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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tidningen ”Nya Vi Föräldrar” framställer 

småbarnsföräldrar i utvalda reportage. Metoden för arbetet är kvalitativ innehållsanalys och visuell 

metod eftersom reportagen består av både text och bild. Analysen grundar sig på teorier från Anthony 

Giddens, Yvonne Hirdman och Erving Goffman. I analysarbetet har det vuxit fram olika teman som 

sedan har blivit mina specifika avsnitt. Det första avsnittet i analysen heter ”Vardagens organisering” 

och handlar främst om hur familjerna talar om rutiner och planering, det andra avsnittet 

”Arbetsfördelning” beskriver hur föräldrarna talar om hushållssysslor och omsorg av barnen. Vidare 

behandlar avsnittet ”Framställningen av mammor och pappor” hur framför allt tidningen har valt att 

framställa könen i reportagens bilder och slutligen beskrivs exempel på hur bilderna är komponerade 

under avsnittet ”Bildkomponering”. Analysen visar framförallt att föräldraskapets traditionella 

könsroller som manligt och kvinnligt fortfarande är en central del i föräldrarnas vardag. Det synliggörs 

också genom hur föräldrarna ser på sig själva och hur tidningen väljer att framställa dem. I analysen 

kan man se att viljan till jämställdhet är något som eftersträvas av både familjerna och tidningen 

genom tankar och framställningar.  

 

Nyckelord: ”Nya Vi Föräldrar”, familjeliv, småbarnsföräldrar, jämställdhet     
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1 Inledning 

Vi får i dagens samhälle information från olika källor i vår omgivning och inte minst från 

sociala medier. Genom tidningar, television, böcker, bloggar med mera får vi tips och råd hur 

vi ska leva våra liv på bästa sätt. Vi får veta hur vi ska äta för att ”leva länge”, för att få en 

”slank kropp” och hur vi ska hinna med alla ”måsten” som vilar på oss. Flera forskningar talar 

om för oss hur vi ska bete oss, till exempel hur vi bör sova för att inte dö i förtid och vilka 

ämnen vi ska undvika för att de kan vara cancerframkallande och hormonstörande. Litar vi 

människor på att dessa ”experter”, som talar om för oss hur vi ska bete oss, har rätt? Har vi 

tappat den egna intuitionen om vad som borde vara bra för oss och hur vi ska leva våra liv? I 

samhället finns det även vissa normer som är mer vedertagna än andra, samt strukturer om hur 

familjen, parrelationer och föräldrar bör vara. Man kan då fråga sig vad familjegemenskap 

och familjeliv egentligen är? Ett svar på det kan vi hitta hos Bäck-Wiklund och Bergsten 

(1997, s. 31) som påstår att det inte längre finns någon entydig innebörd i vad som 

karakteriserar föräldraskap och familjeliv. De menar att familjegemenskapen kan ha många 

olika former och variera innehållsmässigt.  

 

Att föräldraskap och föräldraliv inte har någon entydig innebörd i litteraturen är en sak, men 

frågan är hur den framställs i vårt samhälle? Av intresse för att se hur och vad som väljs att 

lyftas fram inom föräldraskapet har jag valt att studera hur tidningen ”Nya Vi Föräldrar” 

framställer småbarnsföräldrar. Vad väljer tidningen att belysa i föräldraskapet och hur? Det är 

nu år 2014 och vi arbetar än i dag för ett mer jämställt samhälle och i analysen kommer jag 

även att iaktta om det finns några skillnader mellan hur män och kvinnor framställs inom 

ramen för familjen.   

 

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur småbarnsföräldrar framställs i tidningen ”Nya Vi Föräldrar” 

genom att studera text och bild i valda reportage ur tidningen.  

 

1.1.1 Frågeställningar 

 Framställer tidningen mammor och pappor på likadant sätt, eller görs det någon 

skillnad mellan könen?  

 Hur väljer föräldrarna att framställa sig själva genom sina svar i reportagen? 
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1.2 Tidningen ”Nya Vi Föräldrar” 

”Nya Vi Föräldrar” har en hemsida där det står att 53.000 blivande föräldrar och föräldrar 

besöker hemsidan varje vecka (Bratt Tidmarsh 2013). Att så många föräldrar besöker 

hemsidan visar att det uppenbarligen finns ett intresse av att ta del av tidningens information. 

I denna uppsats kommer jag dock att fokusera på tidningen i tryckt format.  

 

Tidningen ”Nya Vi Föräldrar” vänder sig till både kvinnor och män och är enligt 

chefredaktören Louise Bratt Tidmarsh (2014f) ”Sveriges största föräldramagasin” och har en 

räckvidd på 121 000 konsumenter. Tidningen skriver om graviditeten och åren från att barnet 

är nyfött och upp till förskoleåldern. Läsarna får information, råd och tips från experter och 

tidningen visar hur andra familjer får ihop familjelivet. ”Nya Vi Föräldrar” utger 14 nummer 

per år och ägs av Bonnier Tidskrifter (ibid.).  

 

Tidningen ”Nya Vi föräldrar” hette från början ”Vi föräldrar”, men bytte namn och form år 

2012. Kvinnan bakom den nya formen, Susanne Henriksson (2012) är art director och hon 

säger att den nya tidningen har blivit mer ”unisex” (riktar sig mer till båda könen) vilket hon 

tycker är bra eftersom deras läsare både är mammor och pappor. Henriksson säger att hon 

bland annat har rensat bland färgerna och jobbat mer med svart, eftersom hon tycker att de har 

så mycket ”gullighet” i barnbilderna ändå.  Den nya tidningen har fler ”Just nu-sidor” som tar 

upp nyheter och trender och tidningen låter dessutom engagerade läsare synas mer i tidningen. 

 

2 Metod  

I detta kapitel redovisas val av metod, epistemologiska och etiska utgångspunkter. Delarna av 

tidningen ”Nya Vi Föräldrar” som ska analyseras är reportage som består av både text och 

bild. Jag har valt att arbeta med kvalitativ metod eftersom det lämpade sig bäst för mitt syfte. 

Eftersom jag ska studera hur småbarnsföräldrar framställs är det nödvändigt att kunna 

analysera informanternas ordval och uttryck. För att kunna utföra en sådan analys bestämde 

jag mig för att analysera texten i tidningen med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Den 

kvalitativa innehållsanalysen är en metod som uppmärksammar de teman som belyser olika 

betydelser av ett visst fenomen snarare än den statistiska signifikansen av fenomenet (Zhang 

& Wildemuth 2009, s. 309).  
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Bildernas framställning i jämförelse med texten ger en känsla av att tidningen fokuserar på att, 

fram för allt, framhäva familjerna visuellt. Det gör det nödvändigt att också analysera bilderna 

för att kunna få en fullständig analys. På grund av detta använder jag mig av visuell metodik 

för att komma åt den helhet som reportagen visar. Den visuella metodiken handlar om att 

använda bilder och bildinformation för att besvara frågor om samhället (Sverrisson 2011, s. 

165). Det handlar om att lyfta fram bildens informationsaspekter och fokus ska inte bara ligga 

på bildens innehåll och form utan också handla om att förstå bildens sociala roll och 

sammanhang. Metoden innebär att studera på vilket sätt bilderna stärker interaktion eller ingår 

en social situation och andra aspekter som kan påverka bildanvändningen och bildskapandet 

ska tas i beaktande, som exempelvis normer och hierarkier (Sverrisson 2011, s. 165-166).  

 

Materialet analyseras alltså utifrån innehållet, det vill säga med utgångspunkt i talet, men 

också formen, vilket då syftar på hur det talas om saker samt hur tidningen visar det (framför 

allt genom bilder). I arbetet har jag utgått från ett socialkonstruktionistiskt synsätt där fokus 

ligger på att människor tillsammans aktivt konstruerar det sociala samhället och hur dessa 

konstruktioner sedan resulterar i former av olika förhållningssätt och handlingar (Lindgren 

2007, s. 100-101). Det betyder att verkligheten inte är förutbestämd utan skapas genom 

sociala processer. Min socialkonstruktionistiska utgångspunkt är en förutsättning för min 

analys. Eftersom jag undersöker hur småbarnsföräldrar framställs är synen att deras beteenden 

är föränderliga en viktig förutsättning. Hade de inte varit föränderliga så hade det inte funnits 

någon anledning för mig att studera dem, eftersom det redan finns historiska studier inom 

ämnet. Tanken att vardagen skapas och upprätthålls via interaktion mellan människor är också 

en viktig aspekt, för annars skulle kanske inte familjegemenskaper existera över huvud taget.  

 

2.1  Praktiskt genomförande  

Som sociologisk utgångspunkt har jag främst använt mig av Anthony Giddens teorier om 

bland annat modernitetens reflexivitet, ontologisk trygghet och den rena relationen. Jag har 

även använt Yvonne Hirdmans teorier om genussystemets grundläggande ordning. Jag har 

även valt att presentera Erving Goffmans teori om sociala roller eftersom jag finner att hans 

mer aktörsinriktade perspektiv är av relevans för att kunna både förstå och förklara varför 

föräldrarna i tidningsartiklarna agerar som de gör, samt varför tidningen gör vissa 

framställningar.  
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Min analys har i grunden varit induktiv, vilket innebär att jag har använt min empiri som en 

utgångspunkt för att utveckla min teori (Watt Boolsen 2007, s. 26). Jag har därmed inte haft 

några förutbestämda teman som jag sökt efter i min empiri utan låtit dem växa fram ur det 

undersökta materialet och därefter kopplat det mot mitt syfte. Jag har valt att studera 

tidningsreportagen genom att läsa texten och granska de tillhörande bilderna flera gånger för 

att få en känsla av helheten. Därefter fördjupade jag mig i materialet och kodade texterna. De 

mest betydelsefulla koderna, kopplat till uppsatsens syfte, grupperades till centrala teman. 

Koder som inte bedömdes relevanta sorterades bort. Efter grupperingen namngavs temana 

utifrån det huvudsakliga innehållet av koderna, dessa blev: vardagens organisering och 

arbetsfördelning. När mina teman växt fram ur materialet läste jag igenom reportagen 

ytterligare några gånger för att inte missa någon aspekt utifrån mina teman.  

 

Ytterligare några teman växte fram, men dessa skapades främst utifrån analys av bilderna i 

reportagen. Dessa teman utföll sig i: framställning av mammor och pappor, ”ordnat kaos” och 

ekonomisk framställning. Analysarbetet av bilderna skedde med utgångspunkt att bilderna 

kan tolkas som ett verktyg för att exempelvis övertyga eller sälja (Sverrisson 2011, s. 166). 

Jag har valt att tolka bilderna genom att jämföra dem i det sammanhang som de framställs och 

analyserat hur bilderna förhåller sig till texten i reportaget, samt bildernas innehåll och form. 

Då mitt syfte är att undersöka hur småbarnsföräldrar framställs i tidningsreportagen är det just 

de här aspekterna av bilderna jag belyser: hur framställs föräldrarna? Tar de lika stor plats i 

tidningen? Är de lika engagerade? Dessa frågor kan tydas genom att man studerar vart 

personerna på bilden tittar och om det är mer, mindre, eller lika mycket fokus på dem. En 

central tanke vid analysen har varit ”vad bilden vill säga” och det handlar såväl om både 

bildens detaljer som dess helhet. 

