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Sammanfattning  

Denna studies syfte var att undersöka hur framställningen av curlingföräldrar ser ut i 

den svenska dags- och kvällspressen. För detta syfte analyserades ett flertal artiklar, 

krönikor och ledare i de två största svenska dagstidningarna, Svenska Dagbladet  och 

Dagens Nyheter, samt de två största svenska kvällstidningarna, Expressen och 

Aftonbladet. Curlingföräldrar är ett begrepp som på senare år fått stort genomslag i 

debatten kring barnuppfostran, och det har getts stort utrymme i media. Det finns 

dock sparsamt med forskning kring curlingföräldrar och denna uppsats syftar därför 

till att bidra med en ökad kunskap om och förståelse för fenomenet. De 

forskningsfrågor som styrde undersökningen var följande: Hur beskrivs och 

framställs begreppet curlingföräldrar i dags- och kvällspress? Vilken typ av 

barnuppfostran samt föräldrasyn framhäver denna bild? Vilka olika typer av 

konsekvenser kan denna syn på barnuppfostran och föräldrasyn resultera i? Studiens 

empiri bestod av sammanlagt 15 olika artiklar, ledare och krönikor inhämtade från 

ovan nämnda tidningar. Dessa texter bearbetades och analyserades sedan genom en 

kvalitativ textanalys. Resultatet visade att curlingföräldrar beskrevs i huvudsakligen 

negativa termer, där föräldrarna ansågs brista i sitt föräldraskap på en rad punkter. 

De mest framhävande negativa aspekterna framställdes i form av brist på tid, brist på 

auktoritet och ansvarstagande, ängslan och oro samt missriktad omsorg. De beskrevs 

också som krävande och med orimliga krav på skolan. Curlingföräldrar ställs också i 

relation till en medelklass, där ett dåligt samvete över för lite tid med barnen 

kompenseras med överdriven omsorg. Konsekvenserna för barnen till dessa föräldrar 

beskrevs även de i negativa termer, där barnen framställdes som ouppfostrade, 

egoistiska, bortskämda och utan ansvar för det egna livet. På ett övergripande plan 

framställdes det curlande föräldraskapet som negativt både för barnen men också för 

samhället i stort, då det ansågs leda till konsekvenser i form av psykisk ohälsa, 

ungdomsarbetslöshet, ett utökande av samhällsklyftor och ett försvårande av social 

rörlighet.  
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Inledning  

Hur ska vi bäst uppfostra våra barn? Det är en ständigt aktuell fråga, och olika 

trender kring barnuppfostran och föräldraskap avlöser kontinuerligt varandra i den 

mediala debatten. Det tycks vara ett ämne som engagerar de allra flesta.   

 

Idag är normen i det svenska samhället att båda föräldrar heltidsarbetar och att små 

barn spenderar den största delen av sin tillvaro på förskolan. Därmed är det inte 

enbart föräldrar som tar del av barnens uppfostran och utveckling, utan också 

förskole- och skolpersonal har fått ett stort utrymme i barns liv och vardag idag. 

Barndomen har därmed på många sätt blivit institutionaliserad i dagens svenska 

samhälle. Samtidigt har barndomen under 1900-talet också varit nära förknippad 

med staten, då olika politiska reformer och lagar skapats och utvecklats för att 

förändra barns villkor till det bättre (Halldén, 2007).  

 

Ett tydligt exempel på detta är FN:s konvention om barnets rättigheter, ett unikt 

politiskt och juridiskt dokument som framhäver barnets autonomi och rätt till 

självbestämmande. Barn är dock fortfarande en grupp i samhället som tydligt åtskiljs 

från gruppen vuxna. Därför är de också underordnade auktoriteter och står i en 

beroendeposition till vuxna (Thors Hugosson, 2002). 

 

Även om barn på många sätt har fått större plats i vårt samhälle, finns det också 

röster som menar att barn idag har alldeles för mycket att säga till om, och ges för 

stort ansvar för sitt liv och sina val. Ett begrepp som kommit att synliggöra detta är 

curlingföräldrar, myntat av den danske barnpsykologen Bent Hougaard. Han menar 

att många föräldrar idag gör sina barn en otjänst genom att ständigt undanröja 

hinder i deras väg och servera dem allt förutsättningslöst (Carling, 2004). 

 

Hur vi ser på barn får således tydliga konsekvenser för hur vi behandlar dem och 

vilka pedagogiska förhållningssätt vi använder oss av i barnuppfostran. Hugosson 

menar att det ligger en risk i att erkänna barn samma sorts rättigheter och plikter 

som vuxna, och att det kan leda till en potentiellt farlig utveckling, då de fortfarande 



 

2 
 

är en sårbar grupp som behöver vägledning och beskydd för att utvecklas på ett bra 

sätt (Thors Hugosson, 2002).  

 

Tankar om det kompetenta barnet ställer nya och betydligt mer avancerade krav på 

dagens barn. Därför är det av vikt att analysera vilken sorts barnsyn som ligger till 

grund för debatten om barnuppfostran och föräldraskap idag, samt vilka 

konsekvenser det får för både föräldrar och barn. Ser vi på barn som en egen grupp i 

sig, skilda från vad det innebär att vara vuxen? Eller ser vi barn som vuxna i miniatyr, 

och kräver att de ska bete sig därefter? Detta får konsekvenser för hur vi väljer att 

uppfostra barn av idag, och i slutändan framtidens vuxna.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet curlingföräldrar framställs 

i den svenska dags- och kvällspressen, samt vilka konsekvenser detta kan få för 

rådande syn på barnuppfostran och föräldraskap. Utifrån syftet har tre 

frågeställningar utarbetats, med avsikten att försöka svara på uppsatsens 

huvudgripliga syfte. Dessa frågeställningar är följande: 

 

• Hur beskrivs och framställs begreppet curlingföräldrar i dags- och kvällspress? 

