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Sammafattning 

 

I denna uppsats diskuteras föräldraskap och normer runt föräldraskap och hur dessa normer skapas. 

Uppsatsens syfte är, att med utgångspunkt i Anthony Giddens teori om expertsystem, analysera 

föräldratidningar, med fokus på två olika teman gällande information och konsumtion och förklara hur 

dessa teman i tidningar skapar normer runt identiteten som förälder. Frågeställningarna handlar om hur 

föräldratidningar skapar identiteter kopplade till information och konsumtion samt hur 

föräldratidningar blir expertsystem för att forma identitet och normer. Det teoretiska avsnittet utgår från 

Anthony Giddens expertsystem samt hur kultur och populärkultur definieras enligt Simon Lindgren och 

Dominic Strinati. Det teoretiska avsnittet avhandlar även hur postmodern populärkultur definieras och 

hur identiteter formas i samhället relaterat till postmodern populärkultur. Den metod som har använts i 

denna uppsats är baserad på Norman Faircloughs kritiska diskursanalys samt Michel Foucaults 

diskursbegrepp. Resultaten visar att det finns diskurser kopplade till uppsatsens syfte genom att 

tidningarna blir en form av expertsystem då dessa tillhandahåller både handfasta råd och 

rekommendationer till föräldrarna och dessa råd och rekommendationer bygger på information från 

experter. Det finns även finns diskurser kopplade till identitetsskapande och konsumtion och dessa 

återkommer i samtliga tidningar. Resultaten kan emellertid diskuteras eftersom att diskursanalys 

handlar om hur forskaren tolkat sitt material, men det finns dock ett flertal tydliga mönster som 

förekommer i tidningarna. 
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1.Inledning 

Att blir förälder innebär att hitta en ny roll med nya uppgifter i samhället och även en ny identitet. 

Anthony Giddens menar i sin bok ”The constitution of society” (1984), att för att skapa en identitet, 

måste identiteten även godkännas av de som verkar inom samma system. Detta betyder att om förälder 

ses som en legitim identitet krävs det att denna följer vissa normer och riktlinjer. Dessa normer och 

riktlinjer återkommer sedan i en mängd olika sammanhang. Dels i den vardagliga kontakten med andra 

föräldrar, men även i andra sammanhang såsom massmedia och forum på Internet. När samhället har 

skapat en föräldraidentitet, är denna identitet baserad på olika normer. 

 

Dessa normer är något som skapas i samspel med omgivningen och förs sedan vidare genom olika 

kanaler och är något som förändras beroende på tid och rum. Idag finns det olika källor som lär ut 

föräldraskap, såsom Internet och barnavårdscentraler. Föräldrar lär även av varandra via olika 

träffpunkter såsom öppna förskolor. Det finns även tidningar riktade enbart till föräldrar och dessa 

tidningar är utgångspunkten för min analys.  

 

I dessa tidningar förekommer en mängd olika typer av reportage såsom mode, inredning, 

fritidsaktiviteter och råd, men vad säger råden om tidningarna läses mer kritiskt? Hur ser de 

underliggande budskapen ut och finns det olika sätt att vara förälder år 2010?  

 

Detta är av intresse att studera då föräldratidningar blir en del i det mönster där principer runt 

föräldraidentiteten skapas samt hur det går att koppla dessa principer till teorier om identitet och 

normer. Likaså är de olika diskurserna i tidningarna intressanta att belysa då dessa är en del i 

normskapandet. Denna uppsats försöker kritiskt granska bilden av föräldraskap som dessa tidningar för 

fram och hur de hjälper föräldrar att hitta sin föräldraidentitet samt vad som är angeläget för föräldrar. 

Då tidningarna kan klassificeras som populärkultur, är det även av intresse att debattera 

populärkulturens roll i samhället. Detta genom att diskutera hur och om populärkulturen kan påverka 

omgivningen samt samspelet mellan populärkultur samhälle. 

 

Detta arbete är uppbyggd av fem delar. I den första inledande delen kommer ämnet introduceras 

tillsammans med en beskrivning av syfte och frågeställningar. Detta efterföljs av den teoretiska 

utgångspunkten där expertsystem (Giddens, 1997) beskrivs, hur kultur och populärkultur hör samman 

(Lindgren, 2009) och varför tidningarna blir klassificerade som postmodern populärkultur. Sedan 
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beskrivs postmodernism som ideologi (Hatch, 2006) och efter detta förklaras vad som kännetecknar 

postmodern populärkultur (Strinati, 2004). Vidare i teoriavsnittet kommer identitetsskapande diskuteras 

(Giddens, 1984) och hur postmodern populärkultur blir identitetsskapande (Strinati, 2004). 

 

Metodavsnittet inleds med vilka avgränsningar som gjorts och varför dessa avgränsningar valdes. 

Sedan följer en presentation av diskursbegreppet enligt Michel Foucault (2008).  Efter detta kommer en 

beskrivning av kritisk diskursanalys och hur kritisk diskursanalys praktiskt har tillämpats i detta arbete. 

Avsnittet gällande metod avslutas med forskarens roll samt en kritisk reflektion om metodval. Därefter 

redovisas resultatet och de olika mönster som finns i texten och hur tidningarna för fram sina budskap, 

kopplat till teorin. Slutligen diskuteras och analyseras de viktigaste resultaten. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med min uppsats är, att med utgångspunkt i Giddens teori om expertsystem (Giddens, 1997), 

analysera föräldratidningar, med fokus på två olika teman gällande information och konsumtion och 

förklara hur dessa teman i tidningar skapar normer runt identiteten som förälder. 

 

1.3 Frågeställningar 

•••• Hur skapar föräldratidningar identiteter kopplade till konsumtion? 

•••• Hur skapar föräldratidningar identiteter kopplade till information? 

•••• Hur blir föräldratidningar expertsystem när det gäller formandet av identitet och normer? 

 

 2. Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning 

Av de sociologiska teorier som berör identitet har teorier av Anthony Giddens och Dominic Strinati 

valts ut. Strinati valdes då han skrivit specifikt om populärkultur och därmed använt sig av 

postmodernism för att analysera populärkultur och visa hur populärkultur lär ut normer, identiteter och 

värderingar. Giddens valdes då hans tankar till viss del är sammanflätande med Strinati, för att Giddens 

visar på olika sätt, genom sin teori om expertsystem, normer och identiteter, hur människor socialiseras 

till olika positioner i samhällsstrukturen. 

 

I följande presenteras vad som skiljer populärkultur från kultur, då föräldratidningarna kategoriserats 

som populärkultur. Sedan förklaras postmodernism, postmodern populärkultur samt identitetsskapande. 

Detta med hjälp av populärkulturforskare såsom Simon Lindgren och Dominic Strinati. Definitionen av 
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postmodernism har beskrivits utifrån organisationsforskaren Mary Jo Hatchs definition, för att skapa en 

förförståelse om vad postmodernism är och underlätta förståelsen av Strinatis sätt att kategorisera viss 

populärkultur som postmodern. Slutligen presenteras Giddens för att förstå hur identitet och normer 

skapas i ett samhälle. 

 

2.1 Föräldratidningar som expertsystem 

Giddens (1997) skiljer mellan moderna och förmoderna sociala system genom sin term urbäddning. 

Han hävdar att de moderna institutionerna karaktäriseras av att sociala relationer lyfts ur platsbundna 

sammanhang och återaktiveras över gränslösa avstånd i tid och rum. Giddens (1997) menar att det finns 

två olika mekanismer för urbäddning; symboliska tecken samt expertsystem och föräldratidningar 

likställs med dessa expertsystem. 

 

Expertsystem menar Giddens (1997) handlar om system av expertkunskaper vilka är uppbyggda av 

förfaranden och bestämmelser som kan föras över mellan individer. Dessa typer av expertsystem menar 

Giddens (1997), inte enbart handlar om teknisk expertis utan även rör de sociala relationerna mellan 

människor. Dessa expertsystem styr aspekter såsom den maten vi äter, mode, arkitektur och andra olika 

företeelser. För att expertsystemen ska ha någon form av giltighet i samhället krävs tillit (Giddens, 

1997). Giddens (1997) menar att denna form av tillit handlar om att släppa kontrollen inför diverse 

åtaganden och lita till experternas kunnande. Denna tillit i olika grader lägger grunden för de beslut 

människor fattar i vardagen. Experterna har till viss del fått samma roll som äldre tiders auktoriteter i 

samhället hade, exempelvis företrädare för kyrkan (Giddens, 1997). Föräldratidningarna blir därför en 

form av expertsystem för föräldrar, då de litar och tar till sig av den information som tidningarna för 

fram. Därför blir föräldratidningarna en ersättning för forna tiders experter såsom äldre kvinnor i 

släkten, när det gäller att lära ut föräldraskap. 

 

Varje förälder måste även basera sina val av, på det faktum att hon/han lever i ett posttraditionellt 

samhälle, vilket enligt Giddens (1997) betyder att det inte finns någon tidigare erfarenhet att luta sig 

tillbaka mot. Detta då samhället idag inte har samma uppbyggnad som forna tidens samhälle, där 

människan följde traditioner och sedvänjor. I det nuvarande samhället är kunskapen inte längre bunden 

till enskilda experter utan genom media och Internet kan individerna i ett samhälle idag erhålla 

nödvändig information genom en mängd olika expertsystem. Dessa kanaler vidarebefordrar även 

information om olika typer av självbilder genom att visa upp alternativ om vem personen kan och bör 

vara i olika sammanhang.  Människor tvingas reflektera och ta ställning angående denna information på 
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ett annat sätt än vad samhället förut krävde både gällande expertråd och gällande alternativ till 

självbilder (Giddens, 1997). 