 

2.2  Urval 

Mitt urval är fem tidningar av ”Nya Vi Föräldrar” och alla är utgivna år 2014 (nr 1-5). Varför 

valet föll på just dessa tidningar beror på att tidningen vänder sig till både mammor och 

pappor och har ett stort antal läsare. I tidningarnas innehållsförteckning finns en rubrik som 

heter ”Underbara småbarnskaos” och under den rubriken finns alltid ett tema som undersöks 

hos tre småbarnfamiljer. Det är dessa reportage som jag har valt att studera.  
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Reportagen fångade mitt intresse och det mest intressanta var att de ofta skedde hemma hos 

familjen, vilket gav en bättre inblick i småbarnsföräldrarnas vardag. Alla reportage består av 

en stor bild på informanterna vilket också bidrog till mitt val, eftersom jag dels anser att 

bilderna förmedlar en känsla som orden saknar och dels på grund av hur tidningen har valt att 

framställa familjerna i bilderna. 

 

Studien baseras på sammanlagt 15 reportage med olika barnfamiljer. De olika teman som 

behandlas är: ”Första tiden hemma”, ”Klädkaos”, ”Sov gott, eller?”, ”Rent hus!” och 

”Kalasdags!”. 

 

2.2.1 Materialet 

Reportagen är utformade så att varje familj har ett uppslag i tidningen, det vill säga två sidor. 

Dessa två sidor består av en stor bild på familjen och i själva bilden finns en ruta med själva 

intervjun och information om: bostadsort, namn, ålder och yrke. Värt att notera är att barn och 

partners som inte närvarar under intervjun/på bilden kan anges i informationsrutan. I varje 

reportage har tidningen utformat något som jag kallar bildtext vid varje individ på bilden. 

Denna bildtext är utformad i citatform och har till uppgift att förmedla individernas uttryck 

och kopplas samman med reportaget. De flesta intervjuer, 13 stycken, består av både en man 

och en kvinna, men det finns två intervjuer som skiljer sig från de andra; en intervju med en 

ensamstående man och en intervju där kvinnans man inte är närvarande i reportaget.  

 

Informanterna är mellan 24-46 år och de flesta arbetar, några studerar (tre stycken), men 

ingen är arbetslös eller ”hemmafru/hemmaman”. Yrken som förekommer bland 

intervjupersonerna är följande: undersköterska, elektriker, rekryterare, sales manager, 

biståndshandläggare, sångpedagog, regissör, art director, account director, specialist radiolog, 

kock, försäkringshandläggare, kriminalvårdare, marknadsförare, receptionist, 

försäljningschef, egenföretagare, butikschef, två VD:ar, två lärare och två IT-konsulter. 

 

I en studie är det ofta viktigt med informerat samtyckte, vilket betyder att informanten får veta 

vad studien innebär och får information om konfidentiellitet och nyttjandekrav, detta för att 

personen ska känna sig trygg och kunna avgöra om denne är villig att vara med i studien eller 

inte (Svensson & Ahrne 2011, s. 31). I mitt fall har detta inte varit möjligt, då jag inte har 

träffat informanterna och inte har några kontaktuppgifter till dem, men eftersom personerna är 
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med i ett tidningsreportage utgår jag ifrån att de tidigare har gett samtycke till att låta 

informationen publiceras. På grund av etiska aspekter har jag valt att inte att uppge namnet på 

intervjupersonerna, vilket jag inte heller tycker är relevant för studien. Jag är dock medveten 

om att den informationen går att spåra genom att jag har angett utgivningsår, nummer och 

reportagenamn. Återigen ser jag inte detta som något problem då informationen är offentlig. 

Jag har dock försökt att ge en objektiv bild av informanterna och inte värderat deras 

beteenden eller personligheter.  

 

Eftersom det inte är jag som har rekryterat informanterna har jag inte kunnat påverka vilken 

heterogena bredd materialet har och jag vet inte heller hur tidningen har valt ut familjerna. Jag 

kan dock se kritiskt på urvalet i den bemärkelsen att inget samkönat par finns representerat 

bland reportagen.  

 

3 Tidigare forskning  

I detta kapitel har jag valt att presentera tidigare forskning som jag anser vara relevant för min 

analys. Det första avsnittet, 3.1 Mot jämställdhet, kan ses som en introduktion till hur 

jämställdhet har växt fram i Sverige och det visar på så vis hur samhället förändras. Nästa 

avsnitt, 3.2 Framtidsplaner, fokuserar på vad som i tidigare forskning har framkommit kring 

framtidsplaner för både blivande och nyblivna föräldrar. I avsnitt, 3.3 Vardagsliv, beskrivs 

hur beslutsfattande kan ske i parrelationer och forskning kring hushållsarbete samt arbete och 

familj.  

 

3.1  Mot jämställdhet 

Historiskt sett har det varit kvinnor som ansvarat för hem och barn och mannen som tagit 

hand om hemmets försörjning. I det svenska bondesamhället var det kvinnan och döttrarna 

som tog hand om barn, djur och hemmet. Mannen och sönerna skötte åkerbruk, skogsbruk och 

handelsfärder. Männens främsta uppgift var att skola sönerna till arbetsduglighet och göra 

”män” av dem. När samhället övergick från bondesamhällets självhushållning till 

industrisamhällets lönearbete levde moderns ansvar för hemmet kvar, trots att också hon 

lönearbetade. Mannen fick en mer enhetlig roll som familjens försörjare och det ansvaret 

ökade medan tiden med familjen minskade (Plantin 2001, s. 23-24).  
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Mikael Nordenmark (2014, s. 41) skriver att fram till 1990-talets början kunde man se ett mer 

traditionellt mönster gällande familjers tidsanvändning. Det betyder att kvinnan var den som 

ägnade betydligt mer tid åt barnen och hushållsarbetet och mönstret var tydligast bland 

småbarnsföräldrar. Under 90-talets gång började tidsanvändningen mellan könen närma sig 

varandra och i mitten av 90-talet hade männens andel av föräldrapenningen uppgått till 10 

procent för att sedan stiga till nästan 24 procent år 2011 (Nordenmark 2014). Statistiken ovan 

visar att det svenska samhället är på väg mot högre jämställdhet mellan könen och den visar 

även hur samhällsstrukturer inte är bestående och hur föränderliga sociala strukturer formar 

människors beteenden. Sverige är nu ett land som tillsammans med de andra nordiska 

länderna utmärker sig genom att många kvinnor arbetar även om de har små barn, statistik 

visar att 72 procent av mödrar med barn under tre år arbetar (Grönlund 2014, s. 14).   

 

3.2 Framtidsplaner  

Ett gemensamt föräldraskap och vikten av att se det som ett gemensamt projekt är något som 

Katarina Boye (2014) såg i sin studie där hon intervjuade blivande föräldrar. Det framgick att 

de blivande föräldrarna ville ta samma ansvar för barnet och umgås lika mycket med det. De 

betonade även hur viktigt barnets välbefinnande var och förklarade att barn mår bäst av att ha 

lika stor tillgång till båda föräldrarna. Flera av intervjupersonerna i hennes undersökning 

beskrev att föräldraledigheten var ett viktigt sätt att skapa en god relation med barnet och 

därför talade de för en delad föräldraledighet. Personerna påstod att en delad föräldraledighet 

även var bra för dem som par, då det kunde skapa en större förståelse för varandra när deras 

vardag nästan såg likadan ut. Paren trodde också att flera tänkbara konflikter kunde undvikas 

om båda hade samma typ av erfarenheter (Boye 2014, s. 59-60). 

 

I Christine Roman och Helen Petersons (2011, s. 42, 71, 73, 76) studie där paren redan fått 

barn framkom att de flesta paren ansåg att den största förändringen i samband med barnets 

födelse var i parens förhållanden. Informanterna beskrev att de upplevde mer trötthet, ökade 

krav på planering och rutiner, samt att förhållandet hamnat åt sidan eftersom barnet hamnat i 

centrum. Föräldrarna upplevde också att tiden blivit en bristvara sedan barnets födelse. Det 

påverkade inte bara parrelationen i sig utan även utrymmet för individuella projekt och 

prioriteringen av att ha dessa. Detta eftersom vardagslivet förändrats och det inte längre fanns 

tid med sådant som tidigare varit självklart. Fler studier har visat att familjen och speciellt 

barnen är det centrala i män och kvinnors individuella livsplan (Bäck-Wiklund & Bergsten 
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1997, s. 99-100). Bäck-Wiklund och Bergsten (ibid.) har kunnat tyda att män oftare än 

kvinnor skymtar något konkret ”bortom barnen”, till exempel att de vuxna kan förverkliga 

egna saker som att kunna resa (utan barnen). Männen uttryckte en viss frihet vid tanken på att 

barnen flyttat.  

 

3.3 Vardagsliv 

Forskning har visat att många beslut som tas i parrelationer är baserade på traditionella och 

stereotypa föreställningar om hur man ska leva tillsammans som man och kvinna. 

Upprätthållande av traditionella könsroller skapar konsekvenser för hur resurser delas inom 

hushållet. Bland par med traditionell hushållsfördelning sker ofta uppdelningen utifrån 

intressen, personlighet och kompetens (Evertsson & Nyman 2008, Halleröd & Nyman 2008).  

 

Det har framkommit att enighet bland par är en viktig del i beslutsfattanden i vardagen och 

inom familjeforskningen antas förhandling vara betydelsefullt för pars jämställdhet. Det har 

dock visat sig att förhandlingar i familjer är ovanligt och när de förekommer så är det under 

särskilda omständigheter. Forskarna menar att en anledning till det kan vara att många par är 

relativt eniga och att det, enligt forskarna, krävs oenighet för att en förhandling ska kunna äga 

rum. En annan anledning kan vara att yttre omständigheter som arbete, hälsa och brist på tid 

kan begränsa handlingsutrymmet i vardagen (Evertsson & Nyman 2008, s. 45-79). Annan 

forskning inom området anser dock att förhandlingen kan antas vara en ständigt pågående och 

föränderlig process som oftast inte är bindande för individerna. Förhandlingen behöver inte 

vara en medveten handling utan kan bestå av subtila och outtalade processer. Genom en 

kontinuerlig interaktion mellan individer växer nya sociala system fram och sociala ordningar 

är alltså resultatet av förhandlande ordningar (Roman & Peterson 2011, s. 35-37). 

 

3.3.1  Arbetsfördelning i vardagen 

I en studie av Ida Öun (2014, s. 92) där fokus inte bara låg på hur man själv upplever 

jämställdhet i parförhållandet utan också hur våra upplevelser är relaterade till samhällets 

normer om kön, visar det sig att alla kvinnor i alla länder (22 stycken) uppger att de utför mer 

hushållsarbete än sin partner. Männen uppger också att kvinnan gör mer i hemmet, men det är 

kvinnorna som upplever en ojämnare fördelning än männen. Skillnaden mellan män och 

kvinnor skiljer sig dock mellan länderna och den är något jämnare i de nordiska länderna. 

Vidare visar studien att kvinnorna upplever att de gör mer hushållsarbete än vad som är 
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rättvist och männen upplever sig göra lite mindre än vad som är rättvist och här är skillnaden 

inte så stor mellan länderna. Annan forskning har visat att männen ofta agerar som ”back up” 

för kvinnan och barnet under spädbarnstiden och att det oftare är fäderna som engagerar sig i 

fritidsaktiviteter, även om paren upplever sig ägna lika mycket tid åt barnen (Plantin 2001, s. 

227-228). 

