, sommar 2012) s. 60 
52 (PAPPA Magazine, Nr 9, oktober 2012) s. 46 
53 (PAPPA Magazine, Nr 9, oktober 2012) s. 51 
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framför tv:n. Sedan ska man ändå upp och lämna på dagis, liksom. Men det är inget att gnälla 

om, Sverige är ju fullt av folk som jobbar skift och är brevbärare och allt möjligt.”54 

Ytterligare ett exempel på hur svårt det kan vara att kombinera karriären med att ha barn, 

utifrån männens perspektiv. 

En kvinnlig golfveteran berättar om sin karriär och familj. Hon gör sedan en jämförelse med 

att föda barn och spela en golftävling. ”Känslan inför förlossning är mycket större, det är svårt 

att påverka själv och första gången har man ingen aning om vad som väntar, säger hon. På 

golfbanan kan man påverka situationen på ett annat sätt. Det är en sport och jag ska prestera, 

det är inte ett liv som jag ska föda.”55 Hon berättar om hur hon lever med golfen och att hon i 

dag är ’mormor på touren’ med sina 41 år. Hon berättar även om familjen och hur den har 

förändrat hennes syn på golfen. Tidigare var familj och karriär lika viktig men i dag kommer 

familjen först. Hon berättar om hur svårt det var att kombinera exempelvis amningen med 

golftävlingar och hur stort stöd hon haft av sin man. ”Det var svårt i början, när jag ammade. 

Då var det jobbigt att vara uppe på natten och sedan försöka prestera”.56 Fokus ligger på 

henne och hennes karriär inom golfen men även hur hon saknar familjen när hon är på resa 

med golfen. ”Det tuffaste för mig är att vara hemifrån. Jag missar mycket de veckor jag är 

borta, både med skola, killarnas sporter och socialt umgänge.”57 Här handlar det om en kvinna 

som är karriärist och känner att tiden inte räcker till, på liknande sätt som männen talar om 

det. 

Reportaget om komikern Måns Möller handlar om hela hans karriär och om sin sons diagnos, 

autistiskt syndrom. Han berättar om hur det är att leva med en son som har en diagnos och hur 

pass tidskrävande det är. Reportaget känns väldigt privat när han berättar öppet om sonen och 

om hur upptagen han själv är med sin karriär. ”-Jag har succesivt jobbat bort mitt vanliga 

umgänge eftersom jag jobbar när andra har fest och jag är ofta bokad långt i förväg. Nu sitter 

jag och planerar in saker för 2014 och det är nästan så att jag får lite panik när jag tänker på 

det.” 58 

Ett annat reportage handlar om mannen bakom Wallmans Salonger, Mikael Gordon Solfors.  

Mikael berättar om sin uppväxt som innebar att han till slut placerades i fosterhem. Han 

                                                           
54 (PAPPA Magazine, Nr 10, november 2012) s. 51 
55 (PAPPA Magazine, Nr 10, november 2012) s. 72 
56 (PAPPA Magazine, Nr 10, november 2012) s. 75 
57 (PAPPA Magazine, Nr 10, november 2012) s. 77 
58 (PAPPA Magazine, Nr 1, 2013) s. 55 
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berättar även om hela sin gedigna karriär och hur företagsam han varit och hur mycket han 

har åstadkommit. På frågan om han fått offra något för sin karriär svarar han ”- Ja, jag har fått 

offra det som din tidning handlar om, säger han. Och jag har fått offra en del av min 

integritet”.59 Det framkommer inte specifikt vad det är som han har fått offra eller huruvida 

han har familj eller inte. 

Ett reportage, med ytterligare en komiker, Robert Rydberg, handlar om hans målmedvetenhet 

och hans karriär, hur han kommit där han är i dag, hur företagsam han varit och att han vunnit 

en Guldmask. Han berättar även om sin fru och deras dotter samt hur vägen till att bilda familj 

varit, om vardagspusslet och svårigheter med att få arbete och familj att gå ihop.  

mamas framställning av föräldrarollen och karriären  

Ett reportage som handlar om André Pops, en sportreporter som har blivit folkkär i Tv-rutan. 