 

2.2 Kultur och populärkultur 

Populärkultur är en form av kultur. Lindgren (2009) menar att det finns ett flertal sätt att definiera 

kultur, men när han definierar kultur lyfts två olika perspektiv fram, som han anser vara de mest 

centrala. Lindgren (2009) anser att kultur är ett meningsbärande uttryck som produceras och 

konsumeras, exempelvis konst, drama, film och musik. Meningsskapandet blir en process för ett utbyte 

av innebörder och skapande av mening. Syftet med detta blir att medlemmarna i ett samhälle får en 

känsla av vem de är och var de hör hemma. Kulturen hjälper till att skapa en gemensam identitet. 

 

Vid definitionen av föräldratidningar som populärkultur är utgångspunkten, Lindgrens (2009) 

definition för att särskilja populärkultur som en egen gren av kulturen. Lindgren (2009) utgår från fyra 

kriterier som han kallar stödpunkter: 

 

• Kommersialitet; Tidningarna står i förbindelse med en kommersiell marknad där ekonomiska 

överväganden har betydelse. Detta framkommer i föräldratidningarna genom att en stor del av 

sidutrymmet upptas av konsumtion och reklam. 

• Lättillgänglig; En stor grupp människor kan identifiera sig med tidningarnas innehåll då 

innehållet bygger på lättillgängliga och vardagsnära tecken. Tidningarnas innehåll bygger på 

föräldraskap, vilket omfattar en stor grupp människor. 

• Kräver inget intellektuellt; Syftet är att tidningen ska fungera som förströelse det vill säga att 

tidningen läses för avkoppling. Texten i tidningarna är lätt att förstå och reportagen är korta. 

• Folklighet; Syftet med tidningen är att uppfylla läsarnas önskningar, vilket betyder att 

tidningens innehåll speglar det föräldrarna vill läsa. Detta genom att spegla det vardagliga runt 

föräldraskap. Tidningarna skriver om ämnen såsom sömn och mat, men det skrivs även om 

mode och heminredning kopplat till barn och föräldrar. 

Lindgren (2009) poängterar dock noga att definitionen av populärkultur också skiljer sig beroende på 

vilken utgångspunkt forskaren har. Lindgren menar att vissa även kallar nyhetsmedia och liknande för 

populärkultur. Populärkultur behöver inte heller nödvändigtvis enbart vara tidningar. Populärkultur kan 

vara annan form av media, musik, konst och liknande. 

 



 5 

2.3 Postmodernism och postmodern populärkultur 

Postmodernismen som ideologi präglas av ett antal olika uppfattningar. Kärnan inom postmodernismen 

är enligt Mary Jo Hatch (2006) att kritiskt diskutera och reflektera angående frågor gällande normer 

och sociala värden ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Postmodernismen trotsar det 

modernistiska synsättet om sanningsanspråk genom det faktum att postmodernismen menar att kunskap 

till sin natur är fragmenterad då kunskap produceras på en mängd olika sätt. Detta bland annat genom 

att ifrågasätta sanningar och att ifrågasätta att det bara finns ett tillvägagångssätt som är det bästa. 

Postmodernister påstår, enligt Hatch (2006) att det inte går att hitta någon enhetlig sanning. Därför 

hävdar postmodernismen att världen är uppdelade i fragment, det vill säga världen förändras ständigt, 

både på ett personligt plan och ur ett samhällsperspektiv. På det personliga planet kan det handla om att 

individen har ett antal olika identiteter varje dag, där varje identitet har sina kännetecken. På ett 

samhällsplan diskuterar postmoderister normer och värderingar och hur dessa värderingar är 

tidsbundna (Hatch, 2006). 

 

Syftet med att definiera föräldratidningar som postmoderna är att använda Strinatis (2004) teori vid 

analys av de olika diskurserna som valts ut. Detta för att Hatchs (2006) tolkning av postmodernismen 

tillsammans med Michel Foucault (2008) diskursbegrepp poängterar att normer och värderingar 

ständigt förändras samt att människor är styrda av det underliggande och det som inte alltid sägs högt. 

Den postmoderna populärkulturen blir en bärare av samhällets normer och värderingar och blir därför 

ett redskap i skapandet av en identitet. 

 

Strinati (2004) definierar postmodern populärkultur genom olika kännetecken. Han menar att 

skillnaden mellan kultur och samhälle suddas ut. Populärkultur får en central roll när det gäller att styra 

över sociala förhållanden och vår verklighetsbild formas av populärkulturen. Det finns också en 

betoning på yta snarare än substans. Ytan blir viktigare än innehållet. Konsumtionen handlar snarare 

om av vad produkten förmedlar snarare än vad nyttan med produkten är. Strinati (2004) använder sig 

även av collagemetaforen. Detta innebär enligt honom, att postmoderna medier skapar ett collage av 

sanningar vilket betyder att absoluta sanningar såsom religion och vetenskap ifrågasätts då dessa gör 

anspråk på en allmängiltig kunskap. 

 

 Den postmoderna populärkulturen har vuxit fram i ett samhälle där fokus gått från produktion till 

konsumtion. Under denna process har även media blivit viktigare samhället en viktig faktor gällande 

spridning av information och skapande av diverse identiteter (Strinati, 2004). 
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Enligt Strinati (2004) handlar postmodern populärkultur om uppkomsten av ett samhälle där 

massmedia och populärkultur har fått en stor betydelse för sociala relationer. De har en stor betydelse 

för hur människor definierar sig själva och sin omvärld. Genom en postmodern analys av massmedia 

och populärkultur hävdar Strinati (2004) att det går att diskutera varför de båda fått betydelse i 

samhället.  

 

2.4 Postmodern populärkultur och identitet 

När Strinati (2004) hävdar att det postmoderna samhället handlar om yta till förmån för substans, 

menar han att bilden av varan snarare styr människors val än nyttan med varan. Hans huvudargument 

handlar om att när individerna konsumerar, konsumerar de snarare ett märke än en produkt. När 

människan köper något, är syftet att visa upp en bild av sig själv och vem hon/han är. Bilden av varan 

blir en symbol för identiteten. Människor skapar sin identitet via konsumtionen genom att en bild till 

omgivningen om vem han/hon är. Detta kopplar Strinati (2004) även till reklam. Strinati (2004) menar 

att reklamen har gått från att vara information om en vara till att ge information om hur varan skapar en 

identitet, vilket gör reklamen till den yttersta formen av yta utan innehåll. 

 

Typiskt för den postmoderna människan är enligt Strinati (2004) även fragmentering av identitet, vilket 

betyder att identiteten formas och omformas hela tiden. Den kollektiva identiteten såsom 

klasstillhörighet, urholkas. Detta betyder att även de personliga identiteterna förändras i en allt 

snabbare takt, då olika klassymboler görs tillgängliga för alla. Strinati hävdar att det postmoderna 

samhället är mer föränderligt. I likhet med Giddens (1984), anser även Strinati (2004) att identiteten 

omformas beroende på vilket sammanhang individen befinner sig i samt i samspel med andra. I 

föräldratidningar ger identiteten förälder en mängd olika skepnader såsom mamma, pappa, 

ensamstående förälder och funktionshindrad förälder.  

 

Enligt Giddens (1984) bildas identiteter inom sociala system. Dessa system organiseras som 

regelbundna rutiner i vardagslivet som godkänns av de individer som verkar inuti systemet. Detta 

grundläggs inom systemet när människor interagerar med varandra, då att rutinerna ligger till grund för 

de sociala relationerna. Detta eftersom de skapar band mellan människor. När rutinerna blivit en del i 

vardagslivet och när strukturerna vidgas i ett tids- respektive rumsperspektiv, kallar Giddens (1984) 

dessa för sociala strukturer. Inom den sociala strukturen har varje individ sin sociala position vilken 

innefattar en specifik identitet. Giddens (1984) menar att en social position involverar en social 
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identitet med en mängd olika rättigheter och skyldigheter som aktören måste leva upp till för att behålla 

sin plats, då rättigheterna och skyldigheterna kommer tillsammans med positionen. Där skapas sedan 

ett handlingsutrymme för varje individ. När individer sedan handlar utifrån sin plats i samhället delar 

Giddens (1984) upp handlandet i tre olika dimensioner; 

 

• Människors omedvetna handlande är sådant de fått lära sig tidigt i livet. Det handlar därför ofta 

om icke verbal kommunikation som sitter djupt rotat. Dit hör bland annat kroppsspråk. 

• Det praktiskt medvetna rör sådant människan använder sig av i vardagssituationer. Detta är 

enligt Giddens (1984) något som ligger till grund för socialiseringsprocessen, då det praktiskt 

medvetna är sådant som individerna omedvetet för vidare. Här skapas de rutiner som beskrivs 

ovan, vilka ligger till grund för de sociala systemen. 

• Det diskursivt medvetna handlar om när människor diskuterar och reflekterar över det praktiskt 

medvetna. Detta händer exempelvis när normer bryts. 

 

 Syftet med dessa regler är att individen ska finna mening samt att det ska skapas normer i samhället. 

Detta för att normer enligt Giddens (1984) skapar trygghet och människan vet vilka gränser som finns 

runt omkring henne. Vidare lägger Giddens (1984) vikt på att dessa regler snarare är tysta och 

underförstådda snarare än formella och att de underförstådda reglerna snarare är viktigare än de 

formella reglerna, exempelvis lagar. Reglerna skapar i sin tur, tillsammans med resurser, strukturer.  

 

Giddens skiljer (1984) på allokativa och auktoritativa resurser. Allokativa resurser handlar om att 

kunna påverka det materiella i sin omgivning, vilket betyder någon med stora ekonomiska resurser. 