 

I en tidigare studie om arbetsfördelningen i hemmet visade det sig att männen upplevde att de 

hade huvudansvaret för familjens ekonomi och kvinnorna upplevde sig ha huvudansvaret för 

hemarbetet och omsorgen om barnen (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). Par med ojämn 

hemarbetsfördelningen menar att fördelningen har skett på ett naturligt sätt och att det inte 

varit något som de har diskuterat fram tillsammans. Par med en mer jämn fördelning i 

hemmet beskriver att det kan ha skett naturligt, men i den här gruppen uppstår mer konflikter 

än den föregående. Bland dessa par var mannen mer delaktig i hemmet, men huvudansvaret 

låg på kvinnan. Par med den jämnaste hemarbetsfördelningen gav ett mer enhetligt intryck 

och talade i termer som refererade till jämställdhetspolitik (Magnusson 2006, s. 36-37, 60).  

 

Nyare forskning tyder på att personer med en stark jämställdhetsuppfattning oftare är oeniga 

med sin partner om hushållsfördelningen (Nordenmark 2008, s. 120). Det gällde för både män 

och kvinnor, men sambandet var starkare bland kvinnorna. Forskaren menar att det inte 

behöver vara just attityden till jämställdhet som skapar oenighet, utan att andra faktorer som 

exempelvis ålder, arbetstid och utbildning kan vara av betydelse. Undersökningen visade dock 

att sambandet även kvarstod när följande faktorer tagits i beaktande: utbildningsnivå, ålder, 

barn, samt hur många timmar paren arbetade i hushållet och på jobbet (ibid.).  

 

Studier har visat att många par har en tydlig uppdelning mellan ansvarsområden och uppgifter 

i hemmet vilka ofta grundar sig på föreställningar om kön. Resultaten visar att det är kvinnan 

som har störst ansvar för hushållsarbetet och mannen har mer ansvar över bil och underhåll av 

huset. När det gäller ekonomin är ofta övergripande frågor mannens ansvar, medans kvinnan 

ekonomiska ansvar handlar om vardagsnära frågor; rörande hem och barn (Evertsson & 

Nyman 2008, s. 60). Att kvinnor använder det egna lönekontot för att handla saker till hem 

och barn är också något som har uppenbarat sig i forskning. För dessa kvinnor har pengar som 

varit avsedda för egen konsumtion behövts för att täcka hemmets utgifter. Orsaken till detta 

visade sig bero på att utgifterna var små och oförutsägbara, samt att de var svåra att fastställa 

som gemensamma (Halleröd & Nyman 2008, s. 182).  
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3.3.2  Arbete och familj 

Begreppet ”work-family-conflict” är myntat för att beskriva människors upplevelser av hur en 

konflikt kan uppstå mellan arbete och familj och den tids- och känslomässiga stress som kan 

uppstå. Det finns olika forskning om ”rollkonfliktsteorin” som handlar om att vi människor 

har en begränsad tillgång av tid och energi vilket kan tvinga fram kompromisser, 

prioriteringar och anpassningar i arbetet och/eller familjen – om tiden och energin inte räcker 

till. Detta kan också skapa både stress och konflikter för människan som ska försöka att leva 

upp till de förväntningar som de dubbla rollerna innehar. Det finns också olika studier som 

visar att höga krav skapar en konflikt i hemmet och studier som framhåller att små barn också 

ökar konflikten mellan arbetet och familjen (Nordenmark 2008 s, 133, Grönlund & Öun 2014, 

s. 196).   

 

Mycket forskning om familj och arbete har utgått från ett rollkonfliktperspektiv, men det 

bedrivs även forskning med ett positivt perspektiv. Det positiva perspektivet kallas berikning 

och utgår från att känslan av att vara behövd och uppskattad ökar självkänslan och kan 

fungera som en buffert om det uppstår problem i ett av områdena – arbetet eller familjen 

(Grönlund & Öun 2014, s. 108). Grönlund och Öun (2014, s. 105-124) har gjort en studie som 

utgår från både ett konflikt- och berikningsperspektiv, vilket innebär att de har tagit hänsyn 

till både positiva och negativa aspekter som kan uppstå mellan arbete och familj. Studien 

visade att kvinnor tar större ansvar för hemmet, samt att både kvinnor och män lika ofta 

hamnar i berikningsklustret (berikningsmönstret) men att det ofta beror på att kvinnor 

anpassar sitt arbete till familjekraven. När det tas i beaktande och man jämför män och 

kvinnor med samma arbetstider och likartade arbetspositioner så hamnar männen oftare i 

berikningsklustret. Studien tyder också på att människor med lägre krav på sig från arbete 

och/eller familj har större odds att hamna i berikningsklustret. Resultaten visar dock att höga 

krav från arbete och/eller familj inte bara skapar konflikt, utan att höga krav också kan leda 

till en balans i vardagen. Studien visar att människor som upplever en konflikt mellan arbete 

och familj ändå kan känna ett psykiskt välbefinnande, i alla fall om man lever tillsammans 

med en partner. Att vara ensamstående förälder med höga krav leder dock till en framträdande 

konfliktsituation. Resultaten av studien pekar på att de största chanserna till välbefinnande 

och tillfredställelse är delat ansvar för arbete och hem (Grönlund & Öun 2014, s. 117-119). 

Det finns också forskning som upptäckt ett samband att högutbildade personer upplever mer 
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konflikt mellan familjelivet och arbetet, men det gäller bara dem själva, för partnerns 

utbildningsnivå har inte visat sig ha någon betydelse (ibid.).  

 

Anne Grönlund (2014, s. 142) har utfört en kombinerad enkät- och intervjustudie bland 20 

svenska småbarnsföräldrar. I studien framkommer att det är själva synen på familjeansvaret 

och föräldraskapet som är styrande för hur man upplever konflikt mellan arbetet och familjen 

och hur man gör för att undvika konflikt. Det är mest kvinnor som upplever en 

överväldigande konflikt medan det är männen som minst upplever stress mellan arbete och 

familj. Forskaren förklarar att det kan bero på att kvinnorna i större utsträckning anpassar sitt 

arbete till familjen, medan männen i högre grad förlitar sig på att sin partner tar ett större 

ansvar för familjen. Grönlund tolkar resultaten som att konflikten mellan arbete och familj 

påverkas av traditionella könsnormer i hemmet. Det finns dock äldre forskning i ämnet som 

har visat att både män och kvinnor, i ungefär samma utsträckning, upplever att arbetet 

kommer i konflikt med familjen. Forskaren förundrades över resultatet eftersom en vanlig 

orsak till osämja har, enligt tidigare forskning, visat sig handla om hur hushållssysslor ska 

fördelas i hemmet. Ett annat resultat av studien var att de äldre informanterna upplevde en 

lägre nivå av konflikt mellan arbete och familj än vad de yngre informanterna gjorde. 

Forskaren tror att det sannolikt beror på att livstempot ofta är lugnare för äldre personer 

(Nordenmark 2008, s. 118-120, 123).  

 

Mer forskning tyder på att det framför allt är kvinnor som upplever den mesta konflikten 

mellan arbete och familj och att konflikten är större bland par som strävar efter jämställdhet i 

förhållandet än par med mer traditionella värderingar (Grönlund & Halleröd 2008, s. 37-38). 

Men för att undvika konflikt mellan arbete och familj har det visat sig att par kan utarbeta 

tydliga jämställda kontrakt för hur vardagssysslorna ska fördelas. Det kan bland annat handla 

om att båda partnerna gör anpassningar av arbetet (går ner på deltid och/eller använder 

flexibla arbetstider) samt delar på ansvaret i hemmet (turas om att lämna/hämta på dagis och 

vara hemma för vård av barn). Par med sådana kontrakt upplevde själva en känsla av stolthet 

eftersom de försökte att leva upp till samhällets jämställdhetsnormer, samt egna ideal 

(Grönlund 2014, s 143-144, 150).  
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4 Teori 

Följande text behandlar de teorier som används i studien. Det första avsnittet handlar om 

genusfrågor med bland annat teoretiska perspektiv som genussystem och genuskontrakt (4.1 

Genus). Därefter följer tre avsnitt med Anthony Giddens teorier kring modernitetens 

reflexivitet (avsnitt 4.2), ontologisk trygghet (avsnitt 4.3) och den rena relationen (avsnitt 4.4). 

Det sista avsnittet, 4.5, handlar om sociala roller utifrån Erving Goffmans teori.   

 

4.1  Genus 

Enligt Yvonne Hirdman (1993, s. 148) innebär begreppet genus ”det kulturellt gjorda könet” 

och hon menar att det är ett sätt för oss att förstå hur kvinnligt och manligt skapas, vilket 

också kan vara föränderligt.  

 

4.1.1  Genussystem och genuskontrakt  

Yvonne Hirdman (1993) har skapat begreppen genussystem och genuskontrakt. 

Genussystemet ska förstås som ett dynamiskt system, det är ”en beteckning på 'ett nätverk' av 

processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger 

upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter” (Hirdman 1993, s. 149). 

Genussystemet är en ordningsstruktur av kön och ett villkor för andra sociala ordningar, som: 

sociala, ekonomiska och politiska ordningar. Genussystemet grundar sig i två principer, eller 

”lagar”: 

 

1. Dikotomi: isärhållandet mellan manligt och kvinnligt. Ett isärhållande mellan kvinnor och 

män finns överallt i vårt samhälle, i både fysisk och psykisk form. Denna ”lag” strukturerar 

sysslor, platser och egenskaper. Dess grunduttryck finns i arbetsdelningen mellan könen och 

vad som anses vara manligt och kvinnligt. Hirdman (ibid.) tror att diktotomin blir ett 

medel/metod för människan att tänka och belönar tänkandet genom att ordna, strukturera och 

skapa en förståelse. Ingen människa föds till dessa mönster utan föds in i dem, genom 

omgivningen.  

 

2. Hierarki: mannen som norm och den som skapar det som anses normalt och allmängiltigt, 

medan kvinnor är de underordnade, vilket skapar en hierarkisk ordning mellan könen. Det är 

genom att dela upp och hålla isär det manliga och kvinnliga som den manliga normen 
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legitimeras. Hierarkier och olikheter mellan könen är ett resultat av den process där genus 

skapas i vårt samhälle (ibid.).  

 

Genussystemets ”lagar” finns inom olika nivåer; inom kulturen och dess historia, inom olika 

typer av social integration (institutioner och konstprodukter) och genom socialisering (direkt 

inlärning). Det vill säga att de skapas i en övergripande föreställning om manligt och kvinnligt 

som sedan integreras till sociala institutioner och som i sin tur påverkar individer. Både män 

och kvinnor är medskapare till att ”lagarna” följs och förs vidare (ibid.).   

 

Hirdman (ibid.) menar att varje samhälle har ett slags ”kontrakt” mellan könen. Kontraktet 

ska ej ses som ett köpeslående mellan jämlika parter, utan tvärtom. Kontrakten är osynliga 

och existerar inom alla nivåer; kulturen, social integration och socialisering. Dessa kontrakt 

har Hirdman döpt till genuskontrakt. Genuskontrakten är konkreta föreställningar om hur män 

och kvinnor ska vara mot varandra i olika sammanhang och nivåer. Det kan handla om hur 

män och kvinnor ska bete sig på arbetet, i hemmet, i kärlekslivet, hur man ska använda 

språket och hur man ska gestalta sig. Genuskontrakten, det vill säga föreställningarna om 

kvinnligt och manligt överförs från generation till generation. Hirdman menar att modern 

introducerar dottern till hur hon ska bete sig som flicka/kvinna och fadern introducerar sonen 

till hur han ska bete sig som pojke/man. Genuskontraktet ska förstås som en 

operationalisering av genussystemet och genussystemet är själva processen, som genom 

genuskontraktet bidrar till ny segregering och hierarkisering mellan könen. 

