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Abstract 
Under sextio och sjuttiotalet genomfördes en del förändringar som gjorde att man började 

ifrågasätta den traditionella rollen av att kvinnan skulle vara hemma och ta hand om barnen. 

Föräldraförsäkringen som kom 1974 gjorde att båda föräldrarna hade samma möjligheter att 

stanna hemma med sina barn och få ersättning. 

     Syftet med denna uppsats är att utifrån tidningen Vi Föräldrar visa hur bilden av pappan har 

sett ut och ifall några förändringar har skett från mitten av sjuttiotalet fram till idag.  

     En idé och ideologitextanalys har utförts på fyra årgångar under fyra olika decennier av 

tidningen Vi Föräldrar. 

     De slutsatser som kom fram är att mannen, pappan i familjen, påverkas av traditioner, egna 

livsstilar och uppfattningen av sin egna maskulinitet. Dessa påverkas i sin tur av omgivningen. 

Den traditionella mannen tar på sig uppgiften att vara den som försörjer familjen, livsstilar 

påverkar mannen att välja sin egen roll som kan vara att umgås med  barnen eller välja jobb och 

fritid och maskuliniteten som är något som förändras över tid. Från 70-talet fram till 2000-talet 

har alla dessa bilder av pappan visats upp, men den tydligaste bilden som tidningen Vi Föräldrar 

har under de olika decennierna är: 70-talets osäkerhet, där pappan blir ifrågasatt av både 

samhället och modern, 80-talets lekfulla och äventyrliga, 90-talets pappa som jämfördes utifrån 

kvinnan som normen och 2000-talets pappa som visar en uppdelning mellan de omhändertagande 

och vårdande gentemot de mer försörjningsbenägna. 

 

Nyckelord: pappa, roll, försörja, omvårdnad, traditioner, livsstil, maskulinitet. 
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1 Inledning 
Det var när jag som grafisk designstudent fick i uppdrag att göra en fiktiv reklamkampanj om 

pappaledighet som jag började fundera på hur pappor framställs i media. I min grupp hade vi 

många diskussioner om vilket sätt vi trodde att vi skulle kunna nå ut till pappor och få dem att 

vara hemma med sina barn. Detta gjorde att jag blev intresserad av hur papparollen har varit och 

är idag i vårt svenska samhälle, hur män blir behandlade i sina roller som pappor och hur media 

fokuserar på denna grupp, och jag vill med denna uppsats ta reda på det. 

 

1.1 Bakgrund 
Det är först under de senaste två till tre årtiondena som barnpsykologer, sjukvårdspersonal och 

andra som har kontakt med barnfamiljer, har insett att pappan inte är en andra klassens förälder. 

Före1970 fanns det endast några få vetenskapliga undersökningar där man ägnade sig åt pappans 

roll i barnets utveckling.(Hwang, 2000 s.13-14) Uppbyggnaden av den svenska välfärdstaten har 

utövat ett starkt inflytande på familjelivet. Framväxten av föräldraförsäkring, utbyggnad av den 

kommunala barnomsorgen, arbetstidsregleringen och jämställdhetslagstiftningen är exempel som 

förändrat föräldraskapets ideologi och praktik. Även vetenskapen och forskningen om familj, 

barn och föräldraskap har haft inflytande. (Plantin, 2001 s.22-23) 

     Under 1960-talet utvecklades Sverige till ett immigrationsland som erbjöd stora möjligheter 

till arbete inom industrin. I samband med detta gjorde de svenska kvinnorna sitt definitiva inträde 

på arbetsmarknaden. Detta innebar att barnomsorgen utökades snabbt under 1970-talet och nära 

120.000 nya daghemsplatser tillkom. Tvåförsörjarfamiljen blev allt vanligare och man började 

ifrågasätta den traditionella ansvarsfördelningen inom hemmet. Det fanns ett ökande krav på att 

fäderna skulle bli mer aktiva i familjelivet. Resultatet blev att barnbidraget höjdes och att 

moderskapspenningen ersattes med en föräldraförsäkring 1974. Detta innebar att både fadern och 

modern hade rätt att ta föräldraledighet. (Plantin, 2001 s.33-34) 

     Dagens fäder är inte i samma uträckning hänvisande till en traditionell väg som förknippas 

med auktoritet och försörjning, utan har möjlighet att skapa sin egen livsstil. De senaste 

decenniernas förväntningar på faderskapet har förändrats mot ett mer jämställt och omsorgs- 

inriktat ideal, men fortfarande har inte alla tidigare traditioner och strukturer förändrats. Det finns 

en föreställning om att kvinnor är mer orienterade mot omsorgsgivande och män mer riktad mot 

aktiviteter i det offentliga. (Plantin, 2001 s.13-14) 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån en textanalys av tidningen Vi Föräldrar undersöka vad de 

har valt att fokuserat på i sina artiklar och hur de framställt  pappan de senaste trettio åren. 

Uppsatsen kommer att koncentreras på följande frågeställningar: 

 Hur förmedlas bilden av pappor i tidningen Vi Föräldrar?  

 Är bilden densamma under 70- talet, 80-talet, 90-talet och i mitten av 2000-talet?  

 

1.3 Tidigare forskning 

Lars Plantin skriver i sin bok Män, familjeliv och föräldraskap att i den tidigare faderskaps-

forskningen har det funnits ett intresse att undersöka olika strukturella och kulturella faktorer och 

hur dessa har påverkat mäns praktiska agerande i faderskapet. Idag finns ett större fokus på 

fäderna själva och hur deras faderskap har utformats i vardagslivet.  Även ett växande forsknings- 

intresse finns för hur män skapar sin identitet och utformar sin relation till sin omgivning. 

Faderskapet har dock uppmärksammats i en begränsad utsträckning och det har funnits ett större 

intresse för mäns relation till arbete, sport, våld och sexualitet. (Plantin, 2001 s.14) Plantin gjorde 

en studie där han intervjuade trettio män om deras upplevelser av att vara förälder och han kom 

fram till att de traditionella maktstrukturerna fortfarande inverkar på männens föräldraskap. 

Eftersom männen många gånger hade högre löner och bättre karriärmöjligheter så var 

försörjningen en viktig del av deras familjeansvar. Det framkom ändå att många män börjat 

förändras mot ett ökat engagemang i familjelivet. (Plantin, 2001 s.226-228) 

     Hagström har i sin avhandling Man blir pappa studerat nyblivna fäder och hur de själva 

resonerar över att bli pappa och samtidigt gjort en dåtida jämförelse. (Hagström, 1999 s.114)  Att 

bli mamma och hur en mamma känner sig har det funnits mängder av material om men den 

motsvarande diskursen om hur det går till att bli pappa är inte alls lika tydlig. (Hagström, 1999 

s.44-45) I sin avhandling belyser hon att artiklar i tidningarna Vi Föräldrar och Föräldrar & 

Barn använder sig av en humoristisk ton när de vänder sig till fäder. (Hagström, 1999  s.67) I en 

tidigare studie Hagström gjorde av bilden av fäder och faderskap har hon ur material från 

veckotidning, rådgivningslitteratur och läseböcker från grundskolans årskurs ett, under en 

femtioårsperiod sett hur bilden har förändrats. Från en distanserande och auktoritär fadersgestalt 

(1938) till en närvarande och vårdande pappa (1988). Men att förändringen har inte skett 

samtidigt i alla media. I läseböcker märks skillnaden mellan 1954 och 1972, medan i 
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veckotidningen blir detta tydligt först 1988. Hagströms tolkning på detta är att den rådande 

samhälleliga normen av hur en far bör vara, har en tydlig koppling till medelklassens värderingar. 

Dessa företrädare befinner sig i positioner i samhället som innebär att de kan förmedla och föra ut 

sitt budskap. Att bilden av fäder och faderskap förändras senare i veckotidning beror på att 

utgivarna tagit fasta på den praxis som råder bland läsarna. 
 En veckotidning är beroende av läsekretsen för sin existens och måste vara lyhörd för vad den 

önskar. Om normen för hur en god far ska vara och vad han ska göra är under förändring, men ännu 

inte omfattas av alla, och framför allt inte har satt några spår i vardaglig praxis, kan utgivarna inte ta 

risken att ge uttryck för alltför annorlunda idéer och uppfattningar innan de är övertygade om att 

dessa fått en någorlunda förankring i tidningens målgrupp. (Hagström, 1999 s.50-52) 

Den nya synen på fäder och faderskap som märks i läseböckerna och veckotidningarna visar att 

det inte längre är bara småbarn och äldre barn som pappan är viktig för, utan även spädbarnet. 

Några faktorer som kan förklara detta är att när  fler kvinnor började förvärvsarbeta fick de 

mindre tid för hem och barn. En annan förklaring är att männen faktiskt själva ville vara med från 

första början. (Hagström, 1999  s.54) 

 

1.4 Material och avgränsning 

Det material som ligger till grund för denna uppsats är tidningen Vi Föräldrar som vanligtvis 

utkommer 12 gånger om året. Valet av tidning har jag gjort utifrån att den utkom första gången 

1968 och ger en bra möjlighet för att göra en studie över tid. Från varje decennium valdes årtalen 

1976, -86, -96 och 2005 ut för en analys där varje nummer har blivit läst. Anledningen till att jag 

valt att studera 1970 till 2000-talet är för att moderskapspenningen ersattes med en föräldra- 

försäkring 1974, som innebar att båda föräldrarna hade rätt att ta föräldraledighet. I och med detta 

blir det intressant att se hur bilden av pappan har utvecklats/om den har utvecklats i och med att 

de fick samma möjlighet som mamman. 