Auktoritativa resurser handlar om att kunna påverka människor i sin omgivning. Dessa två resurser blir 

tillsammans Giddens (1984) definition av makt. Makt enligt Giddens (1984) handlar inte om olika 

klasser, utan förmågan att påverka sitt egna och andras liv. Auktoritativ makt handlar om att ha 

förmågan att styra människor, vilket kan kopplas till Strinatis tankar om att det inom postmodern 

populärkultur skapar otydligare gränser mellan kultur och samhälle. Postmodern populärkultur hamnar 

i den positionen att de tar över en del av samhällets roll när det gäller att utöva inflytande på människor 

och förmedla olika typer av livsstilar. 

 

Giddens (1997) menar att livsstil handlar om djupare aspekter än bara ytlig konsumtion. Han hävdar att 

människan tvingas följa diverse olika livsstilar då dessa fungerar som inramning för människans 
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självidentitet. Giddens (1997) påstår vidare att livsstil handlar om handlingsmönster som går på rutin 

och assimileras i det som hör vardagslivet till såsom klädstil, matvanor, handlingsmönster och 

umgängesmiljöer. Dessa är dock inte konstanta utan förändras samtidigt som identiteten förändras. När 

människor väljer livsstil, påverkas de av olika perspektiv, exempelvis grupptryck, idoler samt under 

vilka socioekonomiska förhållanden de lever i. Människans självidentitet är beroende av omgivningens 

accepterande och utan acceptans från omgivningen riskerar individerna att bli otrygga. 

 

2.5 Sammanfattning av teori 

Genom att utgå från Giddens teorier om urbäddningsmekanismer (Giddens, 1997) visas hur normer och 

värderingar runt föräldraskap förs vidare via populärkulturen. Giddens (1997), menar att människor 

idag inte har samma kontakt med omgivningen och därför förlitar sig till olika former av expertsystem 

för att få tillgång till kunskap. Därmed för dessa expertsystem vidare normer och värderingar runt 

föräldraskap och föräldraidentitet genom att lära ut hur någon blir förälder. Giddens och Strinati visar 

till följd därav upp olika utgångspunkter för att analysera omgivningen. Strinati (2004) använder en 

postmodern utgångspunkt där populärkulturens inverkan på att forma identitet är utgångspunkten. 

Giddens (1984) diskuterar hur identitet formas i relation till normer, makt och sociala strukturer och att 

omgivningens godkännande är nödvändigt för att forma en identitet. I och med det gör inte människan 

fria val enligt Giddens (1997), utan val är beroende av omgivningen.  

 

Det krävs dock omgivningens godkännande för att tidningarna ska kunna publicera sin information, 

därför att tidningen är beroende av köparen. Det blir ett samspel där föräldratidningarna visar upp olika 

föräldraidentiteter och normer. Omgivningen godkänner dessa identiteter genom att det finns läsare. 

Läsarna i sin tur tar till sig de olika budskap som tidningarna för fram och därmed bidrar 

populärkulturen till formandet av identiteter i samhället samt att föräldratidningarna blir en maktfaktor 

genom att dessa väljer ut vad de ska skriva om och vilka produkter de ska visa upp.  

 

3. Metod 

Detta avsnitt kommer att innehålla en kort presentation om valda avgränsningar för detta arbete. Detta 

följs av en kort presentation av de utvalda definitionerna av diskurs och kritisk diskursanalys. Detta 

avsnitt innehåller också en redovisning av kodning och analysmetod och avslutas med reflektion över 

vald metod. 
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3.1 Avgränsningar 

De utvalda tidningarna är;  

 

• Vi föräldrar 

• Föräldrar & barn 

• Mama 

Tidningarna köptes under tre månader i början av 2010, vilket har resulterat i tre nummer av varje 

tidning, totalt nio nummer. Detta innebär omkring 900 sidor material som analyserats, då varje tidning 

består av cirka 100 sidor. Det finns inte någon speciell tanke med vilka nummer som inhandlats då 

syftet var ett begränsat slumpmässigt urval. Det som varit viktigt, är att tidningarna ska ha inhandlats 

under samma tidsperiod; januari till april 2010. Detta då avsikten är att de ska belysa liknande teman, 

då teman är dagsaktuella. Alla tre tidningar beskriver olika aspekter av vad det innebär att vara 

förälder. Detta genom reportage rörande perspektiv på barnuppfostran, barnens utveckling och 

personliga reportage om föräldrar som har varit med om något speciellt. De skriver dessutom om annat 

av relevans för en förälder såsom konsumtion. Dels konsumtion ur ett behovsperspektiv med 

bruksvaror såsom barnvagnar, försäkringar och bilbarnstolar, men även konsumtion ur ett 

livsstilsperspektiv såsom mode och heminredning. 

Analysen är begränsad till diskurser gällande expertinformation och konsumtion för att dessa varit mest 

framträdande. 

 

3.2 Diskurs enligt  Michel Foucault 

Foucault menar att diskurs är en helhet som finns inom alla sociala relationer och som visas genom vad 

människor både säger och inte säger, attityder och sätt att vara. Dessa i sin tur skapar en helhet med 

begränsade och avgränsande föreställningar. Han menar att diskurs till viss del kan jämföras med en 

strid och använder metaforen ”strategiskt fält där elementen, taktikerna och vapnen ständigt flyttar 

från det ena lägret till det andra” (Foucault, 2008:181). Diskursen kan omplaceras mellan motparterna 

och användas mot dem som brukar diskursen. En gemensam diskurs kan användas både som vapen och 

plats för konflikter. Vidare menar Foucault (2008) att den platsen som antagonisterna tar i besittning, är 

det som karaktäriserar, men även separerar, kampen mellan olika diskurser. Denna position i 

kombination med en allmän diskurs är en förutsättning för att kunna använda effekter av dominans då 

diskursen blir en samverkande faktor för maktförhållanden. Diskurs möjliggör makt, kontroll, 

förslavande, inneslutande och uteslutande och därmed blir diskursen en plats för strid.  
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3.3 Kritisk diskursanalys 

Inom den kritiska diskursanalysen1 används teorier och metoder genom att problematisera med hjälp av 

teori och undersöka verkligheten och dess relationer mellan diskursiv praktik och hur det sociala och 

kulturella i olika sociala sammanhang utvecklats (Winther Jörgenssen & Philips, 2000) 

 

Norman Fairclough & Ruth Wodak (1997) ser KDA som sociala praktiker, vilka bygger på system av 

språk och tecken. Syftet med KDA är att belysa det skrivna språkets uppbyggnad och dess diskurs och 

dit hör även tolkningen av bilder och hur relationen mellan språk och bild ser ut. Inom KDA görs en 

språklig analys av text när det gäller socialt samspel. För de forskare som använder KDA handlar 

diskurs om en social praktik som är både socialt organiserad och socialt organiserande. Detta betyder 

att diskurser hjälper till att skapa och förändra de mönster som finns i individens närhet, samt att dessa 

mönster även visas genom diskursen. Dessa mönster är dock ofta byggda på olika typer av 

maktförhållanden och det är dessa maktförhållanden som Fairclough & Wodak (1997) anser att KDA 

ska belysa. Genom att belysa maktförhållanden går det, med hjälp av ett ändrat språkbruk starta en 

förändrig för ett mer jämnlikt samhälle. Ett exempel de skriver om är relationen mellan läkare och 

patient, där läkarens språkbruk blir ett sätt att dominera sin patient. Likaså menar de att ett sexistiskt 

språkbruk utnyttjas för att befästa mannens dominans över kvinnan.  

 

3.4 Kodning och analys 

Materialet består av en grundkodning två olika huvudteman, information och konsumtion. 

Informationen är sedan uppdelad i olika underkategorier; samhällsinformation och information från 

experter. Information har varit råd från myndigheter, exempelvis livsmedelsverket och information från 

experter har varit information från kostexperter, träningsexperter, läkare och liknande personer. 

 

Konsumtion har delats upp i underkategorierna behovsrelaterad konsumtion och livsstilsrelaterad 

konsumtion. Till den behovsrelaterade konsumtionen har räknats konsumtion av exempelvis 

försäkringar och livsmedel. Till den livsstilsrelaterade konsumtionen rör reportage angående mode, 

heminredning och liknande. Den livsstilsrelaterade konsumtionen har sedan delats upp i två olika 

teman; barn och förälder. Det vill säga, konsumtion av produkter till föräldrar och konsumtion av 

produkter till barn. 

                                                           
1 Kritisk diskursanalys kommer fortsättningsvis benämnas som KDA 
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Analysen har baserats på olika förhållningssätt till texten som Fairclough (1995) utformat: 

 

1. Hur är texten utformad, varför ser den ut så och finns det andra sätt att utforma texten på? 

2. Hur är texten producerad och vilket är det troligaste sättet texten ska tolkas på? 

3. I vilken sociokulturell kontext är texten del i? 

Detta betyder att under analysen har hänsyn tagits till att textförfattarna har själva varit aktiva gällande 

ordval till texten och det är ordvalet som varit intressant. Likaså har det funnits medvetenhet om att 

texterna inte beskriver en objektiv verklighet, utan det handlar om författarens subjektivitet vid 

framställningen och att det är författaren av texten som vill föra fram sitt budskap. Slutligen har olika 

maktförhållanden som texterna framför analyserats och hur maktförhållanden kan visas i den sociala 

kontexten. Maktförhållanden har analyserats med hjälp av Foucaults (2008) definition om diskurser 

och dominans, vilket innebär att det som sägs och inte sägs har poängterats samt hur texten har kunnat 

bidra till att skapa dominansförhållanden. 

