
 

 

 

Examensarbete 15 hp – kandidatnivå 

Journalistik 

Från husmor till yrkeskvinna 
En kvalitativ analys av moderskap i magasinen 

Husmodern och Mama 
 

 

  

Sara From 

Charlott Drottz 

 

Journalistik och medieproduktion, 

180 hp 

Höstterminen 2011 

 

Handledare: Titti Forsslund 



 

 

 

  2 (67) 
 

Abstract 
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Title: From housewife to working woman – a qualitative study of motherhood in the 

magazines Husmodern and Mama.   

Level: BA Thesis in Journalism 

Location: Linnaeus University 

Language: Swedish 

Number of pages: 48 

 

Our purpose with the study was to investigate how the image of a mother’s role is 

created by the magazines Mama and Husmodern. Mama is an existing magazine, but 

Husmodern ceased to exist in 1988. Both magazines focus on children, fashion and 

housework. We wanted to know what qualities you need to become a good or a bad 

mother. Also who is allowed to give advices on motherhood? We compared the 

magazines to find out how the mother´s role has changed over time. For that we 

used six issues of Mama from the year 2011, and six issues of Husmodern from the 

years between 1941 and 1959.  

 

The result of the research shows that mothers, now as well as in the 1940-1950's, are 

expected to put their children first. Nowadays, in Mama’s context, she is also 

expected to work. It is no longer socially acceptable to live as a housewife, which 

was the ideal in the magazine Husmodern. The result also shows that mothers, 

according to Mama, are in a constant state of stress. The magazine tries to offer them 

solutions for their stress-related problems. Husmodern on the other hand, puts a 

greater emphasis on moral, and offers the readers their moral values.  

 

 

Keywords: Gender, gender role, motherhood, journalism, children, women 

magazine, stereotypes  
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1. Inledning 

 

En moder är en person som älskar, vårdar och tar hand om sina barn. Hon vakar över dem och ser 

till att de har allt de behöver. Hon stannar hemma och lägger all sin tanke och energi på att barnen 

får sina behov uppfyllda och att maken kan komma hem till ett lugnt och behagligt hem. Ordet 

moder är synonymt med omsorg och födsel. Eller. En moder är en person som ser till att hennes 

familj har mat på bordet samt pengar till förnödenheter och nöjen. Hon ansvarar för familjens 

lycka. När hon inte är på konferensresa kopplar hon av med en tur på golfbanan. Hon behöver inte 

bekymra sig för disken eller tvätten, hennes make sköter det. Barnen går inte på dagis, modern 

tjänar tillräckligt med pengar, så maken kan stanna hemma och utföra omsorgsarbetet. Ordet 

moder är synonymt med karriär och makt. (Våra egna scenarion om två olika sorters moderskap.) 

 

Det finns många åsikter om hur en mamma bör vara. Vid olika tidpunkter i vår historia har 

det skapats variationer på den socialt konstruerade mamman och hennes roll i familjen. Huruvida 

hon ska vara hemma med barnen eller om hon ska arbeta (Ahrne & Roman, SOU 1997:139). Redan 

i mitten av 1800-talet fanns det journalistik i Sverige i form av kvinnotidskrifter som gav tips och 

råd till kvinnor (www.ne.se, 2011-11-09). Det var allt från vilka hudprodukter man skulle använda 

för att hålla sig ung, till hur barnuppfostran skulle skötas. I dag har mediekonsumenten många 

magasin att välja mellan. Magasinen om föräldraskap blir fler och vi anser att de är frikostiga med 

råd om hur barn bör bli behandlade och hur en kvinna bör vara för att bli en perfekt moder. Hur 

mediernas innehåll påverkar konsumenterna är svårt att mäta. Men de som har forskat kring mediers 

dagordning, som Lippmann och Klapper, har kommit fram till att medierna kanske inte direkt säger 

åt oss vad vi ska tänka. Däremot bestämmer medierna vad vi ska tänka på eftersom de är med och 

bestämmer dagordningen (McCombs, 2004). 

Vi tror att det inte finns en väsentlig skillnad mellan hur magasinen framställer mammor i 

dag jämfört med förr. Kontexten för mödrar har förändrats, samhället utvecklas. Men vår 

förutfattade mening är ändå att kravet på hur kvinnor ska vara som mödrar liknar hur kraven såg ut 

för 70 år sedan. I den här uppsatsen kommer vi att undersöka vem en mamma är i magasinen Mama 

och Husmodern och vilka hennes plikter är. Vi vill få en bild om hur en moders roll kan ha sett ut 

över tid och hur den kan se ut i dag. Husmoderns första utgåva publicerades år 1917. Syftet med 

tidsskriften var att lära kvinnor hushållsarbete under krigsåren. Senare började de ge mer tips om 

barnuppfostran (http://runeberg.org, Nordisk familjebok 1876 – 1926, 2011-11-09). Magasinet 



 

 

 

  6 (67) 
 

Mama publierades för första gången år 2003. Det riktar sig till ”den moderna mamman” 

(www.mama.nu, 2011-11-09 ) och det fokuserar på allt från barnmat till mode.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur magasinet Mama och framställer mammarollen. Hur man ska 

vara som mamma och vem som passar in i den specifika modersrollen. Vi vill också jämföra hur 

mammarollen har förändrats över tid och det gör vi med hjälp av tidskriften Husmodern, med fokus 

kring 50-talet. Husmodern kommer undersökas på samma sätt som Mama. Vi vill studera om det 

finns några återkommande inslag. Även om vi inte ska undersöka pappans roll så ska vi använda 

oss av den för att kunna sätta mammarollen i ett större perspektiv och jämföra de olika 

föräldrarollerna. Till exempel hur mycket magasinen räknar med pappan i rollen som förälder. Vår 

forskning är viktig eftersom de flesta människor blir föräldrar och det är en stor del i livet. Vi anser 

att de signaler som medier sänder ut både kan bli krav och exempel på hur vi ser på föräldrarollen 

idag. 

 

Vår huvudfråga för studien blir: 

• Vilka bilder förmedlas om hur man ska vara som mamma i magasinen Mama och Husmodern? 

 

För att finna svaret på frågan kommer vi att använda oss av tre mer detaljerade frågeställningar 

• Vad lyfts upp som bra moderskap och vad är dåligt moderskap? 

• Vilka får uttala sig om mammarollen?  

• Vad finns det för likheter och skillnader mellan Husmodern och Mama i framställningen av 

moderskap? 

 

Vi vill göra en genomgående studie av mammarollen. Papparollen kommer därför inte ha stort 

utrymme i den här studien. Det är ett medvetet val vi gör på grund av att materialet skulle bli för 

omfattande för en kandidatuppsats. Rollen som pappa kommer oundvikligen finnas med i 

bakgrunden i alla fall även om den inte är med i våra frågeställningar. 

 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Det här är Mama 
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Mama grundades år 2003 och är ett livsstilsmagasin för mammor. Den innehåller artiklar om 

mammahistorier, mode, skönhet, mat, resor och inredning. Magasinet ges ut av Bonnier Tidskrifter 

och utkommer 14 gånger per år med en upplaga på 55 500 exemplar. Enligt Orvesto Konsument 

hade Mama en räckvidd på 117 000 personer under år 2010. Mama finns även som webbupplaga på 

adressen www.mama.nu. (www.bonniertidskrifter.se, 2011-11-10). 

 

2.2 Det här är Husmodern 

Tidsskriften Husmodern grundades år 1917 med syftet att lära kvinnor hur man sköter hushållet 

under krigsåren. Hemkonsulenten Thora Holm och journalisten Elsa Nyblom var grundarna till den 

veckovis utkommande tidsskriften. År 1920 blev Åhlén och Åkerlunds förlag de nya ägarna och 

upplagorna blev fler. Tidsskriften kom att innehålla mer än bara hushållning. Det var bland annat 

barnuppfostran och mode som var nya inslag. (http://runeberg.org, Nordisk familjebok 1876 – 

1926, 2011-11-09.) Senare kom tidsskriften att innehålla mer om kändisar och lades ner år 1988. 

 

 

3. Tidigare forskning och teorier 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning inom området kvinnor och moderskap. Sedan 

behandlas teorier kring att göra kön och hur könsstereotyper uppstår genom ständig återupprepning. 

Något som kan appliceras på hur magasinen upprätthåller eller motsäger rådande normer om hur 

kön framställs. Genus och medier tas också upp eftersom det är en vetenskaplig studie inom ämnet 

journalistik. Vilka som får synas i medier och hur journalister gör sig till allvetare, självutnämnda 

experter, går att applicera på vem som får uttala sig om modersrollen och på vilket sätt. Slutligen 

kommer teorier kring hur kvinnor tittar på kvinnor och hur läsarna identifierar sig med innehållet i 

medier. 

 

3.1 Tidigare forskning om kvinnor och moderskap 

Göran Ahrne och Christine Roman är författarna till rapporten Hemmet, barnen och makten (SOU, 

1997:139) som utgör en del i den statliga offentliga utredningen Ekonomisk makt i familjen. Deras 

uppdrag var att undersöka fördelningen av ekonomisk makt och resurser mellan kvinnor och män. 

De kommer fram till att det inte längre finns några starka normer om hur hushållsarbetet ska 

fördelas mellan makar och sambor. Däremot att föreställningar om föräldraskap är entydigare. 

 

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=6b108ec0a4d14b9d9613893308e81e80&URL=http%3a%2f%2fwww.bonniertidskrifter.se
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”När det gäller synen på föräldrarollerna är det annorlunda. Här vägleds 

handlingarna i hög grad av könsnormer. I synnerhet gäller detta förväntningarna 

knutna till moderskapet.” (SOU, 1997:139, s. 62) 

 

Det finns olika förväntningar på vad som är en så kallad bra mamma respektive bra pappa. Där 

pappan har större frihet att välja sin roll medan mamman förväntas sätta barnet i främsta rummet. 

Pappan kan välja att aktivt ta del i barnets uppväxt men kan också satsa på sin karriär och sitt 

yrkesliv. Det finns flera kulturellt accepterade sätt. Till skillnad från mamman där det första 

alternativet alltid förutsätts. (Ahrne, Roman, 1997). 

 

I Gullan Skölds avhandling Från moder till samhällsvarelse: vardagskvinnor och kvinnovardag 

från femtiotal till nittiotal i familjetidningen Året runt (1998) studerar hon veckotidningen Året runt 

med fokus på de vardagskvinnor som framställs i den. Med vardagskvinnor menar Sköld personer 

av kvinnokön som inte är kända eller offentliga. Hon skriver att man måste ha förståelse för att det 

är en veckotidning som studerats och att den inte kan förväntas vara i framkant och provocera. 

Traditionella och kommersiella faktorer spelar en stor roll för hur innehållet ser ut. Det vore helt 

enkelt fel att förvänta sig någon radikal kvinnosyn i Året runt. 

 

”Men även om det aldrig existerat någon nedskriven, gemensam policy för tidningens 

kvinnosyn, finns på grund av tidigare diskuterade traditionella berättarmönster och 

antagna läsarförväntningar en ideologisk bas för hur man framställt vardagskvinnor i 

gemen.” (Sköld, 1998, s. 355) 

 

Skölds tolkning av det samlade materialet är att kvinnan betonas vara specifik och skild från 

mannen. Helhetssynen på kvinnans roller har under 40 år fått fler aspekter och har blivit allt mera 

nyanserad. Dock menar Sköld att Ellen Keys tankegångar, kring att män och kvinnor ska vårda sina 

respektive egenskaper, fortfarande finns kvar i de journalistiska texterna. 

 

I den genusvetenskapliga kandidatuppsatsen Den respektabla modern – en diskursanalytisk studie 

av moderskapet (2009) skriven av Marianne Östlihn, undersöker hon hur en respektabel moder ska 

vara enligt samhällets normer. Hur moderskapet framställs i olika typer av föräldrainformation. 

Östlihn studerar föräldramagasin, råd från Barnavårdcentralen och Sjukvårdsrådgivningen. 

Uppsatsens resultat visar att det är en idealiserad bild av moderskapet som ges där kvinnan 

förväntas ha en god balans mellan rollerna yrkeskvinna och moder.  
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”Hon bör sätta modersrollen i första hand samtidigt som hon ska ha en lyckad karriär 

och sträva efter ett sundhets- och livsstilsideal”. (Östlihn, 2009, s. 31) 

 

Östlihn kommer också fram i sin slutsats till att kvinnan ska finnas tillgänglig för mannens behov 

och att hon ska vårda sin roll som hustru. 

 

3.2 Att göra kön 

 

”Att analysera kön utifrån ett verbperspektiv är att rikta strålkastaren mot människors 

aktiva handlingar – de handlingar som vi alla är inbegripna i hela tiden, i alla 

relationer och situationer.” (Elvin-Nowak, Thomsson, 2003, s.11) 

 

Donna Haraway (1999) menar att det finns ingenting särskilt förenligt med att vara kvinna som på 

ett naturligt sätt skulle binda samman alla kvinnor. Eftersom det i högsta grad är ett komplext 

begrepp skapat inom omstridda könsvetenskapliga diskurser och annan social praxis så kan 

tillståndet att vara kvinna inte ens sägas existera.  