 

4.1.2 Maktstrategier 

Kroppen kan bära på social förståelse och samhällig representation, den kan gestalta likartade 

och/eller olikartade erfarenheter i det sociala livet och även vara ett uttryck för maktrelationer 

(Nilsson 1998, s. 16-17). Per Nilsson (ibid.) säger att forskningen under de senast åren har 

analyserat kroppen ”som en fysiologisk materia kring vilken kulturen bygger upp socialt 

skapade kön (genus) vilka tillskrivs könbestämda föreställningar om kvinnlighet och 

manlighet, liksom en bestämd maktordning”.   

 

Hirdman (2007, s. 219) resonerar om att det borde finnas två ”längtans mål” hos människan; 

nämligen friheten och symbiosen. Hon förklarar att det är en grundläggande motsägelse att 

vilja ha anpassning, trygghet och svar, samtidigt som det kan finns en längtan efter expansion, 
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ovisshet, det otrygga och fria. Hirdman förklarar att frihetens längtan är något som har 

strukturerats för mannen och symbiosen för kvinnan. Enligt Hirdman, har den manliga 

friheten ständigt uppmuntrats och den kvinnliga symbiosen har bundits av barnafödande och 

kontroll. Hon tar dock upp att även män har längtan efter symbios och kvinnor längtan efter 

frihet, men att könen har fått olika ontologisk status för varandra; män har varit kvinnors 

frihetsväktare och kvinnor har varit symbiosens mål för männen (Hirdman 2007).  

 

4.2 Modernitetens reflexivitet 

Antony Giddens (2007, s.134-135) anser att vardagens rutiner utgör merparten av vår sociala 

verksamhet och genom att just studera dessa rutiner kan vi lära oss mycket om oss själva som 

sociala varelser. Han menar även att vi kan visa hur människor aktivt agerar för att forma sin 

verklighet genom vardagens rutiner och på så sätt även styra de större sociala systemen och 

institutionerna i samhället, som han anser, påverkas av det sociala samspelsmönster vi 

engagerar oss i under vårt dagliga liv. Giddens (1996, s. 29) talar om urbäddningsmekanismer 

som innebär ”att sociala relationer 'lyfts ut ur' sina lokala interaktionssammanhang och 

omstruktureras över obegränsade områden av tidrummet”. Vidare beskriver Giddens (1996, s. 

29-33) att skapandet av symboliska medel, tillsammans med expertsystem, är de två 

urbäddninsmekanismer som utvecklar det moderna samhällets sociala institutioner. Med 

symboliska medel menar han former av utbytesmedier som exempelvis pengar.      

 

En livsstil kan karakteriseras som att de är knuten till en specifik handlingsmiljö (Giddens 

1997, s. 104-105). Möjligheterna till en livsstil är ofta på bekostnad av andra alternativ och 

valet av en livsstil kan då omöjliggöra andra. Genom en ökad globalisering av media 

synliggörs plötsligt flertalet nya miljöer och livsstilar för individer som tidigare varit åtskilda 

från dessa. Gränser mellan livsstilar suddas ut och ideal förmedlas via mediers inflytande. I en 

modern global värld blir inte bara livsstilsval och livsplanering en del av det sociala 

vardagslivet utan utgör också institutionella ramar som bidrar till att forma deras handlingar 

(Giddens 1997). Saknas urbäddningsmekanismer för att utvidga livsstilsmöjligheterna kan en 

möjlighet bli att kreativt konstruera en livsstil. En sådan livsstil kan konstrueras genom ett 

medvetet utarbetande av handlingssätt (Giddens 1997). Det här reflexiva konstituerande av 

självidentiteten kan vara lika viktigt för fattiga grupper i samhället som för mer välbeställda 

och i båda fallen lika starkt påverkat av globalisering. Giddens (2007, s. 464-465) hänvisar till 

mediatänkaren Jean Baudrillard som tar upp benämningen hyperverklighet, vilket han menar 
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är en verklighet som skapas av media. Hypervekligheten skapas av skenbilder (ej 

sanningsenliga bilder) vilka inte grundas på verkligheten utan får sin mening enbart från andra 

bilder och uppfattningar. Giddens refererar även till mediatänkaren Stuart Hall när han tar upp 

hur mottagarna tolkar det som förmedlas av media (Giddens 2007, s. 469-470). Hall menar att 

tolkningen av det en media förmedlar är beroende av mottagarens klasstillhörighet och 

kulturella bakgrund och att mottagaren filtrerar den information som förmedlas baserat på 

egna erfarenheter. 

 

Giddens (1997, s. 28-29) talar om expertsystem som ett resultat av moderniteten. Han 

beskriver att dessa system genomsyrar nästan alla sociala aspekter av det sociala livet. Det 

kan exempelvis gälla den mat vi äter, den medicin vi tar och de byggnader vi bor i. 

Expertsystemen använder sig av teknisk kunskap och tar ej hänsyn till olika praktiker och 

individer. Som människa, menar Giddens, att vi har möjlighet att besluta om vi ska tro på 

dessa expertsystem eller inte eftersom ett grundläggande element hos moderniteten är ”dess 

inneboende reflexivitet”. Modernitetens reflexivitet är kopplat till de flesta aspekter av socialt 

handlande och materiella relationer med naturen och synen på att inget är bestående, det vill 

säga att kunskapen ständigt förändras tack vare nya upptäcker och erfarenheter (Giddens 

1997, s. 30-31).  

 

Giddens (1997, s. 45) förklarar att modernitetens reflexivitet rotar sig ända in i ”självet”, 

eftersom moderniteten medför så mycket förändringar och att det inte längre finns en utstakad 

väg att gå. Individen måste själv utforska och konstruera självet, som en reflexiv process. 

Detta medför också att abstrakta system; som består av symboliska tecken och expertsystem, 

kan påverka formandet av självet. Giddens skriver att barnets tidiga socialisation tenderar att 

oftare styras av råd och anvisningar från experter, som till exempel läkare och pedagoger, än 

att föras över från generation till generation.   

 

4.3 Ontologisk trygghet 

Giddens (1996, s. 91) konstruerar begreppet ontologisk trygghet, vilket handlar om 

människors trygghet gällande sin egen existens och omgivningen: känslan av att det finns en 

kontinuitet och ordning i de sociala och materiella handlingsmönstren. För att känna 

ontologisk trygghet krävs tillit; känslan att personer och ting är pålitliga. Giddens menar att 

om man får erfara tillit i tidig barndom ”skyddas” eller ”avtrubbas” man från att känna en 
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ontologisk ängslan, alltså rädsla över att något hemskt ska hända. Giddens (1996, s. 96) 

skriver att ”Ontologisk trygghet och rutin är via vanans makt förbundna med varandra”. Han 

beskriver att personer som vårdar barn ofta fäster stor vikt vid rutiner. Han förklarar att det 

kan skapa frustrationer hos barnet men även psykologiska fördelar. De dagliga rutinerna som 

kan verka så förutsägbara har stor betydelse för känslan av trygghet och om dessa rutiner 

bryts kan ängslan och oro uppstå. Giddens påstår att delar av individers personlighet kan 

försvinna eller förändras som resultat av brutna rutiner (ibid.).   

 

4.4 Den rena relationen 

Giddens (1997, s. 15, 273) beskriver att den rena relationen är ett förhållande som existerar på 

grund av de fördelar förhållandet kan erbjuda. Det är med andra ord fokus på själva 

förhållandet och den tillfredställning eller utbyte man får av det. Den rena relationen grundar 

sig inte i släktskap, sociala förpliktelser eller traditionella band och förhållandet sker 

oberoende av externa förändringar.  

 

Enligt Giddens (1997, s. 110-114) finns det några grundelement för den rena relationen. 

Relationen ska vara fritt flytande, vilket betyder att relationen inte ska vara förankrad i yttre 

sociala och ekonomiska villkor. Relationen ska vara något som personerna söker sig till på 

grund av vad den kan ge dem, den pågår därför så länge som den ger en emotionell 

tillfredsställelse, för båda parter. Giddens menar också att den rena relationen ska vara 

ständigt reflekterande så att båda parter, med jämna mellanrum, kan reflektera över om allt är 

som det ska i relationen eller ej. Reflexiviteten har idag breddats genom den globala 

utvecklingen av media och personer kan genom exempelvis radio, tv, Internet, tidskrifter och 

handböcker ta del av ny kunskap och råd om hur en relation kan eller bör se ut. Dessa nya 

intryck förändrar kontinuerligt vad media förmedlar.     

 

I den rena relationen spelar också ”förpliktelser” en central roll. Giddens (1997, s. 115) menar 

att ”En person blir bara förpliktigad gentemot en annan när vederbörande av ett eller annat 

skäl beslutar sig för att vara det”. Han talar om vikten att individerna har en ömsesidig allians 

inom förhållandet för att kunna bygga upp en förpliktelse mot varandra. Den rena relationen 

ska också vara fokuserad på intimitet och enligt Giddens (1997, s. 116) är det ett ”väsentligt 

villkor för varje form av långvarig stabilitet mellan parterna”. Intimiteten är också beroende 

av ett löfte om demokrati mellan individerna i en relation (Giddens 1995, s.162-164). Precis 
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som vikten av att individerna ger och tar så är relationen uppbyggd av individernas 

fastställande av villkor för relationen. Dessa villkor kan sägas bestämmer ramen för praktiskt 

handlande mellan individerna och utgör både rättigheter och skyldigheter. 

 

4.5 Sociala roller  

Erving Goffman tillhör det socialpsykologiska perspektivet symbolisk interaktionism som 

inriktar sig på språk och mening (Giddens 2007, s. 40). Lindgren (2007, s. 155) säger att den 

symboliska interaktionismen kan ses som ett socialkonstruktionistiskt perspektiv eftersom den 

fokuserar på hur verkligheten skapas genom människors interaktion. Han förklarar vidare att 

Goffman anser att en persons identitet ständigt formas och omformas genom interaktion med 

andra människor.     

 

Goffman (2009, s. 23) talar om att roller utgör de bestämda förväntningar som det sociala 

samhället har på en individ och som styr hur individen ska uppträda beroende på dess status 

eller position. Normalt sett är människor känsliga för hur andra människor skall uppfatta dem 

och använder sig av olika former av intrycksstyrning för att försäkra sig att andra reagerar på 

dem på ett önskvärt sätt (Goffman 2009, s. 182-206). De sociala rollerna som människor intar 

är väldigt beroende av vår sociala status, som även kan ändras beroende på sammanhang. 

Goffman (2009, s. 97-125) menar att man kan dela upp människors ageranden i de sociala 

inrättningarna i samhället i vad han kallar för främre och bakre regioner. Den främre regionen 

kan uttryckas som en scen där människor agerar på ett sådant sätt som de förväntas i enlighet 

med sin sociala roll. Den bakre regionen kan ses som en kuliss där man förbereder sig för sin 

rollpresentation. Det är i den här regionen människan kan vara avspänd och agera på ett 

sådant sätt som inte skulle vara acceptabelt på scenen, det vill säga inför andra människor. 

Man kan säga att individen är ”sig själv”. 