     Vi Föräldrar är en tidning för föräldrar med barn. Under de olika decennierna  har tidningen 

utvecklats vad gäller vad den skriver om, men allmänt kan man säga att den tar upp och fokuserar 

på artiklar om råd och rön kring allt ifrån babyprodukter till barns utveckling, uppfostran, hur 

relationer kan förändras när man får barn, barnmedicin, familjeekonomi, barnsäkerhet, 

vardagsmat och inredning.  

     Det material jag har valt att titta på är enbart artiklar och då har jag därmed uteslutit ledare, 

insändare, tips och tester och frågespalter. Jag har valt att enbart koncentrera mig på texten och 
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inte valt att ta med bilder eller reklam. Då uppsatsen ska skildra hur bilden av pappan har sett ut 

har fokus lagts på artiklar om pappan, och även frånvaron av pappan, i texten. Vikt har även lagt 

till om vissa artiklar gjort någon skillnad på vilka ämnen som  man adresserar till mamman, 

pappan eller båda som föräldrar.  

     För att analysen ska kunna förstås utifrån sin kontext har även material samlats in om hur de 

olika årtiondena borde belyses. Detta har gjorts genom litteratur av  forskare och docenter. För att 

få en så objektiv bedömning har materialet jämförts med varandra innan det tagits med för att 

försöka ge en representativ syn av dåtidens förhållanden. 

 

2 Teorier 
Utifrån den text som blivit analyserad har jag valt ut Parsons strukturfunktionalistiska teori, 

Giddens modernitetsteori och Connell och Morgans maskulinitetsteori. Dessa tre teorier har 

används för att under en period av trettio år kunna förklara hur bilden av pappan i tidningen Vi 

Föräldrar har sett ut. 

 

2.1 Strukturfunktionalistiska teorin 

Talcott Parsons, amerikansk sociolog utarbetade den strukturfunktionalistiska teorin under 1960-

talet som senare har stått som grund för efterföljande analyser av familje- och könsrelationer. 

Christine Roman, docent i sociologi, skriver i sin bok Familjen i det moderna att de sociologiska 

modeller som utvecklades under 1960-talet skiljer sig från de begrepp och teorier som 

utvecklades under 1970-talet, då kvinnorörelsen växte fram och  feministiska forskare kritiserade 

den dåvarande familjesociologin. Parsons strukturfunktionalism har dödsförklarat många gånger, 

men ändock återupplivades teorin under 1980-talet av den så kallade neo-funktionalismen som 

utnämnde honom till den mest betydande teoretikern under efterkrigstiden. (Roman, 2004 s.8-9)  

     Parsons skapade en modell av “den moderna familjen” som bildade mall inom familje- 

forskning. Under moderniseringen överfördes en rad av familjens funktioner till andra sociala 

institutioner och samtidigt ökade dess känslomässiga funktion. Omvandlingen var en anpassning 

från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Enligt Parsons ingår förändringen av familje- 

mönstret som en strukturell differentieringsprocess, att sociala funktioner blir mera specialiserade 

samtidigt som de förlorar funktioner. (Roman, 2004 s.28) Familjen antas bidra med arbetskraft 

till det ekonomiska systemet och får i utbyte lön. En tydlig rollfördelning behövs mellan makar. 
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Parsons framhåller där det funktionella i uppdelningen att kvinnorna har huvudansvaret för 

familjemedlemmarnas känslomässiga välbefinnande och männen står för familjens försörjning. 

(Roman, 2004 s.32-33) 

     Uppdelningen mellan makar är indelad i en manlig “instrumentell roll” och en kvinnlig 

“expressiv roll” som enligt Parsons är väl anpassad till det krav det moderna samhället ställer. 

Männen fick rollen som handlade om de ekonomiska funktionerna i familjen och kvinnan 

anvisades de reproduktiva och socialiserande uppgifterna i hemmet.  Den utgångspunkt Parsons 

har är att människors personlighet skapas i socialisationsprocessen och att det är  mindre viktigt 

vem som tar den expressiva rollen, det viktiga är att någon tar på sig omsorgsuppgiften. Men att 

havandeskap och amning skapar en speciell relation mellan modern och barnet och då skulle det 

falla sig naturligt att mannen tog på sig den instrumentella rollen. (Roman, 2004 s.33-35)  

 

2.2 Modernitet och självidentitet 

Giddens tar upp i boken Modernitet och självidentitet om hur sökandet efter en självidentitet är 

ett modernt problem.  I och med uppkomsten av moderna samhällen och genom arbetsdelning 

hamnade den enskilde individen i fokus. (Giddens, 1999 s.94) 
Moderniteten konfronterar individen men en komplex mångfald av val, samtidigt som modernitet på 

grund av sin icke-fundamentalistiska karaktär erbjuder liten hjälp när det gäller frågan om vad man 

bör välja. Detta får en rad konsekvenser. (Giddens, 1999 s.101) 

Ju mer traditioner förloras i moderniteten, desto mer tvingas individerna forma en egen livsstil 

bland många alternativ. Valet av livsstil påverkas av en rad olika faktorer som förebilder, grupp- 

tryck, media och familjeförhållanden. Den ökade globaliseringen av media gör att en mängd olika 

miljöer blir synliga för alla dem som orkar snappa åt sig informationen. Medierna ger individer 

tillgång till miljöer de annars kanske inte hade kommit i kontakt med. Även forskningsresultat är 

exempel på vad som påverkar en individ, men man kan i samma utsträckning välja  att ignorera 

den, men att individen har åtminstone en viss medvetenhet om dem. Livsstil är något som man 

mer lägger sig till med än att det är något som går i arv. Det handlar om de rutiner man har i 

exempelvis klädvanor, matvanor, handlingssätt och umgängesmiljöer. Dessa val handlar om vem 

man vill vara och är alltid reflexivt öppna för förändringar. Desto mer posttraditionell miljön är 

som individen befinner sig i, berör livsstilen mer själva kärnan i självidentiteten, dess skapande 

och återskapande. 

     Arbetet är något som påverkar livsmöjligheterna och livsmöjligheter måste förstås utifrån 
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vilka livsstilar som är tillgängliga. En person som hängett sig till en viss livsstil  kan betrakta 

vissa möjligheter som oförenliga med den. Detta är en uppfattning som delas med dem han 

interagerar med. Även grupptryck, synliga förebilder och socioekonomiska förhållanden påverkar  

valet eller skapandet av livsstilar. En livsstil är knuten till en specifik handlingsmiljö och 

livsstilsmöjligheter är ofta knutna till beslut om att bli en del av dessa miljöer på bekostnad av 

andra. Individer rör sig ofta mellan olika miljöer och de miljöer som ifrågasätter deras livsstil kan 

de ofta känna sig illa till mods i. (Giddens, 1999 s.102-105) 

 

2.3 Maskulinitet 

Sociologerna Robert Connell och David Morgan använder begreppet hegemoni i samband med 

maskulinitet och förklarar det som att det finns en form av maskulinitet som dominerar andra 

former av maskulinitet och därmed gör den hegemonisk. Den hegemoniska maskuliniteten måste 

hela tiden förnyas, återskapas, försvaras och modifieras och det innebär att den förändras i takt 

med att kulturen och samhället omvandlas. I dagens Sverige är det inte längre rimligt att öppet 

hävda att män bör ha högre lön, bättre arbete och mer makt än kvinnor bara för att de är män. Det 

som oftast lyfts fram är den biologiska yttre orsaken och skillnader och olikheter motiveras med 

att de är “naturliga”. (Hagström, 1999 s.37) 

     Lars-Erik Berg och Thomas Johanssson, docenter i sociologi, skriver att rollfördelningen där 

männen förankrade sina identiteter i det offentliga och kvinnorna i den privata sfären började 

ifrågasättas mer på allvar när kvinnorna började yrkesarbeta. De använder sig också av Connells 

teorier och säger att den delaktiga manligheten är komplex. Å ena sidan har de en hegemonisk 

position, det vill säga att män har ledande positioner inom näringsliv och den statliga sektorn och 

har då en ekonomisk och kulturell makt att påverka hur samhället ska utformas. Denna grupp av 

män är dock en liten minoritet av alla män. Å andra sidan möts de av ständiga kompromisser och 

förhandlingar med de kvinnor dessa män delar sitt vardagsliv med. Att ständigt förhandla med 

kvinnor i vardagslivet leder till en förändring i konstruktionen av det manliga, men det kan också 

leda till att de faller tillbaka till den hegemoniska maskuliniteten. Även om det blivit allt mer 

tillåtet för män att vara mjuka och barnorienterade finns det fortfarande tabun som reglerar 

gränserna mellan det manliga och kvinnliga. Männen kan antingen välja att förändra sin 

manlighet eller genom att försvara sina privilegier som män. (Berg, Johansson, 1999 s.250-253) 
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2.4 Sammanförandet av de teoretiska perspektiven 

Syftet med denna uppsats är att visa hur bilden av pappan har sett ut i tidningen Vi Föräldrar och 

undersöka om det skett några förändringar de senaste trettio åren. Anledningen till de tre teorier 

som valts ut är för att först förklara den traditionella familjen utifrån strukturfunktionalistiska 

teorin, där mannen arbetar och kvinnan står för omsorgen för att familjen ska fungera. Även om 

Parsons teori idag anses som dödsförklarad ger den ändå en traditionell bild av hur en familj 

fungerar och som fortfarande i viss mån lever kvar. Giddens modernitetsteori ger en bild av hur 

familjen började förändras när tiderna förändras och när samhället blir modernare uppstår nya 

livsstilar som formas av exempelvis experter, media och grupptryck.  I och med att fler mammor 

började yrkesarbeta och det blev fler dagisplatser blev många familjer en tvåförsörjarfamilj. 