I boken Genustrubbel (2007) ställer författaren Judith Butler bland annat frågan om det är 

möjligt att ha en föreställning om ett naturligt, biologiskt kön som inte redan är konstruerat som 

genus. Det vill säga att könet i sig själv är konstruerat. Hon skriver att vissa feminister har letat efter 

en tidigare eller senare utopi. Vad fanns före, och vad kommer efter patriarkatet? Hon sätter de 

utopiska tankarna i jämförelse med lagar. Hur såg det ut före lagen och var det legitimt att införa 

den? Hon håller inte med de feminister som letar efter utopierna, då hon anser att inga typer av 

hierarkier är eftersträvansvärda, inte heller matriarkatet. Hon refererar till Lévi-Strauss teori om att 

kön och genus är två olika saker. Kön är naturen och genus är kulturen. En kvinna föds med ett 

biologiskt kön, men senare så konstruerar hon ett genus som gör henne till kvinna. Butler menar att 

om Lévi-Strauss har rätt så finns könet före lagen. Könet är kulturens råmaterial. För Butler är 

genus onödigt och onaturligt, då det bara är konstruerat. Butler skriver om den heterosexuella 

matrisen (2007). David Gauntlett (2002) gör den överskådlig med en modell. De tre övre rutorna i 

modellen är den konventionella synen på kön. Att man föds med ett av de två kroppsliga attributen, 

som man eller kvinna. Med hjälp av kulturen bildas ett genus, man blir alltså maskulin eller feminin 

på grund av sina biologiska attribut. Därför har människan ett naturligt begär till det motsatta könet. 
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Den konventionella synen på kön talar för de heterosexuella normerna. Butler anser att de tre 

rutorna inte borde hänga ihop. Utan att synen på kön bör vara som i den undre modellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modell hämtad från Gauntlett, 2007 s.137. Översatt av oss.) 

 

Gauntletts (2002) modell av Butlers teori förklarar hennes argument att vi inte borde acceptera att 

kön, genus och begär hänger ihop utan att vi borde splittra våra föreställda samband mellan dem. 

Butler kritiserar den heterosexuella normen och menar att en kropp skapar en egen identitet som 

kan ha begär till vilken kropp som helst.  

 

3. 3 Könsstereotyper  

Talbot (2003) förklarar att stereotypisering innebär reducering och förenkling. En social och 

symbolisk ordning upprätthålls där det normala separeras från det onormala. Resultatet blir en 

uteslutning av det onormala och oacceptabla. Det som stereotypiseras som normalt blir accepterat 

och tvärtom. I vad Talbot kallar ”den receptionella praktiken” skapas och återskapas stereotyper 

men inga beteenden är fixerade. När kön stereotypiseras blir skillnaderna mellan kvinnor och män 

större och bidrar till förenklade föreställningar. På så sätt skapas även representationer av 

verkligheten. Talbot (2003, s.475) listar några motsatspar som är tänkta att karaktärisera kvinnor 

och mäns olika sätt att prata på. Där kvinnors språkbruk präglas av närhet och samhörighet och 

männens av distans och kontroll.  

Medkännande                                            Problemlösande  

Relationsbyggande                                    Rapporterande 

Lyssnande                                                  Föreläsande 

Privat                                                         Offentligt 

Samhörighetsskapande                              Statusmarkerande 

Du har ett fixerat 

kön (manligt eller 

kvinnligt)… 

… som kulturen 

gör till ett genus 

(maskulint eller 

feminint)… 

… som fastställer 

ditt begär (mot det 

motsatta könet). 

Du har en kropp. Du har eller 

skapar en 

identitet. 

Du kan ha begär. 
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Stödjande                                                   Motsättning 

Förtrolighet                                                Oberoende 

(Översättning av Edlund, Erson & Milles, 2007, s. 63) 

 

Kvinnornas beteende i den vänstra kolumnen är vårdande och har den idealiserade moderns 

traditionella kvalitéer medan männens egenskaper kan försvara manlig makt och dess privilegier. 

Genom att ständigt återupprepa dessa stereotyper menar Talbot att man till och med kan skapa 

beteenden som inte existerat från början. (Talbot, 2003).  Det är polariserade beteenden som står i 

kontrast till varandra. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att det exakt ser ut så här men Talbot 

ger ändå en bild hur män och kvinnors språkbruk kategoriseras och hur språkbruket tilldelas utefter 

kön.  

 

3. 4 Genus och medier 

Maria Edströms avhandling TV-rummets eliter: föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion 

(2006) handlar om hur kön och makt hänger ihop och hur det på olika sätt gynnar eller missgynnar 

möjligheten för kvinnor att nå maktpositioner. Vilka som får synas och uttala sig. Edström studerar 

i avhandlingen en veckas TV-utbud under kvällstid i SVT och TV4. Hon kommer fram till att det är 

stora skillnader mellan eliters synlighet och att elitpositionerna är mansdominerade. Edström ser 

elitpersoner i alla genrer men representationen skiljer sig åt beroende på vilken genre det var. Till 

exempel att andelen kvinnliga eliter är lägst i sporten och högst inom fiktionen. Edströms forskning 

kring vilka som får synas går att applicera på vem som får uttala sig om modersrollen.  

 

I medieforskaren Anja Hirdmans avhandling Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i 

Veckorevyn och Fib aktuellt (2001) belyser hon de mediala definitionerna av feminint och 

maskulint. Hirdman undersöker problematiken med föreställningar om genus och hur det 

produceras och förmedlas beroende på vilken publik veckotidningarna riktar sig till. Det personliga 

tilltalet finns också med där hon menar att veckopressen har ett gemensamt drag när de tilltalar sina 

läsare. Sådant som är personligt, privat och berör. ”Det personliga förekommer på olika nivåer: i 

publikens användning, i temat och i formen” (2001, s. 17). Hirdman intresserar sig för hur medier 

skapar band till publiken genom att studera vilka tekniker och retoriska grepp de använder. 

Slutsatsen blir att det finns två journalistiska tendenser som kan avläsas i veckotidningarna som 

undersökts. Dels möjligheten för läsaren att få smygtitta, dels den allvetande journalistikens 

funktion.  
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”Den publika figur tidningarna skapar och sedan tilltalar är ett slags narcissistiskt 

destillat, ständigt upptagen med att förändra eller tillfredsställa det egna jaget. Detta 

betyder inte att publiken är en viljelös massa som villigt låter sig korrumperas av 

medier. Det är snarare ett inriktat samspel där den lockelse de erbjuder är illusionen 

av igenkännande, av att vi själva deltar och blir sedda.” (Hirdman, 2001, s. 282) 

 

Enligt Liesbet van Zoonen (1994) används två begrepp inom kulturstudieperspektivet, förvrängning 

och socialisation. För många feminister är förvrängning ett nyckelbegrepp för förhållningssättet till 

medier. Det kan vara en snedvriden representation av kvinnor i medier men också orealistiska bilder 

av hur kvinnor är och ser ut. Vad som är realistiskt kan dock vara problematiskt att definiera 

eftersom begreppet är relativt. (van Zoonen, 1994).  

 

“[...] as we are born and raised into this world we learn to think, feel and express ourselves 

with the linguistic means socially available. Of course we can invent our own words and 

symbols, but nobody would understand us.” (van Zoonen, 1994, s. 32) 

 

Kön bör inte förstås som en fast egenskap utan som en pågående process. Därför är en människas 

identitet inte bestämd av kön. När mediernas roll i konstruktionen av genus ses som en process för 

snedvridning av den verkliga innebörden av kön, som förekommer i feministiska tolkningar, så kan 

tolkningarna av ett snedvridet material bli missvisande i sig. Därigenom ignoreras motsägande och 

ifrågasättande av könets natur. Vilket betyder att de feministiska tolkningarna motsäger sig själva 

när de kritiserar mediernas framställning av genus, genom att hänvisa till ett genus som de själva 

har konstruerat. (van Zoonen, 1994).  

Socialisation kan syfta på hur individer blir sociala subjekt. Hur människan lär sig att bete 

sig i olika situationer beroende på vilken status hon har och vilka förväntningar som finns på henne. 

Det kan ses som något vi lär oss i barndomen men också som en pågående process i vuxen ålder. 

(van Zoonen, 1994). McQuail (2010) skriver om socialisation som en allmän process där unga får 

sin sociala bildning av så kallade socialiseringsinstitutioner. Till exempel familjen, skolan och 

massmedier. Medier kan dels stödja och förstärka den rådande socialisationen, dels vara ett 

potentiellt hot mot redan införlivade värderingar. Enligt van Zoonen (1994) har en djup klyfta 

uppstått mellan feministiska mediekritiker och den vanliga kvinnliga publiken. Kritikerna förkastar 

såpoperor, noveller och magasin för kvinnor eftersom de skapar femininitet och heterosexuella 

romanser. Enligt kritikerna sätter det agendan för kvinnornas värld eftersom den här typen av 
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medier konsumeras mest av kvinnor. Kritikernas övertygelse påminner i sin tur om människors 

patriarkala attityder där man vet vad som är bäst för kvinnor.  

 

”The idea that mass media 'distort' the reality of women's lives gives a clue as to how in 

these models 'reality' is understood.” (van Zoonen, 1994, s. 36) 

 

Att medier ger en förvrängd bild av verkligenheten som på så sätt ger bilder till kvinnor om hur de 

ska vara återknyter till det tidigare begreppet förvrängning. De feministiska mediekritikernas 

tolkningar kan vara felaktiga och de påstådda effekterna av mediekonsumtion, så som magasin 

riktade till kvinnor, kan vara överdrivna. (van Zoonen, 1994).  

McQuail (2010) skriver att massmedierna ger mening åt vår situation och erbjuder sätt att 

hantera svårigheter i vårt samhälle. De förmedlar också våra relationer till större krafter. McQuail 

tror inte att massmedier anses vara lika massiva och distanserande längre. Men genom att 

stereotypisera, stigmatisera och systematiskt ge desinformation kan de påverka konsumenternas liv. 

När medierna väl enats i en fråga så finns det väldigt lite tolerans mot något som avviker från det. 

 

3. 5 The gaze – kvinnor tittar på kvinnor 

I den psykoanalytiska teorin är kvinnors möjlighet till åskådarskap ganska begränsade. Kvinnor 

som tittar på kvinnor har alltid två olika synsätt. Antingen den homosexuella som grundar sig i det 

oidipala förhållandet till modern. Eller hennes identifikation med kvinnan som objekt för den 

manliga blicken, som kommer ifrån heterosexualiteten. (van Zoonen, 1994) 

 Mary Ann Doane (2001, s. 145) lägger fram teorin om att ”strukturerna i filmens 

berättande gör att den kvinna som identifierar sig med en kvinnlig rollgestalt måste anlägga en 

passiv eller masochistisk position”. Men om hon identifierar sig med den aktive hjälten är det 

istället nödvändigt att godta en slags ”maskulinisering” av åskådarskapet, Laura Mulvey (2001) 

beskriver det som den transsexuella identifikationen.  

 

”[...] medan mannen är inlåst i könsidentiteten kan kvinnan åtminstone låtsas att hon 

är annan – ja, rörlighet mellan könen verkar vara ett drag som särskiljer den 

kulturellt konstruerade kvinnligheten.” (Doane, 2001, s. 146) 

 

Van Zoonen (1994) skriver också om teorier som tagits upp utanför de psykoanalytiska. Där är 

kvinnors åskådarskap inte lika begränsande och åskådaren har inte längre den manliga blicken . När 
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enskilda filmer analyseras så ökar möjligheterna till tolkning av de olika texterna. Till exempel i 

snyftande melodramiska 50-talsfilmer eller filmer som involverar vänskap mellan starka kvinnliga 

karaktärer. Ofta är den gemensamma grunden för sådan här analys att det kvinnliga nöjet inte ska 

glömmas bort i populärkulturen. Att publiken har en egen fri vilja och inte strängt tar till sig av alla 

bilder som förmedlas. (van Zoonen 1994). 

 

 

4. Begrepp 

 

4.1 Kön  

De biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor.  

 

Vår definition av kön 

Kön är i den här uppsatsen något som tillskrivs de flesta personerna vid födelsen. Attribut som 

adderas av ett barns omgivning så fort barnet beskrivs som antingen pojke eller flicka.  

 

4.2 Genus  

 

”Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den alltmer komplicerade kunskap vi har om 

»manligt» och »kvinnligt», vår allt större förståelse för hur manligt och kvinnligt »görs». 

Och insatt i denna process kan ordet ses som en utveckling från begreppet könsroll via 

»socialt kön» till genus, där graden av invävdhet hela tiden stegras. Dvs: Genus kan förstås 

som föränderliga tankefigurer »män» och »kvinnor» (där den biologiska skillnaden alltid 

utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får till 

följd att också biologin kan påverkas/ändras – med andra ord, det är en mer symbiotisk 

kategori än »roll» och »socialt kön» (Hirdman, 1988, s.51).   

 

Yvonne Hirdman (1988) anser att man föds in i ett genus, man föds inte till ett genus. Genus skapas 

genom kulturell överlagring, social integration och socialisering. Både kvinnor och män hjälper till 

att reproducera den rådande könsmaktsordningen. Något som hon kallar genuskontraktet. 

Kontraktet tillämpas hela tiden. Till exempel hur män och kvinnor förhåller sig till varandra, hur 

kvinnor och kvinnor förhåller sig till varandra, hur långt eller kort ens hår ska vara, vem som ska ta 
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initiativ, hur språket ska användas och så vidare. Det finns skillnader i kontrakten i olika kulturer 

och samhällsklasser.  Hirdman menar att alla människor torde bära på längtan efter frihet och 

symbios. En paradox som hon kallar det, man vill både ha trygghet och ovisshet, frihet och 

anpassning. Hon skriver att friheten är mannens och att symbiosen är kvinnans. Att kvinnan har 

varit mannens väg till trygghet och att mannen har varit kvinnans väg till frihet, samtidigt som 

kvinnan genom att få mannens frihet även blir begränsad. Och kvinnan begränsar mannens frihet. 

(Hirdman 1988). 

 

Vår definition av ordet genus 

I den här uppsatsen handlar genus om egenskaper som personen själv anammat och lagt till sin 

identitet samt egenskaper som tillskrivs en människa på grund av hennes kön. Kvinnligt och 

manligt är inte knutet till biologiskt kön, utan konstruerat. Vad som är problematiskt med det här är 

att vi ändå kommer att tilldela personer kön genom att använda ord som hon/han, henne/honom och 

så vidare.  