 

5 Analys 

Följande text är ett reslutat av innehållsanalysen. Analysen presenteras genom olika teman 

som uppstått under arbetets gång. De första avsnitten handlar om vardagens organisering och 

familjernas arbetsfördelning, här ligger fokus på hur informanterna själva har valt att uttrycka 

sig i tidningsreportagen. Det tredje avsnittet analyserar hur mammor och pappor framställs i 

reportagen, främst genom hur tidningen ”Nya Vi föräldrar” väljer att framställa informanterna 
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genom bilderna och bildtexterna. Avslutningsvis analyseras även hur tidningen har valt att 

komponera bilderna där informanterna avbildas, där fokus ligger på hur informanterna och 

omgivningen framställs. Analysen kopplas även mot bredare sociologiska teorier och tidigare 

forskning.  

 

5.1 Vardagens organisering 

Kapitlet handlar om hur föräldrarna planerar sin vardag. Det handlar främst om hur man 

strukturerar vardagen, eller hur man skulle vilja strukturera den. Jag kommer i följande avsnitt 

att analysera hur föräldrarna beskriver sin vardag och hur det presenteras i tidningsreportagen.  

 

Flera familjer i reportagen talar om hur de ser på rutinen gällande sömnen sedan de har fått 

barn. Vid frågan ”hur ser kvällsrutinerna ut hemma hos er?” svarar kvinnan ”Vid elvatiden 

går alla mot sovrummet, och sedan följer flera timmar av amning, blöjbyten och vaggande. 

[Bebisen] somnar oftast flera gånger men vaknar igen efter fem minuter. Och så börjar det 

om”. Mannen fyller sedan i och säger ”I framtiden vore det skönt med lite rutiner […]” (Bratt 

Tidmarsh, Louise 2014a, s. 14-15). En mamma i ett annat reportage visar också hon tecken på 

att sömnen inte alltid tillgodoses, när hon säger ”På sikt skulle det såklart vara skönt att få till 

lite längre sovpass” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014c, s. 18-19). Vid en fråga om vad ett par 

hoppas på kring bebisens sömn svarar mamman ”Att hon ska sova hela nätter. […] Hoppas 

också att hon ska känna sig trygg att sova utan oss för att vi ibland ska kunna lämna henne till 

min syster i lägenheten bredvid”, pappan säger ”Självklart vill vi på sikt ha tid tillsammans, 

men just nu vill vi inget hellre än att vara nära [bebisen]” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014c, s. 

14-15). 

 

Här kan man se att just sömnen (föräldrarnas och barnens) är något centralt i informanternas 

vardag. Oron för att sömnen ska bli för kortvarig eller störd verkar vara ett överhängande 

känsla hos föräldrarna och en dålig sömn kan resultera i en morgondag där föräldrarna känner 

sig trötta. En anledning till oron över sömn och trötthet i vardagen kan förklaras genom 

Giddens (1996) teori om ontologisk trygghet. Eftersom den ontologiska tryggheten grundar 

sig i känslan av att det finns en kontinuitet och ordning i de sociala och materiella 

handlingsmönstren är det inte konstigt att föräldrarna vill utforma rutiner eftersom det ger just 

en känsla av trygghet i vardagen. Störs sömnen med trötthet som följd finns risken att 

föräldrarna inte orkar med rutinerna för att få följande dag att fungera. Det här skulle skapa en 
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oordning i handlingsmönstren. Det framkommer också, i empirin, en förhoppning att man i 

parrelationen även ska få mer tid tillsammans. Det kan kopplas till Giddens (1997) begrepp 

om den rena relationen och vikten av att med ständiga mellanrum, reflektera över om allt är 

som det ska i relationen. Saknas tid för detta finns risken att den emotionella tillfredsställelsen 

hos någon part i förhållandet ej upplevs som tillräcklig och förhållandet kan då bli lidande. 

Även det här kan skapa en känsla av oro i vardagen mellan föräldrarna. Ett annat 

grundelement för den rena relationen, som också kräver tid för varandra, är intimiteten vilket 

är ett villkor för en långvarig stabilitet i förhållandet (ibid.). 

 

Förutom sömn så tar flera informanter upp hur man passar på att använda tiden när barnen 

sover som en tid för de hushållssysslor som hamnat efter under dagen. En pappa berättar att 

”Det slits ofta i mina ben när jag diskar och [barnet] hellre vill leka. […] mer omfattande 

städning försöker jag beta av det efter läggning eller när han bor hos sin mamma” (Bratt 

Tidmarsh, Louise 2014d, s. 18-19).  En annan familj berättar också att de försöker att städa 

när barnen sover (Bratt Tidmarsh, Louise 2014d, s. 14-15). I ett tredje reportage berättar en 

pappa att det är ”svårare att planera tillvaron” när man har fått barn. Mamman säger däremot 

att ”Jag tycker att det är förvånansvärt lätt att ha en bebis och tycker redan att man kan göra 

samma saker som tidigare, men på ett nytt sätt. Men självklart är det skönt att vi är två”. Hon 

säger också att städningen sker när bebisen sover, men att hon då hellre vill sjunga eller sy, 

hon förklarar att ”Vi har nog sänkt ambitionsnivån lite; vi tycker om att ha det rent och 

snyggt, men hinner vi inte så är det inte värre än så” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014d, s. 16-17). 

Flera andra familjer i tidningen stämmer in i det faktum att tidplaneringen har blivit viktigare 

för dem sedan de fått barn. En familj beskriver att de planerar mer nu än förr, för då var det 

”[…] bara att dra på sig skorna och springa till tåget. Nu måste man ju framför allt kolla så att 

”extra allt” är med i skötväskan” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014b, s. 14-15). Mamman säger 

också att” Nu kör vi med en kvarts marginal för att inte få panik om vi glömt något eller om 

hissen dröjer på tågstationen”. Pappan fyller i med ”Jag fattar däremot inte vad vi gjorde av 

tiden tidigare. Nu gör vi i och för sig inte heller något särskilt, men samtidigt gör vi en miljard 

saker” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014b, s. 14-15). Även morgonrutinerna kräver sina extra 

förberedelser som i en familj där mamman säger att ”För bästa möjliga förskolemorgon har vi 

lärt oss att gå upp klockan 6 för att ha gott om tid och få en lugn och skön morgon 

tillsammans innan vi måste ge oss iväg” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014b, s. 12-13). Men trots 

mycket planering lyckas ändå inte föräldrarna hinna med allt som de har tänkt. En mamma 
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uttrycker det: ”Som alltid med barn; att de spiller och kladdar ned sig eller bajsar så att man 

blir sen. Vi är faktiskt sällan i tid […]” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014e, s. 16-17). 

 

Empirin visar att många familjer önskar en ordnad struktur i sin vardag. Det som visar sig ha 

ändrats mest sedan tiden innan de hade barn är att tiden har blivit viktigare och då framförallt 

planeringen av tiden. När en pappa säger att han inte förstår vad de gjorde med sin tid tidigare 

synliggörs att han upplever att tiden för att hinna med saker i vardagen nu har blivit mindre. 

Barnet har tagit upp en stor del av den tid som funnits tillgänglig. Många förmedlar också att 

exempelvis städningen numera sker efter att barnet har somnat, vilket tyder på att rutinerna de 

tidigare haft i vardagen har ändrats. Det kan ses som en följd av att den tillgängliga tiden 

upplevs ha minskat. Barnens välmående och omsorg kommer numera i första hand och flera 

övriga rutiner har hamnat lägre i prioritering. Dock kan man utläsa ur reportagen att rutiner 

och planering ändå är centralt i vardagen genom att många föräldrar väljer att konkret tala om 

rutiner och planering. De flesta av de intervjuade personerna önskar sig rutiner av något slag 

eller talar om tidsplanering i vardagen. Att föräldrarna i vissa fall väljer att inte göra sådant 

som man tidigare brukade göra, samt väljer att städa när barnet sover kan tolkas som ett 

resultat av begreppet ”work-family-conflict” (Nordenmark 2008; Grönlund & Öun 2014). Då 

föräldrarna endast har en begränsad tid och energi att fördela ut på en vardag krävs det att de 

som föräldrar/arbetare/studenter gör vissa kompromisser och anpassningar med sin tid och 

energi. Föräldrarna prioriterar vissa saker och känner då samtidigt att de inte hinner med 

andra saker som önskas göras. Genom medias globala spridning matas vi också av ett ökat 

flöde av expertsystem (Giddens 1997). Dessa expertsystem kan visa på vardagsstrukturer som 

föräldrarna inte har möjlighet att leva upp till (exempelvis tidsmässigt) och på så sätt skapas 

en känsla av otillräcklighet varpå man kan skapa sig en hyperverklighet av hur man som 

förälder bör agera och prioritera. Tidningen skapar med andra ord en skenbild av verkligheten 

som föräldrarna försöker att leva upp till. 

 

I fallet där pappan säger att ”det är svårare att planera tillvaron” och mamman samtidigt säger 

att ”det är förvånansvärt lätt att ha en bebis” och ”att man kan göra samma saker som 

tidigare” kan förstås genom isärhållandet mellan manligt och kvinnligt (Hirdman 1993). 

Genom mannens ordval att det är ”svårare” och kvinnans att det är ”förvånansvärt lätt” kan 

man se en skillnad på hur paret uppfattar sin tillvaro. Detta kan tolkas som en skillnad i 

föreställning om manligt och kvinnligt som småbarnsföräldrar. Genom genuskontraktet 

(Hirdman 1993) har mannen och kvinnan fått en bild av hur vardagen för en småbarnsförälder 
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ska se ut för respektive kön. Kvinnan kan i det här fallet ha varit mer införstådd i 

mammarollen och de krav som ställs, medan mannen möter en större omställning än förväntat 

kopplat till papparollen. Ett perspektiv är att mannen i reportaget kan ha förväntat sig att 

kunna göra sådant som han tidigare gjort innan barnet föddes och utgått från att det främst är 

kvinnan som ska vårda barnet. En sådan uppfattning skulle krocka med utvecklingen mot ett 

mer jämställt samhälle och de förändrade könsmönstren som det innebär. De två föräldrarnas 

olika uppfattning på sin nya tillvaro kan även förklaras genom ”längtans mål” (Hirdman 

2007). Enligt denna teori har mannens frihet ständigt uppmuntrats medan kvinnan istället 

styrts mot symbios. Empirin visar att mamman och pappans uppfattningar reflekterar 

symbiosen för kvinnan och friheten för mannen.    

 

5.2 Arbetsfördelning  

Följande text beskriver hur föräldrarna i tidningsreportagen talar om fördelningen av 

hushållssysslor inom familjen. 

 

I tidningsreportagen kan man läsa att flera mammor anser sig själva vara den som i huvudsak 

ansvarar för barnens välmående och omsorg. I en familj säger mamman ”Jag brukar börja 

nattningen och så tar [pappan] över när jag inte orkar längre” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014c, 

s. 18-19). En annan mamma säger också att pappan får ta över när bebisen har ont i magen 

och skriket gör att mamman blir ”jätteirriterad” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014a, s. 14-15). 

Pappan i denna familj beskriver själv att han hjälper till då han säger att ”Och har hon 

[bebisen] någon skrikperiod så kommer den tidigare på kvällen och inte i samband med att 

hon är hungrig, vilket gör det lättare för mig att hjälpa till” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014a, s. 

14-15).  