 

3.5 Forskarens roll och metoddiskussion  

Winther Jörgensen & Philips (2000) hävdar att, vid analys av diskurser är syftet inte att diskutera vad 

som är sant eller falskt, utan syftet är att hitta mönster i vad som sagts eller skrivits. Samt att diskutera 

vilka sociala konsekvenser dessa mönster får. Därför kan det vara svårt för forskaren att närma sig ett 

område som hon/han själv står nära och som forskaren själv är en del av. Forskaren måste därför 

försöka sätta sig själv utanför sammanhanget och ställa sig främmande inför det material som ska 

analyseras. Enligt Winther Jörgenssen & Philips (2000) handlar detta om att en diskursanalytiker ser 

samhället som socialt konstruerat, vilket betyder att det blir ett problem att förhålla sig till den sanning 

som forskaren själv producerat, därför ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt förutsätter att det inte 

finns någon sanning som är bättre än andra. Det har därför funnits strävan att hitta mönster och 

diskutera dessa mönster i tidningarna. Denna analys blir ett resultat av mina iakttagelser och hur dessa 

tolkats. Min relation till det insamlade materialet är att jag själv är förälder och därför blir jag en del i 

de diskurser som undersökts, även om jag inte själv köper dessa tidningar. Jag är därför inte helt neutral 

i förhållande till materialet, vilket kan påverka resultatet. 
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Fördelen med denna metod är att den passar till syftet att analysera och diskutera underliggande teman 

och lyfta fram dessa. Detta då syftet med KDA handlar om att hitta mönster i texten diskutera hur 

mönster bildas och skapar omgivningen. 

 

Det problematiska med KDA och diskursanalys i allmänhet är att texten är uppbyggd av egna 

tolkningar och iakttagelser. Denna uppsats kommer att bygga på mönster som jag uppfattar som 

normbildande och framträdande. Samspelet mellan kultur och samhälle i denna text är därför något 

som jag har tolkat som samspel. För att texten inte ska baseras på enbart egna åsikter har ambitionen 

varit att tydliggöra tankegångarna genom att koppla dessa till den valda teorin och så tydligt som 

möjligt förklara valda tankegångar. 

 

4. Resultat 

 

Här presenteras de olika diskurserna. De olika tidningarna har dock skiftande mängd innehåll från de 

aspekterna av en postmodern definition av populärkultur. Vi Föräldrar samt Föräldrar & barn har 

större inslag av samverkan mellan samhälle och populärkultur än Mama. Mama fokuserar mer på yta. 

Detta innebär att de olika tidningarna kommer ge läsaren olika budskap. 

 

4.1 Expertråd och normskapande 

Strinati (2004) menar att postmodern populärkultur upphäver gränserna mellan populärkultur och 

samhälle. I de föräldratidningar som analyserats visas det genom att föräldratidningarna för vidare råd 

och rekommendationer från myndigheter. Tidningarna för även fram många ideal, vilket enligt Giddens 

(1984) är en del i att utforma normer och regler i samhället.   

 

4.1.1 Kost och hälsa 

I Föräldrar & barn 2/2010 finns det ett reportage om hur kvinnan bör äta vid amning, vilka livsmedel 

som är bra och vilka som bör undvikas. Råden är en upprepning av rekommendationerna som 

Livsmedelsverket ger (www.slv.se) och artikelförfattaren har dessutom angivit livsmedelsverket som 

källa för de råd som tidningen ger. Kostråd och rekommendationer är något som återkommer i flera av 

reportagen i tidningarna, vilket har sitt ursprung i den debatt som finns i samhället om kost och hälsa. 

Det finns en fokusering bland annat från myndigheter om att människor drabbas av ohälsa på grund av 
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kosten och att myndigheterna har en uppgift att få befolkningen att äta hälsosammare. 

Livsmedelsverket har inte bara kostråd för ammande utan även för andra såsom barn i olika åldrar och 

de tär uteslutande livsmedelsverkets råd som återkommer i samtliga tidningar.  

 

Vikten av grönsaker framkommer i Föräldrar & barn (4/2010). Där har tidningen intervjuat kocken 

Jamie Oliver för att få tips om hur föräldrarna får barnen att äta grönsaker och använt sig av rubriken 

”Jamies 8 bästa tips till förtvivlade föräldrar” (sidan 68). Ordvalet förtvivlade är intressant. Foucault 

(2008) menar i sin tolkning av diskurs att en diskurs handlar om det som sägs och det som inte sägs. 

Förtvivlad indikerar något negativt när barnen inte tycker om grönsaker och att det är något som 

föräldrarna måste arbeta med. Genom att tidningen ger råd och rekommendationer runt kost och hälsa, 

skapas normer runt föräldraskap genom att det är en förälders ansvar att ge sina barn grönsaker och att 

få barnen att äta grönsaker. Normen förstärks genom att tidningen dessutom använder ”förtvivlade”  

som ordval. 

 

Jamie Oliver är inte den ende kocken med intresse för hälsosam mat som tidningarna lyfter fram. I 

Föräldrar & barn 2/2010, (sidan 87) finns en intervju med Johanna Westman som säger följande om 

mat och hälsa.  

”Ju mer jag läser om mat och jobbar med mat desto viktigare blir hälsoaspekten och desto 

mer tar det emot att utsätta min och barnens kroppar för sånt som inte är bra för oss. Det har 

kommit ganska naturligt i och med mitt jobb och hur man ser på mat idag”. 

Detta citat blir talande därför att hon belyser det faktum att hälsosam mat har blivit allt viktigare och att 

även hon har påverkats av det. Likaså att hon påpekar att det handlar om hur samhället ser på mat idag. 

Detta visar att synen på olika ämnen är föränderliga, det vill säga att samhället poängterar olika saker i 

olika tidsåldrar. Mat och hälsa är ett stort och viktigt ämne inom föräldraskapet och det är 

genomgående i samtliga nummer. 

 

Medvetenheten om hälsa återfinns också i de produkter tidningen lyfter fram. I Vi Föräldrar 2/2010 

finns en liten text om en tablettask med torkade gojibär för barn. Gojibär är enligt tidningen bra för 

organ och immunförsvar. I Föräldrar och barn 4/2010 finns det möjlighet att vinna omega-3 kapslar 

som är speciellt anpassade för barn. I vi föräldrar 3/2010 har tidningen citerat livsmedelsverket 

angående omega-3, där läsarna uppmanas att äta mer fisk för att få i sig bland annat omega-3. I Mama 

2/2010 finns följande citat på sidan 91;  
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”Världens bästa mellis… måste vara avokadon! Jättegod, supernyttig och enkel är den en 

given vinnare i vinter” 

Samtliga nummer i studien följer detta mönster. De förekommande kostråden är sådana som 

klassificeras som hälsosamma enligt dagens norm, då det är mycket grönsaker, få sötsaker samt att de 

recept som skulle kunna anses som mindre nyttiga handlar om att koppla det onyttiga till specifika 

tillfällen såsom påsk (Vi föräldrar, 5/2010).  

 

Hälsoaspekten framkommer även i reklamen. Den reklam för livsmedel som förekommer kännetecknas 

av fokusering på hälsa ur olika perspektiv. I Vi Föräldrar 3/2010 förekommer reklam för smaksatt 

yoghurt där tillverkaren poängterar varans naturlighet genom att framhäva att livsmedlet är utan e-

nummer. När McDonalds gör reklam för sina produkter i Föräldrar & barn (2/2010) är fokus för 

annonsen att deras barnmeny ”Happy meal” går att få enligt tallriksmodellen. Detta blir ett verktyg för 

McDonalds att ge deras mat en nyttig stämpel, då McDonalds är en symbol för osunt leverne. 

 

Fokuseringen på hälsa är ett nutidsfenomen då hälsa debatterats i samhället under de senaste åren. Det 

har under en lång tid kommit ett flertal varningar om att befolkningen blir allt mer ohälsosam och 

speciellt barnen har uppmärksammats. I Läkartidningen (43/2009 volym 106) skriver professor Claude 

Marcus (2009) att även om ökningen av antalet feta fyraåringar har avstannat, har vi ändå aldrig haft 

sådan stor grupp av barn med viktproblem och att det förebyggande arbetet därför måste fortsätta. När 

föräldratidningarna fokuserar på hälsa, även när det gäller reklam, blir detta en upprepning av 

myndigheters reaktioner och den debatt som fortgår i samhället angående att barnens hälsa försämras 

när det gäller viktproblem.  

 

Även om tidningarna följer Livsmedelsverkets råd och rekommendationer finns det motvikter till 

dessa. När livsmedelsverket förespråkar att föräldrar och andra ska ge barnen lättprodukter såsom 

lättmjölk och smörgåsmargarin med låg fetthalt (www.slv.se), finns det andra som påstår att det inte 

finns någon vetenskaplig förankring till varför fett skulle vara skadligt, utan diskuterar kolhydrater 

istället. Anhängare till detta synsätt hävdar att det är kolhydrater som är skadliga, inte fett och att det 

inte finns några vetenskapliga belägg för fettets farlighet (www.dagensmedicin.se). Detta alternativa 

synsätt på hälsa förekommer inte i tidningarna och därför får inte läsarna möjlighet att själva utvärdera 

vilken information de vill ta till sig. 
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Att äta sunt blir även en del av det Giddens (1997) beskriver som livsstil. Giddens (1997) poängterar att 

livsstil bland annat handlar om grupptryck. Det blir en del i identiteten som tidningarna lyfter fram att 

en förälder ska vara medveten om vikten av hälsosam mat. Genom att samtliga tidningar visar samma 

inställning blir denna medvetenhet normgivande och myndigheternas rekommendationer blir den 

gällande normen att följa även om det finns olika uppfattningar om rätt och fel. 