 

4.3 Mamma  

”Kvinna som fött (och vårdar) barn med tonvikt antingen på den vårdande eller den födande 

funktionen” (www.ne.se, 2011-11-08). Enligt Ulla Holm (1993) är moderskap ett tillstånd man går 

in i. Det kan också vara en relation mellan två människor. Hon förklarar också moderskapet med 

begreppen social institution och social praktik.  Holm menar att den sociala institutionen är något 

man blir medlem i även om man tar hand om barn som man själv inte fött. Kvinnor anses vara bäst 

på att ta hand om allt möjligt omsorgsarbete. Lyckas man inte följa råd, regler och den moral som 

institutionen kräver så är man en sämre moder. Holm menar att moderskap som social praktik är ett 

görande. Det handlar om vanor, laster, färdigheter, egenskaper med mera som skapas när man 

utövar moderskap. (Holm 1993). 

 

Vår definition av ordet mamma 

Kvinnor som fött, adopterat eller som på något annat sätt tar hand om barn är mammor i vår 

definition. Även män kan uppfattas som mammor om de besitter egenskaperna som omfattas av 

begreppen mamma eller mödrande. Vi kommer att se till egenskaper som är typiskt mödrande. 

Holms (1993) beskrivning av moderskap som social praktik anser vi vara en beskrivning av vad 

mödrande är, man utövar moderskap. Vi ser på ordet mamma som socialt konstruerat och den 

konstruktionen kan delas av både män och kvinnor.  
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4.4 Vad är bra och dåligt moderskap 

Paul Moxnes (1995) har skrivit en bok där han tolkar personers roller i sagor, religioner och myter. 

Han menar att dessa roller påverkar oss i vårt dagliga liv. Moxnes skriver att det goda alltid ställts i 

motsats till det onda. Människan är enligt honom programmerad att känna igen vad som är ont, och 

vad som är gott.  I boken beskriver han den goda modern som är synonym med Madonnan, moder 

jord eller den goda drottningen. Han skriver att mamman är den första personen man har en relation 

med. Den goda modern älskar sina barn. Hon skulle inte offra dem för någonting i världen. Hon är 

ren, fullkomlig och full av omsorg. Hon är mat och den åtråvärda fruktsamma naturen. Hon bryr 

sig. Moxnes beskriver även den onda modern som är synonym med den onda drottningen eller 

häxan. Hon är död och blod och hon kräver människohjärtan. Hon är egoistisk och delar inte med 

sig av sitt hjärta. Hon är barnlös. Häxan skapar konflikter och intriger. Hon får människor att känna 

begär. När hon dödar sina offer, barn, använder hon gift. Giftet blir synonymt med att hon förgiftar 

mäns själar och samhället. (Moxnes, 1995). 

Myten om den goda modern (1973) är en bok som en grupp kvinnor skrev under tiden de studerade 

på universitet i Norge. De beskriver modersrollen på samma sätt som Paul Moxnes, att ursprunget 

för den goda modern kommer från moder jord. En symbol för gudomlighet och godhet.   

 

”I mer eller mindre uttalad form förs dessa föreställningar vidare från generation till 

generation. […] Modersideologin är det dolda regelsystemet som är inbyggt i oss själva och 

hela samhället och som säger oss hur vi bör ordna våra liv för att kunna ta hand om och ha 

ansvaret för avkomman.” (Haavind, 1973, s.25)  

 

De menar att avslöjandet av myten måste göra att barn börjar uppfostras på annat sätt och inte enligt 

de rådande könsrollerna (Red. Slagnes, 1973). 

 

4.5 Elitpersoner och experter 

Maria Edström (2006) beskriver tre olika typer av maktpositioner. Den första är makteliten. De har 

mest makt i samhället genom att vara riksdagspolitiker, biskopar, vd:ar för stora företag med mera. 

De har möjlighet att påverka många människors vardag. Den andra maktpositionen är statusmakt. 

Det är personer som genom medier får representera ett område. De är inte de högst uppsatta inom 

sitt område, men har kanske vunnit ett prestigefullt pris eller är experter. Den tredje maktpositionen 

är imageeliten. Personerna som sitter på den positionen föder sitt kändisskap genom medier, 
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oavsiktligt eller avsiktligt. De kan påverka trender och livsstilar och använda sin stjärnstatus för 

olika ändamål. Men de påverkar inte samhället på samma sätt som makteliten eller statuseliten. 

(Edström, 2006). 

Steven Lukes (2008) ställer sig frågan vad det är som gör att A:s maktinflytande över 

B betydelsefullt. Han menar att makt ibland kan vara samma sak som inflytande, ibland kan 

auktoritet vara makt. Men auktoritet och inflytande som utövas i samförstånd mellan två personer är 

inte makt, enligt Lukes. Exempel: när A etablerar en tanke i B:s huvud och får denne att tänka eller 

göra något som B inte annars hade tänkt eller gjort så är det en form av makt. Men om B samtycker 

med tankarna och görandet, är det inte makt. (Lukes, 2008). 

 

Psykologen Thomas Johanssons (2007) bok Experthysteri handlar om hur experter får större del i 

människors vardag. Han talar om föräldratidningar, Nanny-program och alla typer av psykologer 

som människor uppsöker, eller på annat sätt tar del av, under sitt liv. Han kallar fenomenet 

psykologisering. Johansson uppmanar föräldrar att inte ta emot all information utan att tänka 

kritiskt kring den. De ger inte bara tips och råd om hur man blir en bra förälder, utan också hur man 

blir en god medborgare. Psykologer är inte objektiva. I boken finns ett kapitel som heter 

”Expertmamman”, där han bland annat analyserar Anna Wahlgrens Barnboken från 1983. Utifrån 

vad Wahlgren har skrivit om mäns föräldraskap, anser Johansson att mammorna blir de självklara 

expertföräldrarna. Trots att Wahlgren inte har någon utbildning inom ämnet har hon starka åsikter 

som hon ger klara besked om i boken, menar Johansson. Hon blir en expert, så som många andra, 

trots att hon inte är expert. Hon är en vanlig människa som är mamma. (Johansson, 2007). 

 

4.6 Diskurs 

”Språk som handling i specifika (sociala, institutionella, politiska, kulturella) kontexter” (Bergelz, 

Olausson, 2008 s. 133). Diskurs är hur språket används inom exempelvis samhällsgrupper eller 

yrken. Den anses kunna normalisera och främja vissa grupper framför andra. Ordet diskurs kan 

också avse när språket används på ett särskilt sätt vid speciella tillfällen, exempelvis vid politiska 

debatter eller polisförhör. (Bergelz, Olausson, 2008) 

 I Diskursernas kamp (2008) har Götselius och Olsson samlat och översatt några av Michel 

Foucaults texter. En av dem är Diskursen ska inte uppfattas som… där Foucault beskriver diskursen 

som ett vapen eller en batalj.  Diskursen är ”makt, kontroll, underkuvande, kvalificering, och 

diskvalificering” (Foucault, 2008, s. 182). Anledningen till varför han ser den som ett vapen är för 

att diskurser går att vända mot andra människor, eftersom de kan vara accepterade av många runt 
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omkring. Man använder ord som andra accepterar och förstår eller andra människors ord, vilket i 

sig innebär makt, enligt Foucault (2008).  I nästa kapitel behandlas begreppet diskurs mer ingående, 

då i samband med metod.  

 

 

5. Metod 

Den kritiska diskursanalysen och multimodal analys var de metoder vi använde oss av i studien. 

Den kritiska diskursanalysen har använts för att urskilja bakomliggande strukturer i skrift och för att 

jämföra hur olika diskurser har förändrats över tid eller vilka diskurser som fortfarande levde kvar. 

Den multimodala analysen har använts för att se hur komponenter i artiklarna, som bilder, layout 

och grafik, tillsammans bildade en sammanhängande helhet. 

 

5.1 Kritisk diskursanalys 

Norman Fairclough (2010, s. 59) ser diskurs som ett tredelat komplex:  

 Social praktik 

 Diskursiv praktik 

 Text  

För att kunna analysera en specifik diskurs så krävs det analys i varje del av dessa tre dimensioner 

och deras inbördes förhållande till varandra. Det finns betydande kopplingar mellan textens 

funktioner, hur text läggs samman och tolkas, och den sociala praktiken karaktär, enligt Faircloughs 

(2010) hypotes. Han förklarar att det inte är själva diskursen som analyseras när en kritisk 

diskursanalys utförs, utan det är relationen mellan diskursen, olika objekt och betydelser, samt de 

interna relationerna i en diskurs som undersöks. Han understryker att det är en metod som kräver att 

det finns en ”verklig” värld och en social värld. Men han menar också att metoden är kritisk. Det är 

skillnad på den verkliga världen och den sociala världen, för den sociala världen finns på grund av 

människan. Den är alltså socialt konstruerad. Fortsatt menar han att det finns många olika diskurser 

i världen som är konstruerade på många olika sätt, på grund av att det finns många olika människor.  

(Fairclough, 2010)  

Fairclough ställer frågan om det som tas för givet kan producera eller reproducera 

maktförhållanden, och är det som tas för givet oberoende av att dess sanningshalt bedöms? Han 

menar att en kritisk analys inte kan vara likgiltig mot ”sanningar”. Om något som står i en text är 

felaktigt, måste det skrivas ut.  Fairclough ger ett exempel: Om det står i en text att kvinnor är 
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mindre intelligenta än män, är det en viktig del av analysen att påpeka att det antagandet är 

felaktigt. (Fairclough, 1995, s. 15) 

 

För att analysera språket i medietexter använder han sig av tre frågor: 

 1. Hur är världen representerad? (Relationer, händelser och så vidare) 

2. Vilka identiteter sätts upp för deltagarna i texten? (Reportrar, publik, tredje parter, 

intervjupersoner med flera.) 

3. Vilken slags relation finns mellan deltagarna? (Reporter – publik, expert – publik, politiker – 

publik exempelvis.) 

(Fairclough, 1995, s. 5, egen översättning) 

Vi använde oss av Faircloughs frågor för att de kompletterar våra frågeställningar. Dock 

inspirerades vi mer än att direkt söka svar utifrån dem. De gav ytterligare ett perspektiv till våra 

frågor då de är mer generella. 

 

5.2 Multimodal analys  

Multimodal analys beskrivs av Anders Björkvall (2009) som en metod där många komponenter som 

bildar en helhet analyseras. Text är inte bara skrift, utan allt innehåll i medier. Det kan vara tal, 

musik, illustrationer, grafik, layout med mera, beroende på vilket medium det handlar om. Det är en 

kvalitativ analysmetod som kan användas för att, till exempel, undersöka vilka maktstrukturer som 

finns i en text, eller för att hitta samhällsförändringar över tid. Inom den multimodala analysen 

används begreppet semiotisk modalitet som är resurserna av meningsskapande material. 

Exempelvis tal, skrift och bild. De ska ihop bilda en sammanhängande helhet: multimodalitet. 

 Björkvall menar att ”olika typer av distans kan skapas mellan läsare av multimodala 

texter och avbildade personer” (2009, s. 39). Den semiotiska resursen i bilder är beskärning och 

inte fysiskt avstånd. Alltså avståndet mellan personer i bilder och inte hur det faktiska avståndet ser 

ut i den verklighet som avbildas. Exempelvis kan en extrem närbild bli personlig eftersom avståndet 

brukar förknippas med personer man har mer intima relationer med. Om den avbildade personen 

blickar bort från kameran erbjuds läsaren att betrakta från en personlig distans. Tittar däremot 

personen in i kameran kräver den något av läsaren, enligt Björkvall. Det finns också olika 

perspektiv för att uttrycka makt genom val av vertikal kameravinkel. (Björkvall, 2009) 

Björkvall inspirerades i sin bok av Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006) som 

förklarar att nyckelbegreppet inom all form av semiotik är tecknet. Hur olika former av resurser 

som färg, perspektiv och linjer används för att förstå hur tecken skapas. I boken Reading Images 
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tolkar de tecken utifrån västerländsk tradition. De diskuterar färg som en semiotisk resurs och hur 

den står i relation till material och kultur. Eftersom det varierar enormt hur folk använder och tolkar 

färg så gäller det att förstå hur speciella gruppers intressen skapar egna betydelser för just en färg. 

Färg används för att påverka andra, till exempel kan föräldrar skicka budskap till barn genom vilken 

färg de använder i barnets rum. Det används av människor för att presentera sig själva och de 

värderingar de står för. Färg används för att säga något om sig själv i samband med specifika 

sociala situationer. (Kress, van Leeuwen, 2006). 

 

5.3 Undersökningens genomförande 

I artiklarna sökte vi efter olika delar för att få svar på våra frågeställningar:  

 Vilka bilder förmedlas om hur man ska vara som mamma i magasinen Mama och 

Husmodern?  

 Vad lyfts upp som bra moderskap och vad är dåligt moderskap?  

  Vem får uttala sig om mammarollen?  

  Vad finns det för likheter och skillnader i framställningen av moderskap? 

 

Den kritiska diskursanalysen använde vi oss av för att analysera skriften i artiklarna. Vi letade efter 

samband mellan texterna, för att se vilken bild som förmedlades av deltagarna i magasinen.  

 Resultatet av diskursanalysen presenteras i resultat- och analyskapitlet utefter de stereotyper vi 

fann i magasinen, alltså inte efter varje enskild artikel. Vårt arbetssätt har varit deduktivt, vi har rört 

oss mellan teori och empiri för att kunna svara på våra frågeställningar.  

 Vi använde oss också av en egen modell, där den multimodala analysen och vårt teoretiska 

ramverk kombinerades. Vi specificerade frågor för att den multimodala analysen inte skulle bli för 

bred. De här frågorna ställdes till texten:  

 

 Vad framställs som bra respektive dåligt moderskap? 