• Vilken typ av barnuppfostran samt föräldrasyn framhäver denna bild? 

• Vilka olika typer av konsekvenser kan denna syn på barnuppfostran och 

föräldrasyn resultera i? 
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Bakgrund 

Bakgrunden till denna studie är främst mitt stora intresse för frågor kring 

föräldraskap, barnsyn samt fostrans- och socialisationsprocesser. Efter att ha läst A- 

och B-kurserna i pedagogik är det dessa områden jag under utbildningen särskilt 

fastnat för.  

 

Barn i Sverige lever idag i en alltmer digitaliserad och informationsfylld värld, som 

präglas av snabba förändringar och höga krav på flexibilitet. De åtnjuter rättigheter 

som uttrycks i form av FN:s barnkonvention. Det ställs dock helt andra typer av krav 

på dagens barn än vad som ställdes på de som levde som barn för bara hundra år 

sedan. I takt med att samhället förändrats och utvecklats har också synen på barn och 

föräldraskap förändrats, och därmed också barnens funktion i familjen. Alltsedan 

1900-talet har bilden av en idealfamilj präglat vårt samhälle, där familjen bundits 

samman av starka traditioner och en uttalad barncentrering. Men i takt med 

samhällets framåtskridande har också familjen som institution försvagats, och ersatts 

av andra arenor såsom skola och förskola. På så sätt har den ursprungliga 

idealfamiljen fått ett allt större symboliskt värde i den nya tiden (Halldén, 2007).  

 

Curlingföräldrar har det senaste decenniet blivit ett alltmer förekommande begrepp i 

debatten kring barnuppfostran och föräldraskap, och syftar på föräldrar som gör allt i 

sin makt för att deras barn ska få en så smärtfri uppväxt som möjligt. Den danska 

barnpsykologen Bent Hougaard ses som den som myntade begreppet redan år 2002, 

och det har fått utstå mycket kritik. Hougaard har med sina teorier kring 

barnuppfostran blivit en kontroversiell kraft i debatten. Han får dock medhåll av den 

svenska barnpsykologen Alf B Svensson, som menar att för lite gränssättning i 

kombination med överdriven omsorg kan resultera i att barn växer upp till 

oansvariga och egoistiska individer som inte klarar av motgångar i livet (Asadi, 2014).  

 

Begreppsförklaring 

Själva begreppet curlingföräldrar är problematiskt och långtifrån entydigt. Det är 

inget legitimt vetenskapligt begrepp, men det används likväl ofta i debatten kring 
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barn och den moderna uppfostran. Det finns sparsamt med forskning kring 

begreppet, vad det egentligen innebär och vilka konsekvenser det kan tänkas få för 

vår nutida syn på barnuppfostran och föräldraskap. Curlingföräldrar beskrivs av 

Hougaard som överbeskyddande och ängsliga föräldrar som gör allt i sin makt för att 

ge sina barn en så friktionsfri uppväxt som möjligt. Han menar vidare att detta 

grundar sig i ett konstant dåligt samvete över att man som förälder spenderar för lite 

tid med sina barn (Carling, 2004).  

 

Den amerikanska utvecklingspsykologen Diana Baumrind har utarbetat en begrepp-

sapparat gällande olika typer av föräldrastilar, och menar att en av dessa, en så kallad 

tillåtande föräldrastil kännetecknas av ett accepterande och tolerant förhållningssätt. 

Här förekommer det ytterst få eller inga krav alls, barnet ansvarar för sina egna 

aktiviteter, samtidigt som föräldrarna undviker utövande av kontroll i så hög grad 

som möjligt (Johnson, 2012). 

 

Curlingföräldrar som begrepp används frekvent av barnpsykologer, föräldrar, lärare 

och journalister i den mediala debatten. Även om själva begreppet kan ses som 

populärvetenskapligt till sin art är det ofta professionella yrkespersoner som deltar i 

debatten, så kallade experter av vår tid. I dagens samhälle finns det en stor tilltro till 

dessa experter som ger oss råd om hur vi ska leva, vad vi ska äta, hur vi ska träna och 

med vilka metoder vi ska uppfostra våra barn. Det finns en uppsjö hand- och 

självhjälpsböcker inom ämnet, vilket signalerar att det också finns en stor efterfrågan 

på dessa ”expertiskunskaper”. Ulrika Widding illustrerar detta i sin artikel 

”Transform your child`s behaviour now´: parent education as self-help culture and 

lifelong learning”: 

Until recently, self-help culture was mainly regarded as an 

American phenomenon. Today the word ‘self-help’ is used in nearly 

all parts of the world to describe individual agency, in economic as 

well as psychological terms. Academic literature on the subject 

suggests that a self-help culture expresses the post- or late-modern 

society, in which the individual is understood to be a free agent in 
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the capitalist marketplace. This marketplace embraces not only 

one’s working life but also the private sphere of relationships with 

family and friends. (Widding, 2011, s. 2).  