Utifrån Giddens teori vill jag försöka förklara övergången från det traditionella till det moderna 

och de hinder och möjligheter som finns som påverkar mannen i sin roll som pappa. Den tredje 

teorin handlar om mäns maskulinitet. Denna teori hör samman med att från traditioner så kan 

mannen tillsammans med kvinnan förhandla i vardagslivet om arbete, hem och omsorg men om 

männen upplever ett alltför stort hot mot sin maskulinitet kan de gå tillbaka till tidigare 

traditioner. Mannens roll som pappa är fortfarande starkt förankrad i att det är de som ska stå för 

försörjningen och kvinnan ska sköta hem och barn och mannen kan bli ifrågasatt när han väljer 

sitt eget sätt att vara pappa som kan skilja sig från hur mamman tycker och gör i sin roll. 

 

3 Metod  
För att analysera texter finns det ett antal olika metoder att använda sig av beroende på om man 

vill ha en kvalitativ eller kvantitativ inriktning och beroende på vad i texten det är man vill 

komma åt. Den metod som kommer att användas i denna uppsats är en textanalys där jag inriktar 

mig på idé och ideologianalys för att kunna ge den bild Vi Föräldrar ger av pappan. 

     Texter relaterar på olika sätt till människor och grupper av människor, där texterna speglar 

både medvetna och omedvetna föreställningar som människorna i texternas tillkomstmiljöer 

hyser. Texter blir samhällsvetenskapligt intressanta för att de kan användas för att komma åt 

relationer mellan individer eller grupper som ligger utanför texterna. (Bergström, Boreus, 2005 

s.15) Ur själva tolkningen kan man urskilja fem väsentliga element: texten, det sociala 

sammanhang i vilket texten producerats eller konsumerats, avsändaren, mottagaren och 

uttolkaren, det vill säga man själv som forskare eller student. (Bergström, Boreus, 2005 s.24)   
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3.1 Idé och ideologianalys 

Idé- och ideologianalys är en metod för att undersöka förekomsten av vissa typer av idéer eller 

ideologier i texter, exempelvis en viktig samhällsdebatt. (Bergström, Boreus s. 19) En idé kan ses 

som en tankekonstruktion som utmärks av en viss kontinuitet. Det kan vara en tankekonstruktion  

som ger en föreställning om verkligheten, en värdering av företeelser eller en föreställning om 

hur man bör handla. Idéer kan vara sociala fenomen, exempelvis normativa idéer där man anser 

att nazism är orättfärdig eller att man inte bör utestänga etniska minoriteter från arbetsmarknaden. 

Ideologier uppfattas ofta idag som en samling av idéer som rör samhället och politiken. En 

ideologi innehåller tre element: En grundläggande värdepremiss, till exempel en viss syn på 

rättvisa eller en viss syn på människans natur, verklighetsomdömen i en ideologis faktuella och 

inbördes konsistenta påståenden om olika företeelser och förhållanden i samhället och slutligen  

att en ideologi innehåller konkreta rekommendationer. Det finns politiska och andra ideologier. 

Politiska ideologier är exempelvis konservatism, liberalism och socialism. Andra ideologier kan 

exempelvis vara skolans ideologi, att det finns ett visst synsätt och föreställningar om hur man 

värderar vissa saker. (Bergström, Boerus, 2005 s.149-154) 

 

3.2 Validitet och reliabilitet 

En text tillkommer när någon/några skriver något till någon/några i en viss avsikt och med en viss 

effekt.  Per Olov Svedner  som är universitetslektor i svenska talar om hur läsning är en process 

där tre faktorer samverkar; författare, text och läsare. Vilka har skapat texterna, vad vill texten 

och hur kan olika läsare tolka den? Vi förändras ständigt i den interaktion som sker mellan oss 

och omvärlden och vice versa. Detta gör att en och samma text kan tolkas på en mängd olika sätt, 

dels olika tolkning hos olika personer och dels olika tolkning hos samma person vid olika 

lästillfällen. (Säfström, Östman, 1999 s.204-207)  
All samhällsforskning är till exempel delvis ett resultat av kulturell tradition och “subjektiva” 

intressen, värderingar och förstrukturerade föreställningar. Den egna livshistorian, tillhörigheten till 

ett särskilt forskarsamhälle och erfarenheter ur vardagen präglar ens tankar om forskningsämnet. De 

inverkar på de frågor som ställs, det språk som används och följaktligen de resultat som frambringas. 

(Alvesson, Deetz, 2000 s. 74) 

Utifrån detta perspektiv hamnar tolkningen, uppsatsens slutsats, på den som väljer att tolka 

texten. Det resultat som då kommer fram kanske hade blivit annorlunda mot om någon annan 

tolkat texten. Då tidigare forskning gjorts av tidningen Vi Föräldrar kan jag som tolkare använda 
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detta som grund och även försöka hitta nya tolkningar. Att jag även har valt ut ett år från varje 

årtionde kan det i sig inte ge en överblickande representativitet av tidningen Vi Föräldrar utan då 

bara från det året. Enligt Ovesto Konsument som gjorde en undersökning 2004, visar att då var 

det cirka 33 procent pappor och 67 procent mammor som läste tidningen Vi Föräldrar (Vi 

Föräldrar nr 4, 2005 s.47) Utifrån detta får man ha i åtanke att flertalet artiklar vänder sig till 

mamman och förstå att när tidningens läsare till större del består av kvinnor kan det bli mindre 

fokusering på pappan. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Utifrån materialet har jag använt de tre steg för en ideologikritisk analys som tas upp av 

Bergström och Boréus. Det första steget är att själva texten analyseras. I det andra steget 

begripliggörs den latenta delen genom att man ställer sig frågan vilken verklighet texten handlar 

om. Avslutningsvis beskrivs kontexten och på det sättet kan ideologins funktion förstås. En 

ideologi får i själva verket ingen innebörd om den inte relateras till samhälleliga grupperingar och 

institutioner. (Bergström, Boréus, 2000 s.167-168). I analysen har jag för att skapa ett samman- 

hang inte delat upp de olika analysstegen utan istället vävt in beskrivningen av kontexten i texten. 

Av de fyra årsnumrerna fanns 49 artiklar som gav en bild av pappan. Dessa har grupperats utifrån 

vad de säger och skalats ner till ungefär hälften för att inte upprepa liknande artiklar. 

 

4. Analys 
Inför varje årsnummer kommer först en kort beskrivning av hur tidningen såg ut på den tiden och 

sedan hur den rådande tidsandan var under perioden i synen av mannen som pappa och 

avslutningsvis kommer bilden av pappan från Vi Föräldrar som går att läsa genom textanalysen. 

Den är uppdelad i beskrivning och/eller citat från artiklarna blandat med teori, fakta och en 

tolkning av texten. 

 

4.1 Vi Föräldrar 1976  

När man läser artiklarna från Vi Föräldrar årgång 1976 väljer man att ofta skriva ordet föräldrar, 

istället för att rikta sig till enbart mamman eller pappan. Föräldrarna är ofta en homogen grupp 

som ska lära sig att ta hand om sina barn och det kommer många expertråd, rekommendationer 

och tankar om hur det är att ta hand om barn. Det handlar om alltifrån nyfödda upp till tonåren 
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där både föräldrar och barn får komma till tals om hur de känner och tänker. Tipsen och råden 

handlar om alltifrån barnuppfostran till kläder, leksaker och mat, där tidningen talar om vad som 

är bra och inte bra. Många psykologiska frågor finns som till exempel hur barns könsidentitet går 

till och att lära sig att lyssna på barn istället för att använda makt som uppfostringsmetod. 1976 är 

artiklarna ofta skrivna i jagform. Hur journalisten själv, som naturligtvis har barn, känner det i 

vissa situationer. Tidningen ger både ett mammaperspektiv och ett pappaperspektiv på att ha barn 

och i samtal med familjer kommer båda föräldrarna till tals om hur de känner och vilka problem 

och glädjeämnen de har av sina barn.  
 

4.1.1 Den rådande tidsandan 

Under 1960- och 70-talet ersattes enförsörjarfamiljen med tvåförsörjarfamiljen och större krav 

restes mellan män och kvinnors lika rättigheter i arbetsliv och familjeliv. Båda föräldrarna fick 

samma möjlighet att stanna hemma med sina barn i och med föräldraförsäkringen som kom 1974. 