 

Tidningarna i kombination med myndigheter blir därför en auktoraktiv maktfaktor enligt Giddens 

(1984) sätt att se på maktstrukturer, när de har möjlighet att påverka föräldrarna. Tidningarna formar 

föräldrar genom att ge en bild av föräldrarnas skyldigheter och det finns en tydligt uttalad norm hur 

detta ansvar ser ut. Enligt Giddens (1997), är syftet med detta system att människor skapar tillit till dem 

som anses vara experter och dessa formar normer för vad som bör prioriteras. Genom att förespråka 

livsmedelsverkets rekommendationer blir denna norm rådande och de föräldrar som inte följer dessa 

råd riskerar att ses som avvikande, då de inte blir en del av normen. 

 

4.1.2 Råd runt försäkringar, barnavård m.m. 

Det förekommer även andra artiklar som vidarebefordrar rekommendationer från diverse myndigheter. 

I Föräldrar & barn 2/2010 finns det ett stort reportage om barnförsäkringar. Källan för detta reportage 

är konsumenternas försäkringsbyrå. På deras hemsida står att läsa följande;  

 

”Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå. Huvudmän är 

Konsumentverket, Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund. 

(www.konsumenternasforsakringsbyra.se) 

Konsumenternas försäkringsbyrå har därför staten som huvudman, för att konsumentverket och 

finansinspektionen står bakom, medan det är Sveriges försäkringsbolag som står bakom Sveriges 

Försäkringsförbund. I artikeln finns det att läsa hur konsumenternas försäkringsbyrå rekommenderar 

föräldrar att teckna en försäkring för sina barn för att föräldrarna ska få ett extra ekonomiskt stöd vid 

sjukdom eller olycka hos barnet. Detta blir en aspekt på Strinatis (2004) tankar om hur postmodern 

populärkultur handlar om att gränsen mellan samhälle och populärkultur suddas ut. Detta då råden om 

försäkringar är hämtade från en rådgivningsbyrå med statlig inblandning. Det blir också ett sätt för 

populärkulturen att föra vidare sociala strukturer (Strinati 2004, Giddens 1984) då tidningarna blir en 

del i normaliserandet av att människor måste köpa extra försäkringar för att få ekonomisk 
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kompensation vid olyckor och sjukdom, istället för att socialförsäkringssystemet ska täcka detta. 

Konsumenternas försäkringsbyrå poängterar även vad de anser vara viktigast i en försäkring samt att de 

ger allmänna råd hur föräldrar ska tänka den dagen det är tid att skaffa försäkringen. I reportaget 

framställs texten som att en barnförsäkrig är något nödvändigt att ha, då tidningen i sin text använder 

formuleringen;  

”Vi har tagit hjälp av Konsumenternas försäkringsbyrå för att besvara frågorna om varför 

man behöver en privat barnförsäkring och vad man ska tänka på när man tecknar en” (sidan 

68).  

Denna formulering använder sig av specifika ordval för att framhålla att barnförsäkring är en 

nödvändighet, genom anvädningen av “varför man behöver”. Ett annorlunda ordval som hade inneburit 

mindre tvång skulle kunna vara ”varför en privat barnförsäkring är bra”.  

 

Då det är Sveriges försäkringsbolag som är delägare i Konsumenternas försäkringsförbund blir inte 

reportaget opartiskt, som tidningen vill framhålla. Försäkringsbolagen har ett eget intresse av att 

konsumenterna tecknar försäkringar. Även om denna typ av reportage klassificerats som information, 

då konsumentverket och finansinspektionen står bakom Konsumenternas försäkringsbyrå, handlar det 

även om påverkan av föräldrarna för att försäkringsbolagen vinner på att föräldrarna tecknar en 

försäkring. Samarbetet mellan tidningen och Konsumenternas försäkringsbyrå innebär att 

Konsumenternas försäkringsbyrå blir en maktfaktor (Giddens 1984), då ordvalet blir en del i att styra 

föräldrarnas handlande. 

 

 Det förekommer även reklam som vid första anblicken liknar ett reportage. På sidan 48 i Föräldrar & 

barn 3/2010 förekommer råd för hur föräldrarna ska sköta babyns hud. ”Så skyddar du babyhuden” är 

rubriken. Granskas denna artikel närmare, är det reklam för hudvårdsmärket Natusan i samarbete med 

Vi Föräldrar. Genom artikelns utformning, ger tidningen sken av att lära ut vård av babyhuden till 

föräldrar. Tidningen upplyser bland annat om att 60 % av alla spädbarn någon gång får torr hud och 

även om hunden känns mjuk och len, kan föräldern även vara tvungen att ta hand om huden på något 

sätt. De rekommenderar att föräldern förebygger torr och irriterad hud genom att använda skonsamma 

produkter avsedda för spädbarn, exempelvis mild två och babyolja som Natusan har i sitt sortiment. 

Natusan har även en liknande annons i Vi Föräldrar (5/2010:23). Rubriken här är ”Så badar du ditt 

nyfödda barn”. Här påstår annonsen att det är myt att det räcker med vatten när babyn badas. Natusan 
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anser att behövs lite tvål i vattnet för att skydda barnets hud. Här uttalar sig även en expert på barn för 

att styrka detta påstående. Ingen annan källa finns med. 

 

 De råd som sjukvården lämnar ut är annorlunda. På www.1177.se som utför sjukvårdsrådgivning i 

samarbete med landsting, finns en annan åsikt om hudvård för spädbarn. www.1177.se menar att det 

syns på huden om den är torr och irriterad. Föräldrarna avgör då i samråd med barnavårdscentralen hur 

detta ska behandlas. Där nämns att hudirritationen kan bero på allergi, vilket informationen i Vi 

Föräldrar inte alls nämner. Likaså anser www.1177.se att föräldrarna inte alls behöver en massa olika 

hudvårdsprodukter, utan det räcker långt med vatten och olja och att det inte är nödvändigt med salvor 

och liknande i förebyggande syfte (www.1177.se). 

 

 Både Föräldrar & barn samt Vi Föräldrar har några sidor i varje nummer där olika experter svarar på 

frågor. Flera av de experter som medverkar har en titel som är legitimerad, vilket innebär att de är 

bundna av vissa föreskrifter när de besvarar frågorna. De legitimerade experterna är bland annat 

distriktssköterska, barnpsykolog samt barnmorska. Detta blir ett uttryck för den otydliga gränsen 

mellan samhälle och populärkultur (Strinati, 2004). Likaså medföljer information som rör barnets 

utveckling. Föräldrar & barn har bland annat en reportageserie om det nyfödda barnets utveckling 

månad för månad. Det står om tillväxt och mental utveckling hos barnet. Det finns emellertid väldigt 

stora likheter mellan dessa reportage och vad barnavårdscentralen bistår. Enligt den information som 

finns på vårdguiden (www.vardguiden.se) är syftet med barnavårdcentralerna bland annat att ge råd om 

barnets utveckling, men även ge råd när det gäller sådant som rör mat och sömn, vilket också 

återkommer i de föräldratidningar som analyserats. 

 

Dessa råd och rekommendationer är inte tvingande men om dessa kopplas till Giddens (1984) tankar 

om auktoraktiva maktfaktorer, får föräldratidningar rollen som bärare av auktoritativ makt därför att 

tidningarna använder källor såsom myndigheter för att vidarebefordra de råd och riktlinjer som dessa 

för fram. Det blir också något som stödjer Giddens (1984) tes om att det inte är regler som är viktigast i 

samhället utan att det är normerna som styr. Då Giddens (1984) även diskuterar hur normer bildas, blir 

dessa reportage, ett sätt att befästa normen om myndigheter som normgivande eftersom myndigheterna 

i dessa tidningar endast är rådgivande. Det blir också en riktlinje om hur en förälder ska vara och agera. 

Detta ger föräldratidningarna rollen av ett expertsystem (Giddens, 1997), då tidningarna ser sig själva 

som förmedlare av nödvändig kunskap en förälder behöver veta.  
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4.1.3 Barnuppfostran 

Barnuppfostran är ett ständigt aktuellt ämne inom föräldraskapet. I samtliga föräldratidningar som 

inhandlats finns det en del som berör barnuppfostran. Föräldrar & barn 4/2010 samt Vi Föräldrar 

3/2010 har båda reportage som vänder sig mot de uppmärksammade Tv-programmen där experter, så 

kallade nannys, hjälper familjer med problem. Dessa nannyprogram använde sig av metoder såsom 

skamvrå och hårda gränser (Föräldrar & barn, 4/2010; Vi Föräldrar, 3/2010). Båda dessa reportage är 

en reaktion på dessa program, där tidningarna menar att det finns andra mer mjukare sätt att uppfostra 

barn, utan att ”curla”2 dem. I Föräldrar & barn 4/2010 diskuteras att när det gäller barnuppfostran, 

finns det olika trender om hur ett barn ska uppfostras. Tidningen har intervjuat Marie Carlsson som är 

barnpsykolog om varför det finns många olika sätt att vara förälder på. Hon anser, i likhet med Giddens 

(1997) att föräldrar idag inte har någon som guidar dem i vardagen, utan de måste ta hjälp utifrån för att 

lära sig. Detta då det finns en mängd olika influenser, vilket ger en mängd olika beslut att fatta, skapas 

en osäkerhet, då dagens föräldrar ställs inför annorlunda problem jämfört med sina egna föräldrar och 

därför inte kan få guidning av dem.  

 

I Vi Föräldrar 3/2010 finns ett mer djupgående reportage om olika situationer en förälder kan ställas 

inför och hur dessa situationer kan lösas utan att använda de metoder som nannysarna förespråkar. 