 

Åsa Bäckström är inne på ett liknande spår, och ställer frågan om dagens osäkra 

föräldrageneration kan ses som ett resultat av skiftet till ett postindustriellt samhälle 

vilket fått konsekvenser för familjen och dess roll. I tidigare samhällen kunde 

familjen liknas vid en produktionsenhet, där både barn och vuxna behövdes i 

hushållet. I den nya tiden har detta dock kommit att förändras, och familjen kan 

numera istället liknas vid en konsumtionsenhet enligt Bäckström. Därmed har också 

barn och unga förlorat sin betydelse i förhållande till familjen, och blivit överflödiga i 

samhället (Bäckström, 2007).  

 

Barn som ’becomings’ eller ’beings’ 

Det finns inom barndomsforskningen två vedertagna begrepp gällande synen på 

barn. Antingen kan barn ses som något i utveckling och tillblivande, närmare bestämt 

becomings. Inom denna syn på barn är fokus riktat kring vad barn ännu inte är, det 

vill säga vuxna. Barn ses som på väg mot något, de är på väg att bli vuxna, hela 

människor men de är ännu inte där. Den vuxnes roll i detta är att vägleda barnet mot 

målet att bli en fullfjädrad människa, en vuxen människa.  

 

Vänder man på myntet kan barn istället ses som beings, vilket innebär att barnet 

redan i egenskap av att vara barn är utrustad med egna tankar, känslor och 

handlingar. Barnet har enligt detta perspektiv ett egenvärde i sig själv, vilket 

resulterar i att barn inte kan underordnas de vuxnas perspektiv och preferenser. 

Därmed kan barn ses som en sorts auktoriteter, med rätt till självbestämmande och 

fria från vuxet förtryck (Trondman, 2013).  

 

Barn står idag skyddade under en rad olika rättsliga dokument och förordningar, där 

FN:s barnkonvention är ett av de tyngsta. Barns rätt till att höras och synas, att själva 
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formulera sina åsikter och tankar har formulerats i och med detta dokument. Det 

signalerar också att barn är en grupp i sin egen rätt, med samma rättigheter som 

vuxna. Inom tidigare barndomsforskning har ett centralt perspektiv varit att 

barndom tydligt skiljs åt från vad det är att vara vuxen, samt att barn ses som 

sårbara, svaga och i behov av skydd från vuxna som betraktas som mer kompetenta 

och moraliskt utvecklade (Britton, 2015). Hougaard illustrerar detta synsätt i artikeln 

Högt pris för friktionsfri barndom (Carling, 2004) då han menar att barn har många 

kompetenser, men att de inte kan ses som kompetenta.  

 

När föräldrar hela tiden gör allt i sin makt för att deras barn ska ha det så bra som 

möjligt, genom att underlätta och serva dem, menar Hougaard att det slutligen 

resulterar i en allvarlig konsekvens: att barn tappar respekten för de vuxna.  

 

Tidigare forskning  

Det finns sparsamt med forskning om begreppet curlingföräldrar. Det finns dock 

mycket forskning kring barndom, föräldraskap samt medias påverkan på 

föräldraideal. Gunilla Halldén har länge intresserat sig för barndomens villkor och 

förutsättningar. Hon menar att synen på barn som bärare av framtiden kännetecknar 

barnsynen under 1900-talet. I takt med att samhället utvecklats och förändrats har 

också barns position i samhället framskjutits. Genom att barn satts i framtidens fokus 

och som bärare av den, har de också varit i centrum för både statliga och politiska 

reformer. Genom att värna barnens välfärd har samtidigt framtiden värnats (Halldén, 

2007). Med denna bakgrund blir det lätt att förstå varför barnuppfostran alltjämt är 

ett aktuellt ämne som berör.  

 

Barnsyn 

Det har i olika tider i historien sett olika ut gällande vad som framhållits som 

önskvärt i förhållningssättet till barn, samt vad som kännetecknar det goda 

föräldraskapet. Vilken typ av föräldraskap som premieras säger också mycket om 

vilken barnsyn som ligger till grund för rådgivningen.  
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Efterkrigstiden fokuserade kring att det både skulle vara roligt och givande att ha 

barn, likaså att vara ett barn. Här lades på så sätt grunden för det jämlika 

förhållandet mellan barn och förälder, där förälderns uppgift var att stötta och 

vägleda barnet inom ramen av en trygg och förtroendefull relation (Halldén, 2007). 

På så sätt skulle också konflikter kunna minimeras, men detta förhållningssätt har 

fått utså en del kritik. Epoken kring denna tid har benämnts som ”the fun-morality”, 

med tongivning på det lustfyllda i att vara både förälder och barn. Häri låg dock 

samtidigt en konflikt och motsättning i föräldrars auktoritet och deras kamratskap 

med barnet. Kamratskapet ansågs riskera att urholka den naturliga auktoriteten i 

föräldrarollen. Ett sådant synsätt på barn signalerar att de är egna individer i sin egen 

rätt med allt vad det innebär. De ska därför också åtnjuta samma respekt och hänsyn 

som vuxna människor gör, snarare än att ses på som ofärdiga vuxna med tonvikt på 

brister.  