Han berättar om hur han träffade sin fru, hur det kom sig att han ville skriva en bok, hur det 

var att bli tre-barns pappa och hur det går att kombinera familjeliv och arbete. ”För jag har 

lyxen att ha ett jobb där jag kan styra mina tider rätt mycket själv.”60 

Reportaget om Tilde de Paula Eby skildrar hennes som person, intressen och yrke, hur hon får 

arbetet att gå ihop med familjen. ”Man måste acceptera att man inte kan pressa in allting i 

livet. Det blir för stressande. Jag väljer bort mycket för att kunna vara med barnen och det 

känner jag mig nöjd med”.61 Fokus på henne och hur hon hanterar vardagen med familj och 

arbete.   

Magasinet skildrar även reportaget om två okända kvinnor, om deras familjer, föräldraroll och 

karriärer. Ett handlar om tvåbarnsmamman som bytte karriär från reklambyrån till 

surdegsbageriet. Hon levde ett liv som andra kan se som ett drömliv men själv var hon inte 

riktigt nöjd. Hon bakade som terapi och drömmen om att byta den trånga lägenheten till ett 

hus med möjligheter var stor.” Jag blev besatt av surdeg och sprang hem på lunchen för att 

hålla på med mina degar”.62 Två mindre reportage handlar om kvinnor som började jobba 

tidigt efter förlossningen. Något som dessa reportage har gemensamt är att kvinnorna försöker 

satsa på sin karriär men samtidigt inte släppa taget om familjen eller sin föräldraroll, det 

handlar om att hitta struktur och att kunna kombinera arbete och familj.  

                                                           
59 (PAPPA Magazine, Nr 1, 2013) s. 32  
60 (PAPPA Magazine, Nr 4, maj 2012) s. 50 
61 (mama, Nr 2, Februari, 2013) s. 30 f 
62 (mama, Nr 2, Februari, 2013) s. 36 
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PAPPA Magazines syn på intressen och aktiviteter  
PAPPA Magazine har återkommande reportage om skönhet för män, så kallad ’grooming’ 

(skönhetsvård för män). Exempel att ett spa-besök kan vara välbehövligt i vardagsstressen och 

om att du kan ta dig ’egen tid’ hos barberaren som skrapar fram sköna skägg, ”the old-

fashioned way”. Magasinet ger då även inköpstips på rakningstillbehör, maskiner och krämer. 

Det skrivs även om turkiska bad, Haman, där du kan rena kroppen och de ger även råd och 

tips på hur du blir av med dina rynkor, får ansiktsbehandlingar, samt information om krämer 

för hemmabruk. Spa-besök är någon som återkommer ofta och magasinet menar att det är 

socialt och trendigt att gå på spa, att få en nackmassage på fikarasten eller en 

ansiktsbehandling på lunchen.  

PAPPA Magazine har även reportage och tips om resor med barn. Allt från att göra en 

’roadtrip’ till olika djurparker i Sverige och Skandinavien till långresor till exempelvis 

Thailand. De kan även besöka Fenomenalen Science Center där upptäckarglädjen, 

nyfikenheten och lusten besannas inom naturvetenskap och teknik för barn. Det ges även tips 

på att kryssa med barn och ett rederi ger råd om vad du lär tänka på när du kryssar med dem. 

Fokus på barnaktiviteter och barnens säkerhet ombord. Även tips på vad Junibacken har att 

erbjuda i teaterväg. Samt fem andra tips på övriga teatrar i Sverige för barn. 

PAPPA Magazine har alltid med inköpstips på kläder till pappa- och eller barn, med 

anpassning till årstiden. Bok och filmtips till pappa och barn samt intervjuer med författare. 

En artikel om hur aktiva människor är på sociala medier ”Social medier – involverad eller 

isolerad”. Som en motpol till detta presenteras en ny sajt där en tjänst har skapats med syfte 

att hjälpa de att bli mer aktiva i det verkliga livet. Där kan de även utforska olika aktiviteter så 

som vinprovning eller biokvällar och på sätt finna andra med liknande intressen. 