(Bäck-Wiklund, Johansson, 2003 s.145-146) Under 70-talet debatterades faderns frånvaro och 

man fann några förklaringar till några samhällsproblem utifrån detta. En del män började 

experimentera med alternativa maskulina strategier. En av dessa var velourpappan, en mjukisman 

iklädd mysbyxor som tog hand om sina barn. (Berg, Johansson, 1999 s.39)  
 

4.1.2 Bilden av 70-talets pappa 

Att läsa artiklarna från tidningen Vi Föräldrar 1976 ger många olika bilder över hur mannen är i 

sin papparoll. Ett exempel visas i artikeln  Därför är det så svårt att vara pappa idag, där man tar 

upp vad den nya papparollen innebär. Jörgen Berg, en pappa, intervjuas: Eftersom Agnetha har 

ett arbete med “manslön” var det ingen tvekan om att hon skulle börja jobba och tjäna pengar 

igen, säger Jörgen. Dessutom tycker vi att det var viktigt att jag fick möjlighet till känslomässig 

kontakt med Lars-Michael. Och han med mig. Han fortsätter med att säga: Människor i vårt 

samhälle verkar fortfarande helt blockerade i ett stereotypt synsätt när det gäller vem som ska 

vara hemma och vårda ett barn, säger Jörgen. På BVC t ex ville man i början helst tala med 

modern när jag var där med Lars-Michael. Som om jag inte dög!  Han fortsätter med att berätta 

om hur han blev utfryst på BVC, där ingen av de andra kvinnorna pratade med honom, och bara 

en gång hade han sett en annan kille där. När det gäller småbarn verkar det som om den här 

uppdelningen i mans- och kvinnovärlden börjar redan på BVC. Längre fram i artikeln säger 

Jörgen Berg även: Men många män säger att de är avundsjuka på mig, menar att de egentligen 
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skulle vilja göra så som jag gjort. Men oftast kommer de med undanflykter som att de inte vågar 

eller inte tror att de klarar av det, har inte ekonomiska möjligheter och att kvinnan är mycket 

bättre på barnavård och hemarbete. (Vi Föräldrar nr 9, 1976 s.50-52)  

     Den strukturella konflikt mellan arbetsmarknad och familj, blev i och med att kvinnorna 

började förvärvsarbeta i större utsträckning, uppenbar.  Enligt Parsons var lösningen en tydlig 

könsuppdelning mellan produktion och reproduktion, där mannen svarar för försörjningen och 

kvinnan för omsorgen. (Roman, 2004 s.132-133) Parsons var även inne på det omvända och det 

kan man se i artikeln där modern tagit på sig rollen av att vara den som är försörjare med 

förklaringen att hon tjänar mer pengar och mannen väljer då att stå för omsorgen.  

     Samma artikel fortsätter med att beskriva en trebarnspappa och läkare på ett sjukhus som vill 

vara anonym. Han  talar om att jobbet ofta vinner. Att hans chefer kräver att arbetet alltid 

kommer i första hand och där han inte själv vågar ta strid för att vara hemma med sina barn. Men 

han säger också att han inte skulle vilja vara hemmaman någon längre tid. Inte för att han inte tror 

att han skulle trivas med det eller klara av det, utan för att han tror att det skulle bli trist i längden, 

att arbetet och kamratskapet i jobbet betyder mycket. (Vi Föräldrar nr 9, 1976 s.50-52) Så i en 

och samma artikel får man bilden av två olika pappor: den ena som väljer att vara hemma och 

den andra som väljer att låta jobbet gå före, och inte heller vill vara hemma. 

     Giddens skriver att när traditioner förloras i moderniteten tvingas individerna att forma en 

egen livsstil men att detta påverkas av förebilder, grupptryck, media och familjeförhållanden. 

Även om individen har en medvetenhet om vad som är bra för barnet och familjen väljer han bort 

det tänkandet. (Giddens, 1999  s.102-105)  

     Artikeln Att bli pappa - unik chans att börja öva sina känslor, talar professor John Lind om 

hur viktigt det är att släppa in männen i känslogemenskapen. Att det är viktigt för papporna att 

umgås med sina nyfödda barn, att det är ditt barn, lika mycket. Man tar upp hur pappor fort- 

farande inte tror att de kan klara av att sköta, trösta och umgås med spädbarn. Men att de måste 

träna på det. För 20 år sedan var papporna knappast påtänkta att vara med vid förlossningen, 

idag är det inte många som ifrågasätter deras närvaro, säger John Lind. Och han undrar även 

när vi ska komma dit när det inte blir uppståndelse över att “män i karriären” stannar hemma med 

sina barn. Att det faktiskt är något vi bestämmer själva. (Vi Föräldrar nr 3, 1976 s.28-29) 

     Fler artiklar tar upp hur pappan har det när barnet föds. I Vi har kartlagt förlossningsvården i 

hela Sverige talar man om hur psykoprofylaxen gjort att fler män börjat delta i undervisning i 
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barnavård under graviditeten men att det fortfarande är övervägande kvinnor. En av orsakerna är 

att bara hälften av alla BB-kliniker undervisar pappor och att det är ont om personal när papporna 

på kvällen kommer på besök. (Vi Föräldrar nr 6/7 juni-juli, 1976 s.51)  Den ensamhet som många 

män upplever i sin traditionella mansroll tas upp i Nu börjar mannen bli intressant - som 

människa. Hur man känner sig förvirrad och ensam inför rollen som pappa. Där man på Mödra- 

vårdcentralen kan tala om sin nya roll, men att i de möten som ordnas så träffades mammorna sex 

gånger medan papporna bara träffades två. Att det hela handlar om att man sitter fast i könsroller 

där mannen ska vara stor och stark, sin kvinnas beskyddare och inte hennes jämlike. Artikeln 

slutar med frågan att: Är det inte konstigt att män känner sig ensamma? Att de hemma inte vet 

hur de skall reagera när det är på arbetsplatsen rollsäkerheten finns? (Vi Föräldrar nr 2, 1976 

s.72-73) 

     Här har vi maskuliniteten att männen finner sin identitet i sitt arbete och när papporna har få 

andra män att relatera till i sin roll som pappa blir det svårt att ta på sig den. 

     Artikeln Vi hinner inte med varandra sen vi fått barn samtalar åtta nyblivna föräldrar för att 

prata barn. Jörgen: Det som känns jobbigt är att man inte har någon förebild. Jag vill bli en helt 

annan pappa än min egen pappa och så känner jag att vissa grejer som jag tar avstånd från hos 

honom finns där ändå, så djupt rotade... En mamma säger: Jag tar nog ofta Henrik ur Kurres 

famn när han skriker. Jag vet med mig att jag inte borde göra det. Men jag kan inte låta bli. Jag 

står bara inte ut med att höra honom skrika. Fast jag förstår att Kurre känner det som en 

inkompetensförklaring. Kurre: Ja, det känns förolämpande. Och jag känner ju likadant när han 

skriker i din famn, men jag försöker hejda mig från att ta honom. (1976 nr 9 september s.26-28) 

     Philip Hwang beskriver att en outtalad norm som  möter  mannen i samhället är att hans 

huvudsakliga uppgift är att vara familjeförsörjare och att han inte ska bli alltför engagerad i barn- 

omsorgen. Detta leder till att kvinnan har ansvaret och makten i hemmet och det blir då hon som 

reglerar mannens kontakt med barnet. Att lämna över ansvaret kan för kvinnan kännas svårt, då 

hon kan känna sig svartsjuk och obehövd. En annan förklaring är att kvinnor inte låter män göra 

saker på sitt sätt, att kvinnan använder sig själv som mall för hur mannen ska uppföra sig. 

(Hwang, 2000 s. 52-54) 

     Artikeln Är det kvinnornas hem?  tar upp att även om kvinnorna yrkesarbetar är det dom som 

sköter hemmet och männen “hjälper till”, men att man kan hitta fram till en ny jämställdhet om 

bara männen får chansen. ... flera män kommer nog att upptäcka att det finns fler ställen än på 
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jobbet där man kan göra ‘karriär’ om man vill vara med om en annan väsentlig del av livet. (Vi 

Föräldrar nr 2 , 1976 s.44-46) 

     I artikeln Fortfarande tror vi på tvång där diskussionen om potträning tas upp adresserar den 

sig till båda föräldrarna men det är mamman som kommer till tals och pappan nämns inte alls 

som en person som ska vara med i potträningen. (Vi Föräldrar nr 1, 1976 s.17) 

     Artikeln Jag är trettisju och har fått mitt livs bästa kompis handlar om en pappa som tog sig 

tid med sin 9-åring. Artikeln som är i jagform berättar om pappan som blev duktig på att 

förtränga och som överlät ansvaret med lärarna, att sysselsätta sonen och att hitta på roliga grejer 

när han var ledsen till mamman. Och hur mamman många gånger sa till pappan att sonen behöver 

honom och att det var tråkigt att de inte drog jämnt. Till sist så började pappan umgås med sonen 

och de blev så bra kompisar att sonen kunde utbrista skäll inte på farsan, han gör så gott han kan. 