Samtidigt som tidningarna tar avstånd mot dessa metoder, menar de att det inte finns några enhetliga 

lösningar när det gäller uppfostran, utan alla barn och alla föräldrar är olika. Detta blir en intressant 

självmotsägelse för att de tar avstånd från ett sätt att uppfostra, samtidigt som de vill framhäva andra 

sätt. 

 

Även de övriga reportagen som rör barnuppfostran har alla samma inställning, det vill säga en mjukare 

attityd och att en förälder snarare ska diskutera med sitt barn och sätta gränser utan att straffa. Mama 

(3/2010) har en sida med tips om konsten att säga nej, där de snarare poängterar vikten av att vara 

konsekvent som förälder än att bestraffa barnet om barnet blir argt. 

 

Båda dessa reportage är väldigt postmoderna (Strinati, 2004) i den bemärkelsen att de reflekterar över 

att det inte finns någon egentlig sanning och att värderingar och trender är sådant som förändras från år 

till år och att det år 2010 är en mjukare linje gällande barnuppfostran som diskuteras. 

                                                           
2 Curlingförälder är en benämning på föräldrar som tar bort alla hinder i barnens väg så att barnen aldrig stöter på 
motgångar (Föräldrar & Barn 4/2010). 
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Föräldratidningarna blir ett expertsystem (Giddens, 1997) gällande barnuppfostran som lär dagens 

föräldrar hur de ska förhålla sig till barnen. Likaså blir tidningarna även normskapande (Giddens, 1984) 

i den bemärkelsen att de har en intention att lära ut rätt och fel gällande barnuppfostran. Även om det 

finns viss självmotsägelse när det gäller rätt och fel om barnuppfostran gör tidningarna ändå ett tydligt 

ställningstagande för att verka normbildande. 

 

4.2 Konsumtion som normskapare 

I det postmoderna samhället menar Strinati (2004) att vi lever i ett samhälle som snarare styrs av 

konsumtion än av produktion. Konsumtion är något som återkommer i samtliga tidningar som 

analyserats. Det finns konsumtion som kopplas till livsstil såsom mode och inredning, konsumtion 

kopplat till ett behov såsom barnvagnar samt konsumtion kopplad reklam. Dessa tre kategorier går 

också in i varandra genom att mode handlar om kläder och kläder fyller ett behov i forma av att täcka 

och värma kroppen. Exemplet med barnvagnar går in under livsstil då barnvagnar inte enbart handlar 

om funktion, utan även design har betydelse. Reklam rör båda föregående kategorier då det är en 

mängd olika företag som köper reklamplatser i tidningen. 

 

4.2.1 Konsumtion som klassmarkör 

När tidningarna visar upp mode blir det många gånger genom att göra kläder som en klassmarkör för 

att många av plaggen kostar en del pengar. Klassmarkören blir också synlig genom de ordval 

tidningarna väljer. Det finns en tydlig gemensam nämnare att majoriteten av de shoppingtips som 

tidningarna ger vänder sig till dem som har bättre ekonomi, då det mesta är jämförelsevis dyrt3.   

 

På framsidan av Mama 4/2010 finns rubriken ”Vårens trender & bästa budgetmodet!”  Detta är ett 

reportage med kläder och accessoarer till mamma och barn där varje produkt kostar maximalt 500 

kronor, med prisintervallet 39,50 kronor till 499 kronor. Genom att benämna plagg för 499 kronor som 

budget skapas en mall om vilken typ av kläder tidningen väljer att visa, då 499 kronor för ett 

klädesplagg är dyrt om hänsyn tas konsumentverkets normer (www.konsumentverket.se), som även ska 

täcka vinterplagg och skor. Även om reportaget visar billigare klädesplagg blir ändå budskapet från 

tidningen att ett plagg för 499 kronor definieras billigare. Samma tendenser finns i de övriga 

tidningarna. Även om vissa billigare produkter förekommer ligger majoriteten av de produkterna som 

visas högt i pris. I Vi Föräldrar 2/2010 förekommer ett modereportage med titeln ”Världens barn”, där 

                                                           
3 Kategoriseringen som dyrt, baseras på konsumentverkets (2009:29) normer om klädinköp som ligger på 320-470 kronor 
per månad för barn och 530 per månad för vuxna. 
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kläderna har olika teman utifrån olika världsstäder. Reportaget har inte ett uttalat budgetperspektiv som 

det förra, men även här förekommer plagg som är jämförelsevis dyra.  

 

 Detta är inget unikt för just kläder. Även den konsumtion som kan kopplas till inredning är riktad till 

dem som har bättre ekonomi. I Föräldrar & barn 3/2010 finns ett reportage om valet av spjälsäng. De 

har gjort tre klassificeringar, budget, mellan och lyx. Budgetsängarna kostar upp till 1900 kronor, vilket 

kan jämföras med att Ikeas dyraste säng. På hemsidan den 12 november 2010 kostade 895 kronor. 

Tidningarnas klassificeringar om vad som är billigt eller inte billigt skapar en norm som vänder sig till 

föräldrar med bättre ekonomi. 

 

 I Vi Föräldrar 2/2010 finns ett reportage om resor med rubriken ”Mycket äventyr för lite pengar”. 

Rubriken ger sken av att vara ett reportage om resor de flesta kan ha råd med, men det handlar om hur 

läsaren kan göra chartersemestern billigare. Tidningen har intervjuat två kvinnor som åker iväg på 

semester utomlands en vecka varje år och den billigaste resan har kostat ett par tusenlappar, vilket är 

något som många inte har råd med. Vidare i reportaget ger de resetips som att bila i Europa eller att åka 

med barnen till USA alternativt Thailand, då detta räknas som billiga länder enligt tidningen. Tidningen 

framställer resandet som något varje familj gör och inte något som endast vissa familjer har råd med. 

Genom rubriksättningen ges intrycket att alla har råd att resa bara, när vissa genomtänka val av resmål 

och liknande blir gjorda. Detta trots att resor och semestrar utomlands är en form av konsumtion som 

endast vissa kan unna sig.  

 

 Det finns ett reportage som vid första intrycket går emot denna diskurs om att handla dyrare varor. I 

Föräldrar & barn 4/2010 finns ett reportage om begagnade barnvagnar och vad köparen ska tänka på 

när han/hon ska testa huruvida en begagnad barnvagn är bra eller inte. Tidningen beskriver tanken 

bakom att köpa begagnat som pris- och miljömedvetenhet hos föräldrarna. Att det finns föräldrar som 

inte har råd att köpa nytt nämner tidningen inte. Det är svårt att bedöma det egentliga syftet med 

reportaget, då tidningen rubriksätter reportaget som det rör begagnade vagnar. Texten på framsidan 

lyder enligt följande ”Stor [sic] test 10 heta barnvagnar bästa begagnatköpen” samtidigt är det nya 

vagnar som visas upp. Ingenstans i testet förekommer hur dessa vagnar är att äga i andra hand när det 

gäller kvalité. Därmed uppfyller reportaget inte sitt syfte. Detta då tidningen endast utgår från vagnar 

som är populära att sälja i andrahand. Syftet med reportaget är snarare att ge tips om nya vagnar än hur 

läsaren hittar bra begagnade vagnar. Motiveringen att de har valt ut vagnarna för att de är vanligt 
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förekommande i annonser kan likväl bero på att föräldrarna är missnöjda med sitt köp och därför säljer 

vagnen vidare. 

 

Det blir det ytliga som får ta en stor plats när det normer för konsumtion skapas. Det ytliga går också in 

i Strinatis definition av postmodern populärkultur då han hävdar att populärkulturen ges en roll att styra 

över sociala förhållanden och att populärkultur hjälper till att forma människans verklighetsbild. Detta 

då det blir tydligt att det inte är alla som har råd att handla de produkter som visas upp och det skapas 

en differentiering i samhället, där klassmarkören blir den ytliga symbolen som skapar definitioner av 

det sociala i samhället. I detta fall olika sociala grupper. Detta då det inte finns något som talar för att 

en dyr byxa skulle vara bättre än den billiga byxan och valet av vad individen konsumerar bidrar därför 

till att styra över sociala förhållanden genom denna uppdelning.   

 

Konsumtionen kan också skapa en identitet när människor interagerar med varandra (Giddens, 1984) 

och detta blir en del i skapandet av sociala strukturer där varje individ ska ha sin egna sociala position. 

Det sker för att bilden av konsumtion i tidningarna blir en del av individens handlande, då handlandet 

är beroende av individens plats i samhället. Även om Giddens (1984) diskuterar individens plats i 

samhället kan konsumtion göra att det skapas en möjlighet att ge en annan bild av själv, då varan som 

konsumerats kan blir en symbol för en annan del i den sociala strukturen. En dyr väska kan ge intryck 

av att någon har högre samhällsstatus, även om hon/han normalt sett befinner sig på en annan plats i 

samhällshierarkin.  

 

4.2.2 Diskurs om naturlighet och miljövänlighet 

Då diskurs är något som är bundet till olika tidsepoker är det väldigt tydligt att det idag är en tidsålder 

då omsorg om miljö och natur är viktig. En stor del av det mode tidningarna visar upp, är ekologiskt. 