”Ipad på förskolan” är ett reportage om hur en förskola som har valt att införa digital teknik, 

det vill säga läroplatta. Reportaget är med en man som är pedagog och utvecklingsledare vid 

en skola i Nacka. Han menar att de vill fokusera på färdigheter framför svårigheter. Det ger 

även tips på appar som kan laddas till mobiltelefonen eller läroplattan, både för föräldern och 

till barnen.  

mamas syn på intressen och aktiviteter  
I mama finns alltid nyhetstips, mode för kvinnor och barn allt från barnkläder, smink, 

inredning, kost och hälsa, bok och filmtips. Detta upplevs som en viktig del i magasinet och 

av stort intresse för kvinnorna. 
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En tydlig röd tråd genom stora delar av magasinet är skvaller om kändisar, hur de lever och 

vad de gör, hur de klär sig och var de köper sina kläder, accessoarer och inredning. Det kan 

vara både svenska kändisar men framförallt världskändisar. Stort fokus ligger på mode och 

inredning för kvinnor och barn i olika prisklasser utifrån årstider. Under Halloween ges bus 

och pysseltips. Under julen handlar det främst om att föräldrar inte ska överkonsumera 

julklappar. Magasinet ger fem bra knep för att minska konsumtionen.  En inredare ger tips om 

hur du gör second hand fynd. Information om jobb och pengar och hur man konsumerar rätt 

och får ekonomin att gå ihop är något som magasinet skriver om. mama förutsätter att 

kvinnorna tycker att det är viktigt att vara ekonomisk och att stressa mindre. 

Magasinet ger även tips på resor som passar för barn bland annat om en familj som bilade i 

Skottland och om en mama-resa till Kolmården. Hudvård och skönhetsprodukter, smink och 

parfymer är vanliga tips för att ta hand om sig själv som mamma. Likaså matlagning och 

recept, allt ifrån långkok till enkla maträtter.  

7. Sammanfattning av PAPPA Magazine 
 

Vad som framkommer när vi har analyserat PAPPA Magazine  är att tre av fem män i 

omslagsreportagen är komiker till yrket, en programledare och en är fotbollsproffs. Två av 

fem omslag har barn med på bilderna, tre av fem är på enbart männen. Alla fem män på 

omslagen är vita, medelålders, korthåriga och ser svenska ut. Bilderna är i snitt 12 stycken per 

magasin. Övervägande del av bilderna är på enbart männen med vare sig bakgrund eller miljö. 

Vi märker att det är fokus på just männen som individ.  

Texterna i omslagsreportagen handlar till störst del om männens karriärer och hur de har 

kommit dit de är i dag, hur hårt de har kämpat och hur svårt det är att få ihop vardagen med 

sina familjer. Detta ger ett intryck av att männen är duktiga, drivna och verkar dra ett tungt 

lass på hemmafronten – men att de klarar av det och är en god pappa. Några av männen är 

mer privata och berättar mer om sina familjer. Reportagen är personliga och handlar om allt 

från trassliga uppväxter, längtan efter barn och familj, missfall, barn med diagnos och 

försummelse.  

Två av fem män berättar om sina fruar och- eller barnens mammor. Hos övriga nämns 

mammorna endast i en mening eller inte alls. Detta gör att texterna känns väldigt fokuserade 

på just männen och inte på familjen eller familjebilden över lag. En av fem pappor talar om 
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föräldraledighet men att detta inte är aktuellt för honom på grund av hans arbete. Detta gör att 

männen känns väldigt upptagna av sina egna liv och karriärer. Även här kan vi se tillbaka på 

det som nämns under Tidigare forskning, att männen talar om föräldraledighet och gärna läser 

om detta, men att de sällan tar ut den själv. När det gäller reportage nr 2, det vill säga det näst 

största reportaget efter omslagsreportaget, är två av fem intervjuade kvinnor. Alla dessa 

reportage är fokuserade på karriär och alla personerna är kända, allt från föreläsare, och 

bloggare till artister. 

I övrigt tar magasinen upp reportage med olika personer och familjer, kända till okända 

personer. Personerna som intervjuas är män och kvinnor med varierande sexuell läggning. 