(Vi Föräldrar nr 12, 1976 s.25) Vi Föräldrar försöker spegla olika nyanser av föräldrarollen. Där 

de visar pappan som vill vara hemma, mot han som väljer att jobba. Det är viktigt med 

jämställdhet men att män är fortfarande osäkra i sin roll, där de känner sig förvirrade och 

ensamma. Kvinnan kan även hon fortfarande vara fast i traditionen att vara den som står för 

omsorgen och inte tror att mannen klarar det lika bra, mot mamman som faktiskt uppmuntrade 

sin man och sa att han visst behövdes. 

 

4.2 Vi Föräldrar 1986 
Den förändring som tidningen Vi Föräldrar har i jämförelse med 1976 är att istället för att skriva 

föräldrar, så skriver man mer mamma och pappa. Artiklarna har börjat att handla mer om 

ekonomi,  exempelvis hur mycket en nyfödd kostar på ett år. Det är mer fokusering på mindre 

barn. Mer artiklar om kropp och själ, att göra familjen friskare och artiklar om ensamstående 

föräldrar - mammor. Istället för att artiklarna handlar om journalisten och hans/hennes personliga 

förhållande med sin familj, har journalisterna istället riktat sig utåt mot andra familjer och 

försöker beskriva deras vardag, problem och känslor. Läsarna komma till tals mer genom att de 

kan skicka in egna bilder på sina barn och berätta sina historier om hur de gör och hur de har det. 

Det finns artiklar där barn och ungdomar får komma till tals precis som 1976 och konsument- 

tester av exempelvis barnvagnar och vilka bra kläder det finns att köpa. I jämförelse med 1976 

blir det mindre personliga artiklar som tar upp allvarliga problem på ett personligt sätt, även om 

problem tas upp. Medan man tidigare hade en öppen dialog om att vara pappa och de problem 
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och tankar det medförde, kan man inte hitta det i samma utsträckning 1986. Här får istället 

mamman större roll i artiklarna. 

 

4.2.1 Den rådande tidsandan 

Under 80-talet diskuterades det om en förändrad manlighet och en ny typ av faderskap. Forskning 

visade på att pappor var lika bra på att ta hand om sina barn som mammor.  Det fanns en 

optimism över ifall man förändrade familjen så att män deltog i den dagliga omsorgen skulle det 

skapa förutsättningar för mindre polariserade könsidentiteter. (Berg, Johansson, 1999 s.39-40) 

Den nya omsorgsgivande och jämställda vardagspappan har sedan i början av 80-talet dominerat 

de kulturella idealen kring det svenska faderskapet, men de hade svårt att vinna genomslag i 

fädernas vardagspraktik. (Bäck-Wiklund, Johansson, 2003 s.146)  

 

4.2.2 Bilden av 80-talets pappa 

Under 80-talet kommer det fram en mer tydlig bild av pappan som ska vara den mer äventyrliga 

och roliga av föräldrarna, men tidningen är fortfarande mån om att försöka ge en större bild av 

pappan. I artikeln Pappa, du är en viktig person uppmanar man pappor att våga ta för sig och 

njuta av sin papparoll redan från första stunden med babyn. Barnspsykologen Mirre Israel säger: 

Men det är viktigt, alla ni pappor, att ni tänker på att ni måste finnas med från början. Kanske 

som den näst bästa men i alla fall som en nära, välkänd figur för barnet. Hon fortsätter att prata 

om hur mammor och pappor är: Jag minns en gång en pappa jag såg komma susande nerför en 

slalombacke med en liten unge i bärsele på magen. Vilken mamma skulle komma på tanken att 

åka slalom med sitt spädbarn på magen? Nej. Jag tror vi kan vara helt lugna. Mammans 

omslutande, beskyddande sätt att vara och pappans mycket mer utåtriktade, livliga - det finns 

där, utan att vi tänker på det. Hon fortsätter längre fram i artikeln och säger: Många barn tycker 

att pappa vet så mycket, säger Mirre. Pappa kan så mycket om en massa intressanta saker. Han 

tillfredställer deras nyfikenhet och vetgirighet. Med risk för att få alla jämlikhetsivrare på mig 

vågar jag påstå att många barn tycker att mamma är Tryggheten och pappa är Äventyret. I 

många familjer är det pappan som är den mest utåtriktade. Och i allt det här utåtriktade finns 

tusen och åter tusen möjligheter för pappa och barn att ha roligt ihop. (Vi Föräldrar nr 7/8 

juli,1986 s.45-46) Här har vi en expert som väljer att fortfarande använda det mer traditionella 

synsättet, även om hon är medveten om att alla inte har samma åsikter som hon. Pappan ska vara 
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den roliga och utåtriktade, som kan svara på sina barns frågor och mamman ska stå för 

tryggheten. 

     I artikeln Mamma titta! beskrivs ettochetthalvt-åringens beteende och där kan man läsa: 

Pappan kommer den här tiden att spela en allt viktigare roll i barnets liv. Ofta blir det han som 

får stå för det roliga, för lekarna och upptågen.  (Vi Föräldrar nr 10, 1986 s.31) Hela artikeln 

beskriver mamman och hennes relation till barnet hur det utvecklas och pappan beskrivs helt kort 

på slutet.  

     I artikeln Så lugnar du bäst en skrikande liten baby skriver man: Många mammor, som oftast 

utvecklar en väldig lyhördhet för sin baby, reagerar genast och som regel på rätt sätt. När babyn 

vaknar och börjar gny efter mat blir den genast lugnare om mamman pratar till hon är klar att 

amma eller värmt flaskan. På slutet kommer pappans roll upp. Det är mest tal om mamman 

eftersom det oftast är hon som tillfredställer babyns behov den allra första tiden. Men det betyder 

inte att inte pappan också har en viktig roll. Och det finns pappor som är mer lyhörda för sina 

barn än mamman. Som märker snabbare vad barnet vill. Kanske helt enkelt för att mamman efter 

en hel dag med sin baby fått lite avtrubbade sinnen och pappa gläder sig åt de få timmar han 

hinner vara tillsammans med sitt nya barn. Och nog behöver en nybliven mamma all hjälp och 

förståelse. Hon måste få känna att man får ägna sig åt annat än barnet. (Vi Föräldrar nr 2, 1986  

s.29-30) Den här artikeln markerar tydligt att det är mamman som ska ta hand om barnet. Att det 

är mamman som har ansvaret och pappan bara hjälper till. Vad som Parsons tar upp i sin teori och 

som även syns i artiklarna och då inte bara från 86 utan som kommer att sträcka sig igenom alla 

decennier är just att  modern med sin biologi är bättre lämpad att ta hand om barnen, eftersom 

kvinnorna är dem som föder och ammar så borde dem även vara de som ansvarar för omsorgen. 

     Artikeln Att knyta an, ha någon att sitta fast vid, handlar om de viktigaste milstolparna i 

barnets liv. En mamma kommenterar sin tremånaderspojke: Det viktigaste just nu är att han har 

blivit så pass intresserad att till om med hans pappa börjar tycka att han är en person, säger 

mamma Gun och skrattar. Mammor tycker ju att deras babyar är underverk från att dom föds. 

(Vi Föräldrar juli nr 7/8, 1986 s.32-33) 

     Men från att skriva artiklar om att det är mamman som är viktigast för barnet den första tiden 

och att pappan spelar större roll senare där han leker med barnet, speglar den också en annan syn 

på pappan. I Somliga stunder skimrar av lycka är en artikel om en familj och deras fyra barn som 

man får följa under en vanlig dag. Pappan tvättar håret på barnen, mamman handlar med barnen, 
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och medan mamman stryker försöker pappan underhålla barnen så att hon kan få ro. Plötsligt 

kryper lilla Georg, 3, tätt intill pappa och talar om hur mycket han tycker om honom. Och pappa 

säger hur mycket han tycker om sin minsta lilla pojke. Så sitter de där, för några minuter är allt 

alldeles, alldeles stilla... (Vi Föräldrar nr 5, 1986 s.20-25) Här får man se bilden av pappan som 

inte bara leker med sitt barn utan han har en mer nära relation och barnen tyr sig till honom. 

     I artikeln Älskade ungen min... skriver man om  kärleken till sitt barn och ifall man måste 

känna det från första stund.  Faderskärleken diskuteras också om den finns med från början. Jag 

tror att den gör det mer och mer nu. Därför att unga pappor så ofta engagerar sig ända från 

början. Jag tror dessutom papporna ofta har det lättare därför att de inte utsätts för det här 

kravet på kärlek som mammorna gör. Barnpsykologen Mirjam Israel utrycker det som att: Jag 

tycker alla pappor som vill och kan ska vara med på förlossningen. Och de ska förbereda sig 

ordentligt, gå på psykoprofylax, sätta sig in vad som väntar. Och de ska ta ut sin rätt till 

barnledighet. Gör de det - då har de chans till precis samma kontakt med barnet som mamman 

har. Jag tycker dessa unga, glada, stolta pappor - det hör till det mest positiva som hänt på 

senare år! (Vi Föräldrar nr 12, 1986 s.48) Här säger experten att pappan inte har samma krav 

som mamman har och något som anses naturligt för mamman blir något positivt ifall pappan gör 

samma sak. 