Det finns även en del leksaker som är ekologiska. Detta gäller även de livsmedel som förekommer, 

både i reportage och i reklam. I reklamen återkommer ord som ”naturligt”, ”utan tillsatser”, ”utan e-

nummer” och ”rena råvaror”. I reportagen handlar det bland annat om hur föräldern kan laga mat ifrån 

grunden, både till sig själv och till sina barn. I Föräldrar & barn 4/2010 finns det ett reportage om att 

göra sin egen pure istället för att köpa färdigt på burk. Även om det inte direkt handlar om konsumtion 

i form av köptips, är det likväl konsumtion. Detta då reportaget vill vara en motvikt mot att föräldern 

ska köpa barnmatspuré på burk. Ett av tipsen som skrivs i reportaget att härma ingredienslistan på den 

burkmat som ditt barn gillar. När språket anses vara normbärande (Foucault, 2008) blir detta ordval att 

även om barnet tycker om och äter burkmat, ska föräldern ändå laga maten själv och det blir en 



 22 

markering mot burkmaten. Det finns även andra exempel i samma reportage som är emot burkmat, då 

det påstås att barn som inte ätit burkmat som små lättare kommer acceptera annan mat. 

 

”Att laga barnmat som smakar som den mat övriga familjen äter är det bästa sättet att skippa 

jag tycker inte om -stadiet som annars kommer i treårsåldern och då man lätt hamnar i fällan 

att stå och laga flera maträtter parallellt” (4/2010:32) 

Föräldrar & barn har en avdelning som kallas ”Johannas skafferi” och i nummer 4/2010, vilket är 

samma nummer som reportaget om barnmat, skriver hon om något hon benämner som neofobi. Hon 

menar nämligen att det är naturligt för barn mellan 2-12 år att vara skeptiska till mat och inte tycka om. 

Denna motvikt belyser det normgivande idealet i reportaget om att göra egna puréer, då det hemgjorda 

snarare då respresenterar ett ideal än en praktisk funktion, om det är att det inte spelar någon roll vilken 

typ av mat barnet får, om skepticism är något barnen drabbas av ändå. 

 

 I föräldratidningar finns även inköpstips gällande leksaker. Majoriteten av de leksaker som tidningarna 

visar upp är tillverkade i tyg eller trä. Platsleksaker är i klar minoritet, även om några få undantag finns. 

Plast i allmänhet är väldigt frånvarande även i de reportage som berör livsstil och inredning. Detta blir 

en del i den diskurs om naturlighet som återfinns i många andra aspekter i dessa tidningar, inom både 

mat, livsstil och konsumtion. Då det förekommer ett fåtal produkter av plast i tidningarna tolkas detta 

som att leksaker och inredning i trä och tyg har högre status. Trä och tyg är mer gedigna material och 

har en högre koppling till det naturliga, vilket också stämmer överens med inriktningen på naturligt och 

miljövänligt som finns i tidningarna.  Detta ger även dubbla budskap, för att fokus på både ekologi och 

konsumtion till viss del inte är kompatibla, då konsumtion tär på jordens resurser. Detta hör till bilden 

av att vara förälder. Att en förälder visar omtanke och att omtanken också sträcker sig att tänka på 

miljön och sin omgivning. Detta blir en del i den sociala identitet som Giddens (1984) diskuterar, då 

identiteter skapas i samklang med omgivningens godkännande. 

 

När det rör konsumtion menar Strinati att det handlar om en bild individen vill visa upp av sig själv och 

genom att handla ekologiskt och undvika plast skapas en bild av medvetenhet hos föräldern. Tidningen 

blir expertsystemet som visar föräldern den rätta vägen och det ekologiska och naturliga blir ytan hur 

individen visar upp sig själv som förälder.  
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Detta för att konsumtionen är inriktad på föräldrarna, då det är föräldrarna som har kapital att handla 

med. Därför blir denna styrning av konsumtion en maktfaktor då tidningarna själva väljer vilka 

produkter de ska visa upp och kan styra föräldrarna genom att bli en auktoritativ maktfaktor (Giddens 

1984), då tidningarna har en möjlighet att påverka konsumtionsmönster. Likaså får dessa inköpstips 

och diskurser om naturlighet även en positiv inverkan på samhället om det blir en livsstil och då livsstil 

(Giddens, 1997) även handlar om grupptryck. Därför kan en ökad medvetenhet om natur och miljö 

skapa positiva handlingsmönster när det skapas en norm att handla ekologiskt. Samtidigt, blir det 

ekologiska tänkandet också en klassmarkör, då ekologiska produkter många gånger är dyrare för 

konsumenten och har han/hon inte ekonomiska resurser att handla miljövänligt, blir detta också ett 

utanförskap, då individen inte lägre finns inuti normen. 

 

4.2.3 Bilden av mamma 

Mama skiljer sig en del från de övriga två tidningarna genom att de har en större fokusering på kvinnor 

och mode och inte enbart på barn och mode och Mama analyseras därför specifikt då skillnaden mellan 

Mama och övriga tidningar var markant när det gäller hur tidningarna diskuterar 

kvinnornas/mammornas utseende.  

 

 I de nummer av Föräldrar & barn som använts i analysen, förekommer endast ett fåtal produkter som 

är riktade till en vuxen4 och det är uteslutande produkter till mamman såsom smycken och kläder och 

samma mönster finns även i Vi Föräldrar. Det finns även samma skillnad i den reklam som 

förekommer i tidningarna. Reklamen som förekommer i Mama har inte samma fokus på barn och 

föräldraskap som förekommer i de övriga tidningarna.  I samtliga nummer av Mama finns det en 

betydligt större del mode och livsstilsreportage som inte är kopplat till föräldraskapet. Däremot koppas 

dessa reportage ändå till det faktum att läsaren är mamma.  

 

”Just nu på gång för oss mammor” (Mama 3/2010:25) är ett exempel på en rubrik där sidan består av 

tips på mode, melodifestivalen och choklad. Innehållet på sidan vänder sig inte specifikt till mammor, 

utan generellt till kvinnor. Likaså förekommer det på sidan 29 i samma nummer en sida med 

inspiration för accessoarer som i sig inte har något med föräldraskap att göra, men ändå får en koppling 

till detta då rubriken för sidan är ”Mix för mamma”. Genom denna tydliga koppling till mode och 

rollen som mamma, bidrar Mama till att skapa det som Giddens (1997) benämner som livsstil och att 

                                                           
4 Produkter som inte går att koppla till föräldrarollen. 
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detta med mode blir något som införlivas i rollen som kvinna och mamma. Detta då Mama förmedlar, 

att det i rollen som mamma även ingår att klä sig rätt och moderiktigt. Det finns en tydlig diskurs 

gällande mode och skönhet i Mama där ett ideal skapas.  

 

Samtliga nummer av Mama har en avdelning som de kallar för Mama skön och presenteras med texten; 

”Välkommen till sidorna som gör alla mammor lite skönare”. Enligt svenska akademiens ordlista är en 

av betydelserna av skön, vacker. På dessa sidor är det tydligt att just utseendet hos mamman som läser 

tidningen står i fokus då dessa sidor rör make-up, mode och liknande. Inom detta område finns även ett 

avsnitt som heter ”Kom i form med Olga”. Detta är en sida med tips från Olga Rönnberg, som är 

personlig tränare. Denna indelning är intressant, för att Mama kopplar ihop diskursen om hälsa och 

välbefinnande som skrivits om tidigare, med ordet skönhet. De använder ord som nyttigt när de tipsar 

om snabba luncher att ta med sig till jobbet (Mama, 4/2010:105), ”Gröten ger energi fram till lunchen” 

(Mama, 2/2010) samt ”Ät först träna sen” om hur läsaren ska äta för att orka träna optimalt (Mama 

3/2010:107), vilket ger en indikation om att det är hälsa, snarare än skönhet som är det viktigaste. 

Samtidigt har dessa sidor även ger ett annat budskap förbinds till utseende. Dels ligger dessa sidor som 

en underrubrik till Mama skön i tidningarnas innehållsförteckning, men i varje nummer förekommer 

även ordval som ger budskapet att träning och sund kost har som syfte att skapa en kropp som kan 

anses som vacker. I 2/2010 förekommer exempelvis en del tips för att hålla vikten när någon lyckats gå 

ned i vikt. Likaså finns det i 4/2010 ett tips om en ny träningsform där texten avslutas med ”Hög 

förbränning garanteras”.  

 

 Även om det inte finns samma fokus på utseende i de övriga tidningarna finns det en annan diskurs 

kopplat till utseende. I de reportage som förekommer finns det ingen, varken barn eller vuxen, som 

skulle klassas som överviktig. Alla som visas upp ser sunda ut. Detta tolkas som att det i dag finns ett 

ideal om hur läsaren bör se ut kopplat till att han/hon inte ska vara överviktig. Genom att visa upp dessa 

personer i sina olika modereportage bidrar dessa föräldratidningar till att skapa normer, som i detta fall 

rör utseende.  

 

Här är det tydligt att fokus handlar om yta istället för innehåll (Strinati, 2004), därför det finns stort 

fokus på just utseende. Detta då det snarare är funktionella kläder än mode som är en nödvändighet. 

Likaså finns det ingen egentlig funktion för make-up, förutom att skapa en yta och ge personen ett 

annat utseende. Samtidigt är livsstil något djupare än bara yta (Giddens, 1997) då människor påverkas 

av sin omgivning, även om människor gör ett aktivt val för att följa en livsstil. Det blir därför 
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problematiskt att enbart avfärda det ytliga, då människan enligt Giddens (1984) också måste godkännas 

av omgivningen, för att bli accepterad. Likaså är människor enligt Giddens (1984) styrda av ett 

praktiskt medvetet handlande, vilket innebär att detta är sådant som människor omedvetet för vidare för 

att skapa normer i samhället. När individerna i ett samhälle förses med olika former av ideal, kommer 

dessa ideal förras vidare och bli underförstådda regler. 