 

Ur empirin kan man tydligt utläsa hur flera av de intervjuade kvinnorna framställer sig själva 

som den i paret som först och främst tar hand om barnens omsorg. Det här kan förklaras 

genom att de sociala roller som skapas i samhället ställer krav på hur individer ska bete sig 

(Goffman 2009) och att individer samtidigt är känsliga för hur man ska upplevas av andra, 

kan skapa en föreställning om att man ska uppföra sig på ett visst sätt för att accepteras i sin 

roll. I det sociala samhället har det vuxit fram en bild av kvinnan som omsorgsgivande och 

moderlig. Genuskontraktet (Hirdman 1993) som kan styra män och kvinnors förväntade 

beteende genom överföring från generation till generation, kan förklara hur samhället har 
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inpräntat denna bild av den omsorgsgivande kvinnan som något vedertaget. Denna norm ska 

följas för att kvinnan inte ska frångå sin sociala roll som moder. För att fullfölja 

genuskontraktet kan man säga att kvinnan använder en form av intrycksstyrning för att 

framstå som en individ som till fullo uppfyller sin sociala roll (Goffman 2009). Det här visar 

sig genom att flera av kvinnorna i reportagen berättar att de i första hand ger barnet omsorg, 

medan männen verkar fungera som en ”back up” eller ”hjälpare”. Genom att referera till 

mannen som avlastning kan kvinnan frångå sin sociala roll som huvudsaklig omsorgsgivare, 

men utan att bryta genuskontraktet.  Om kvinnan istället hade uttryckt sig som att mannen var 

den som i första hand tog hand om barnet och kvinnan enbart var ett komplement till barnets 

omsorg skulle det däremot vara normbrytande. En sådan normbrytande fördelning av 

barnomsorgen skulle eventuellt kunna mötas av skepsis från samhället. Oron för hur man ska 

uppfattas kan vara ett skäl till varför kvinnorna i empirin tydliggör sin egen huvudroll som 

omsorgsgivare av barnen. 

 

Enligt Plantins (2001, s. 227-228) studie visar det sig också att majoriteten av männen tog en 

roll som just ”back up” för kvinnan och barnet under spädbarnstiden. Den tidigare 

forskningen stämmer väl överens med exemplen från tidningsreportagen ovan. Genom tiderna 

har det varit kvinnans uppgift att ta hand om hem och barn (Plantin 2001, s. 23-24) och denna 

föreställning råder än idag, även om vi har ett mer jämställt samhälle. Forskning har visat att 

män och kvinnors tidsanvändning i familjen har börjat närma sig varandra (Nordenmark 

2014) men forskning visar dock att det fortfarande finns skillnader på hur man som man och 

kvinna upplever att hushållssysslor fördelas i hemmet, då kvinnor upplever sig utföra mer 

hushållsarbete än männen (Öun 2014, s. 92).  

 

Till skillnad från uppdelningen av barnens omsorg vill de flesta föräldrarna framstå som 

mycket jämställda när det gäller hushållssysslor. I en familj säger pappan att ”Vi försöker nog 

dela upp det så att en av oss fixar med hemmet medan den andra är med [bebisen]” (Bratt 

Tidmarsh, Louise 2014d, s. 16-17). I en annan familj framhäver också paren att de delar upp 

sysslorna mellan varandra, då mamman berättar att ”Vi brukar dela upp det så att en av oss 

packar skötväskan och den andra byter på och grejar med [bebisen]. Det brukar vara det mest 

effektiva” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014b, s. 14-15). Även nattningen av barnet framställs 

som jämlikt då pappan i en familj förklarar att vid nattningen vill ”[barnet] alltid höra en saga 

och sedan brukar jag spela gitarr och sjunga med honom”, kvinnan säger att ”de” (hon syftar 

här på sig själv och pappan) brukar natta deras yngsta barn vaggandes i famnen och om hon 
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nattar det äldre barnet brukar ”[…] vi hitta på en saga tillsammans, det tycker han är jättekul. 

Sedan pratar vi om dagen, vad han har gjort och vad jag är stolt över och hur morgondagen 

kommer att se ut” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014c, s. 16-17). En annan mamma säger att ”Det 

svåra är att få till aktiviteter med hela familjen; det blir oftast att vi tar varsitt barn. Och när vi 

försöker att hitta på något tillsammans kommer vi oftast hem utmattade” (Bratt Tidmarsh, 

Louise 2014d, s. 14-15). Mamman beskriver också att paret brukar dela upp arbetssysslorna, 

hon säger att ”Det är inget uttalat, men vi bara vet vem som gör vad. [Pappan] tvättar, jag 

viker, [pappan] fyller diskmaskinen och jag plockar ur. Och det funkar bra […] Rent 

uppdelningsmässigt grovstädar [pappan] och jag plockar och fixar med detaljerna” (Bratt 

Tidmarsh, Louise 2014d, s. 14-15).  

 

En anledning till att informanterna framställer sig själva som jämställda kan ha sin grund i 

Giddens tankar om expertsystemen. Tidningen ”Nya Vi Föräldrar” påstår sig vara en tidning 

som riktar sig till båda könen och samtidigt är anpassad till läsarna (Henriksson 2012). En 

sådan tidning kan man anta försöker ligga i framkant när det gäller jämställdhet mellan könen. 

Man kan utgå från att föräldrarna i reportagen själva är läsare av tidningen som de medverkar 

i och därmed själva styrs, till viss mån, av den som ett expertsystem. När föräldrarna sedan får 

chansen att vara en del i detta expertsystem känns det viktigt för dem att också framstå som 

att de ligger i fas med jämställdhetsutvecklingen i samhället. Även det här kan kopplas till 

oron om hur utomstående ska betrakta dem om de uppför sig på något avvikande sätt 

(Giddens 2007; Goffman 2009). Av den anledningen kan informanterna känna sig tvungna att 

fokusera på jämställdhetsaspekten i sina egna relationer, kanske med viss styrning av 

tidningen. Allt detta för att passa in i den sociala roll som expertsystemet förmedlar och visar 

upp som det ideala. 

 

Det faktum att paren delar upp sysslorna mellan sig kan också förklaras med en annan 

synvinkel inom Giddens (1997) begrepp den rena relationen. Det som åsyftas är att 

individerna inom en ren relation har en ömsesidig allians inom förhållandet för att kunna 

bygga upp en förpliktelse gentemot varandra. Den här förpliktelsen kan ses som en 

förutsättning för att den rena relationen ska fungera och kräver ett givande och ett tagande 

mellan individerna. Just uppdelningen mellan sysslor kan ses som förutsättningar för att 

föräldrarnas förhållanden ska fungera på ett vardagligt och känslomässigt plan. 
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5.3  Framställningen av mammor och pappor  

Familjediskursen har länge kopplats till kärnfamiljen (en man och en kvinna och deras 

gemensamma barn) som norm, men senare har även aspekter som jämställdhet och 

individualisering varit framträdande. Vad som dock har varit bestående genom tiden är att 

föräldrarollen alltid är associerad med olika antaganden om hur man ska bete sig som en 

mamma och en pappa. Genom massmedia får vi människor bland annat stereotypa bilder av 

hur en förälder ”ska” vara; hur man ”ska” bete sig, hur man borde planera sin vardag och vad 

man förväntas hinna med. Det är därför intressant att se hur tidningen ”Nya Vi Föräldrar” har 

valt att framställa föräldrarna, det vill säga hur föräldrarollen som mamma och pappa visas i 

reportagen, framför allt då i bilderna. Kommande text visar på hur tidningen har valt att 

porträttera föräldrarna i bilderna i reportagen. Det finns en text intill varje person på bilderna, 

en så kallad bildtext. Bildtexten är inte alltid ett citat av vad personen har sagt i intervjun, utan 

kan många gånger vara korrigerad eller påhittad, men den försöker ändå att spegla innehållet i 

reportaget. 

 

I bilderna framställs papporna ofta som den roliga föräldern; de gör någon min, visar lite 

barnasinne eller visar en omhändertagande/beskyddande roll. Papporna ser framför allt mer 

aktiva och engagerade ut i barnen än vad mammorna gör. Det synliggörs bland annat genom 

att papporna oftare tittar på barnen, sitter nära dem, håller i dem eller leker med dem. 

Mammorna framställs som mer passiva än papporna; de tittar mer sällan på barnen, istället 

tittar de mot kameran och de befinner sig ofta en bit ifrån barnen. Ett exempel på det är en 

familj som i ett reportage sitter i ett vardagsrum, mamman sitter en bit ifrån pappan och 

barnet. Hon har lagt upp benen i soffan och håller en fjärrkontroll i ena handen och håller den 

andra handen på magen. Blicken har hon fäst snett framför sig (som att hon tittar på en tv-

apparat som inte syns i bilden) och bildtexten säger ”Måste. Vila. Vaggningsarmen”. Pappan 

sitter på soffkanten och lutar sig mot barnet som ligger i babysittern framför honom. Han 

håller handen på babysittern, som att han skulle vagga den, tittar in i kameran och i bildtexten 

står det "Hm, det här kan nog ta sin lilla stund" (Bratt Tidmarsh, Louise 2014c, s. 18-19). Ett 

annat reportage handlar även det om hur familjen framställs vid sängdags; En familj ligger i 

sängen och mamman håller kuddar för öronen, gör en besvärad min och tittar upp i taket och 

bildtexten säger ”Nu får DU ta över!”. Pappan sitter bredvid mamman och håller i barnet 

(som ser ledset ut) han tittar rakt in i kameran (med neutral min men har lite stirrande ögon) 

och i bildtexten står det ”Vem behöver sova?” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014a, s. 14-15). Även 
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en tredje familj framställs ha uppdelade föräldraroller vid nattningen av barnen. Familjen 

sitter i ett sovrum. Mamman sitter i övre delen av en våningssäng och tittar in i kameran och 

bildtexten säger ”Yes, ännu en natt i barnens säng...”. Pappan sitter på en pall nära de två 

barnen och håller en gitarr i hans knä (det ser ut som han ska spela) han tittar på ett av barnen 

och i bildtexten står det ”Okej, är ni med nu?! Vyssan Lull!” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014c, 

s. 16-17).  

 

Även i andra vardagssituationer framställs papporna som de mer engagerade medan 

mammorna framställs vara ointresserade eller otåliga över situationen. Ett reportage visar 

familjen i en hall. Mamman sitter på en soffa med handen på sin gravida mage och fötterna 

upplagda på en klädkorg. Hon har skorna på sig och tittar in i kameran och det står ”Jag tror 

att jag måste sitta ner en stund...” i bildtexten. Pappan sitter snett framför mamman på golvet 

och tittar på dottern som han hjälper på med overallen och bildtexten säger ”Men älskling, det 

är 10 minus ute!” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014b, s. 12-13). En annan familj står även de i en 

hall, alla familjemedlemmar har ytterkläderna på sig och det ser ut som att de ska gå ut. 

Mamman drar i halsduken och tittar in i kameran och det står i bildtexten ”Jag svettas ihjäl!”. 

Pappan håller barnet och tittar på det och det står ”Nu tycker jag att det luktar lite här...” i 

bildtexten (Bratt Tidmarsh, Louise 2014b, s. 14-15).  

 

Ytterligare ett exempel i empirin visar hur en familj står i ett kök, pappan håller både i ett barn 

och dammsugarslangen, han tittar in i kameran och bildtexten säger ”Jag orkar dammsuga hur 

länge som helst!”. Mamman står intill honom och tittar också in i kameran och det står ”Nu 

har jag i alla fall tömt diskmaskinen!” i bildtexten (Bratt Tidmarsh, Louise 2014d, s. 14-15).  