 

Detta synsätt är också genomgående i dagens barndomsforskning, där barn ses på 

som beings snarare än becomings (Halldén, 2007). En konsekvens av detta blir att 

gränserna mellan barndom och den vuxna världen suddas ut och blir svårare att 

definiera. Ytterligare en konsekvens blir att barnet ställs till svars för det egna 

varandet i högre utsträckning, där de redan i mycket tidig ålder betraktas som 

kompetenta och kapabla att fatta egna beslut och vara ansvarsfulla i en rad olika 

sammanhang. Tankar om det kompetenta barnet går att koppla till samhälls-

utvecklingen och dess institutionalisering. Barn tillbringar idag en stor del av sin 

vakna tid på förskola och skola, där de tidigt i livet behöver lära sig att ta ansvar för 

sig själva, sina handlingar och sitt beteende.  

 

Tallberg Broman (2011) skriver att detta också innebär en sorts individuering, där 

barnet tidigt lär sig självdisciplinering, med kontroll över sina egna tankar och 

känslor. Samtidigt måste de också lära sig att fungera i en grupp och ta hänsyn till 

andra människor, både vuxna och barn. Barns nya starka roll i samhället är också 

tydligt uttalad i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2016). Där går bland 

annat att läsa att barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina åsikter och också ges 

möjlighet och förutsättningar att kunna påverka sin egen situation.  
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Sandberg och Vuorinen (2007) har utfört en studie där de undersöker samarbetet 

mellan föräldrar och förskola. Där framkommer det att föräldrar idag är mer osäkra i 

sin roll än tidigare generationer. Författarna ställer sig frågan om dagens samhälle, 

där tid är en bristvara för den moderna föräldern, lett till att föräldrarollen blivit så 

osäker (Sandberg & Vuorinen, 2008). De menar vidare att föräldrar idag har en ny 

syn på föräldraskap, där barnet tydligt står i centrum, men att de inte har verktygen 

för att realisera denna föräldraroll på ett tillfredsställande sätt.  

 

Ytterligare en faktor i osäkerheten som förälder förklaras av en sorts alienation, där 

brist på samvaro och kommunikation med andra föräldrar leder till en osäkerhet 

kring det egna föräldraskapet. I takt med att barnsynen förändrats har också 

föräldrarollen förändrats. Sandberg och Vuorinen (2007) hänvisar även till Bent 

Hougaard i sin studie, som menar att föräldrar idag brister i sitt föräldraansvar 

eftersom de saknar auktoritet i sin föräldraroll. Då barns och vuxnas intressen ligger i 

motsättning med varandra skapas en osäkerhet som leder till att föräldrar resignerar 

inför sin vuxenroll.  

  

Föräldraideal 

Att föräldrar spelar en stor roll i sina barns utveckling är knappast ett kontroversiellt 

påstående. Däremot finns det olika perspektiv och synsätt på vad som är den goda 

föräldern och vad det innebär att ge sina barn en god uppväxt. Ett flertal 

undersökningar har visat på att barns och ungas psykiska mående blir allt sämre i 

Sverige (Widding, 2011). Statliga utredningar som gjorts har pekat på sambandet 

mellan barns psykiska välbefinnande och familjens roll, i synnerhet enskilda 

föräldrars förmåga att uppfostra sina barn. De vuxnas ansvar för barnens utveckling 

är starkt betonat i det moderna föräldraskapet, likväl som respekten för barnets 

individualitet och integritet. Gunilla Dahlberg menar att detta moderna föräldraskap 

står i en tudelad roll, där idealet om barnet i centrum står i kontrast till föräldrars 

ambition att förverkliga sig själva genom en yrkeskarriär (Dahlberg, 2007).  

 

De Ruyter och Schinkel beskriver ideal som en sorts underkategori av värderingar 

och preferenser, som utmärks av att de refererar till antingen personliga egenskaper 
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eller situationer som betraktas och ses på som perfekta och eftersträvansvärda, samt 

att dessa ännu inte realiserats i praktiken (de Ruyter & Schinkel, 2013). De resonerar 

vidare att ideal både kan vara abstrakta eller konkreta till sin natur, samt komplexa 

eller enkla. När vi människor således har ett ideal är vi också motiverade till att 

eftersträva detta. Människor tar efter ideal från varandra, snarare än att hitta på dem 

utifrån sig själva. Samhällets normer och ideal utövar också en stark påverkansfaktor 

på människor, men detta kan även gå i motsatt riktning, då det kan finnas en vilja att 

utmana och gå emot samhälleliga konventioner och normer. 

 

Föräldraskap och barns autonomi 

Föräldraideal påverkar hur föräldrar väljer att uppfostra sina barn på flera olika sätt. 

Det är dock viktigt att göra en åtskillnad på de ideal föräldrar har kring sina barn, och 

de ideal de sätter upp för sig själva i egenskap av att vara förälder. Hur föräldrar 

resonerar kring hur de bäst ska uppfostra sina barn påverkar i sin tur utvecklingen av 

barns autonomi och självständighet.  

 

De Ruyter och Schinkel (2013) menar att ju högre grad av abstraktion och 

komplexitet idealen i förhållande till föräldraskapet har, desto mer främjar de 

föräldrarnas autonomi, men också barnens. Exempel på sådana abstrakta och 

komplexa ideal är bland annat att vara omhändertagande, rättvis och framgångsrik. 

När det gäller sådana typer av ideal förekommer det heller inga direkta konkreta och 

handfasta tips på hur man som förälder ska gå tillväga. Istället rymmer de en stor 

portion självkontroll i förhållande till i vilken utsträckning de faktiskt utövas. De 

Ruyter och Schinkel menar också på att ju högre grad av kontroll och medvetenhet 

föräldrar har kring sina egna ideal, desto bättre kommer de också att kunna förklara 

för sina barn anledningarna till att de handlar som de gör. Detta resulterar enligt 

författarna till att också barnen kommer erfara vad det innebär att vara autonom och 

självständig (de Ruyter & Schinkel, 2013).  