 

Även om Mama visar att målgruppen är mammor, finns det en intention i de övriga tidningarna att till 

viss del vända sig till båda föräldrarna. Det är dock en klar majoritet av inköpstipsen som vänder sig till 

kvinnor genom mode, skönhet och andra kvinnorelaterade produkter. När tidningarna vänder sig till 

båda föräldrarna och gör en intention att vara könsneutral, gäller det snarare reportage om 

barnuppfostran och föräldraerfarenheter än konsumtion. 

 

5. Diskussion 

Sammanfattningsvis visar resultaten att föräldratidningar har en tydlig roll som expertsystem ur de 

olika perspektiven belysts; som vägvisare när det gäller råd och rekommendationer från olika 

myndigheter och som bärare av normer runt konsumtion. Föräldratidningarna får en fostrande roll för 

föräldrar både när det gäller hur läsaren ska vara förälder i form av vad ett barn behöver, hur ett barn 

ska äta och annat som kan vara viktigt. Samtidigt finns det oklarheter om vad barn egentligen behöver 

när det finns ett tydligt samarbete mellan tidningarna och olika varumärken, vilket medför att all 

information inte är opartisk. Det skulle krävas källkritik av läsaren om han/hon vill hitta någon form av 

sanning. Detta då det förekommer skiftande råd och rekommendationer mellan tidningen och annan 

information som finns, exempelvis i det fallet med Natusans hudprodukter där reklamen får samma 

layout som ett reportage och framför information som inte helt är överens med annan information.  

 

Föräldratidningarna får också en uppgift när det gäller att föra vidare olika normer runt konsumtion 

kopplade till identitet och vilken yta föräldrarna ska visa upp till omgivningen. Dels hur läsaren som 

förälder/mamma ska se ut, dels vilken bild som visas utåt genom konsumtion av inredning och 

konsumtion av matvaror och annat kopplat till familjen. Det finns mycket tydliga normer som 

återkommer i samtliga tidningar, främst när det gäller konsumtion av livsmedel, men även när det 

gäller konsumtion av inredning och leksaker. Föräldratidningarna blir en vägledare för föräldrar hur 

han/hon ska vara och göra när han/hon fått barn.  
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Strinati (2004) menar att ett av kriterierna för postmodern populärkultur handlar om hur samspelet 

mellan kultur och samhälle suddas ut, vilket har visats i ett flertal exempel under min analys. 

Föräldratidningarna förmedlar råd och rekommendationer och i de tidningar som analyserats finns inget 

som kritiserar dessa råd. Föräldratidningarna blir en form av expertsystem enligt Giddens (1997) 

diskussion om urbäddningsmekanismer. De förmedlar dels rent praktisk kunskap som förut 

förmedlades exempelvis via mor och dotter, men de blir även en förmedlare av olika ideal för att skapa 

sig en identitet som förälder. Konsumenterna legitimerar dessa tidningar, då tidningarna blir köpta. 

Detta då Giddens (1984) menar att identiteter som skapas inuti sociala system måste ha omgivningens 

godkännande och när föräldratidningar vidarebefordrar olika typer av råd och rekommendationer, får 

de detta godkännande då det är uppenbart att det finns en marknad för denna typ av populärkultur. 

Tidningarna blir en hjälp att skapa en identitet som förälder. 

 

Vid analysen av dessa tidsskrifter är de mest framträdande diskurserna utvalda. Det finns även en del 

andra diskurser, exempelvis olika föräldraidentiteter, som är bortvalda även om dessa är också en del i 

hur normer och identifieringar runt föräldraskap förs vidare. När vissa diskurser är bortvalda finns en 

risk att väsentlig information försvunnit, då diskurser inte handlar om exakt vetenskap. Det kan därför 

finnas information i det insamlade materialet som varit av större vikt att analysera än de teman som 

valts ut.  

 

Det finns många tydliga diskurser om hur ett föräldraskap formas och att dessa diskurser är tydligt 

kopplade till information och konsumtion, vilka har varit de tydligaste uppdelningarna i tidningarna. 

Föräldratidningarna får dessutom rollen som expertsystem (Giddens, 1997) då de har tagit på sig en 

informerande roll gällande hur föräldrarna ska ta hand om ett barn, när det gäller omvårdnad till 

exempel matning samt uppfostran. I vidare perspektiv blir även att de myndigheter som får komma till 

tals också är expertsystem när de ger sådana tydliga råd och rekommendationer om olika ämnen. Det 

blir även en form av expertsystem när tidningarna för vidare normer gällande olika former av ideal 

kopplade till konsumtion. Detta gäller inte enbart ytliga faktorer såsom utseende, utan det märks även 

genom att det finns normer om matlagning, leksaker och inredning. 

 

Det finns ett mönster som visar att individer med bättre ekonomi används som norm i dessa tidningar 

gällande konsumtion, för att tidningarna väljer att lyfta fram exempel som är dyrare, trots att det finns 

billigare alternativ, som i exemplet med spjälsängar. Dessa normer hjälper också till att skapa de 

sociala strukturer som Giddens (1984) diskuterar, när han hävdar att omedvetet handlande är en del i att 
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skapa normer. Genom att tidningarna, utan att reflektera, visar denna typ av konsumtion, blir det en del 

av en norm. Den icke existerande reflektionen framkommer även i de fall där tidningarna utger sig att 

ge tips om billigare konsumtionsvaror, men ändå vänder sig till människor med bättre ekonomi. Detta 

visar sig i de reportage som utger sig för att ha ett budgetperspektiv, men vid en närmare granskning 

ändå vänder sig till den ursprungliga målgruppen. Detta har exemplifierats genom reportagen om resor, 

mode och barnvagnar.  

 

Frågeställningarna är besvarade för att det finns ett tydligt mönster som återkommer i tidningarna. 

Tidningarna för vidare råd och rekommendationer från olika källor utan att närmare kritisera dessa, 

vilket blir en del i bildande av normer runt föräldraskap. Det stämmer också överens med Giddens 

(1984) reflektioner över det diskursivt medvetna när det gäller handlade, det vill säga att det krävs att vi 

diskuterar och reflekterar när det gäller att bryta normer och att det är det praktiskt medvetna som 

skapar rutiner. Det finns även ett tydligt mönster när tidningarna för vidare en bild av konsumtion som 

normskapande. Det tydligaste mönstret är att konsumtionen i första hand vänder sig till de med mer 

pengar och detta är genomgående. Detta är även något som går att koppla till den ekologiska och 

naturliga diskursen som analyserats. Detta då ekologiska produkter många gånger är dyrare än 

ickeekologiska och att träleksakerna kostar mer än plastsaker. 

 

Foucault (2008), Fairclough & Wodak (1997) samt Fairclough (1995) diskuterar dominans och makt 

runt diskurser och att det är viktigt att dessa synliggörs för att kunna förändra. Då det förkommer 

diskurser gällande hälsa och miljö i det undersökta materialet går det även att tolka dessa 

maktförhållanden som något positivt. Detta då det skapas positiva förebilder gällande hälso- och 

miljömedvetenhet. Det finns i samhället problem med både hälsa och miljö, vilket ger en annan 

infallsvinkel på det som benämns som makt och dominans, att det även kan finnas positiva aspekter på 

att vissa grupper i samhället dominerar och får de övriga att följa efter. Detta eftersom att god hälsa och 

hänsyn till miljön är något som gagnar både individ och samhälle. Därför behöver dominerande 

diskurser inte nödvändigtvis vara negativa.  

 

Vald teori är viss del problematiskt för att Strinatis (2004) definition av postmodern populärkultur 

handlar om ett samspel mellan kultur och samhälle, där skillnaderna suddas ut medan han sedan 

poängterar collagemetaforen och det faktum att postmodern populärkultur gör upp med invanda 

sanningar. Ur detta perspektiv blir föräldratidningarna snarare bärare av sanningar då det saknas något 

som ifrågasätter de råd och rekommendationer som föräldratidningarna framför och collagemetaforen 
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handlar då snarare om föräldraskap. Detta eftersom det finns alternativa sätt att tänka utanför 

tidningarna i övriga samhället (Strinati, 2004).   

 

Hänsyn måste tas till det begränsade urvalet då analysen är byggd på endast tre nummer av varje 

tidning, vilket ger svårigheter att dra generella slutsatser och de slutsatser som dragits är en speglig av 

dessa nummer. Det finns även andra faktorer i samhället som påverkar föräldraskap och andra källor 

där föräldrar kan hämta inspiration. Tidningarna är därför inte den enda informationskanalen. Det kan 

därför tänkas att Strinati (2004) har övertolkat populärkulturens betydelse för samhället när det idag 

finns en del annat som påverkar. Det finns exempelvis en mängd information som utbyts via forum på 

Internet. Samtidigt måste Strinatis (2004) tankar ses i ett tidsperspektiv då Internet växer hela tiden och 

därför ökar även kunskapsöverföringen för varje år. Det krävs även en medvetenhet om vilka olika 

kanaler för informationsöverföring som finns tillgängliga. 

 

Resultatet får ses som en produkt av hur det såg ut våren 2010 då dessa tidningar inhandlades. Detta då 

råd och rekommendationer förändras, mode förändras och konsumtionsmönster förändras.  

 

Det finns en klassaspekt som skulle vara intressant att forska vidare om. Detta har berörts lite när det 

gäller konsumtion, men då det finns ett klart samband mellan ohälsa såsom övervikt och karies, vilket 

kan kopplas till inkomst och utbildning, går det även att analysera och diskutera hälsoråd i 

föräldratidningarna och huruvida dessa handlar om att bekräfta en redan priviligerad grupp, eller om 

det handlar om att utbilda föräldrar för att förebygga hälsoproblem.  
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