 Är de som får uttala sig om modersrollen experter eller ”vanliga” människor? 

 Hur framställs mammor?   

 

5.4 Material och urval 

Vi valde att undersöka magasinen Husmodern och Mama för att de båda riktar sig till mammor och 

har eller har haft bred räckvidd. Då studien är gjord inom ämnet journalistik valde vi att undersöka 

journalistiska texter så som artiklar, krönikor och reportage som berör föräldrarollen. Därigenom 
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uteslöts reklam och annonser. Vi valde också att ta med insändare som rör ämnet föräldraskap då 

det gav insikt i hur människor utanför redaktionen tänkte under just den tiden. Bilder, illustrationer, 

layout och typografi som förekom i samband med de journalistiska texterna infattades också i 

analysen. 

 

Vi valde de sex senaste numren av Mama som fanns tillgängliga på Kalmar stadsbibliotek. Nr 5 

april 2011, nr 6 maj 2011, nr 7 maj/juni 2011, nr 8 juni 2011, nr 9 juli 2011, nr 11 september 2011. 

Det första urvalet gjorde vi genom att markera alla artiklar som berörde ämnet barnuppfostran och 

moderskap. Då nästan samtliga artiklar i magasinet stämde in på ämnet fick vi göra ett andra urval, 

materialet blev helt enkelt för stort. I stället valdes tre återkommande teman i magasinet ut: 

mamaOMSLAG, mamaFENOMEN och mama6-12 år. Dock var nr 11 september 2011 ett 

temanummer på ämnet tweenies, så i stället för mama6-12år blev det en artikel från temat 

mamaTWEENIE. Från nr 9 juli 2011 valde vi en artikel från mamaREPORTAGE i stället för 

mamaFENOMEN, då den senare handlade om att semestra hemma, och inte om moderskap. 

Reportaget handlade däremot om en, som Mama kallar det, ”stjärnfamilj” där en bisexuell kvinna 

och en homosexuell man beslutade sig för att skaffa barn ihop. 

 

Vi fick tag på sex nummer av Husmodern genom Röda Korset i Kalmar. De hade endast sex 

nummer, så vi har analyserat lite spridda nummer. Nr 5 1941, nr 5 1947, nr 3, 1953, nr 6 1953, nr 

11 1953 och nr 15 1959. Ur Husmodern valde vi artiklar på samma sätt som vi gjorde under första 

urvalet ur Mama. Alltså artiklar som handlade om modersrollen och barnuppfostran. Då Husmodern 

var en tidning som hade ett brett fokus blev det inte lika många artiklar som i Mama. Därför gjorde 

vi inget ytterligare urval. Husmodern hade inte heller samma tydliga indelning i teman som Mama. 

Därför gick det inte att göra urvalen på exakt samma sätt.  

 

Då alla analyserade numer av Mama var från samma år, gick det att urskilja mönster från just det 

året. Vilket blev problematiskt i Husmoderns fall då det analyserade materialet var utspritt över 18 

år. Därigenom kunde vi inte se mönster från ett specifikt år, utan snarare generella mönster om hur 

Husmodern framställde moderskap.  

 

5.5 Metodval och kritik  

Vi har kombinerat den kritiska diskursanalysen och multimodal analys. Anledningen var att vi var 

intresserade av all text som förekommer i magasinen. Dock är vi medvetna om problemen med båda 
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metoderna. Vi anser att den multimodala analysen gör sig bäst för analys av reklam. Den utgår 

bland annat från retorikens tankar om att all text innehåller ett budskap. Budskapet i sig är till för att 

övertala läsaren. Inom den multimodala analysen är det viktigt att se vem som är avsändare till 

texten, och varför texten har blivit till (Björkvall, 2009). Metoden har gått att tillämpa genom att se 

sambanden mellan de semiotiska resurserna, men är inte ultimat för journalistiska texter, enligt oss. 

Den kritiska diskursanalysen passar däremot bättre på skrift, så de båda metoderna har kompletterat 

varandra. Båda metoderna är hermeneutiska. Hermeneutik betyder tolkningslära och innebär att 

forskare tolkar empirin (Thurén, 2007). Vår förförståelse gör det omöjligt för oss att tolka texterna 

med ett helt neutralt synsätt, vilket i sin tur kan betyda att tolkningen av empirin skulle kunna se 

annorlunda ut om någon annan forskare gjorde den. 

 

 

6. Resultat och analys 

 

6.1 Husmoderns stereotyper  

Här presenterar vi resultatet av vår analys. Vilka olika stereotyper vi funnit i Husmodern genom 

diskursanalysen och vårt teoretiska ramverk. Stereotyperna är specifika för de olika typerna av 

moderskap som framställts i artiklarna. Stereotyperna är: Den rejäla husmodern, surpuppan och den 

undergivna husmodern. Vi har använt ordet moder då det är det ordet för mamma som används i 

Husmodern. Efter redovisningen av stereotyperna redovisar vi även ett övergripande resultat om de 

semiotiska modaliteternas samband. Alltså hur skrift, bild, layout och typsnitt samarbetar och bildar 

en multimodalitet.  

 

Den rejäla husmodern 

 

”Hon är präktig, hjälpsam, noggrann – den rejäla husmodern.” (Husmodern, 1953:11, s. 

30, Vad tar det åt mina nerver?) 

 

Sy, sticka, laga mat, konservera, städa, skrubba, tvätta, uppfostra barnen, se till att pengarna räcker 

åt både förnödenheter och nöje samt ta hand om både sina barn och sin man. Det är några av 

uppgifterna den rejäla husmodern måste sköta. Hon har inte bara allt hushållsarbete på sina axlar, 

utan ska också vara en god kamrat åt maken, en bra förebild för barnen, trevlig, glad och hjälpsam. 

Hon ska finnas tillgänglig i alla lägen och hon ska dedicera sitt liv åt familjen och hushållet.  
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”Mor och far är två människor, med olika uppfattning i enskildheter. I hemmet är det mor 

som förstår saker och ting bäst. Det är alltid hon som får ta stöten när något går galet. När 

det gäller kläder, utevistelse och mycket annat är det mor som vet besked, och efter det ska 

barnen rätta sig.” (Husmodern, 1959:15, s. 61, Ingen är så dum som morsan!) 

 

Det obetalda arbetet som husmoder är krävande, det sliter på kropp och själ och tar mycket tid i 

anspråk. Men den rejäla husmodern lever ett idealiserat liv som hon är nöjd med. Dock kan hon 

ibland känna sig otackad för sitt slit. Talbot (2003) menar att egenskaperna i den stereotypiserade 

bilden av kvinnor är vårdande och ingår i den idealiserade bilden av moderskapet. Också att 

beteenden som inte fanns hos en person från början kan skapas genom att stereotyperna 

reproduceras. Den rejäla husmodern förväntas prioritera familjen. 

 

”Det gäller att kompromissa, så att man även hinner ägna sig åt barnen [...] Men fru 

Ödhall är duktig i att planera sin dag, och hon får ofta en stund över. Bäst trivs hon med 

hela familjen samlad kring sig vid trivsamma hemmakvällar.” (Husmodern, 1959:15, s. 6, 

Hon kopplar av med hushållsarbete) 

 

Den rejäla husmodern är också en god moder som tar hand om sina barn och uppfostrar dem så de 

kan ta vara på sig själva. Alla som ger ett barn sin kärlek är ”en riktig mamma”.  

 

”Den kvinna – faster, moster, mormor, farmor eller helt utomstående – som sköter ett 

barn och ger det den omvårdnad och kärlek ett litet barn ställer som enda krav på 

livet är en riktig mamma!” (Husmodern, 1953:11, s. 59, Idel moderna mammor) 

 

Det inte är upp till de vuxna att avgöra vem som är den riktiga mamman utan det lilla barnet. Enligt 

Holm (1993) är moderskap ett tillstånd man går in i men kan också vara en relation mellan två 

människor. Även om man tar hand om ett barn som man inte har fött ingår man i moderskapets 

sociala institution. En artikel om prinsessan Isabella, som inte vill gifta sig utan arbeta som 

sjuksköterska, är ett exempel på hur hon tar sitt ansvar som den vårdande kvinnan. Och blir på så 

sätt ändå en del av den här sociala institutionen.  

 

”[…] hon tar hand om barnen när deras mödrar är sjuka, hon tar hand om dem som 

är bundna vid sängen.” (Husmodern, 1959:15, s. 32, Isabella säger nej till kärleken) 
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Som social praktik är moderskap ett görande. När moderskap utövas handlar det om att vanor, laster 

och färdigheter skapas. (Holm, 1993). Det är viktigt att Husmoderns rejäla husmoder, den goda 

modern, är noga med hur barnen uppfostras och att man håller löften. Barn ska inte få pengar för att 

de ska lyda, men veckopeng kan de få. De kan också få pengar för enklare jobb. Istället för pengar 

kan barnen få godsaker som belöning, dock bara efter lunch och vid högtider. Det är också viktigt 

att laga mat som barnen tycker om. (Husmodern, 1941:5, Grevinnan Estelle Bernadotte af 

Wisborg).  

 

”I en del familjer tillämpas ju den osympatiska metoden att man formligen köper sitt 

barns tjänster och tillgivenhet.” (Husmodern, 1941:5, s. 13, Grevinnan Estelle 

Bernadotte af Wisborg )  

 

Ett välordnat hem kan också vara avgörande för hur väl barnen fostras.  

”Barnen [...] kan i sitt eget lilla kapprum ta av sig sina ytterkläder och våta skor – 

detta till fromma för städning. Dessutom lär sig var och en hålla reda på sina kläder 

och saker.” (Husmodern, 1947:5, s. 50, Hemmets blommor)  

Ordning uppmuntrar barn till att ta vara på sig själva och ses som en dygd. Husmoderns rejäla 

husmoder försöker alltid sätta barnet i främsta rummet och kompromissar med hushållsarbete och 

eventuellt yrke för att hinna med. Hon planerar sin dag för att kunna ägna sig åt barnen. Ahrne och 

Roman (SOU, 1997:139) menar att modern fortfarande, precis som på 40-talet, förväntas sätta 

barnet i främsta rummet medan pappan har större frihet att välja sin roll. Han kan satsa på sin 

karriär men också aktivt ta del i barnets uppväxt.  

 

Den dåliga modern, även kallad surpuppan 

 

”Den ena, hon som talade om hänsyn och satt och vred sin näsduk till en trasa, är grälsjuk 

och tjatig, ställer till svartsjukescener i sin familj som är fullkomligt oresonliga och 

olidliga.” (Husmodern, 1953:11, s. 65. Vad tar det åt mina nerver?)  

 

Paul Moxnes (1995) beskriver den konfliktskapande kvinnan som häxan eller den onda drottningen. 

Skvallrig, grälsjuk och svartsjuka, det är egenskaper som surpuppan kännetecknas av. Istället för att 
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göra som den rejäla husmodern, vårda sin familj, så tjatar och gnäller hon. Det kan vara så att hon 

inte är nöjd med sin roll som husmoder och vet inte hur hon kan ta sig därifrån. Men hon är 

otacksam och tjurig.  

 

”Alla flickor, min egen fru inbegripen, har de senaste åren blivit riktiga »nobbartjack». 

Deras krav på oss karlar befinner sig i ett evigt stigande, de väller ur över oss överallt och 

ger oss inte en chans till självständigt initiativ. Öppnar vi den klassiska dörren åt dem får vi 

på vår höjd ett otydligt mummel till tack, utan en blick.” (Husmodern, 1953:6, s. 7, Nej, nu 

är jag trött på alla surpuppor!) 

 

Citatet kommer från en läsare som skrivit en ledare, Nils E. Nilsson. Han förklarar hur det känns att 

vara man när kvinnorna inte uppskattar hans gester.  

 Surpuppan blir den onda modern som pressar och har höga förväntningar på sina barn. 

Hon låter ett dåligt äktenskap, avundsjuka eller missbruk gå ut över barnen. Dåligt moderskap i 

Husmodern är att inte se till barnens bästa. Moxnes (1995) ser även den onda modern som egoistisk 

och intrigskapade. Hon förgiftar sin omgivning, männens själar och samhället. En svartsjuk 

exhustru, vars man lämnat henne för en ny fästmö, förföljer sin efterträderska och ifrågasätts därför 

i Husmodern om hon passar i rollen som moder.  

 

”Vidare kan det väl ifrågasättas, om hon efter detta kan anses som en lämplig 

vårdarinna åt de tre barnen.” (Husmodern, 1941:5, s. 30, Svar omgående) 

 

Man är olämplig som moder om man är svartsjuk och hotar sin exmakes nya fru. Det är dåligt att 

bete sig på det här sättet. Om man inte lyckas följa de råd, regler och den moral som institutionen 

kräver så är man en sämre moder enligt Holms (1993) undersökning. Ett av råden i Husmodern är 

att inte pressa sina barn för hårt för att de ska nå framgång. 

 

”Redan skolan i och för sig är ett alldeles tillräckligt arbete för barnet, extra 

anspänning tär på de reserver som behövs för viktigare ändamål. Ofta är det 

dessutom bara föräldrarnas ambition som vill driva fram barnet till överprestationer, 

ungen själv har varken speciella anlag eller lust och blir olycklig genom att inte 

kunna uppfylla förväntningarna.” (Husmodern, 1953:11, s. 19, Vad har de som inte 

mitt barn har?) 
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I samma artikel får barnpsykologen Greta Holm uttala sig om hur man bör behandla musikaliska 

underbarn. Edström (2006) förklarar att statusmakten, en av tre makteliter, får makt genom att de 

representerar en yrkesgrupp. Barnpsykologen har statusmakt. 

 

”Märker ni alltså att ert barn har avsevärda musikaliska anlag och lust för musik, så 

låt därför inte förleda er till att hetsa det […] Låt inte heller barnet få en falsk bild av 

sin förmåga, ohyggligt dumt är det att i barnets närvaro skryta inför vänner och 

bekanta om dess prestationer” (Husmodern, 1953:11 s. 12, Vad har de som inte mitt 

barn har?) 