Gemensamt för dem är att de alla har barn men att fokus inte alltid är på barnen. 

Återkommande reportage eller dess innehåll är frågor om jämställdhet, huruvida det är 

jämställt hos det intervjuade personerna eller hur jämställt det är i Sverige. Annat som 

återkommer i stora delar av magasinen är kläd- och accessoar tips, exempelvis vårfin och hitta 

stilen. Tips på krämer, behandlingar och så kallad grooming. Något som även återkommer är 

ett fokus på pappor som känner sig särbehandlade vid separationer, hur papporna kommer i 

andra hand och glöms bort av vänner och hur fördelaktigt det är att vara kvinna vid en tvist i 

och med en separation. Ett reportage med en pappaombudsman finns med, som bekräftar 

detta. Frågespalter om både ekonomi och juridik finns med i varje nummer. Tips och råd som 

tas upp i magasinen är barnvagntest, att vistas i solen, kryssa med barn, åka på långresa med 

barn och att gå på spa. 

När det gäller redaktionen på PAPPA Magazine är den jämnt fördelad av både män och 

kvinnor. Överlag tar PAPPA Magazine upp alla områden som rör både män och kvinnor. 

Kvinnor förekommer både på bilder och blir intervjuade. Homosexuella och personer med 

funktionsnedsättning förekommer. Personer med annan kulturell bakgrund förekommer men 

inte i samma omfång som av de som ses som svenskar (utläst av namn och utseende). Den 

som läser magasinet behöver nödvändigtvis inte vara en pappa då reportagen inte enbart 

handlar om papparollen.  

8. Sammanfattning av mama 
 

Vad som framkommer när vi har analyserat mamas omslagsreportage är att fyra av fem 

magasin har barn med på bilderna och då även på omslagen, en är enbart på kvinnan och hon 
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är gravid. Bilderna på omslagen är i snitt 13 stycken per magasin. Kvinnorna som är på 

omslagen är vita, medelålders, långhåriga och ser svenska ut. Av barnen på omslagen är tre av 

fyra vita. De fem kvinnorna i omslagsreportagen har varierande yrken som, författare, reality-

serie -personlighet, sångerskor och programledare.  

Texterna i huvudreportagen handlar till störst del om kvinnornas roll som mamma, 

förlossningar och hur deras vardag ser ut med arbete och familj. Några av kvinnorna är mer 

personlig än andra och berättar om sina familjer och sitt liv. Reportagen handlar om allt från 

längtan efter barn och familj, jobbiga graviditeter och födslar, missfall, barn som är 

adopterade, bonusbarn och att få vardagen att gå ihop. Detta visar att kvinnorna är öppna och 

mänskliga.  

Fyra av fem kvinnor berättar om sina män, en av fem lever ett singelliv. Männen nämns 

kortfattat och vid ett fåtal tillfällen i reportagen. Detta gör att texterna känns väldigt 

fokuserade på kvinnornas roll i familjen. Barnen nämns oftare än männen. I reportaget med 

kvinnan som lever ensam med en adopterad dotter har barnet större utrymme än barnen i 

övriga reportage. En av fem mammor talar om föräldraledighet som jämlikhet. När det gäller 

reportage nr 2, har tre av fem magasin reportage om kvinnor. Två av dessa tre är fokuserade 

på deras roll som mamma och hur de klarar vardagen. Den tredje är fokuserad på kvinnans 

karriärförändring.  

Tips och råd som tas upp i magasinen är att slippa logistik-paniken, så klarar du skilsmässan 

med barn, vård av barn, vara uppmärksam på socker, julklappstips, allergi, handla smart, ett 

lugnare liv och veckopeng. Övervägande delen av tips och råden om hälsa kopplad till 

kvinnorna som förälder och deras barn.  