 

4.3 Vi Föräldrar 1996 
Nu börjar tidningen profilera mer på kändisar som berättar om sina familjer. Det skrivs mer om 

statistiska undersökningar där man jämför inkomster och sammanboende. Artiklarna blir  mer 

lättsamma där man har kvar vissa ämnen som ekonomi och budget, tester av till exempel barn- 

stolar men också utökning med matrecept, astrologi för barnen, modereportage och inredning. 

Artiklarna har blivit mindre personliga när man frågar ut människor hur de tänker och gör, men 

mer specificerade som till exempel hur familjer gör med tvillingar, och mer fokusering på små 

barn. Tidningen riktar sig mer till kvinnor och börjar skriva om hur man får fin hy fort, hur man 

efter att fött barn ska bli snygg igen. Tar upp problem som man som förälder kan möta på jobbet 

med chefen (småbarnsmamman). Fokuserar mycket på själva graviditeten om amningen och den 

första perioden. Den ensamstående föräldern (oftast en mamma) får större fokus och det är oftare 

mammorna som intervjuas, även om frågor som inte är könsrelaterade.  
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4.3.1 Den rådande tidsandan 

Under 90-talet har många män svårt att hantera ambivalensen de känner inför den “traditionella“ 

som den “nya mansrollen“. Man tvingas inse att män och kvinnor lever i olika världar och att 

mamman är den som har störst ansvar för barnet. En del män börjar söka sina rötter i en 

arketypisk manlighet. (Berg, Johansson, 1999 s.40) Samhället ger fortfarande männen större 

fördelar och förtjänstmöjligheter än kvinnor på arbetsmarknaden och detta bidrar till att männen 

ges större försörjningsansvar. (Bäck-Wiklund, Johansson, 2003 s.147)  

 

4.3.2 Bilden av 90-talets pappa 

Den bild av pappan som blir mer tydligare än under 70 och 80-talet är att nu målas pappan upp i 

en mer negativ bild. Kvinnan är den som uppfostrar barnen, medan när mannen väljer att göra det 

är det inte lika acceptabelt, eller så avstår han. I artikeln Barn på krigsstigen skriver man om 

trotsiga småbarn och om hur föräldrafreden sätts på prov. Hemma kastar sig Sven på golvet i 

köket och skriker att han vill ha glass. Hans mamma säger att han får vänta till efter maten. ‘Jag 

vill inte ha äcklig mat!’. Men mamma och son är lika envisa. Sven är på väg att få nästa 

hysteriska utbrott när pappa kommer hem. ‘Nu får du ta hand om din unge’ skriker hans mamma 

och lämnar köket. Snart är det tyst och lugnt och efter fem minuter hör hon hur Sven skrattar 

tillsammans med sin pappa. Hon kikar in i köket. Sven har fått en glass! Hon blir ursinnig på sin 

man. ‘Du ska alltid göra det så lätt för dig! Du förstör allt jag jobbar för! Ska Sven bli lika 

bortskämd som du är?’ skriker hon, slår igen dörren och hör inte hur maken replikerar: Vad då 

bortskämd? Du, om någon är bortskämd! Din vilja är lag... (Vi Föräldrar nr 3, 1996 s.38-40) Här 

beskrivs pappan som en person som leker, lirkar och gör andra lustbetonade sätt att få trotsbarnen 

dit dem vill, medan kvinnan tycker att mannen ska sätta klarare gränser. Den här artikeln 

använder sig av fiktiva föräldrar och visar på hur mannen och kvinnan har olika åsikter om hur 

barnet ska uppfostras.      

     Artikeln Lita på pappa! ställer frågan om en pappa är lika bra förälder som en mamma.  Där 

har man intervjuat föräldrarna Anna och Mats, där Mats en kväll tog med sig sin baby på krogen. 

Mats tyckte att den enstaka gång som nu Alice utsattes för rök kompenseras av en massa annat 

bra som hon fick istället, nämligen den sociala miljön, där hon blev sedd av människor. För 

honom var det  fullständigt naturligt att gå dit han ville gå, även om Alice var med. Detta var 

något som mamman Anna inte gillade.  – Jag blev så upprörd, säger Anna med eftertryck. Det 
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kändes fysiskt i mig att han hade gjort fel! Artikeln fortsätter att beskriva att mammor håller 

barnen nära sig och genast lyfter upp den när de har ramlat, medan pappor skjutsar iväg dem, att 

barnet själv reser sig upp och leker vidare med en pappa i närheten ifall de ramlar. Men att det är 

lika kärleksfullt. (Vi Föräldrar nr 6, 1996 s.20-22) Artikeln speglar att mannen och kvinnan har 

olika syn på hur man tar hand om barnet och som ett exempel på ifall man kunde lita på pappan 

valde man att ge en bild där mamman blev upprörd av pappans beteende. 

     I En närvarande pappa intervjuas journalisten och tv-mannen Erik Blix som får svara på och 

berätta om vad han tänker på i sin roll som pappa till två små barn. När min generations pappor 

fostrades kom hela det där ‘mjukispappaidealet’, men sedan svängde det om och då kom den 

starke mannen som skulle vara stor och tyst och lite farlig, de klassiska manliga attributen kom 

tillbaka. På något sätt hamnade jag mittemellan, jag känner mig inte riktigt hemma hos någon av 

dem. (Vi Föräldrar nr 2, 1996 s.16) Här ser vi det Giddens pratade om hur moderniteten påverkar 

tänkandet att försöka gå från traditioner och skapa något nytt, men att då veta vad det nya är blir 

svårt. Fast det är fortfarande den starka förankringen i traditionerna, mannen ska tjäna pengar och 

vara stor och stark. 

     Artikeln Här sitter han och tar ansvar handlar om att mannen väljer att låta sig uppslukas av 

sitt arbete när barnet kommer. Ingen jobbar så mycket som småbarnspappan. Göran är 33 år och 

bor tillsammans med en några år äldre kvinna. Tillsammans har de en dotter på tre år. Göran 

tycker att män och kvinnor reagerar väldigt olika på att få barn.  – Kvinnor börjar genast reda 

bo, medan män plötsligt börjar tyngas av försörjningskrupp. Man börjar få idéer om att ‘någon 

gång i livet ska jag släpa ihop till något’. Men visst kan det kännas lite orättvist när man tycker 

att man tar ett tungt ansvar och sen får skit för att man aldrig är hemma. Författaren Maria 

Modig kommer till tals och säger: Mannens sätt att jaga ihop saker är en instinkt. När barnet 

kommer överfalls pappan av en lust att låta familjen växa och bli trygg. Fredrik som är 37 år och 

tvåbarnspappa jobbar runt 50 timmar i veckan. – Men jag försöker hålla helgerna fria, säger han. 

Att han jobbar så mycket har inte varit ett försök att fly hemifrån. Nej, han har nog drivits mer av 

ambition, varit mitt i karriären, menar han. Och så behövs pengarna. (Vi Föräldrar nr 5, 1996 

s.48-51) Här ges bilden av att arbeta och försörja familjen är en instinkt och även att pappan 

fokuserar på karriären. En liknande syn får man i artikeln Ha barn och gå i skola där intervjuas 

föräldrar som pluggar samtidigt som de har barn. Mattias som blev pappa för tre år sedan säger  

 – Jag kände att det fanns annat än kroglivet och jag frågade mig ‘vad ska jag bli när jag blir 
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stor’, säger Mattias. Jag vill vara en förebild, en som kan hjälpa Arvid med läxorna och de 

frågor han har. Inte minst för att det idag finns en tärande arbetslöshet och dålig ekonomi i 

samhället, vill Mattias att sonen i framtiden ska se att hans pappa kunde, han blev det han ville. 

Inget är omöjligt. (Vi Föräldrar nr 8, 1996 s.18) Återigen kommer fokusen på arbete. Vad Mattias 

vill är att hans barn ser honom som en förälder som kan försörja sin familj, hans identitet är hans 

arbete. 

     I Då jag verkligen blev Pappa kommer pappor till tals om hur känslan av faderskap kan dröja. 

David Öhman, 30 år beskriver hur han mer var till stöd och hjälp åt sin fru än en pappa. Med 

sedan var han hemma med sin dotter i fem månader och då försköts balansen lite. Jag är glad att 

jag fick vara hemma med Louise. Man får en helt annan helhetssyn när man är med sitt barn från 

uppvaknandet till det att barnet går och lägger sig. När man jobbar på dagarna ser man bara 

lösryckta moment. Just nu tycker Louise att jag är väldigt stor och stark och duktig. ... Louise är 

fast förvissad om att pappa kan laga allt. Jonas Lemke, 27 har två småbarn. Han hade inga 

problem med att känna sig som pappa på en gång. Jag var den första bland mina kompisar som 

blev pappa. Nu först börjar de andra få barn, så jag har blivit den verkliga experten. Jag skulle 

gärna sitta och bara prata barn med kompisarna en kväll, men tyvärr gör ju inte killar det så 

ofta. (Vi Föräldrar nr 8, 1996 s. 28-30) Den ena pappan väljer att vara hemma och får bättre 

relation till sitt barn, men vill ändå ses som stor och stark. Den andra pappan låter bli att diskutera 

sina barn och det kan ha att göra med att mannen inte ska visa en sån sida. 