 

Zipora Magen menar att föräldrars ideal kring det egna föräldraskapet kan ses som 

en dynamisk och föränderlig process snarare än ett statiskt och fastställt förhållnings-

sätt. Idealen kan variera över tid och i relation till barnets utvecklingsfas och ålder. 
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Dessa ideal fungerar sedermera som riktlinjer i föräldraskapet, där idealbilden 

eftersträvas och där besvikelse och frustration framträder när dessa idealbilder av 

olika anledningar inte kan uppnås. Föräldrars ideal behöver dock inte stå i överens-

stämmelse med barnets idealbilder kring det goda föräldraskapet, och därför menar 

Magen i likhet med de Ruyter och Schinkel att det är av vikt att göra en åtskillnad 

mellan dessa två synsätt (Magen, 1992).  

 

Staten griper in 

En av de mest dominanta diskurserna kring den moderna föräldrarollen tar som 

nämnts ovan sin utgångspunkt i att föräldrar idag är osäkra i sin roll och därmed i 

behov av experthjälp för att kunna hantera sin föräldraroll. Statliga insatser, som 

olika typer av utbildningar för föräldrar ingår i en statlig kampanj med syfte att stötta 

föräldrar i deras roll, och på så sätt förhindra ett ökande problem i Sverige, nämligen 

ungas allt sämre psykiska hälsa (Widding, 2014).  

 

Grundtanken bakom dessa insatser är alltså att föräldrar betraktas som osäkra och 

otillräckliga i den egna föräldrarollen, och därför i behov av statligt stöd. I det 

svenska moderna välfärdssamhället ses det engagerade föräldraskapet som norm, ett 

ideal medelklassfamiljer i stor utsträckning idag tar till sig. Familjeidealet grundar sig 

i att föräldrar ses som ansvariga för sina barn och deras utveckling, samt att 

relationerna inbegriper mycket så kallad ”kvalitetstid”, där barn och föräldrar 

tillsammans umgås och har roligt med varandra. På så sätt ska familjebanden stärkas 

och de ungas utveckling gynnas. Widding tar dock upp att dessa diskurser kring det 

goda och ideala föräldraskapet också kan ifrågasättas och utmanas. Föräldrar kan 

också ses som egna aktiva aktörer i föräldraskapet, där de själva väljer vad de ska ta 

till sig och inte (Widding, 2014).  

 

Populärkultur  

Magnus Dahlstedt och Andreas Fejes skriver i artikeln Family makeover: Coaching, 

Confession and Parental Responsibilisation att det nuförtiden är en välkänd och 

utbredd tanke att föräldrar idag behöver lära sig hur de ska vara föräldrar. Dagens 

föräldrageneration har på många sätt blivit förminskad, då föräldrar positioneras 
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som beroende av hjälp för att kunna fullfölja sina roller som just föräldrar. Statliga 

föräldrautbildningsprogram är ett exempel på detta, men också mer informell 

coaching och lärande i det vardagliga livet (Dahlstedt & Fejes, 2014). Idag finns det 

en uppsjö av podcaster och hemsidor dit föräldrar söker sig för att få råd och 

guidning i sitt föräldraskap. Att vara förälder har blivit ett projekt i det moderna 

samhället, där du som förälder måste vara pedagogisk i din roll. Denna pedagogiska 

föräldraroll framställs och skapas både i utbildningssammanhang men också i det 

vardagliga livet.  

 

Författarna tar upp så kallad nanny-TV som ytterligare ett exempel, ett nutida 

fenomen där föräldrar i TV-rutan får hjälp av en utbildad nanny i hur de ska fostra 

sina barn. Dahlstedt och Fejes menar att vi kan lära oss mycket om det samhälle vi 

lever i genom att titta på sådan typ av populärkultur. Här kommer ideal, normer, 

värderingar och olika synsätt till konkret uttryck. Då media spelar en så stor och 

viktig roll i det moderna samhället och i människors vardagliga liv, är det därför 

viktigt att vi undersöker hur ”det goda föräldraskapet” konstrueras i dessa rum 

(Dahlstedt & Fejes, 2014).   

 

Självhjälpskultur 

Ulrika Widding är inne på ett liknande spår, och framhåller att denna typ av 

självhjälpskultur bidrar till en ökad press på individen. I förverkligandet av oss själva 

tenderar denna kultur att skapa en ängslan och oro hos människor, som både 

förstärker och fokuserar problem och brister och samtidigt upprätthåller den sociala 

ordningen i samhället (Widding, 2011). Självhjälpskulturen skapar på så sätt 

diskurser kring vad det är att vara den goda och bra föräldern, och hur barn ska lära 

sig uppförande och lydnad. Widding menar, likt Dahlstedt och Fejes att dagens 

föräldrar framställs som osäkra, otillräckliga och i behov av hjälp och stöd i sin 

föräldraroll. Att vara förälder beskrivs som ett problem som behöver åtgärdas, och 

där kommer således staten in med sina olika föräldrautbildningar och insatser. Dessa 

ska hjälpa föräldrar att bli mer kompetenta och säkra i sin roll.  
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Både Dahlstedt, Fejes och Widding menar på att föräldrarollen är utsatt för stark 

press, dock fokuserar de på olika aspekter. Widding diskuterar det goda 

föräldraskapet i förhållande till staten och dess insatser, medan Dahlstedt och Fejes 

studie lyfter fram populärkulturens roll i diskursen kring det goda föräldraskapet. 