Övrigt som magasinen tar upp är reportage med olika personer och familjer, allt från personer, 

kända från tv-serier till okända personer. Personerna som intervjuas är kvinnor och män, men 

mestadels kvinnor. Gemensamt för dem är att de alla har barn och att fokus ligger på deras 

roll som mamma eller pappa. Återkommande i stor del av magasinen är kläd och 

accessoartips för kvinnor och barn. Även reportage och tips om skönhet är återkommande, 

mest för kvinnan, men även för barn.  

Överlag tar mama upp alla områden som rör både män och kvinnor men redaktionen på mama 

är inte jämnt fördelad då endast 3 av 34 personer är män. Personer med annan kulturell 



26 
 

bakgrund förekommer men inte i samma omfång som av det som ses som svenskar (utläst av 

namn och utseende) samt att person med funktionsnedsättning förekommer.  

9. Jämförelse mellan PAPPA Magazine och mama 
 

När det gäller bilderna i omslagsreportagen så har PAPPA Magazine till stor del endast bilder 

på männen medan mama har bilder på mamman och hennes barn. Alla är kända för stora delar 

av det svenska folket. PAPPA Magazines bilder på männen är ofta i ’studio’ med ’rena’ klara 

bakgrunder. Männen ser propra ut men inte för stylade. Någon bild kan vara i annan miljö och 

någon bild kan ha andra personer med. mamas bilder har alltid ett slags fokus på mode då det 

alltid finns med en inköpsförteckning för kläderna i reportagen. Bilderna är tagna med 

varierande bakgrund och har ofta barn med. I ett nummer där det är en kvinna som är gravid 

är bilderna fokuserade på henne och hennes mage. Kvinnorna är stylade på bilderna och fyra 

av fem har långt utsläppt hår. Åldern på männen och kvinnorna är medelålder och deras 

etniska ursprung är varierande men ljusa hudtyper dominerar.  

Magasinen porträtterar vardera en funktionsnedsatt person. PAPPA Magazine skriver om ett 

homosexuellt par som skaffat barn. PAPPA Magazines reportage om pappor domineras av ett 

fokus på dess karriärer. Medan mamas reportage fokuserar på deras roll som mamma, hur de 

kombinerar jobb med familjen och får vardagen att gå ihop. Aktiviteter som tas upp i 

magasinen handlar hos PAPPA Magazine mestadels om att resa med barn, besöka djurparker, 

teater, samt kulturella göromål. mama skriver om resor men inte alls i samma utsträckning. 

mama skriver inte heller om kulturella aktiviteter som exempelvis teater och mässor, de 

fokuserar mer på inredning och mat. 

PAPPA Magazine har återkommande frågespalter om ekonomi och juridik, medan mama 

skriver om barnens ekonomi, bland annat veckopeng samt en spalt om jobb och pengar där 

information och tips om pengar ges. mama skriver mycket om tips och råd gällande barnens 

hälsa och behov. Av PAPPA Magazines reportage framgår det sällan hur mannen lever, eller 

själva familjebilden. Båda magasinen har med en faktaruta som exempelvis kort beskriver 

civilstatus, ålder, yrke etcetera i sina reportage.  

PAPPA Magazine har ett återkommande fokus på män och skönhet, så kallad ’grooming’. Det 

skrivs ofta om olika spabehandlingar och det ges tips på skönhetsprodukter. mama har en 

egen del som heter mama-skön där det alltid finns tips på skönhet, produkter etcetera. PAPPA 
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Magazine porträtterar flera bloggande pappor. mama porträtterar även de om bloggande 

mammor samt att de har egna kända ”mama-bloggare” på sin webb-sida. PAPPA Magazine 

har månadens mamma i varje nummer samt att det alltid förekommer kvinnor med i 

magasinens reportage. mama har reportage om män i varierande längd, men de förekommer 

mest i slutet av magasinet. 

PAPPA Magazine nämner gång efter annan i sina reportage hur det kan vara och hur svårt det 

är att kombinera karriären med att vara förälder. Hur tufft det kan var att inte få sova hela 

natten och att inte träffa sitt barn så mycket som de önskar. mama skriver om detta men inte 

med samma fokus, de reportagen är inte lika negativa utan handlar om att de mer försöker se 

det positiva och hitta lösningar. PAPPA Magazine tar ofta upp att Sveriges pappor allt oftare 

tar ut föräldradagar och att detta ökar men även att det uppmärksammas i andra delar av 

världen hur svenska pappor gör. mama har endast generell ”information” kring detta men 

skriver desto mer om ”vab” och ”vobb”, vård av barn vilket inte förkommer i PAPPA 

Magazine. 