     Artikeln Bara ögon för mamma skriver om hur nyfödda ser. Undersökningar visar att redan 

ett två dygn gammalt spädbarn hellre tittar på mamman än på en främmande kvinna. Mamma, du 

är barnets ögonsten! I det här läget kan den nyblivne fadern undra vad han ska vara bra för. 

Men för barnet är pappan också en viktig person. (Vi Föräldrar nr 6,1996  s.13-14) Här beskrivs 

mamman som det allra viktigaste för det nyfödda barnet och att pappan blir lämnad utanför. Att 

skriva att pappan också är en viktig person verkar inte vara något som är självklart. 

     På 90-talet började man även fokusera mer på pappan och på de frånskilda eller ensamstående 

papporna. Artikeln Öppet hus för män & barn  handlar om förskolan Pappis, där mammor inte får 

vara med.  Pappa Henrik är där med sin dotter. Henrik förklarar nästa lite förläget att han ju inte 

är hemma så mycket under veckorna, det blir inte så många stunder med Maja. Därför tycker 

han det är så bra att gå hit till Pappis, mamma får ledigt och han får några nära timmar med sin 

lilla flicka... Förskolan Pappis startade för att ge frånskilda pappor någonstans att ta vägen när det 
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är deras helg med barnen. Att hitta ett ställe där  det finns kul saker att göra och andra pappor att 

träffa. Men de allra flesta just denna lördag är gifta pappor som vill ha en egen stund med 

barnen och ge mamma lite ledigt. (Vi Föräldrar nr 11, 1996 s. 50-51) Den här artikeln tar upp hur 

pappor behöver skapa sig ett eget rum, borta från mammorna, där de kan umgås med andra 

pappor och vara själva med barnen. 

     Lars Gunnarsson skriver i boken Faderskap i tid och rum om pappors sociala nätverk, där han 

har tittat på hur sociala relationer är betydelsefulla för män i rollen som pappa. Att kunna se 

andra pappor ta hand och leka med sina barn gör det lättare att ta till sig en ny roll och gör det 

även legitimt att vara en aktiv pappa. (Hwang, 2000 s.68)  

      

4.4 Vi Föräldrar 2005 
Tidningen har nu valt att fokusera på barn från 0-6 år. Tidningen fortsätter med att ha artiklar där 

kända föräldrar intervjuas och olika teman som matlagning och recept, kropp och hälsa, 

konsumentråd, barnmodereportage, aktiviteter med barn och barnvänliga resmål. Artiklar om 

förändringar, exempelvis flytta till landet, på grund av barnen. Tar upp problem med små barn 

som är vakna på nätterna, får vredesutbrott och oron ifall ens barn är tillräckligt populära bland 

sina kamrater. Skriver om dagisbarn och skilsmässor och om andra kulturer och hur de uppfostrar 

sina barn. Fler artiklar där pappor får berätta hur dem gör med sina barn. Skillnaden är att istället 

för att prata om att pappor ska vara hemma med sina barn och ge enstaka exempel, så får man nu 

läsa om pappor som är hemma med sina barn och pratar om det. 
 

4.4.1 Den rådande tidsandan 

Under 2000-talet har det framkommit att genom att män har en starkare maktposition har de en 

större valfrihet än mammorna i olika åtagande som rör hem och barn. Männen har ökat sin del i 

de mer roliga delarna av föräldraskapet, men lämnar de mer tråkiga till kvinnan. Idag finns det 

både den relativt traditionella uppdelningen där mannen står för försörjning och i viss mån olika 

fritidsaktiviteter med barnen, medan andra har skapat ett mer flexiblare familjeliv där mannen 

och kvinnan delar på ansvaret i hemmet och barnen. (Bäck-Wiklund, Johansson, 2003 s.151,156)  
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4.4.2 Bilden av 2000-talets pappa 

Det som tidningen Vi Föräldrar skriver om i 2005 års nummer ger en kontrast mellan de män som 

väljer att förändra sin livsstil och de mer traditionella. Det finns de som flyttar och byter jobb för 

att skapa en bättre relation med sin familj. Familjer som tar till experthjälp för att förändra sin 

vardag, männen som tänker medvetet på sina val och väljer att arbeta och gruppen som påverkas 

av andra män och väljer arbete och fritid framför samvaron med familjen. Att frångå traditioner 

och välja sin egen livsstil ger artikeln Pappa, har du tid? insyn i. Jörgen Larsson har valt bort 

karriär- och konsumtionsstress och satsar på familjen istället.  – Jag vill inte känna mig som en 

assistent till min fru en gång till, säger han. Därför är jag föräldraledig först den här gången. 

Det går ju bra eftersom Sara inte ammar. När han försöker förklara varför så få pappor tar ut 

föräldraledighet säger han. De är rastlösa. Det är en stor omställning att sluta jobba och gå 

hemma och ha småtråkigt. Det är först när man kommer riktigt nära sina barn som man är villig 

att ställa om. (Vi Föräldrar nr 1, 2005 s.64-66) Familjen Björk/Sjögren valde att ta hjälp av en 

familjeterapeut i artikeln Färgschemat löste våra familjegräl och de fick lära sig att använda 

färgschema för att förändra sin tillvaro och tid med sig själva och barnen. Vi tittar på schemat. 

Fortfarande är det Patricks egen tid, den gula, som tar mest plats. Patrick tycker att det är lagom 

mycket gul färg på schemat. Han har ett stort behov av att träna och att umgås med sina 

kompisar. Att natta barnen var det andra stora problemet för familjen. För att undvika gråtande 

barn blev det mamman Camilla som fick natta dem. För Camilla var det irriterande att aldrig få 

vara själv på kvällen och för Patrick var det frustrerande att alltid väljas bort vid nattningen. (Vi 

Föräldrar nr 3, 2005 s.52-53) Utifrån teorin om maskulinitet har pappan valt att förhandla med sin 

kvinna om hur fördelningen i hemmet ska se ut. Däremot har han inte varit helt villigt utan väljer 

att prioritera sitt eget liv, sin sport och sina kompisar framför familjens. I och med att pappan 

väljer bort att vara hemma mer med barnen får det påverkningar i relationen med dem. 

     Giddens konstaterar att det inte längre på samma sätt som förr är så självklart över hur  

familjelivet ska organiseras. Den tidigare tydliga rollfördelningen i familjen har ersatts med den 

“förhandlande familjen”, där fasta normer för vem som ska göra vad, när och hur saknas. 

(Roman, 2004 s.133) Utifrån Giddens teori om livsstilar kan det tolkas som att mannen, pappan i 

familjen har valt sin livsstil som påverkas av dem han interagerar med och att bandet till sina 

kompisar och sporten blir en livsstil han föredrar. 

     Föräldrarna Fredrik och Malin som har två barn tillsammans intervjuas i Med barnen kom 
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städgrälen. Fredrik är den som avskyr att städa och han säger: – Jag lägger gärna mer än fyrtio 

timmar i veckan på mitt arbete. Den tid som blir över vill jag umgås med barnen och Malin. Om 

jag jobbade mindre skulle jag nog ändå inte prioritera städning. Men jag älskar ungar, jag har 

gärna huset fullt av Elsas lekkamrater och ägnar väldigt gärna tid åt att leka. (Vi Föräldrar nr 4, 

2005 s.76-77) Här är ett exempel där mannen väljer att låta arbetet komma först. I umgänget med 

barnen beskriver  han “att leka” som det man gör när man umgås med barnen. 

     Kvinnor har från 1950-talet kraftigt ökat sitt deltagande i yrkeslivet, men det är nästan 

uteslutande kvinnorna som tar ut merparten av föräldraledigheten och arbetar deltid. Småbarns- 

papporna förvärvsarbetade mer än andra män och deras frånvaro från hemmet är som störst när 

barnen är små. (Roman, 2004 s.78) 

     I artikeln Ett år efter magen får tre par berätta hur det blev efter att barnet föddes. När de tre 

papporna talar om att vara pappaledig skriver Vi Föräldrar: Samuel tänker vara pappaledig till 

hösten om det fungerar med hans jobb. Erik; Jag skulle vilja vara ledig på heltid med Max men 

det fungerar inte så bra med den tjänst jag har, säger Erik. Lars har inte planerat att vara 

föräldraledig, då det är mindre fördelaktigt ekonomiskt. En mamma pratar om att man inte längre 

har någon egen tid. Erik har sina basketträningar och matcher. Han kan fortsätta livet som det 

var innan. Jag missunnar honom inte det, men ibland är det bittert. Helena träffar mammorna 

från föräldragruppen regelbundet. Erik träffar papporna som organiserat en studiecirkel om 

föräldraskap. – Det är intressant att höra hur andra har det, säger Erik. (Vi Föräldrar nr 5, 2005 

s.21-23) Alla tre papporna väljer att låta arbetet bestämma än att själva förändra sin livsstil. De är 

fortfarande inriktade på det traditionalistiska tänkandet att de som män ska försörja familjen. Fast 

som Erik berättar är han intresserad av hur andra har det och vill vara medveten om hur andra 

väljer att göra. Att skaffa barn blir till stor del kvinnans uppgift, medan mannen har ett val. 