 

Varken skilsmässa eller ett osunt äktenskap framställs vara bra för barnen, beroende på vem som 

uttalar sig. Här har en läsare skrivit en insändare till magasinet.  

 

”[...] ingen menar väl att ett äktenskap till varje pris bör hållas samman – så att t.ex. 

barnen blir psykiskt förstörda?” (Husmodern, 1953:11, s. 50, Vi är på väg mot en ny 

moral). 

 

 Att utsätta barnen för missbruk framställs också som dåligt föräldraskap. Att bjuda sina barn på 

alkohol kan ödelägga deras liv och anses rent brottsligt. Har de en förälder som är alkoholist så kan 

det skada djupt.   

 

”Dessa barn upplever en barndom som kan fördärva dem för resten av livet.” 

(Husmodern, 1959:15, s. 58, Vad är det med far?) 

 

En diskurs uppstår enligt Bergelz och Olausson (2008) när språket används på ett speciellt sätt. 

Genom att Husmodern använder sig av ord som tjatig, olämplig och ohyggligt dumt i kombination 

med uppmaningar till läsarna om vad som anses accepterat eller inte i ett socialt sammanhang, 

skapas en diskurs. Diskursen om den dåliga modern.  

 

Den undergivna husmodern 

Den undergivna husmodern sätter mannen och familjens behov först. Inte på samma sätt som den 

rejäla husmodern, utan hon far medvetet eller omedvetet illa av det själv. Ibland beskrivs hon som 
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en bra vän som alltid ställer upp. Ibland beskrivs hon en person som utsätts för psykisk eller fysisk 

misshandel.  

 

”Den kan studeras av envar som känner till familjen där mannen ständigt är ironisk och 

elak, där han bråkar om inte maten står färdig på slaget sex, där barnen är tysta som möss 

och stela som sömngångare från det fadern kommit innanför dörren, där hustrun darrar av 

rädsla för att hon eller barnen skall säga eller göra något som resulterar i hans ohyggliga 

utbrott.” (Husmodern, 1953:11, s. 65, Vad tar det åt mina nerver?) 

 

Det är doktor Curt Åmark som berättar om den rädda hustrun i citatet ovanför. Han ger även tips på 

hur man bör göra om man befinner sig i ett liknande förhållande. Tala ut, det är vad kvinnorna 

behöver. Sedan kan de också behöva vila. Kanske åka på semester ett tag. Enligt Edströms (2006) 

beskrivning av maktpositioner så har Curt Åmark statusmakt och kan därigenom påverka läsarna.   

Den undergivnas egenskaper beskrivs också ibland som självklara. Nedanstående citat är 

hämtat från en artikel som handlar om att kvinnor får följa med sina män som måste flytta på grund 

av arbete på annan ort.  

 

”Är han gift och har små barn, kan han knappast dra familjen med från plats till plats vid så 

täta ombyten. Men är han barnlös och den unga frun är en god kamrat, följer hon med sin 

man och nöjer sig med att bo i kappsäck.” (Husmodern, 1941:5, s. 25, Vi flytta och vi 

flytta…) 

 

Yvonne Hirdman (1988) beskriver att mannen kan ge en kvinna frihet, men även att mannen på 

samma gång begränsar kvinnans frihet. Också att kvinnan ger mannen trygghet, samtidigt som hans 

frihet blir begränsad. I det övre citatet ser vi ett exempel på hur mannen både ger kvinnan frihet 

genom att kunna erbjuda henne chansen att flytta till olika orter eller länder. Hon får därigenom 

möjlighet att skaffa en ny bekantskapskrets samt lära sig mer om världen. Samtidigt som det kan bli 

negativt och begränsande om det inte är livet kvinnan önskar att leva. Reportern lägger in 

värderingar i texten genom att skriva att frun är en ”god kamrat” om hon flyttar med. Då kan det 

tolkas som att hon är en dålig kamrat om hon önskar att stanna hemma. Under parollen ”Mannens 

syn på oss” får de som läser Husmodern veta hur män tycker om kvinnor. I det här fallet intervjuas 

skådespelaren Georg Rydeberg. Han kan genom medier föda sitt kändisskap och blir på så sätt en 

imageelit med möjlighet att påverka trender och livsstilar (Edström, 2006). Rydeberg anser att en 

kvinna ska vara tolerant, hon skall inte vara mannens kamrat. Han personligen vill att hon endast 
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sköter hem och barn istället för att arbeta, då det förstnämnda skulle försummas. (Husmodern, 

1941:5, Jag reflekterar aldrig över en kvinnas ålder). 

 

Den undergivna modern kan också känna skam som i artikeln om en mamma som skaffat ett barn 

genom provrörsbefruktning. Hon och hennes man vill inte berätta för varken sitt barn eller för andra 

hur det egentligen gick till med rädsla för vad folk ska tycka (Husmodern, 1953:3, Jag är 

provrörsmor). Hon är ofta beroende av en annan part, den aggressiva mannen. Han är elak mot sin 

fru och sina barn. Han skriker, skäller, kallar dem skällsord och ibland går det så långt att han till 

och med slåss. I en artikel beskrivs han vara aggressiv på grund av sin sjukdom, alkoholismen. 

 

”Många hustrur lider [...] svårt av denna aggressivitet. Men ändå ger läkare sällan 

direkt rådet att begära skilsmässa, eftersom familjen trots allt är den sjukes enda 

kontakt med ett normalt liv. Om hustru och barn lämnar honom är han ofta helt 

tillspillogiven.” (Husmodern, 1959:15, s. 59, Vad är det med far?) 

 

Enligt Talbot (2003) är mannens stereotypa egenskaper ofta sammankopplade med makt. Den 

aggressive mannens egenskaper kan tolkas som att han vill kontrollera sin familj, och blir aggressiv 

när de inte gör som han vill. Något som hans hustru får lida för. Hirdmans (1988) förklaring om att 

mannen erbjuder kvinnan frihet, samtidigt som hennes frihet begränsas exemplifieras av den 

undergivna husmodern. Nedan får en manlig journalist svara på om den nya moralen, som växt 

fram efter första världskriget, är till det bättre.  

 

”Jag förmodar att härmed åsyftas det friare umgänge mellan könen, som började med 

första världskriget – och att »till det bättre» har något med monogami att göra. I så 

fall svarar jag utan tvekan att den moderna moralen varit till det bättre. Kan man 

tänka sig något unknare än en ung familjeflickas pryda, dygdiga, insnörda liv i den 

gamla goda tiden? Med fasa tänker jag på hennes bröllopsnatt, då hon blint, oerfaren, 

blev våldtagen av en mer eller mindre utlevad ungkarl, vilken fått sina erfarenheter 

med gatflickor […] Men säkert har mannen blivit mindre polygam, sedan han fått en 

modernt medveten och kanske också yrkesutbildad hustru – en kvinna, som han kan 

resonera med.” (Husmodern, 1953:3, ”Den som vill leva, odlar moralen”)   
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Den undergivna husmodern förväntas inte ha någon sexuell erfarenhet. Hans uttalande kan tolkas 

som att den icke yrkesarbetande kvinnan inte är jämbördig med mannen, då hon inte gick att 

resonera med. 

 

Bildanalys och de semiotiska resursernas samverkan 

 Vad framställs som bra respektive dåligt moderskap? 

 På vilket sätt framkommer elitpersoner och experter? 

 Vilka stereotyper framställs?  

 

Oavsett vilken sorts moderskap det rör sig om så förekommer nästan alltid bilder med barn i.  

I artiklar som rör bra moderskap är antalet bilder oftast fler per artikel och visar barn i rörelse. 

Mödrarna som avbildas är mitt i familjen och personerna i bilderna är nära varandra. I artikeln ”Idel 

moderna mammor” (Husmodern, 1953:11) sitter, vad som förklaras i bildtexten, en stor och glad 

familj i en trapp. En man och en kvinna och deras fyra barn sitter tätt intill varandra och ler. Fotot 

symboliserar den stereotypa bilden av familjen där den konventionella synen på kön råder. Att du 

har ett fixerat kön som kulturen gör till ett genus och som fastställer ditt begär till det motsatta 

könet (Butler, 2007). Andra exempel på bilder med närhet i är en man som knyter ett barns slips 

eller ett barn som pussar en kvinna på näsan. Enligt Björkvall (2009) avgör avståndet i bilden på 

vilket sätt betraktaren tillåts betrakta de avbildade. Närheten i bilden på den lyckliga familjen bjuder 

in till ett personligt samtal.  

 Artiklarna som rör dåligt moderskap präglas istället av ett mer distanserat avstånd i 

bilderna. Blickar som vänds bort från kameran. Personer avbildas i helkropp, ibland med ryggen 

emot kameran eller i profil. I den sociala distansen är social interaktion, rent symboliskt, fortfarande 

fullt möjlig för betraktaren men inte alls personlig på samma sätt som en närbild (Björkvall, 2009). 

En närbild på en liten flicka finns med i artikeln om alkoholism (Husmodern, 1959:15, Vad är det 

med far?). Den är tagen i lätt fågelperspektiv och barnet tittar inte in i kameran utan blickar uppåt 

sidan med lätt öppen mun. Hon känns nära, intim och personlig. I samband med rubriken ”Vad är 

det med far?” kan det tolkas som att det är hon som ställer frågan.  

 Elitpersoner och experter framkommer inte i Husmodern på ett utmärkande sätt 

genom bilder, faktarutor eller layout. När de är avbildade är det oftast i form av något som skulle 

kunna likna ett passfoto. En närbild där personen antingen tittar in i kameran eller bort från den. 

Björkvall (2009) menar att man kan illustrera makt beroende på vilken vertikal kameravinkel som 

används. Ett grodperspektiv symboliserar till exempel att den avbildade har mycket makt. Men 
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inget sådant används i Husmodern för att framställa makteliter. De blir istället mer auktoritära i 

texterna än genom bilder. I texterna får de stort utrymme för sina åsikter. Doktorn Nils P. Winsloff 

får exempelvis uttala sig helt fritt i en egen artikel om tonåringar, föräldrarnas roll och könets 

betydelse (Husmodern, 1959:15, Ingen är så dum som morsan!).  

De artiklar som vi har tagit upp som exempel i bildanalys och de semiotiska resursernas samverkan 

finns att skåda som bilagor. 

 

6.3 Mamas stereotyper 

Här presenterar vi resultatet av vår analys av artiklar ur magasinet Mama. Även här har vi utgått 

från diskursanalysen samt vårt teoretiska ramverk för att finna de olika stereotyper som framställs i 

artiklarna. I Mamas fall har vi funnit: Den oroliga föräldern, Statusmamman, Den stressade 

mamman och Den fridfulla mamman. Samhället har förändrats sedan 1940- 1950-talet, därför har 

även stereotyperna förändrats. Kontexten mamman befinner sig i är annorlunda. Här använder vi 

ordet mamma i stället för moder, som vi gjorde i resultatet av Husmodern, då Mama själva skriver 

mamma. Efter redovisningen av stereotyperna redovisar vi även ett övergripande resultat om de 

semiotiska modaliteternas samband. Alltså hur skrift, bild, layout och typsnitt samarbetar och bildar 

en multimodalitet.  

 

Den oroliga föräldern 

Är det normalt? Vad är okej? Får man prata om det? Jag är rädd att… Behöver jag oroa mig? Tvivel 

om vad som är normalt eller hur man bör göra, är saker den oroliga föräldern tänker på och funderar 

över. Hon eller han vill barnets bästa, men är själv inte övertygad om vad det är.  

I artikeln ”Nakenfis, naturligtvis! (men är det verkligen okej?)” (Mama, 2011:7, s. 

148) får två psykologer uttala sig om huruvida barn bör vara nakna på stranden eller inte. De får 

frågor om teknikens utveckling, om mobiltelefoner med kamera. Den ena psykologen svarar att 

bilder som tagits på nakna barn kan läggas ut på internet och i värsta fall användas i 

barnpornografiska sammanhang. Den andra psykologen påpekar att föräldrarna har ansvaret att lära 

sina barn att inte ta intima bilder. I både andra halvan av rubriken och i ingressen ifrågasätter 

magasinet själva om det verkligen är okej för barn att vara nakna. Samtidigt som första delen av 

rubriken säger något annat ”Nakenfis, naturligtvis!” Det kan tolkas som att pedofilers existens 

bestämmer huruvida barn får vara nakna eller inte. Ulla Holms (1993) tankar om att moderskapet är 

en social institution kan här användas som ett exempel. När man blir medlem i institutionen bör 

man förhålla sig till de spelregler som finns. I det här fallet kan det betyda att föräldrar bör ha i 
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åtanke att pedofiler kan befinna sig på stranden. Anna Apell får i en enkät berätta sin syn på om 

barn får vara nakna på stranden eller inte.  

 

”Det kan tyvärr vara så att alla människor inte alltid har sunda intentioner med sin 

vistelse där. Fast jag tror alltid gott om människor och vill helst inte tänka så.” 

(2011:7 s. 150, Nakenfis, naturligtvis! (men är det verkligen okej?))  

 

Apell erkänner att det finns människor utan ”sunda intentioner”, samtidigt som det inte hindrar 

hennes barn från att bada nakna. Hon bekräftar Holms (1993) tankar om de råd den sociala 

institutionen ger, samtidigt som hon går emot dem genom att låta barnen vara nakna. Den oroliga 

föräldern förekommer också i sammanhang där problemen finns inom familjen. I en artikel 

”Sjukdomen som ingen pratar om” (Mama, 2011:9, s. 128) diskuteras sjukdomen barnfetma. I 

reportertexten står det både att övervikt är farligt för hälsan och att det kan bidra till att barn blir 

mobbade i skolan. Claude Marcus, professor i pediatrik berättar om föräldrars rädsla.  