PAPPA Magazine porträtterar kända svenska män på omslaget och i några reportage. 

Världskända män och utländska män förekommer inte. mamas omslagsreportage är kända 

svenska kvinnor. mama har även alltid med ”skvaller” om Hollywood-kändisar/mammor/par, 

samt citat från världskändisar och tips på vad de har för barnvagn, kläder och så vidare. 

PAPPA Magazines reportage om männen är mer om mannen som en individ medan mama 

porträtterar sina kvinnor i rollen av mamma. Männen är män och har barn. Kvinnorna är 

mammor men är även kvinna. 

PAPPA Magazine har reportage om sjuka barn medan mama skriver inte alls om detta utan 

lyfter fram mammor som är sjuka, fysiskt och psykiskt. PAPPA Magazine och mama skriver 

om förlossningar och missfall och alla mamas omslagsreportage har ett visst innehåll om 

kvinnornas graviditeter och förlossningar.   

Sån är PAPPA Magazine pappan 
Vi som läsare får bilden av hur en god fader är och bör vara i form av dess gestaltning i de 

analyserade reportagen. Vi drar slutsatsen av att han är målmedveten, hårt arbetande och i 

karriären. Han väljer helst att tala om annat än familjebilden men det förekommer att han 

pratar om sin respektive, men detta sker inte generellt utan bara i speciella fall. Han vill 

dessutom inte hänga ut sin civilstatus. Enligt analysen av PAPPA Magazines reportage så kan 

vi konstatera att det är okej att vara självupptagen och hårt arbetande och tala om detta. 
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PAPPA Magazine pappan är en vit, medelålders man i karriären och han har arbetat hårt för 

att komma dit han är i dag. Han har ett intresse för ekonomi och juridik och han är villig att 

strida om sin rätt till att bli lika behandlad som en mamma. Han har lätt att se sig som 

särbehandlad vid exempelvis en separation eller under föräldraskapet. Han tycker om att göra 

kulturella saker med sitt barn, gå på teater, museum och besöka djurparker. PAPPA 

Magazines pappa vill resa med sitt barn och är mån om sitt barns och dess säkerhet på resor, 

solskydd och mediciner. Han läser gärna om andra män och om att vara föräldraledig men han 

själv är nödvändigtvis inte det. 

PAPPA Magazine pappan förutsätts vara mycket intresserad av skönhet och så kallad 

grooming. Han är intresserad av mode till sig och sitt barn och han intresserar sig för vilken 

barnvagn som är bäst samt vilka trampbilar som kan köpas. PAPPA Magazine pappan läser 

gärna om Ipad och dess användbarhet samt hur YouTube kan rädda en besvärlig situation vid 

exempelvis köer, restauranger och så vidare. Han är med andra ord teknikorienterad och 

uppdaterad inom dessa områden. Han läser och ser på film och är intresserad av att få bok och 

filmtips, både till sig själv och till sitt barn. Han läser gärna om människor med varierande 

sexuell läggning och är kanske en bloggande pappa. Reportage om mammor finner han även 

som intressant läsning. 

Sån är mama mamman  
mama mamman är en vit och medelålders kvinna. Hon är väldigt intresserad av kändisskapet i 

Sverige och i Hollywood och läser gärna skvaller. Hon intresserar sig för kändisars liv och 

vart de köper sina kläder övriga ting. Hon är intresserad av, och kunnig inom, vab och vobb 

och hon läser gärna information om hur kvinnor som lever utomlands löser föräldraledigheten 

och hur de lever med sina familjer. mamas mamma intresserar sig för sitt barns ekonomi, det 

vill säga hur hon fördelar och ger veckopeng till barnet. Hon läser helst om mamma, pappa 

och barn men även om svenska kändispappor och hur de hanterar sin roll som pappa. 