Föräldrarollen står på så sätt under ett slags dubbelt tryck, både ur ett statligt 

perspektiv men också av mer informell karaktär, i form av tips, råd och riktlinjer 

distribuerade av bland annat massmedia.  
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Metod  

Denna studies syfte var att undersöka hur framställningen av curlingföräldrar kan 

tänkas påverka den rådande synen på barnuppfostran och föräldraskap. Ett lämpligt 

sätt att studera nuvarande syn på detta fenomen var att undersöka hur begreppet 

användas, debatteras och framställs i dags- och kvällsmedia. Ambitionen i denna 

studie har därmed varit att analysera olika sorters texter inhämtade från massmedia, 

närmare bestämt artiklar, krönikor och ledare som grund för det följande 

analysarbetet. För att analysera dessa texter har en kvalitativ ansats använts.  

 

Den kvalitativa forskningen kännetecknas bland annat av att vi genom språket kan ta 

del av varandras inre världar (Patel & Tebelius, 1987). Därmed är denna typ av 

forskning präglad av ett sorts inifrån-perspektiv, där forskarens egna erfarenheter 

och värderingar ses som en förutsättning för att kunna tolka den information som är 

aktuell. I förhållande till kvantitativa data som ofta mäts i siffror, utmärks kvalitativa 

data av att de istället innehåller information i form av ord (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014). Då den kvalitativa forskningen fokuserar både mening och innehåll 

blev den ett lämpligt metodologiskt val i förhållande till denna studies syfte. Snarare 

än att undersöka ett fenomen ur ett kvantitativt perspektiv, där data kvantifieras och 

mäts har det varit de underliggande meningarna och innehållet som eftersökts i 

texterna i denna undersökning.  

 

Barnuppfostran är ett ämne som ständigt debatteras och analyseras, och den mediala 

debatten är inget undantag. Vi lever i ett samhälle och en kultur där vi ständigt möts 

av ny och snabb information, och där massmedia spelar en stor roll i detta. Utifrån 

denna bakgrund har denna studies syfte grundats i att analysera hur debatten kring 

curlingföräldrar framställs just i media, då den kan sägas spegla mycket av vad som 

framhävs som viktigt, relevant och önskvärt i förhållningssättet till både barnsyn och 

föräldraroll. Media har ett stort inflytande i människors liv, och därmed samtidigt ett 

ansvar.   
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Textanalys 

Kvalitativ textanalys syftar till att med texter som redskap analysera olika samhälls-

fenomen, diskurser och debatter. Text kan ses som en språkligt fixerad handling, och 

rymmer flera olika tolkningsmöjligheter (Halldén, 2003).  

 

I denna uppsats har fokus legat på att undersöka begreppet curlingföräldrar närmare, 

och mer specifikt hur det framställts i det mediala rummet. Då textanalys syftar till 

att skapa en förståelse för textens innebörd men också för det sammanhang och den 

sociala och samhälleliga kontexten texten ingår i, blev metoden relevant för denna 

studie. Snarare än att ställa frågor till personer som i fallet med intervjuer eller 

enkäter, ställdes frågor istället till de olika texterna. De aktuella texterna blev på så 

sätt studiens empiriska underlag. Texter finns överallt i samhället och fyller vår 

dagliga tillvaro. Vi måste hela tiden förhålla oss till olika typer av texter och de utgör 

därmed en stor påverkan på oss (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Första, andra och tredje dimensionen 

Det finns olika nivåer och dimensioner inom kvalitativ textanalys. Den så kallade 

första dimensionen syftar till att analysera författaren till en text, och undersöka vilka 

olika innebörder och avsikter denne själv har med sin text. Den andra dimensionen 

inom textanalys fokuserar istället textens innehåll och form, och intresserar sig för 

språkliga och litterära begrepp. Här fokuseras alltså själva texten snarare än 

författaren till den. I den sista och tredje dimensionen handlar det om att sätta texten 

i ett större samhälleligt sammanhang. Med hjälp av texten vill man då också kunna 

säga något om samhället i stort, till exempel vilka olika värderingar och synsätt som 

råder (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Då det huvudsakliga intresset i denna studie utgått från att försöka förstå begreppet 

curlingföräldrar närmare, samt vilka olika innebörder detta begrepp getts i det medi-

ala rummet har den andra dimensionen använts i analysarbetet, men också till viss 

del den tredje dimensionen. Ambitionen har varit att ur de utvalda texterna också 
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undersöka vad begreppet kan tänkas säga om den samtida synen på barn och 

föräldraskap.  

 

Sökningar och sökord 

I sökandet efter artiklar, ledare och krönikor i dags- och kvällspress har mediearkivet 

hos Umeå universitetsbibliotek, BIBSAM använts. Sökordet var curlingföräldrar, och 

enbart svensk tryckt press och storstadspress efterfrågades.  