 

I empirin kan man tydligt se att tidningen har försökt att framställa männen och kvinnorna i 

paren med omvända traditionella könsroller. Det visar sig bland annat genom att flera 

mammor framställs som mer frånvarande mot sina barn, med bortvända blickar och ett 

ointresserat kroppsspråk. Flera av dem är även, i bilden, separerade från sina barn medan 

pappan har en mer närgången position. De, av tidningen, utplacerade bildtexterna används i 

stor utsträckning för att ytterligare förtydliga detta. Det här kan tolkas som att tidningen gör 

ett medvetet val för att kunna förmedla en bild av jämställdhet som går emot de traditionella 

könsmönstren. Sättet som tidningen väljer att framställa männen: som de mest omsorgsfulla 

och ansvarsgivande för familj och hem tyder på att tidningen försöker att förändra det sociala 

samhällets könshierarki (Hirdman 1993) i sin roll som expertsystem (Giddens 1997). Då man 
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som ett expertsystem ges en möjlighet att förända och omforma samhällets sociala strukturer 

genom det man förmedlar kan det vara ett medvetet val av tidningen att placera det ”manliga” 

i den roll som traditionellt setts som ”kvinnlig”. Då samhället fortfarande till stor del ser det 

manliga som en legitim norm kan tidningen genom att vända könsrollerna, styra läsarna till att 

se barnomsorg och ansvarstagande som mer allmängiltiga uppgifter för männen. Genom att 

styra mannen som norm mot ett mer jämställt ideal kan man på så vis även indirekt förändra 

hur det sociala samhället ser på jämställdhet inom familjen. 

 

Vid en närmare analys av de två bilderna där det endast är en förälder med i reportaget, 

mamman som lever med en pilot som make och den ensamstående pappan, framträder istället 

tydliga normer kring traditionell kvinnlighet och manlighet. Tidningen har här valt att 

förmedla bilden på de ensamma föräldrarna på ett annat sätt än i de reportage där två föräldrar 

är närvarande. Följande texter är en beskrivning på hur mamman och pappan framställs i de 

bilderna.  

 

Bilden på pappan och hans son är taget på en vind (vilket man förstår genom texten och att 

det står ”torkvind” på väggen). I bilden syns det att det är något slags förråd i bakgrunden, 

eftersom man ser en omålad trävägg med små dörrar och utan fönster. Pappan och barnet står 

framför väggen och intill dem står två IKEA-lådor staplade på varandra och högst upp finns 

en plastkasse med barnmotiv. Pappan håller i barnet (som ser ledset ut) och han har en 

bestämd, bekymrad blick med något rynkade ögonbryn. Han ger ett ”hårt, argt, allvarligt eller 

tufft” intryck för att han ser mer arg än glad ut. Barnet är ordentligt påklätt; han har overall på 

sig och håller en mössa i handen. Pappan har däremot endast en t-shirt på sig och han står 

snett mot kameran så att hans arm med en tatuering syns (är närmast i bild). När pappan håller 

sitt barn i famnen, spänns hans armmuskler (Bratt Tidmarsh, Louise 2014d, s. 18-19).  

 

Att man har valt att framställa den ensamstående pappan i enlighet med de traditionella 

könsrollerna (i det här fallet maskulinitet) visar en stark kontrast till framställningen av de 

samlevande föräldrarna. Här visas inte längre pappan upp som en kärleksfull och 

omhändertagande individ utan framställs istället genom ett ”hårt och argt” intryck. Att man 

väljer den här framställningen kan grundas i isärhållandet mellan manligt och kvinnligt 

(Hirdman 1993) eftersom dess grunduttryck finns i vad som anses vara just manligt och 

kvinnligt. Genom att framställa den ensamstående mannen som manlig (i traditionell 

könsrollsbemärkelse) kan man på så sätt förmedla bilden av att föräldraskapet och då bland 
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annat omsorgen av barn, är något manligt. I det här fallet kan man anse att förstärkningen av 

pappans manlighet är ett verktyg som tidningen använder för att tydliggöra det man försöker 

förmedla, vilket i det här fallet upplevs vara ”att det kan vara manligt att vårda barn”. Det går 

även här att dra paralleller till att tidskriften, i form av expertsystem, kan ha som avsikt att 

förändra det sociala samhället genom att styra den manliga normen mot ett mer jämställt 

synsätt. Skillnaden från den tidigare analysen om framställningen av samlevande mammor 

och pappor är att tidskriften nu istället förstärker traditionella könsroller istället för att vända 

dem. Genom att visa att det är ”manligt” att ta hand om sitt barn så styr man samhällets 

uppfattning om det typiskt ”manliga” mot mer jämlika ideal. 

 

Bilden på mamman (med en pilot till man) sitter i reportaget på en säng och hjälper barnen att 

klä på sig. Mamman börjar med att berätta att hennes man är pilot och reser väldigt mycket 

och ”[…] morgnarna när han är borta kan vara en mardröm […] När min man är hemma är 

allt mycket lättare, då tar vi varsitt barn och det känns i jämförelse som ren lyx” I bilden 

närvarar inte pappan, men ändå sitter hon där på sängen och ler så att tänderna syns - fastän 

hon har sagt att de dagar som hon är själv kan vara väldigt jobbiga. Mamman visar inga som 

helst tecken på att hon haft en mardrömsmorgon utan hon ser fräsch ut; med glänsande hud 

och prydlig frisyr. Det ena barnet sitter ner och det andra barnet står upp men båda befinner 

sig strax intill modern, på var sin sida om henne. Inget av barnen ser argt, tjurigt eller ledset 

ut. I bildtexten står det ”Den här tröjan blir snygg till!”. Mamman fortsätter tidningsreportaget 

med att säga ”Jag önskar att jag hade en robot som kunde hjälpa mig att klä på barnen”. Hon 

väljer alltså att be om en mekanisk hjälpreda istället för att vilja att hennes man var hemma 

mer. Mamman säger också ”Nu kommer det nog bli lite tuffare, eftersom jag ska börja jobba 

heltid igen, och för att hinna två barn startklara får jag nog gå upp klockan fem” (Bratt 

Tidmarsh, Louise 2014b, s. 10-11).  

 

Även här kan man ifrågasätta varför tidningen har valt att förmedla bilden av den ensamma 

mamman med sådan stor skillnad från de reportage där två föräldrar medverkar. Mamman i 

reportaget berättar att morgnar utan hennes man är en ”mardröm” och ändå (utan sin man 

närvarande) strålar hon glatt mot kameran, välklädd och tillfixad. Det tyder på att tidningen 

har valt att låta bilden av henne framställa en annan verklighet än den hon uttryckligen 

berättar om i reportaget. Man kan tolka det som att tidningen har valt att skapa en skenbild 

(Giddens 2007) som man väljer att förmedla istället för den verklighet som mamman själv 

berättar om. Skenbilden av mamman kan grundas i genuskontraktet (Hirdman 1993) och dess 
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föreställning om hur man som moder ska ”uppföra sig” och att hon, i sin roll som mamma, bär 

huvudansvaret för barnens omsorg. Hon förväntas alltså klara av denna roll oavsett hur jobbig 

hennes vardag än är.  

 

5.4 Bildkomponering 

Det här avsnittet handlar om hur tidningen har valt att komponera bilderna där själva 

tidningsreportaget sker. Det som är intressant är att se vilka miljöer tidningen har valt att 

porträttera familjerna i. Bilderna som är kopplade till reportagen består av ett stort foto som 

tar upp två sidor. Bilderna föreställer familjerna som blir intervjuade, dock är inte alltid alla 

familjemedlemmar med på bilden. Ett sådant undantag är kvinnan med mannen som arbetar 

som pilot. Som tidigare nämnt lever alla informanter i par (kvinna och man) utom en man som 

berättar att sonen bor varannan vecka hos sin mamma. Familjerna i intervjuerna har olika 

arbeten men ingen av dem är arbetslös, det finns dock några föräldrar som är studenter. 

 

5.4.1 ”Ordnat kaos” 

Bilderna känns väldigt konstruerade, de ger ett intryck av att vara ”designade”. Bilderna 

känns inte tagna i vardagslivets naturliga form, utan snarare i en konstlad form. Alla bilder är 

kopplade till själva temat som familjen blir intervjuad om.  

 

I alla bilder återfinns den konstlade känslan och även om bilden ska föreställa ett ”kaos” får 

man en känsla av ett ”ordnat kaos”. Ett exempel på det är en bild där föräldrarna och barnet är 

i en tvättstuga och i texten berättas det om att all tvätt inte hinns med och att tvättberget växer. 

I bilden står föräldrarna och tvättar massa sängkläder, endast två barnkläder syns till. Pappan 

tittar in i kameran på den plats där han står och håller tvätt i handen och det ser ut som att han 

ska bli påkommen med detta och i bildtexten står det ”Jag tror att jag viker det här framför 

tv:n ikväll” (Bratt Tidmarsh, Louise 2014d, s. 16-17). Värt att notera är att pappan endast har 

svarat på två frågor i intervjun och där nämner han inget om tv:n eller att han inte gillar att 

vika tvätt, vilket gör att det känns som att bildtexten är påhittad av tidningen. Mamman har i 

intervjun berättat att tvättmaskinljudet gör bebisen lugn och i bildtexten intill henne står det 

”Lugn, snart sätter vi på maskinen älskling!” samtidigt som hon tittar ner på barnet som ligger 

i tvättkorgen. Hon håller ena handen som att hon skulle vagga barnet i korgen och håller ett 

tvättmedelspaket i den andra handen. Sängkläderna som har ”valts” ut för bilden är mestadels 

i röda toner vilket matchar kvinnans röda hår. I bildens syns ingen smutsig tvätt och inte 
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heller skymten av underkläder, sockar eller dylikt. Ytterligare ett exempel på det ”ordnade 

kaoset” är en bild där föräldrarna står i köket. Pappan bär på det minsta barnet med ena 

handen och håller dammsugarslangen i den andra handen. Mamman står bredvid det äldre 

barnet som sitter på arbetsbänken och framför henne finns matvaror, som exempelvis 

spaghetti som barnet håller i handen. På golvet ligger spaghetti, utspritt (Bratt Tidmarsh, 

Louise 2014d, s. 14-15).  

 

Varför tidningen har valt att framställa familjerna i detta ”ordnade kaos” kan kopplas till 

Goffmans (2009) föreställning om den sociala vardagen som en scen där det som sker bakom 

kulisserna är det ”äkta”, där människor ”är sig själva”. Det här tolkas som ett medvetet val av 

tidningen för att göra informanterna mer ”verkliga”. Hade man istället framställt dem som 

mer formella, uppradade bredvid varandra med finkläder på, så hade inte läsarna kunnat 

relatera till dem på samma sätt som om man verkar göra reportaget mitt i familjernas vardag. 

Det konstaterandet grundas i tanken om att mottagaren (läsaren) filtrerar den information som 

förmedlas baserat på egna erfarenheter (Giddens 2007). Den här möjligheten för läsaren att 

kunna relatera till människorna i tidningens reportage är en viktig aspekt för tidningen i dess 

strävan att vända sig till läsarna. Genom att framstå som mer verklighetsförankrad kan 

tidningen stärka sig som ett expertsystem genom ontologisk trygghet (Giddens 1996) mot 

mottagarna, alltså läsarna. Möjligheten för mottagarna att relatera till expertsystemet, baserat 

på egna erfarenheter, ger då en känsla av tillit gentemot tidningen som expertsystem. 