     Artikeln Min pappa är bäst i världen skriver man om hur det fungerar att vara pappa och 

elitidrottsman. Fotbollsspelaren Niclas Andersson säger: – Men det är ju många yrken som man 

reser mycket i och jag tycker att jag har mycket tid med mina barn. Vi leker en hel del. Henrik 

Nilsson kanotist säger: Sen finns det nog en orsak till att man inte pratar så mycket om barn och 

det är att det inte inger så mycket respekt att ha en liten bebis runt sig. Idrottsmän vill nog 

uppfattas som tuffa individer. (Vi Föräldrar nr 4, 2005 s.22-25) Maskulinitet har en stor del i hur 

mannen vill att andra ska se på honom, och även om det idag kanske är mer accepterat med att 

vara lite mjukare och barnorienterad är detta något som inte verkar fungera i sportvärlden på 
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samma sätt. Fotbollsspelaren Niclas definierar att leka med barnen är att umgås, men säger 

ingenting om de andra vårdande delarna som också innebär att man är med barnen. 

     Artikeln Har vi inte kommit längre? skriver om att pappor bara tar ut en liten del av föräldra- 

dagarna. – Den största utmaningen i framtiden är att pappor ska bli lika mycket förstaförälder 

som mammorna, och då tror jag att de måste vara hemma mer när barnet är riktigt litet.  Vi 

Föräldrar skriver om forskning som visar på att arbetsgivaren verkar tycka att en pappa som 

stannar hemma med barnet inte är någonting att satsa på. Utredaren Karl-Petter Thorwaldsson 

kommer till tals: Idag säger jag spontant att mammornas ovilja att dela med sig av dagarna är 

ett större problem än pappornas ovilja att vara hemma. (Vi Föräldrar nr 6, 2005 s.54-56) 

     I artikeln Män har blivit bättre på att ta plats som förälder säger terapeuten Johan Englén att  

 – Jag kan se att dagens män tar större ansvar för sina barn, både biologiska och eventuella 

styvbarn.  – Männen har definitivt blivit bättre på att formulera sina känslor och ta plats som 

föräldrar, säger Johan Englén. (Vi Föräldrar nr 9, 2005 s.43) Vi Föräldrar belyser att pappan 

börjar ta mer ansvar i hemmet men att det som hindrar dem är mammorna.  

     Artikeln Är du en curlingpartner? tar upp hur en del gör allt för sin familj.  – Få män är sämre 

än kvinnor på att ta hand om barn, konstaterar hon. För att utveckla kunskap om vad barnet 

behöver måste de få vara helt ansvariga för barnets omvårdnad. Det klarar en normal man, 

likaväl som en normal kvinna gör det, förklarar Ylva Elvin-Nowak, filosofie doktor i psykologi. 

(Vi Föräldrar nr 10, 2005 s. 52) Att ta hand om en familj är inte något som den ena ska göra, utan 

båda har samma förutsättningar att klara av samma saker. Att kvinnorna ändå väljer att göra allt 

undergräver mannens roll som pappa. 

     Artikeln Som ensamstående pappa får jag mer uppmärksamhet handlar om Mårten Lindahl 36 

år som har sonen Alvin 4 år. En man förväntas inte ensam ta hand om sina barns uppfostran. 

Något som blir tydligt både i kontakten med myndigheter och människor i ens omgivning, säger 

Mårten. När han förklarar för omgivningen att han är ensamstående pappa möts han ofta av Oj, 

det är ovanligt, hur klarar du det? (Vi Föräldrar nr 12, 2005 s.28-29) Det är inte bara i hemmet 

som mannen blir behandlade som att de inte är lika kapabla som mamman, utan även samhället 

och myndigheterna är fortfarande kvar i traditionen att vårdnaden och omsorgen om barnen är 

mammans lott. 

     Lars Gunnarsson säger i boken Faderskap i tid och rum att antalet ensamstående fäder har 

ökat de senaste decennierna och det har skapat en rollförnyelse. Där tvåföräldersfamiljer 
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förhandlar och kompromissar så förhandlar den ensamstående pappan möjligtvis med sitt eget 

samvete. Att vara ensampappa är ändå en normavvikelse och detta gör att man kanske omyndig- 

förklarar pappan i hans nya roll. (Hwang, 2000 s. 90) 

 

5 Slutsatser 
Den bild som tidningen Vi Föräldrar förmedlar av pappan belyser många olika aspekter. Den 

traditionella pappan från Parsons teorier där männen står för familjens försörjning och kvinnan 

för omsorgen. Giddens teorier om livsstilar där familjer försöker hitta sin egen väg över hur de 

ska vara och Connells teori om maskulinitet som en form som förändras och påverkas av 

omgivningen och därmed sätter normen för vad som är accepterande.  

     Där kvinnor har haft en starkare tradition att ta hand om omsorgen för familjen kliver nu  

mannen in i en roll där de kanske upplever att de famlar lite i  mörkret efter hur de ska hitta sitt 

sätt att vara en mer aktiv pappa. Att vara pappa är en roll som kan vara svår att ta på sig, då det 

finns få förebilder att ta efter. Kvinnan har en traditionell roll om omsorgen och hennes sätt att 

göra blir normen, vilket  försvårar pappans sätt att ta sig an uppgiften. Detta innebär även att 

mannen kan välja ut de bitar han vill ha, exempelvis fokusera på att leka med barnen och vara 

med på deras fritidsaktiviteter. Maskuliniteten som är under en pågående förändring, påverkas av 

de traditioner och de miljöerna personerna befinner sig i, och kan möjligtvis ge en förståelse för 

hur en del pappor väljer att vara hemma, medan andra fortfarande ser sig som försörjare och inte 

vill stå för omsorgen. Detta påverkas av den omgivning de befinner sig i och vilken syn och 

inverkan den har på dem. Alla dessa aspekter går att läsa från 70-talet till 2000-talet. 

     Bilden av pappan har under de senaste trettio åren till viss del förändrats i tidningen Vi 

Föräldrar. 70-talet visar på vilka problem som uppstår när pappan försöker ta på sig rollen som 

den vårdande. Pappan är ofta ensam och förvirrad och blir ifrågasatt i sin roll som pappa, av 

samhället och av mamman. Experter talar om att det är viktigt att pappan tar del av barnet, men 

att det kanske beror på osäkerhet. Under 80-talet framställs pappan som den som ska stå för det 

roliga, för lekarna och upptågen. Här säger en expert att mamman står för omsorgen och pappan 

är den utåtriktade som är den som leker med barnen. Experten säger även att hon tycker att unga 

pappor engagerar sig ända från början, men att de inte utsätts för samma krav som mammorna 

gör. 90-talets pappa belyses som en förälder som inte gör på samma sätt som mamman i att 

umgås med barnen och uppfostra dem. De blir då ifrågasatta, såsom på 70-talet, som förälder och 
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det blir lättare att hitta identiteten i att vara den som arbetar och försörjer familjen. Bilden av den 

frånskilde och ensamstående pappan börjar nu dyka upp. 2000-talets pappa visar bilden av en 

person som lägger stort värde i att arbeta och ha en fritid och att inte uppfattas som maskulin om 

de pratade om sina barn. Pappor verkar även ha det svårt när det gällde arbetsgivarens syn på 

dem. Att det inte var accepterat att ta ledigt för att vara hemma med barnen. De expertutlåtanden 

som tidningen skriver om säger att både mannen och kvinnan är lika bra på att kunna ta hand om 

sina barn och att män har börjat ta större ansvar hemma, men att det hinder som ofta finns är 

mammans ovilja att dela med sig 

 

5.2 Jämförelse med tidigare forskning 

I jämförelse med vad Hagström och Plantin kom fram till i sin forskning av pappor visar min 

uppsats samma slutsatser. Det fokuseras mycket på hur det är att bli mamma, men motsvarande 

för hur det är att bli pappa kommer inte fram på samma sätt.  Däremot när Hagström skriver att i 

tidningen Vi Föräldrar använder man sig av en humoristisk ton har jag själv inte kommit fram till 

samma resultat, däremot blir pappan gärna definierad som en person barnen leker med, både av 

experter och av föräldrar själva. Hagström skriver att bilden av fäder och faderskap förändras 

senare i veckotidningar beroende på att utgivarna inte vill ha för avvikande åsikter mot den 

rådande normen, men i jämförelse med den rådande tidsandan och vad Vi Föräldrar skriver visas 

ungefär samma bild upp i min uppsats. 
 

5.3 Avslutande reflexioner 
Under skrivandet av denna uppsats kom det fram att samma diskussioner som vi har idag om 

föräldrar, uppfostran och papparollen fanns redan på sjuttiotalet och även om en förändring har 

skett av bilden av pappan finns det traditionalistiska tänkandet kvar i stor utsträckning. Jag tycker 

att det kan vara intressant att tänka tvärtemot de uppfattningarna man får. Att det kanske finns 

mammor som känner likadant som papporna, att de inte kan, att de inte är bra, men som ändå 

måste för att det är deras roll. Det kommer inte fram i texterna. Man skriver inte på samma sätt 

om  mammor som inte har tid för sina barn. För kvinnor anses det naturligt att  vara den som står 

för vård och omsorg men inte för männen.  
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