 

Denna sökning resulterade i tidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 

Kvällsposten, Expressen och Aftonbladet. Sökningen begränsades från år 2014 till år 

2017. Totalt resulterade detta i 64 artiklar. Svenska Dagbladet stod för 15 artiklar, 

Dagens Nyheter för 13 artiklar, Kvällsposten för åtta artiklar, Aftonbladet för sex 

artiklar och slutligen Expressen med sex artiklar. Av Expressens sex artiklar valdes 

fyra av dessa ut. De två som valdes bort behandlade inte curlingföräldrar som 

fenomen, utan innehöll enbart ordet curling men handlade om sport och teater vilket 

inte var relevant för denna studie. Av Aftonbladets sex artiklar var det endast en 

artikel som valdes ut, då det enbart var denna som behandlade curlingbegreppet i 

förhållande till barnuppfostran och föräldraskap. Av Kvällspostens åtta artiklar 

valdes ingen av dessa ut, då den enda som behandlade curlingbegreppet i förhållande 

till föräldraskap också gick att återfinna i Expressen och istället togs med därifrån. Av 

Dagens Nyheter valdes totalt fyra artiklar ut, då samtliga av dessa behandlade 

begreppet curlingföräldrar i förhållande till barnuppfostran. Av Svenska Dagbladets 

16 artiklar valdes slutligen sex av dessa ut. 

 

Gemensamt för de texter som inte valdes ut var att de enbart hade curlingordet med i 

texten, men inte behandlade själva fenomenet och begreppet curlingföräldrar i 

förhållande till barnuppfostran och föräldraskap. Slutligen resulterade sökningen i 

totalt 15 artiklar som alla behandlade curlingfenomenet i relation till denna studies 

syfte och frågeställningar. Dessa 15 artiklar skrevs sedan ut i pappersform och blev 

den slutgiltiga empirin som låg till grund för analysarbetet i denna studie (se bilaga 

1). 
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Avgränsning  

På grund av studiens förutsättningar i förhållande till tid och omfattning var det inte 

möjligt att gå igenom alla artiklar som skrivits om ämnet. Därför gjordes en med-

veten avgränsning tidsmässigt som fokuserade de fyra senaste åren, det vill säga från 

år 2014 till år 2017.  

 

Då studiens syfte var att nå en djupare förståelse för vilken effekt curlingbegreppet 

kan tänkas ha på den rådande och nutida synen på barnuppfostran och föräldraskap 

blev det relevant att studera artiklar från de senaste åren. När det gäller tidningarna 

som valdes ut (Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen) 

gjordes detta urval utifrån att de är de största, mest välkända och lästa tidningarna i 

sitt slag. Det är således många människor som dagligen läser dessa tidningar och 

därmed också påverkas av innehållet i dem.  

 

Analysarbete 

Aspekter som använts i förhållande till texterna har varit vad som händer i texterna, 

vad texterna vill säga och vilka innebörder och olika teman som gått att urskilja i 

texterna. Det handlade vidare om att utvinna mer ur texterna än vad författarna hade 

för avsikt eller ursprungligt syfte då texterna skrevs, då de satts in i ett större och 

samhälleligt sammanhang. När vi människor förhåller oss till vår omvärld kan vi helt 

enkelt inte låta bli att försöka förstå den. Det är således en grundläggande 

förutsättning för den mänskliga tillvaron, och finns därmed inbyggt i allt vi 

människor företar oss (Thomassen, 2007).  

 

De fyra forskningsetiska principerna 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra forskningsetiska principer inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning som alla forskare inom dessa områden har att 

förhålla sig till. Dessa fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Principerna 

grundar sig på att personer och individer bör skyddas och avidentifieras inom 

forskning, men då denna studie enbart grundade sig på empiri i form av 
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tidningsartiklar som går att finna offentligt på nätet blev dessa principer inte ett 

problem. Materialet var, och har alltid varit tillgängligt för allmän beskådan, då det är 

artiklar i massmedia, skrivet av personer som redan godkänt publicering.  

 

En etisk aspekt är dock att texterna kunnat feltolkas, och att den tolkning som gjorts 

överhuvudtaget inte stämmer överens med den ursprungliga författarens avsikt. 

Syftet med uppsatsen har dock inte varit att belysa författarens personliga intention 

med texten, utan snarare att analysera dess olika språkliga innehåll och innebörder, 

samt att sätta den i ett större sammanhang och i en bredare kontext.  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt avser jag att presentera resultaten från det insamlande datamaterialet 

och kategorisera de teman som framkommit i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. De frågeställningar som kommer att besvaras i detta stycke är; 

 

• Hur beskrivs och framställs begreppet curlingföräldrar i dags- och kvällspress? 

• Vilken typ av barnuppfostran samt föräldrasyn framhäver denna bild? 

• Vilka olika typer av konsekvenser kan denna syn på barnuppfostran och 

föräldrasyn resultera i? 

 

Hur beskrivs och framställs curlingföräldrar i dags- och kvällspress? 

Curlingföräldrar som begrepp beskrivs i majoriteten av texterna som ett problem som 

behöver åtgärdas, och som leder till olika typer av allvarliga konsekvenser för barnen, 

men också för samhället i stort.  

 

Osäkerhet och ängslan 

Den curlande föräldern beskrivs i texterna som en mycket osäker och ängslig förälder 

som hela tiden är rädd för att göra fel. I Maria Carlings artikel med titeln Föräldrar 

är rädda för att göra fel i Svenska Dagbladet diskuterar terapeuten och föräldraråd-

givaren Ingegerd Gavelin hur problemet eskalerat under senare år. 

”Det blir värre, jag ser att föräldrar plågas av rädslan för att göra 

fel. De när en önskan om att både säga och göra rätt, att aldrig 

använda fel ord. Oron gör att man söker sig utåt, till experter och 

nätet”. (Carling, 2014, s. 32).  