Karriären intresserad henne men inte mer än vad familjen gör, snarare är kombinationen av 

om hur hon pusslar i hop vardagen intressant.   

mamas mamma är förmodligen en bloggare och hon läser gärna om andra som bloggar. Hon 

har ett stort intresse för mode till sig själv och sitt barn och har ett brinnande intresse för 

inredning och mat. Hon har barn, eller är gravid, reser och läser gärna om hur det kan vara att 

resa med barn. Hon tycker att barns hälsa och uppfostran är viktigt och läser gärna reportage 
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om andra kvinnor och deras vardag. Hon är intresserad av bok och filmtips för sig själv och 

sitt barn.   

10. Diskussion 
 

Efter att ha analyserat de båda magasinen PAPPA Magazine och mama så har vi kommit fram 

till att magasinen har likheter men att de även skiljer sig åt på många håll. Efter att inledande 

läst beskrivningarna av magasinen fick vi en bild av att de påminde om varandra, vilket vi i 

dag ser med andra perspektiv. Vi kommer här att väva in de frågor som Börjesson talar om63 , 

som vi beskriver under rubriken Diskursanalys, samt att försöka svara på dem utifrån vår 

analys och det som framkommit. 

Bilderna i det analyserade materialet motsvarade det förväntningar som vi hade, att männen 

hade mer fokus på dem själv och att i mamas fall så var det fokus på mamma och barn. 

mamas bilder upplevs därmed mer familjära. 

mama har alltid kändisfokus i sina reportage och detta förekommer aldrig i PAPPA Magazine, 

detta var förväntat med tanke på att samhället ser ut så i dag. Exempel på det är flertalet T-

program som ”Svenska hollywood-fruar ” och ”Real houseviwes of”, samt en uppsjö av 

”skvallertidningar” som alla är riktade framförallt till kvinnor. Dessa ger oss bilden av det 

undersköna livet med att vara rik och berömd, vilket verkar stämma in på bilden hur vi tolkar 

mama mamman. Något liknande program eller ”skvallertidningar” för män kan vi inte se 

inom svensk media.  

PAPPA Magazine har flertalet kulturella reportage för både pappa och barn, vilket vi inte 

kunde hitta i samma omfång hos mama. Detta ger oss bilden av att männen är, eller borde 

vara mer kulturella än kvinnorna. Detta kan kopplas till en gammal känd föreställd distinktion 

där kvinnor är natur och män är kultur. Det betyder att männen utbildar sig, arbetar och 

försörjer familjen medan kvinnan är hemma och tar hand om familjen. Antikens Aristoteles 

ansåg att mannen är överlägsen kvinnan intellektuellt och att mannen står närmare kulturen, 

vilket verkar leva kvar än i dag med tanke på tolkningen av magasinens framställning. 

Att båda magasinen använder sig av kända personer på sina omslag är för att tilltala en bred 

grupp läsare då kända personer ska få oss att tro på det som magasinen förmedlar. Dessa 

                                                           
63 (Börjesson, 2003) s. 176 ff 
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personer torde även spegla magasinens image och gör att läsaren lättare kan hitta 

identifikation med dem och magasinet. 

Hur framgår denna diskurs och vad innefattar den? Eftersom diskurser handlar om tal och 

text, men även tanke och handling i en kontext, det vill säga föräldraskap som i denna 

undersökning. Så talar, tänker och agerar människor utifrån de förställningar om hur 

någonting är och ska förstås. Det som ses som normalt och är vedertaget i dagens samhälle, är 

något som vi alla är överens om, vi accepterar det och fortsätter med samma saker utan att 

förändra det eller oss. En social överenskommelse som Börjesson kallar det.64 En liknelse 

med föräldraskapet och magasinen är att magasinen inte skulle ’gå utanför ramarna’ så att 

säga, utan att det är lämpligast att hålla sig där inom. Vi kan inte se att magasinen rör sig 

utanför de normer som ses som normalt av samhället – i dag.  