 

5.4.2 Ekonomisk framställning 

Bilderna framställer föräldrarna som att de har gott ställt, det vill säga att de inte ser ut att 

sakna materiella tillgångar. Det framkommer genom att familjerna, både vuxna som barn är 

välklädda; de har prydliga, rena och matchande kläder. I de flesta bilder kan man också 

skymta prylar som ser dyra ut, som exempelvis: bärbar dator, mobiltelefon, surfplatta, 

förstärkare och gitarr. Men även barnsaker som exempelvis babysitter, barnvagn, leksaker, 

gosedjur och spjälsängar ser påkostade ut och bilder på barnrum visar hyllorna fulla med 

leksaker eller lådor fulla av kläder. Hos en familj kan man skymta fem stycken 

”prinsessklänningar” som ligger framför barnet som redan är iklädd en ”prinsessklänning” 

(Bratt Tidmarsh, Louise 2014f, s. 18-19).   
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Inget i bilderna ser slitet eller begagnat ut (även om så kan vara fallet). Möblemangen ser 

också, i många fall, dyra ut och dessa ger ofta ett elegant intryck. I bilderna som föreställer 

familjernas hem ser man att inredningen är stilren och modern, det är mycket vitt och avskalat 

– det ger ett modernt intryck. En familj har till exempel en fondvägg med modeller på och en 

annan familj har böcker i hallen där man kan se att det står ”Dolce & Gabbana” på bokryggen. 

Stilen i familjernas hem påminner om varandra och det är inget hem som sticker ut. Inget hem 

har till exempel furuväggar, ett älghorn, prydnader, eller affischer. Bilderna förmedlar en 

"storstadslivskänsla". Det är ingen av familjerna som har blivit fotade utomhus och ingen talar 

om naturen eller friluftsliv vilket förstärker känslan av ”storstadsliv”.  

 

En anledning till att tidningen har valt att framställa informanterna som mer välbärgade 

familjer med modern stil och ”bra smak” kan bottna i den globala spridningen av media. 

Genom den globaliseringen följer en spridning av alternativa livsstilar som tidigare varit 

åtskiljda från mottagarna (läsarna) (Giddens 1997). Då Giddens (1996) refererar till att 

symboliska medel utvecklar det moderna samhällets sociala institutioner, menar han att just 

pengar är en drivande faktor till förändringar i det sociala samhället. Genom att dessa 

symboliska medel förändrar samhället, förändrar de också kunskapen och expertsystemen 

genom dess reflexivitet (Giddens 1997). De nya expertsystemen och livsstilarna som 

uppkommer som ett resultat av den föränderliga verkligheten skapar i sin tur nya ideal för 

individer att sträva mot. Då tidningen ”Nya Vi Föräldrar” influeras av andra expertsystem i 

vad man väljer att förmedla till sina läsare, påverkas de (läsarna) i sin tur och nya ideala 

livsstilar växer fram. Nya livsstilar blir då de nya ramarna som formar individernas handlingar 

(ibid.). Denna skenbild (Giddens 2007) som ursprungligen målats upp av media blir nu en 

verklighet genom att den påverkar hur individer konstruerar ”självet” och sina livsstilsval. Det 

här kan man tolka ur empirin genom att de omgivningar där familjerna intervjuas i, till stor 

del liknar varandra och att de då kan ha blivit styrda mot dessa livsstilar genom medias och 

det sociala samhällets påverkan. 

 

6 Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur småbarnsföräldrar framställs i valda delar av 

tidningen ”Nya Vi Föräldrar”. Det har varit intressant att se hur tidningen har valt att göra 

denna framställning, speciellt genom de komponerade bilderna och hur bildtexterna i 

reportaget förstärker detta. Det har även varit intressant att se hur och vad föräldrarna själva 
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väljer att berätta om, även om de ibland kan bli styrda av tidningens frågor. Jag kommer i 

kommande text att lyfta fram det jag anser har varit mest framträdande i analysen och 

diskutera kring detta.  

 

När familjerna i tidningsreportagen talade om vardagens organisering var det fram för allt 

föräldrarnas önskan om rutiner och oro över sömnen som framkom ur empirin. Svaren i 

tidningens reportage tyder på att föräldrarna känner att tiden inte riktigt räcker till för hinna 

med vardagens bestyr. Det här kan kopplas till att arbete idag tar en stor del av våra liv och att 

det då inkräktar på familjelivets tid. Ett exempel på att tiden inte riktigt räcker till är då en 

mamma framhäver att sedan barnet fötts så har de sänkt ambitionsnivån på städningen. Flera 

föräldrar har också uttryckt att planeringen har blivit viktigare för att hinna med vardagen. Jag 

tror att föräldrarna i reportagen skulle önska att familjelivet fick mer tid än den verkar få i 

deras liv idag. Men många föräldrar känner kanske en press på att försöka leva upp till en viss 

livsstil. Skulle de välja att jobba mindre så skulle det kunna omöjliggöra den livsstil de önskar 

genom den minskade inkomsten. Det här kan även kopplas till hur tidningen har valt att 

framställa familjernas ekonomi genom bilderna. I bilderna kan man se att föräldrarna har en 

liknande stil oavsett yrke och inkomst. Tidningen har även valt att belysa vissa påkostade 

materiella ting i bilderna och arrangerat dem på det sätt att omgivningarna ser nyrenoverade 

och fräscha ut.  

 

När familjerna får frågor om sin vardag är de snabba med att framställa sig själva som 

jämställda. Det framkommer genom att paren många gånger berättar om hur de fördelar 

hushållssysslorna mellan varandra även om de inte får en direkt fråga om just uppdelningen. 

Detta kan förstås i relation till jämställdhetsdebatten i dagens samhälle och att den har lett till 

en större medvetenhet hos nyblivna föräldrar i Sverige. Jag tror även att det är viktigt för dem 

att framställa sig som jämställda för att passa in i den norm som växer fram gällande 

jämställdhet. I tidningsreportagen framställs dock att barnets omsorg i huvudsak sköts av 

mamman. Det är intressant att se att det just är mammorna som framför detta. I de fallen 

refererar de till papporna som ren avlastning eller ”back up”. Att det verkar vara så uppdelat 

gällande barnets omsorg tror jag kan bero på gamla föreställningar om att mamman är den 

omsorgsgivande i familjen. Den föreställningen verkar fortfarande leva kvar som något 

vedertaget och mammorna är då måna om att framställa sig som just det för att inte 

ifrågasättas av omgivningen, genom att frångå sin sociala roll.  
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I de fall där båda föräldrar är med i reportaget väljer tidningen att vända könsrollerna genom 

att, i bilden, placera pappan nära barnen och mamman som mer avståndstagande. Jag tror att 

det är ett medvetet val av tidningen att göra på detta sätt och att tidningen på så sätt, i sin roll 

som expertsystem, vill styra sina läsare från traditionella könsroller. Jag vill påstå att genom 

att framställa papporna som de mer engagerade i barnen än mammorna försöker tidningen att 

skapa en bild av en jämställd livsstil med förhoppningen om att påverka könsnormerna i 

samhället. Ett verktyg som tidningen använder för att skapa ett förtroende av läsarna är att de 

arrangerar bilderna på ett sätt som ger intrycket att man möter familjerna i sin vardag. Genom 

att göra så här kan man stärka bilden av omvända könsroller som något verkligt. Läsarna kan 

då känna igen sig i familjerna och det skapar då en trygghet mot tidningen som expertsystem.       

 

I de fall där endast en förälder medverkar i reportaget kan man se att tidningen väljer att 

framställa könen på ett helt annat sätt. Nu förstärker tidningen istället de traditionella 

könsnormerna och låter mannen se ”hård och tuff” ut medan kvinnan ser glad och tillfixad ut 

när hon tar hand om sina barn. Jag tror att tidningen har valt att framställa dem på det här 

sättet genom att visa läsarna att man kan vara traditionellt manlig även om man tar hand om 

sitt barn. Däremot är det svårare att förstå varför tidningen har valt att framställa kvinnan på 

det sättet som den gör. Men kanske har den traditionella könsrollen, där mamman är 

omhändertagande, varit svår att frångå? Tidningen kan också ha velat visa en bild av att en 

ensam mamma kan vara stark och/eller klara sig utan att en man ”tar hand om” familjen.  

 

Vad som kan vara viktigt att belysa i denna studie är tidningens fokus på heteronormativitet i 

reportagen, det vill säga heterosexualiteten som norm och förväntningar om hur kvinnor och 

män förväntas bete sig. Alla personer i reportagen som levde i par var av heterosexuell 

karaktär. Det går dock inte att uttala sig om alla personer har en heterosexuell läggning, 

eftersom det inte framkommer och även om paren lever i ett heterosexuellt förhållande säger 

det inte vilken sexuell läggning de har. Det kan exempelvis förekomma informanter i 

reportagen som är bisexuella, utan att detta blir synligt i reportaget.  

 

Att tidningens redaktion väljer att tala om ”unisex” och det medvetna valet att ändra i 

tidningens framställning av färger visar tydligt att tidningen gör ett isärhållande mellan könen; 

där de antar att vissa färger uppskattas mer eller mindre beroende på om du är man eller 

kvinna. Att tidningen också väljer att visa upp ombytta könsroller i bilderna (se analysen) är 

ett tecken på att det görs en skillnad mellan män och kvinnor. För om tidningen inte hade haft 
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föreställningar om hur mammor och pappor ”ska” bete sig så hade de inte heller kunnat vända 

könsrollerna, vilket blir tydligt att de gör i bilderna.  

 

Genom att uppmärksamma hur småbarnsföräldrar kan framställas av media, i det här fallet 

tidningen ”Nya Vi Föräldrar”, kan det kanske ur ett socialpsykologiskt perspektiv visa hur vi 

människor formas och omformas genom interaktion med varandra. Med det menar jag att 

uppsatsen visar på hur vi människor kan agera utifrån redan fastställda sociala roller och 

ibland försöker att leva upp till det som antas förväntas av en. Analysen visar också på att 

människor kan försöka att ändra gamla livsstilsmönster och att det verkar finnas en vilja att 

vara med och skapa nya intryck. Att föräldrarna ställer upp i reportagen och går med på att 

framställas som de gör är ett tecken på just detta. Min utgångspunkt att samhället är 

föränderligt kvarstår, men i det här fallet verkar förändringen ske successivt framåt, då gamla 

traditionella könsroller fortfarande är tydliga i reportagen.  

  

 Den slutsats jag kan dra efter analys av empirin är att traditionella könsroller fortfarande är 

en stor del av dagens samhälle. Hade vi levt i ett samhälle med en jämn uppdelning av könen, 

beträffande jämställdhet, hade inte tidningen varit tvungen att framställa familjerna i sådana 

tydliga roller som den gör. Föräldrarna i reportagen hade kanske inte heller känts sig tvungna 

att framställa sig själva på det sättet som de gör. När fokus ligger på att just tydliggöra 

jämställdhet och könsroller tyder det på att samhället har mycket kvar att arbeta på gällande 

jämställdheten mellan könen. Jag tror att tidningens val att försöka styra sina läsare mot en 

ändrad könsrollsuppdelning i hemmet på sikt kan leda mot ett mer jämställt samhälle, genom 

dess mediepåverkan i form av ett expertsystem.    
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