 

”Många föräldrar är rädda för att såra eller stigmatisera sina barn, vi har haft föräldrar 

som har suttit i garderoben och viskat när de ringt hit.” (Mama, 2011:9, s. 128. Sjukdomen 

som ingen pratar om) 

 

Mamman Hiyam får uttala sig om ämnet i en separat artikel. Hennes son Rebin var överviktig som 

sexåring. 

 

”Vi kände direkt att vi behövde hjälp. Jag tänkte mycket på sjukdomar som diabetes 

och det gjorde mig ledsen.” (Mama, 2011:9, s. 130 ”Han åt som en vuxen fast han var 

barn”)  

 

Fetma beskrivs i artikeln som både en sjukdom, och som något pinsamt. En avvikelse från den 

smala normen. Det framkommer också att fetma är ett klassproblem. Bergelz och Olausson (2008) 

beskriver att diskurser kan normalisera och främja vissa grupper framför andra. Diskursen i det här 

fallet kan tolkas som att de rika och smala är normen. Är ens barn inte smalt, bör man oroa sig. 

Moxnes (1995) menar att en god moder alltid ser till barnets bästa. Och om barnets bästa är att bli 

smalare, så bör hon oroa sig för sitt barn och hjälpa det gå ner i vikt.  

 

Ett orosmoment handlar om hur man gör för att få sina barn att sluta ljuga, och om vad som är okej.    
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”Ska man stoppa det – och så fall hur?[…] Små, vita lögner säger väl de flesta av oss 

ingenting om, men när blir en lögn för allvarlig, och hur många lögner är egentligen för 

många?” (Mama, 2011:5, s. 162, ”Det var inte jag”) 

 

I samtliga artiklar har doktorer eller psykologer fått uttala sig och komma med tips och råd. 

Thomas Johansson (2007) beskrev i sin bok Experthysteri att experter tar stor del i föräldrars 

vardag. Han kallar fenomenet för psykologisering. Exempelvis syns det här i artikeln ”Sjukdomen 

som ingen pratar om”. Här får professorn i pediatrik, Claude Marcus, förklara vad som är svårast 

för föräldrarna, att vara konsekventa. Han får även berätta hur barnet uppfattar situationen.  

 

”Barnet vet oftast vad som är rätt att göra. Om sedan en förälder säger nej till kaka, barnet 

klagar, den andre ger med sig, föräldrarna blir osams... så sitter barnet där med dubbel 

skuld – han har gjort fel och det är hans fel att föräldrarna bråkar.” (Mama, 2011:9, s. 128. 

Sjukdomen som ingen pratar om). 

 

Edström (2006) kom, i sin avhandling, fram till att män oftare uttalar sig som experter jämfört med 

kvinnor. Men Johansson menar däremot att mammor är de självklara expertföräldrarna. I samtliga 

artiklar här ovanför har kvinnor fått komma till tals, i bland annat enkäter, om hur de gör när de 

ställs inför samma dilemma som artikeln handlar om. Inga män har tillfrågats. Det kan bero på att 

magasinet Mama riktar sig till kvinnor, och de därför vill ha kvinnliga respondenter. Eller att 

redaktionen, medvetet eller omedvetet, delar Johanssons (2007) mening om att mammorna är de 

självklara expertföräldrarna. 

 

 

Statusmamman 

Ett vackert och funktionellt hus, designermöbler, lycklig och snygg. Statusmammans liv är nästintill 

perfekt. I första reportaget får vi träffa bloggaren och modeprofilen Cecilia Blankens. Tidigare har 

hennes liv bestått av pengar och fest. Reportern undrar:  

 

”Du har ställt om från innerstadsdinkie (double income no kids) med stammiskort på 

Richie till tvåbarnsmamma i förort på två år. Som Peter Jihde skulle sagt: Hur känns 

det?” (Mama, 2011:6, s. 39, ”Det är jävligt ensamt att vara mammaledig”) 
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Blankens hem är, enligt reportern, väldigt praktiskt. Det har grovkök, gästrum och walk-in-closet. 

Blankens ena dotter är hemma med feber. 

 

”I Chesterfieldsoffan ligger äldsta dottern Bonnie och svettas.” (2011:6, s. 34, ”Det 

är jävligt ensamt att vara mammaledig”) 

 

Att reportern skrivit ut vilken typ av soffa det sjuka barnet ligger i, kan tolkas som att soffan har ett 

symbolvärde. Chesterfield är ett anrikt brittiskt märke, som symboliserar makt, rikedom och status. 

Hade reportern valt att skriva ut märket på soffan om den kom från Ikea? Att Blankens hade 

stammiskort på Richie nämns också. Richie är en restaurang och nattklubb på Östermalm i 

Stockholm. Att den har blivit nämnd i texten kan tolkas som att den också är en statussymbol. 

Återigen, hade reportern skrivit ut om Blankens hade haft stammiskort på Harrys? Utefter Bergelz 

och Olausson (2008) förklaring om hur diskursen normaliserar grupper i samhället, kan diskursen i 

det här fallet uppfattas som att status och makt är normen. Läsaren erbjuds att blicka in i ett hem 

och ett liv som framställs vara åtråvärt. Att vara en statusmamma innebär inte bara att ha ett 

välorganiserat hem och dyra möbler. Yrke, var man bor och var man föder barn kan också spela in. 

Modellen, skivdebutanten, bloggaren och butiksägaren Anine Bing bor i Los Angeles där hennes 

drömmar gick i uppfyllelse.  

 

”Till skillnad från många utopiska Hollywooddrömmar gick hennes i uppfyllelse.” 

(Mama, 2011:8, s. 31, ”Jag har kämpat med min ångest”) 

 

I reportaget berättar Bing allt från hur det känns att inte passa in i modellvärldens kroppsideal, till 

hennes kändisvänner samt hur hennes förlossning gick till.  

 

”Anine åkte in till Cedars-Sinai, ett av Los Angeles stora sjukhus – känt för att också 

ha förlöst mammor som Nicole Richie, Ashley Simpson, Madonna och Penélope 

Cruz. Nicolai och Anine fick ett stort rum med varsin säng och utsikt över Los 

Angeles.” (Mama, 2011:8, s. 33-34. ”Jag har kämpat med min ångest”) 

 

Att det nämns i texten att andra kändisar fött barn på samma sjukhus som Anine, kan tolkas som att 

det ger Bing mer status. Imageeliten beskrivs av Edström (2006) som personer vars kändisskap får 

näring genom medier. De kändisar som tagits upp i citatet, tillhör imageeliten. Diskursen om status 
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och makt som norm och ideal kan även tolkas in här, precis som i det förra reportaget. (Bergelz, 

Olausson, 2008). Jenny Östergren, programledare för Nyhetsmorgon i Tv4 får svara på frågor om 

tweenies (barn mellan åtta och tretton år) i ett reportage, en av frågorna lyder:  

 

”När man är snygg och smal programledarmamma, hur formulerar man till sina 

tweenietjejer att det inte är utseendet som räknas? – Det handlar om att ha ett helt 

normalt förhållningssätt till kroppen, att det är härligt det här med rörelse. Nu har de 

inte riktigt kommit in i det där (utseendefixeringen) riktigt.” (Mama, 2011:11, s. 

41,”Vi har lagom kaos här hemma”) 

 

Här får Östergren ta ansvar för huruvida barnen blir utseendefixerade eller inte på grund av att hon 

själv är snygg och smal. Utseende blir i och med det också en symbol för status, då hon har makt att 

influera människor till att bli utseendefixerade på grund av sitt eget utseende. Steven Lukes (2008) 

menar att makt och inflytande ibland är samma sak.  

 

Den stressade mamman  

Alla mammor förväntas vara stressade men den goda modern vet hur hon ska prioritera utan att 

känna skuld.  

 

”Våren smäller dig i solarplexus […] Från mitten av maj och fram till midsommar 

kommer du att virra runt med vilt flackande blick och ha bettskenen som bästa 

snuttefilt […]” (Mama, 2011:7, s. 38, ”Maj gaaad, vilken stresspanik!”) 

 

I och med textens tilltal kan det tolkas som att man måste vara stressad om man är mamma. Det 

finns inget alternativ till stress i maj. När språket används på ett särskilt sätt kan det bilda diskurs 

enligt Berglez, Olausson (2008). I artikeln förekommer Tomas Danielsson. Han myntade begreppen 

tokstress och stressagility. Genom att använda och upprepa sådana ord i artikeln förstärks diskursen 

om den stressade mamman som norm. Tomas Danielsson är en så kallad stressdoktor men också 

morfar, beteendevetare, föreläsare och författare. Enligt Edström (2006) är statusmakt något som 

personer med expertkunskap har och som genom medier får representera ett område. Tomas 

Danielsson är en person med statusmakt. I ett annat citat från samma artikel målar reportern upp en 

bild av vad som skulle ha varit en mysig picknick. 
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”Så sitter du där med ett krampaktigt leende på en filt i iskall ”svensk 

försommarvärme” med kladdig Ica-kyckling och pressar dig igenom ännu en 

”avslappnande” och ”mysig” picknick och försöker desperat minnas vilket barn den 

där mannen bredvid är pappa till, vilket datum minikören skulle uppträda och om du 

la 40 kronor i insamlingskuvertet till fröknarna, just det, så skulle det ju vara 

presenter till karatelärarna också… fan!” (Mama, 2011:7, s. 38, ”Maj gaaad, vilken 

stresspanik!”) 

 

Den stressade mamman blir en dålig moder när hon inte kan prioritera eller kontrollera sitt 

beteende. Den dåliga modern i Mama curlar, ljuger, är inkonsekvent, för över dåliga sidor hos sig 

själv på sina barn, är arg, tjatar och stressar. Att curla betyder att man metaforiskt sopar isen framför 

sina barn så att de lätt och smärtfritt tar sig fram genom livet. Man gör allt åt barnen. En man får i 

en artikel ge ett exempel på en mamma i hans bekantskapskrets som fortsatt gå upp tidiga 

helgmornar för att göra frukost åt sin dotter, ”Även sedan dottern hunnit fylla åtta, nio år”. Sedan 

får han kommentera det med ”Allvarligt. Kom igen!” (Mama, 2011:8, s. 48, Flippermamman tar 

över!). Han reagerar emot när barnet alltid står i centrum och blir som en liten hustyrann. Att curla 

sina barn framställs som dåligt och de som gör det kritiseras. Men att curla upprätthålls av 

magasinet som en ofrånkomlig del av livet. 

 

”Visst curlar vi barnen – men det är inte för att försöka skydda dem från livets 

jobbigheter.  Nej, vi har helt enkelt bråttom iväg på morgonen! ”Jag klär på och 

matar min femåring med frukostmackan”, säger tvåbarnsmamman Kerstin, som har 

fastnat i en ond spiral av stresscurling.” (Mama, 2011:11, s. 44, Nu tar vi OS-guld i 

STRESSCURLING) 

 

Stress är förklaringen för beteendet och med hjälp av det försöker reportern avdramatisera oron över 

att man är en dålig förälder. Fast oavsett förklaring så får beteendet ändå konsekvenser. Elisabeth 

Cleve, psykoterapeut för barn och ungdomar och författare, får berätta vad som kan uppstå om man 

curlar sina barn:  

 

”Risken är att barnen kan bli deprimerade när de växer upp och förväntas klara sig 

själva, och inte gör det.” (Mama, 2011:11, s. 44, Nu tar vi OS-guld i 

STRESSCURLING)   
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Elisabeth Cleve är en person med statusmakt om det tolkas enligt Edströms (2006) beskrivning av 

maktpositioner. En artikel handlar om Åsa Vilbäck, som enligt Edströms (2006) beskrivning av 

maktpositioner kan tolkas som en imageelit. En person som föder sitt kändisskap genom medier. 

Åsa Vilbäck är läkare, känd från tv-programmet Doktor Åsa, var med i första Robinson 1997 och 

bloggar för mama.nu. I artikeln får hon säga att omställningen från två till tre personer i familjen 

fungerar väl men att hon vet att det blir värre senare. 

 

”Jag förstår att när jag ska börja passa tider och när jobblivet börjar kommer det att 

bli mer stress, det är då utmaningen kommer.” (Mama, 2011:5, s. 34, ”Jag låg i 

baksätet och ville dö”) 

 

Hon får också säga att hennes barn är väldigt lugnt men när barnet skrek för första gången blev hon 

väldigt chockad och stressad. I Mama skapas det ett ”vi” med läsaren genom upprepade 

uppmaningar om hur mammor ”är”, enligt Mama. Reportrarna vänder sig direkt till läsaren och talar 

om hur mammor som grupp beter sig. Vad mammor gör, vill eller har. 

 

”VI MAMMOR HAR ett antal tekniker för att få barnen att göra det vi vill. Vi curlar, 

skjutsar, håller reda på deras friluftsdagar, prov och läxor. En annan ”metod”, att 

tjata, får alla i familjen att må riktigt uselt.” (Mama, 2011:6, s. 146, Va, ska JAG 

städa?) 

 

En mamma får berätta om hennes metod, tjat, som inte funkade alls. Barnet sa att han kände sig 

värdelös av mammans tjat. Om barnet inte känner sig älskat kan det tolkas som dåligt moderskap 

men det dåliga moderskapet i Mama stämmer inte överens med Moxnes (1995) definition av den 

onda modern. Att hon skulle vara egoistisk och inte dela med sig av sitt hjärta. Hon är istället 

stressad och tar dåliga beslut på grund av det. Hon kan också känna sig skyldig och otillräcklig som 

mamma för att tiden inte räcker till.  