Diskursen behöver inte endast innefatta föräldrar eftersom samhället berättar för oss hur vi 

människor ska gå till väga inom ämnet föräldraskap. Information och kunskap sprids vidare, 

likaså vad det innebär om att vara föräldrar. Vad är det som gör att ämnet kommer upp till 

ytan? Det kan ligga till grund för att någonting problematiseras och lyfts upp som en stor 

fråga i samhället, exempelvis är det mammans ansvar att ta hand om barn och hem medan 

pappan ska prioritera sin karriär. Hur ska jämställdheten bli allt tydligare mellan män och 

kvinnor som intar föräldrarollen? När ska det bli acceptabelt att kvinnor får göra karriär och 

samtidigt vara en god mamma? Samhället har i dag makten, makten över en genusordning 

som vi följer, men vad händer när vi bryter den ordningen? Är vi en dålig förälder då? Och 

vem har rätten att bestämma om man antingen är en god eller dålig förälder?  

Börjesson ställer sig även frågan vem eller vad som omfattas av en diskurs? Här menar vi att 

det är magasinens föreställningar om föräldraskapet som förmedlas till läsaren, som då 

omfattas av dess diskurs. Dessa personer som tar till sig av de förmedlade budskapen och 

agerar där efter utgör en stor del av samhället då det som magasinen förmedlar är vedertaget 

och samhälleligt just i dag. Detta är även det något som Börjesson frågar sig, för vem finns 

den och när i tiden är den? Han frågar sig även om diskurser förändras. Vi tänker att det som 

magasinen förmedlar uppfattas som normalt och att det överensstämmer med den verklighet 

som vi lever i. Magasinen förmedlar inte helt orimliga saker eller budskap, det kommer heller 

inte med lösningar som är tvärtemot det vi ser som normalt, de är en ganska homogen 

                                                           
64 (Börjesson, 2003) s. 20 ff 
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framställning tycker vi. I och med att magasinen skildrar det som är samhälleliga normer så 

tas budskapen som mer sanna och trovärdiga. Båda magasinen håller sig inom ramen för vad 

som ses som normalt, ingen sticker ut eller kommer med revolutionerande ting. 

Diskurser förändras i och med att samhället förändras. En diskurs är även olika beroende på 

vart du befinner dig i världen och varifrån du kommer, det sociala arvet. Att svara på var en 

diskurs kommer ifrån är svårt. I magasinen som vi analyserats kan det vara en skildring av 

samhällets utformning av ideal i dag. Lika så hur könsrollerna ser ut över lag i dagens 

samhälle. Att kvinnor och män är si och gör så och vice versa. Det kan även vara så att det är 

samhället som vill att vi ska vara som den beskrivna föräldern. Att det är samhället som styr 

oss till att vara en bättre förälder, att vi ska göra si eller så, för att annars är vi inga goda 

föräldrar? 

Föräldraskap är ett ämne som alltid är aktuellt förmodligen eftersom det alltid finns individer 

som är föräldrar i vårt samhälle. Den information och kunskap som finns att beakta i 

samhället om föräldraskap är gränslös, ny information och kunskap kommer och går samt 

förändras. Detta gör att det blir svårt att ta till sig vad som egentligen gäller, vilket gör att man 

beaktar så mycket som möjligt för att inte missa något. Det finns en hel del konkurrerande 

diskurser med olika avsikter vilket gör att det blir svårt att förhålla sig till allt. Vi ifrågasätter 

inte, utan vi reproducerar de föreställningar och framställningar som vi betraktar som normalt 

och på så sätt kan en dominerande diskurs upprätthållas.  

11. Förslag på vidare forskning 
 

Vi tänker oss att föräldraskapet inte förmedlas och presenteras på liknande sätt i andra delar 

av världen, i motsvarande typer av magasin. Att göra en jämförelse mellan det som 

presenteras här med ett annat land skulle vara intressant. Dels för att se om det finns 

skillnader och likheter samt hur föräldraskapet ses i det valda landet. Då det är stora 

skillnader bland annat i föräldraförsäkringen och föräldraledighet samt att även synen på 

föräldraskap kan variera så är det svårt för oss att nämna ett speciellt land som jämförbart. 
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