 

”NÄR INGA ANDRA LÖSNINGAR finns, när allt kör ihop sig totalt, så kan det 

kännas frestande att låta ditt eget goda rykte som mamma hänga lite löst och ta med 

barnet, bädda i skönaste besöksfåtöljen och muta med godis och film under några 

kritiska kontorstimmar.” (Mama, 2011:6, s. 42, Tar du också med dig barnen till 

jobbet?) 
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Det texten säger är att ditt rykte som god mamma kan hänga löst om du tar med ditt barn till jobbet. 

Det är ett beslut som kan få negativa konsekvenser. Till exempel irriterade kollegor som får lov att 

sitta barnvakt. Den stressade mamman begår ett socialt fel när hon låter sin stress gå ut över andra. 

 

Den fridfulla mamman 

Den fridfulla mamman har hittat sig själv och funnit ro i sin familj. Hon är dedikerad, duktig och 

strävsam utan att hon låter familjen lida av hennes yrke eller egna intressen. Den fridfulla mamman 

har många drag som hör ihop med den goda moderns egenskaper. Hon ger sitt barn kärlek, är ärlig, 

tillgänglig, lycklig och låter barnet utvecklas. Det som är bra kan ofta jämföras med en motsatspart 

som är mindre önskvärd. Enligt Moxnes (1995) skulle den goda modern inte offra sina barn för 

något i världen, hon älskar dem och är full av omsorg. En artikel handlar om Anine Bing, en 

nybliven mamma som bor i Los Angeles. Bland annat får hon berätta hur hon träffade sin man och 

ångesten innan hennes barn föddes. Men nu är hon inte rädd för vad folk ska tycka och tänka längre. 

 

”Det är så mysigt att ha familj. Man landar i allt, det känns tryggare och inget annat 

spelar någon roll. Vad som än händer, med jobb eller vad som helst, har man sin lilla 

familj.” (Mama, 2011:8, s. 35, ”Jag har kämpat med min ångest”) 

 

Anna Söderström är en annan lycklig mamma som skaffade barn med sin homosexuelle kompis 

Anders. ”Vi har en avslappnad relation i vårt familjeskap och tycker att det är bra att vara flera.” . 

Reportern skriver att deras son Abbe ännu inte vet att hans familj är annorlunda men att en 

förklaring kanske inte krävs. Anna får säga att:  

 

”Lyckliga föräldrar ger glada barn. Alla som träffar Abbe säger att han är trygg.” 

(Mama, 2011:9, s.40, ”Min son har tre pappor”) 

 

Doktoranden Sofia Engström som forskar med inriktning på genus och familjesociologi får i 

artikeln uttala sig om de så kallade stjärnfamiljerna, en familj som inte är uppbyggd enligt den 

heterosexuella normen. Hennes maktposition är statusmakt om tolkningen sker enligt Edströms 

(2006) definition av en person som genom medier får representera ett område de kan väl. 

Doktoranden får säga att det finns en mer medvetenhet kring stjärnfamiljer idag men att 

kärnfamiljen fortfarande är norm. Att den är ett resultat av arbetsmarknad, lagstiftning och tradition.  

 



 

 

 

  38 (67) 
 

 ”Det gör att vi inte heller kan förutsätta att kärnfamiljen är bättre för barn än någon 

 annan familjeform.” (Mama, 2011:9, s.40, ”Min son har tre pappor”) 

 

Clara Lidström, som enligt Edströms (2006) beskrivning av maktpositioner kan tolkas som en 

imageelit, förklarar i en intervju att hon verkligen vill ha tid att umgås med sitt barn Bertil. 

Lidström är en känd bloggare som skriver och fotograferar för olika tidningar, gör radioprogram, 

egna recept och jobbar med en bok. Hon får berätta om det ideal som finns att kvinnor med barn 

även ska jobba heltid och på så sätt tjäna pengar och göra karriär på samma villkor som män. Hon 

tycker inte att problemet ligger i att kvinnor går ner i arbetstid för att stanna hemma med barnen, 

utan att män inte gör det. 

 

”Det bästa för barnen vore att båda föräldrarna jobbade lite mindre och hade mer tid 

för dem.” (Mama, 2011:9, s. 33, ”Jag försörjer hela familjen”) 

 

Clara Lidström är en mamma som funnit ro i familjen och är dessutom väldigt strävsam. 

 Enligt Talbot (2003) kan återupprepning av egenskaper som karaktäriseras som 

kvinnligt språkbruk, till exempel relationsbyggande, samhörighetsskapande och medkännande, 

skapa beteenden som inte existerat från början. Den fridfulla mamman framkommer i Mama genom 

upprepning av hur lyckliga och lugna de här mammorna är. De stressar inte upp sig utan låter bara 

livet ha sin naturliga gång. 

 

”Flippern är en ny sorts föräldraskap där man ser till barnens egen förmåga att tåla 

tillfälliga motgångar, ta lärdom av problem och växa med successivt ökande ansvar. 

Eller är det kanske en gammal föräldrasort som gör comeback?” (Mama, 2011:8, s. 

48, Flippermamman tar över!) 

 

Flipperföräldern framställs som det mest eftersträvansvärda föräldraskapet i Mama. Det är en 

modern idealmamma som förstått att curlingtrenden är gammal. De som kommer till tals i artikeln 

hyllar flipper och skäms för att de curlar ibland. Att curla innebär att föräldrarna röjer undan hinder 

för sina barn genom att till exempel hjälpa dem att klä på sig, komma upp i en klätterställning eller 

ta deras konflikter.  

 

Den starka mamman 
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Den starka mamman går genom strid och eld för sina barn. Hon ger inte upp sina drömmar, utan tar 

sig an alla utmaningar livet ger henne.  

 

”Hon gick igenom fyra graviditeter på fem år – men bara två slutade lyckligt. Jonna 

Vanhatalo, 34, berättar om de två barnen som dog, om sin intensiva längtan efter att 

bli mamma och om krisen med sambon Marcus Birro – som resulterade i Mimmi, 6 

månader, lillasyster till Milo, 2.” (Mama, 2011:7, s. 30, ”Jag ville hellre dö än att inte 

få barn”) 

 

Jonna Vanhatalo var tvungen att föda sina två första barn alldeles för tidigt, vilket resulterade i att 

de dog precis efter födseln. Trots det gick hon igenom ytterligare en graviditet som resulterade i ett 

friskt och välmående barn. Sedan fick hon ytterligare ett. Hennes sambo och pappa till barnen, 

Marcus Birro stöttade henne under den svåra tiden. 

 

”Det var också jobbigt att se Marcus, mannen ska vara stark och det brast för honom. 

Han satt mitt i det här finska sjukhuset utan att förstå vad någon sa med sitt döda 

barn i famnen och bara grät.” (Mama, 2011:7, s. 34, ”Jag ville hellre dö än att inte få 

barn”) 

 

Här beskriver Vanhatalo en bild av mannen. Hon säger att ska vara stark, men i stället grät han. 

Gråten kan tolkas som en kvinnlig egenskap. Enligt Yvonne Hirdmans (1988) förklaring om 

begreppet genuskontrakt utnyttjas den biologiska skillnaden mellan könen. Hirdman menar att 

kontraktet ständigt tillämpas i olika situationer. Hur kvinnor och män borde vara och hur de ska 

förhålla sig till varandra. Hon menar också att det finns kulturella och sociala skillnader inom 

genuskontraktet. Här är det tydligt att kontraktet mellan Vanhatalo och Birro brutits. I artikeln 

framställs Vanhatalo som en mamma som gör vad som helst för sina barn. Moxnes (1995) 

förklaring om den goda modern stämmer på henne. Birro framställs också som en person som 

efterhand har blivit mer vårdande. Han passar därför delvis in i Moxnes (1995) och Holms (1993) 

beskrivningar om bra moderskap.  

Den starka mamman framkommer på flera olika sätt. Hon kan vara en person som går 

mot strömmen. Clara Lidström bor ute på landet med sin familj. Hon är bloggare, programledare i 

radio, skribent och fotograf. Allt arbete sköts från hemmet. Ytterligare har Lidström många 

intressen som förknippas med att vara hemmafru och har fått mycket kritik för det. Även i artikeln 

får hon stå till svars för sina val.  
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”Jag har fått en massa kritik för att jag skulle uppmuntra till en hemmafrutrend, men 

en hemmafru är någon som går hemma utan att jobba och blir försörjd av en man. 

Jag är superfeminist och har alltid varit det […] Jag ser mig som en kreatör och 

husmor. En husmor för mig är en stark kvinna med en brödkavel, full av kraft. Det var 

husmödrarna som byggde det här landet!” (Mama, 2011:9, s. 31-32, ”Jag försörjer 

hela familjen”) 

 

Van Zoonen (1994) skriver att en klyfta har uppstått mellan feministiska kritiker och den kvinnliga 

mediepubliken. Kritikerna anser att publiken påverkas mycket av den socialiserade mediebilden av 

kvinnor, men van Zoonen hävdar att kritikerna i sin tur har patriarkala värderingar där man vet vad 

som är bäst för kvinnor. Eftersom Lidström får förklara sina val, kan det tyda på att andra 

människor vill förklara vad som är bäst för henne. Hennes val blir i andras ögon felaktiga. Lidström 

menar att hon gjorde radikala val som ung. Hon gifte sig 22 år gammal, flyttade till landet och blev 

kristen. Reportern ifrågasätter hennes val igen:  

 

”Det skulle av många ses som konservativa, snarare än radikala, val.                     

– För min generation var ”Sex & the city” normen, vi växte upp med det som 

referens. Att flytta från landsbygden, dricka cocktails på stan och bara prata killar 

vore ingen revolution för oss, det vore att göra exakt det förväntade ” (Mama, 2011:9, 

s. 33, ”Jag försörjer hela familjen”) 

 

Lidström talar om den dåvarande normen hon gick emot. I artikeln ifrågasätter hon också all kritik 

hon fått. Hon menar att kritiken hade uteblivit om hon hade varit man.  

 

Bildanalys och de semiotiska resursernas samverkan 

 Vad framställs som bra respektive dåligt moderskap? 

 På vilket sätt framkommer elitpersoner och experter? 

 Vilka stereotyper framställs?  

 

Alla artiklar som analyseras i Mama innehåller bilder eller illustrationer med barn i. I de artiklar 

som rör stereotypen den oroliga föräldern är barnen inte avbildade tillsammans med någon vuxen. 

De visar på olika sätt barn som agerar. I övriga bilder i Mama finns den vuxnas närvaro med hela 
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tiden. Det ensamt avbildade barnet finns alltså bara med i artiklar som innehåller stereotypen den 

oroliga föräldern. Det kan betyda att barnets utsatthet blir tydligare och på så sätt förstärker den 

oroliga förälderns orolighet. 

 I Mama överlag används mycket pastellfärger, färger som brukar förknippas med barn. Det 

förstärker bilden av Mamas kontext, att barn ständigt finns närvarande i magasinet. Kress och van 

Leeuwen (2006) menar att enskilda färger är potentiella meningsskapande tecken och kan fastställas 

som en kombination av enskilda värden på olika skalor. Till exempel kan en låg mättnad på 

mättnadsskalan tolkas i termer av subtil och öm. Att Mama använder sig av pastellfärger kan tolkas 

som att de vill skapa ett ömt förhållande till sina läsare. Färgen rosa används i synnerhet. Rosa, 

enligt västerländsk tradition, förknippas främst med kvinnor. Genom att använda den färgen 

frekvent kan ett budskap sändas ut att magasinet inte riktar sig till män.  

 Den goda modern gör sig närvarande genom bilder som visar en mamma som omges av 

barn och ger dem kärlek. Hon vänder dem inte ryggen utan har dem vid sin sida eller i famnen.  

Ett exempel på när bilder och skrift hänger ihop är intervjun med Cecilia Blankens (Mama 2011:6, 

Det är jävligt ensamt att vara mammaledig). Bilderna till intervjun är tagna i Miami dit familjen 

hade åkt på semester. Pappa Per är inte med på ett enda foto av tio. Sex av bilderna föreställer 

Cecilia med båda eller ett av barnen. Två är på henne och två bilder innehåller ett ensamt barn. I 

intervjun får Cecilia Blankens säga:  

 

 ”Jag har huvudansvaret här, så är det. Och det är inte för att jag egentligen tycker att det 

 är okej, utan för att det krävs mycket tid och energi för att bryta de där gamla hjulspåren 

 som var så enkla att bara köra in på.” (Mama 2011:6, s. 40, Det är jävligt ensamt att vara 

 mammaledig) 

 

På så sätt passar bilderna ihop med skriften. Hon får säga att hon har huvudansvaret i familjen och 

endast hon och barnen är avbildade. I artiklarna som rör stereotypen statusmamman, dit Cecilia 

Blankens räknas, håller mamman ofta barnet i sin famn. Hon kan avbildas på en sandstrand, ligga i 

gräset eller vara omsvept i skira tyger. Bilderna är både svartvita och i färg.  

 Elitpersoner och experter framkommer, förutom i texten, genom layout och faktarutor. De 

markerade rutorna skiljs från texten och förstärker intrycket att här presenteras fakta eller speciella 

tips. Experterna är sällan avbildade på bild i Mama utan finns endast med i skriften. När imageeliter 

framkommer i intervjuer så är det med många stora bilder. Rubriker och utplockade citat är 

färgsatta enligt något som matchar med imageelitens identitet. Det kan vara kläderna de har på sig, 

hårfärg, yrke eller var de befinner sig. I artikeln om Doktor Åsa (Mama, 2011:5, Jag låg i baksätet 
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och ville dö) är de utplockade citaten mintgröna. En färg som vi tolkar att den, enligt västerländsk 

tradition, konnoterar sjukhus och på så sätt förstärker hennes identitet som läkare. I artiklar med en 

imageelit, som till exempel Doktor Åsa, komponerar Mama ofta bildreportage som ett 

modereportage där man i bildtexten kan se varifrån kläderna kommer som mamman har på sig. 

Enligt Edström (2006) kan personer som tillhör imageeliten påverka trender och livsstilar och 

använda sin stjärnstatus för olika ändamål. I sådana här fall har de möjlighet att påverka vad folk 

köper för kläder.  

De artiklar som vi har tagit upp som exempel i bildanalys och de semiotiska resursernas samverkan 

finns att skåda som bilagor.  

 

7. Slutsats och diskussion 

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur modersrollen ser ut nu i jämförelse med ett halvsekel 

tillbaka, med exempel från magasinen Husmodern och Mama. Vi använde oss av följande 

frågeställningar för att genomföra studien: 

• Vilka bilder förmedlas om hur man ska vara som mamma i magasinen Mama och husmodern? 

• Vad lyfts upp som bra moderskap och vad är dåligt moderskap? 

• Vem får uttala sig om mammarollen?  

• Vad finns det för likheter/skillnader i framställningen av moderskap i magasinen? 

 

Vårt resultat visar hur bilden av en moders roll har förändrats under de senaste 70 åren. Mellan 

1941 och 1959 framställde Husmodern mamman som en kvinna vars liv gick ut på att vara hemma 

med barnen. Hon skulle vara en husmoder, vilket då ansågs vara ett yrke. Att sköta alla sysslor i 

hemmet, ekonomin och barnuppfostran var införstått i rollen. Gjorde hon inte det blev hon 

automatiskt en sämre moder. Dock är det viktigt att poängtera att magasinet Husmodern vände sig 

till just husmödrar och kan därför medvetet ha förmedlat den bilden. Männen i Husmodern 

framställs sällan som vårdande. De kan stötta frun och stå på enad front mot barnens tjat, men de 

har inte moderns egenskaper – omsorgsfull och vårdande.   

 

I Mama 2011 ser situationen för mammor annorlunda ut. I ett reportage får Clara Lidström 

stå till svars för att hon lever sitt liv på ett sätt som för tankarna till husmoderns levnadssätt. Dock 

med skillnaden att hon försörjer hela familjen (Mama, 2011:9 ”Jag försörjer hela familjen”). 2011 

ska mammor, enligt Mamas förmedlade bild, vara självförsörjande. De har ofta en man som står vid 
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deras sida, men enbart hans inkomst räcker inte. Mama-mamman förväntas inte sköta 

hushållsarbetet och ta hand om barnen dagarna i ända på samma sätt som modern i Husmodern. 

Därför gör det inte henne till en sämre mamma. Dock förväntas hon ändå ha huvudansvaret för 

barnen. Männen i Mama får en mer moderslik roll. De är ibland pappalediga när kvinnan jobbar och 

till vardags delar föräldrarna på hushållssysslor och omsorgen för barnen. Det finns ingen 

framträdande specifik fadersroll i något av magasinen. Det kan vara så på grund av att båda 

magasinen riktar sig till kvinnor. 

 Ahrne och Roman (SOU, 1997:139, Hemmet, barnen och makten) beskriver att det inte 

längre finns starka normer om hur hushållsarbetet ska delas upp. Men att det däremot fortfarande 

finns förväntningar på vad som är en bra eller dålig mamma respektive pappa. Könsrollerna finns 

kvar och kvinnan förväntas att sätta barnet först. I Husmodern finns det starka normer om hur 

hushållsarbetet skulle delas upp, men situationen i Mama bekräftar Ahrne och Romans rapport.  

 I båda magasinen har experter och elitpersoner en framträdande roll. Statusmakten (Edström, 2006) 

och experter (Johansson, 2007) får stor plats i Husmodern. Det är läkare och präster med flera som 

får uttala sig. I Mama får experter (Johansson, 2007) ännu mer makt än i Husmodern, speciellt 

psykologer och doktorer. De får ge tips och råd om allt från vardagsproblem till sjukdomar. Något 

som Thomas Johansson (2007) förklarar med begreppet psykologisering, experter får ta större del i 

människans vardag. I Mama kan vi se psykologiseringen tydligare än i Husmodern. Många av 

artiklarna innehåller eller kompletteras med en expertperson som talar om vad som är bra, hur en 

mamma ska göra eller vad man ska akta sig för. Det förekommer inte i samma stora utsträckning i 

Husmodern utan då får experterna ta plats i enskilda artiklar. De kompletterar alltså inte alla artiklar 

med kommentarer. Johansson (2007) menar också att vanliga människor som skriver böcker om till 

exempel föräldraskap får expertstatus utan att riktigt förtjäna den. Det syns i Mama där människor 

som inte är experter får ge råd. De förekommer ofta i enkäter där de får berätta hur de gör för att 

uppfostra sina barn och vad de anser är bra föräldraskap. De får uttala sig i egenskap av att de är 

mammor. Husmodern erbjuder i stället en inblick i vanliga människors vardag. Folk får berätta hur 

de gör hemma hos sig, men ger inga direkta råd om hur andra människor bör göra. Men det blir 

ändå indirekta råd till läsarna eftersom de faktiskt får tala om hur de gör. Imageeliten (Edström, 

2006) tar också stor plats i Mama. Ett återkommande tema är en djupare intervju med en känd 

person, som även pryder magasinets omslag. I de artiklar vi analyserat inom temat mamaOMSLAG 

bloggar även kändisen på Mamas hemsida, www.mama.nu.  
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 Enligt Butler (2007) ska kön inte påverka hur en människa väljer att leva sitt liv. Men det är 

tydligt i båda magasinen att kön spelar roll. Det visas genom framställningen av hur man lever, 

agerar och vilka förväntningar som finns beroende på personens kön. Haraway (1999) menar att det 

inte finns något särskilt förenligt med att vara kvinna som på ett naturligt sätt skulle binda samman 

alla kvinnor. Vi anser dock att vi har kunnat se motsatsen i magasinet Mama. Alla kvinnor som har 

barn blir förenade i ett ”vi”. Reportrarna använder ofta tilltal så som ”vi” eller ”oss” i samband med 

hur mammor agerar, är eller vilka attityder de har. Det här skulle även kunna vara ett exempel på 

vad Anja Hirdman (2001) kallar ”den allvetande journalistiken” som hon funnit i veckopress. 

Hirdman menar att det personliga tilltalet är ett retoriskt men narcissistiskt drag från journalisten 

där läsaren blir erbjuden att känna att den själv deltar och blir sedd.  

 

I Husmodern har vi tolkat att det finns en diskurs om skuld och skam. Det finns en rädsla över att 

inte vara tillräcklig, eller att gå emot de normer som finns i samhället. I några av de nummer vi läst 

förekommer en moraldebatt. Den handlar om huruvida moralen var bättre förr. Den syftar delvis på 

att kvinnor börjar ta sig större sexuell frihet och deras rätt att skilja sig (Husmodern, 1953:11, Vi är 

på väg mot en ny moral. 1953:3 ”Den som vill leva, odlar moralen”. 1959:15, Rättfärdighetens 

lockelse). Det finns även en artikel som handlar om provrörsbefruktning där föräldrarna, på grund 

av skam, inte vill berätta för sitt barn hur det egentligen blev till. (Husmodern, 1953:3, Jag är 

provrörsmor)  

 

Föreställningen av att alla mammor är stressade framkommer ofta i Mama, en diskurs om stress. 

Men magasinet försöker hjälpa sina läsare att ta den ”rätta” vägen genom att ge tips och råd på hur 

stress bäst undviks. Det förväntas av mammorna att de ska vara stressade, att vara stressad är det 

normala. Medan Husmodern i stället ställer högre moraliska krav på modern och har en mer strikt 

uppdelning i vad som är bra respektive dåligt. Husmodern pekar med hela handen när det handlar 

om barnuppfostran, men när det kommer till hushållsarbete ges tips och råd.  

 

I den här studien drar vi en liknande slutsats som Sköld (1998). Det går inte att ha några 

förväntningar på att magasinen ska bryta de rådande könsrollerna eftersom de inte är publicerade 

med provokativt och radikalt syfte. Men precis som Sköld menar vi att Ellen Keys tankegångar, 

kring att män och kvinnor ska vårda sina respektive egenskaper, går att finna i artiklarna.  

 

Van Zoonen (1994) skriver att analyser av kvinnors åskådarskap även görs utifrån perspektivet att 

det kvinnliga nöjet inte ska glömmas bort i populärkulturen. Att publiken har en egen fri vilja och 
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inte strängt tar till sig av alla bilder som förmedlas. Vi har inte studerat publiken och kan därför inte 

dra någon slutsats hur de tar till sig innehållet i magasinen. Resultatet visar hur mammor framställs 

men den bilden som ges av mammor behöver inte påverka läsaren. Publiken kan läsa för nöjets 

skull. Samtidigt som vi spekulerar i att det även kan ha en viss effekt på dem. McQuail (2010) 

skriver att genom stereotypisering, stigmatisering och att systematiskt ge desinformation kan 

massmedier påverka konsumenternas liv. När magasinen upprepar de stereotyper vi funnit ökar 

möjligheterna för konsumenterna att bli påverkade. 

 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då vår studie inte är så omfattande behövs det mer forskning på området för att ge en mer 

rättvisande slutsats. Det vi har kunnat utläsa är mönster som visar hur det har sett ut tidigare och hur 

det kan se ut i magasin riktade till mammor idag. Vi hade velat göra en större undersökning, där 

även faderns roll studeras mer ingående, men det får istället bli ett förslag till fortsatt forskning. Det 

hade även varit väldigt intressant att undersöka hur läsarna uppfattar mammarollen som framställs i 

magasinen, speciellt då van Zoonen (1994) menar att medierna inte behöver påverka konsumenten i 

någon större utsträckning.  

 

Att göra intervjuer med de anställda på Mamas redaktion är också ett förslag till vidare forskning 

för att förstå hur de tänker kring modersrollen. Varför tycker de att det är viktigt med ett 

livsstilsmagasin för mammor? Vad är viktigt för dem och deras läsare? Vilka förändringar har de 

sett av mammarollen? Och vad är en mamma för dem? Intervjuer med Husmoderns redaktion från 

50-talet är svårare att få av förklarliga skäl. Men oavsett vilken redaktion som intervjuas så behövs 

det här för att kunna analysera producenternas deltagande i skapandet av modersrollen. En fortsatt 

forskning inom ämnet är viktigt eftersom föräldraskap är en så stor del i många människors liv.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Vårt empiriska material   

Grevinnan Estelle Bernadotte af Wisborg (Husmodern, 1941:5) 

Vi flytta och vi flytta… (Husmodern, 1941:5)  

Jag reflekterar aldrig över en kvinnas ålder (Husmodern, 1941:5) 

Svar omgående (Husmodern, 1941:5) 

Är ”lördagssabotören” förlorad för samhället? (Husmodern, 1947:5) 

Bör vi skiljas? (Husmodern, 1947:5) 

Hemmets blommor (Husmodern, 1947:5) 

Hem och hushåll (Husmodern, 1947:5) 

Jag är provrörsmor (Husmodern, 1953:3) 

”Den som vill leva, odlar moralen” (Husmodern, 1953:3) 

Mamma trodde jag skulle måla mig bara… (Husmodern, 1953:3) 

Nej, nu är jag trött på alla surpuppor! (Husmodern, 1953:6) 

Har ni funnit en bra modell, så fortsätt med den (Husmodern, 1953:6) 

Vad har de som inte mitt barn har? (Husmodern, 1953:11) 

Vad tar det åt mina nerver? (Husmodern, 1953:11) 

Vi är på väg mot en ny moral (Husmodern, 1953:11)  

Idel moderna mammor (Husmodern, 1953:11) 

Folkets röst (Husmodern, 1953:11) 

Häng upp en filt mot draget (Husmodern, 1953:11) 

Förstår ni hur bra djupfryst är? (Husmodern, 1953:11) 

Rättfärdighetens lockelse (Husmodern, 1959:15) 

Ingen är så dum som morsan! (Husmodern, 1959:15) 

Hon kopplar av med hushållsarbete (Husmodern, 1959:15) 

Vad är det med far? (Husmodern, 1959:15) 

Isabella säger nej till kärleken (Husmodern, 1959:15) 

”Jag låg i baksätet och ville dö” (Mama, 2011:5) 

”Diska kostar 2000 uscados, älskling” (Mama, 2011:5) 

”Det var inte jag” (Mama, 2011:5) 

”Det är jävligt ensamt att vara mammaledig” (Mama, 2011:6) 

Tar du också med barnen till jobbet? (Mama, 2011:6) 

Va, ska JAG städa!? (Mama, 2011:6) 
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”Jag ville hellre dö än att inte få barn” (Mama, 2011:7) 

Maj gaaad, vilken stresspanik! (Mama, 2011:7) 

Nakenfis, naturligtvis (men är det verkligen okej?) (Mama, 2011:7) 

”Jag har kämpat med min ångest” (Mama, 2011:8) 

Flippermamman tar över! (Mama, 2011:8) 

”Mitt barn drabbades av tvångstankar” (Mama, 2011:8) 

”Jag försörjer hela familjen” (Mama, 2011:9) 

Sjukdomen som ingen pratar om (Mama, 2011:9) 

”Min son har tre pappor” (Mama, 2011:9) 

”Vi har lagom kaos här hemma” (Mama, 2011:11) 

”Nu tar vi OS-guld i STRESSCURLING” (Mama, 2011:11) 

Det här är en TWEENIE (Mama, 2011:11) 
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Bilaga 2 Idel moderna mammor (Husmodern, 1953:11) 
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Bilaga 3 Vad är det med far? (Husmodern, 1959:15) 
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Bilaga 4 Ingen är så dum som morsan! (Husmodern, 1959:15) 
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Bilaga 5 ”Jag låg i baksätet och ville dö” (Mama, 2011:5) 
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Bilaga 6 ”Det är jävligt ensamt att vara mammaledig” (Mama, 2011:6) 
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