Här framkommer bilden av att föräldrar känner sig mycket osäkra och ambivalenta i 

sin roll, och att de därför tar till hjälp utifrån i form av olika experter och tips på 

nätet. Föräldrar beskrivs som oroliga och ängsliga, och att de för över detta på sina 

barn. På nätet och i olika familjeforum kan tonen ofta vara hätsk, där föräldrar dömer 
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varandra och kritiserar olika sätt att uppfostra sina barn på. I ovan nämnda artikel 

illustrerar två olika citat detta exempel: 

”Du kommer att förstöra ditt barn.” 

”Jag skulle aldrig göra sådär.” (Carling, 2014, s. 32).  

De curlande föräldrarna framställs här som hårda, dömande och kritiserande i 

förhållande till hur andra föräldrar gör. Det framkommer en bild av en förälder som 

vet bäst själv, och som inte är rädd för att tala om för andra hur de också borde göra 

för att undvika att helt förstöra sina barn som individer. Det ryms därmed både 

osäkerhet men också ett starkt dömande i bilden av den curlande föräldern. De söker 

sig till nätet och olika typer av experter för att få råd, men är samtidigt snabba med 

att berätta vad de absolut inte skulle göra som föräldrar till andra föräldrar som de 

anser gör fel.  

 

De Ruyter och Schinkel menar att ideal kan ses som socialt och kulturellt 

konstituerat, och är därmed inte något människor helt hittar på utifrån sig själva. Vi 

påverkas av det omgivande samhället och människorna runtomkring oss. Ideal är 

således något vi tar efter varandra (de Ruyter & Schinkel, 2013).  

 

Den curlande föräldern och skolan 

I en del av artiklarna problematiseras också curlingföräldern i förhållande till skolan. 

De skickar arga mail till lärarna och klagar på för dåliga betyg och kräver full insyn i 

den pedagogiska verksamheten. Detta beskrivs dock inte enbart i negativa termer, då 

engagemang i barnens skolgång kan vara något positivt, då den svenska skolan anses 

ha bristande kvalité.  

 

Då barn tillbringar en stor del av sin tid på andra platser än i hemmet och med 

föräldrarna, har familjelivet och dess roller förändrats. Barndomen har 

institutionaliserats, och det är inte enbart föräldrar som påverkar och fostrar sina 

barn. Samtidigt kräver denna form av institutionalisering, där barn går i förskola och 
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skola, att de själva klarar av att hantera sina tankar, känslor och betéenden (Tallberg 

Broman, 2011).  

 

I debatten om de curlande föräldrarna beskrivs dock föräldrarna som i stort behov av 

att ha insyn i denna verksamhet, och också möjlighet att påverka den. Britta 

Svensson skriver i en artikel i Expressen att det bästa sättet att stoppa de curlande 

föräldrarnas så kallade terror är att göra den svenska skolan bättre. Hur detta bäst 

ska uppnås illustrerar hon med följande citat: 

”Allt trams om föräldrainflytande ska bort. Föräldrar är besatta av 

det egna barnets situation, och kan inte ta något ansvar för 

övergripande frågor. Jag gillade maktförhållandet i mina barns 

skola i New York, där deras klasslärare mr Soloff och mr 

Henstrand var kungar, och föräldrarna undergivna hjälpredor, 

som kunde jobba som volontärer med enklare uppgifter om de hade 

för mycket tid över”. (Svensson, 2017, s. 36 ).  

Här framkommer en bild av att föräldrar är mycket upptagna och centrerade kring 

det egna barnet, och därmed inte kan se situationer ur ett större perspektiv. 

Föräldrars krav på inflytande avfärdas som trams, och det anses vara bättre om de får 

en mer undergiven roll i förhållande till lärarna istället för tvärtom. De utmålas som 

bristfälliga i kunskap, då de inte anses ha kompetens nog att ta ansvar för större och 

mer övergripande frågor än sådant som rör det egna barnet. Det går också att utläsa 

en kritik mot dynamiken mellan lärare och föräldrar i den svenska skolan, där 

föräldrar tagit makten över lärarna istället för tvärtom. I en annan artikel går att läsa 

följande: 

”Föräldrar curlar barnen och skolor curlar föräldrarna”   

(Treijs, 2014, s. 25). 
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Återigen fokuseras de curlande föräldrarna i förhållande till skolan, där de anses 

ställa orimliga krav på skolans pedagoger. Samtidigt målas den svenska skolan upp 

som usel, och förklaras delvis med att ungdomar är bortskämda och ouppfostrade 

och lärarstatusen försvann i takt med makten över klassrummet. Förklaringen i 

texten består också i att det är föräldrarnas fel, eftersom de inte tar sitt ansvar för att 

fostra sina barn och istället lägger över detta på skolan. Samtidigt som 

curlingföräldrarna lägger över detta ansvar i skolans händer, vill de fortsätta ha insyn 

i, och kontroll över verksamheten.  

 

Brist på ansvar och auktoritet 

Den curlande föräldern beskrivs i majoriteten av texterna utifrån negativa aspekter. 

De framställs som i stort behov av kontroll, där de ställer orimliga krav på skolan och 

pedagogerna. De anses vara fega och rädda för att göra fel, samtidigt som de gör stora 

problem av småsaker.  

 

En ytterligare aspekt som framkommer i texterna är att föräldrarna abdikerat från 

det vuxna ansvaret. De ger barnen för mycket utrymme att bestämma för att de själva 

är rädda att ta fel beslut och därmed kränka barnen. Britta Svensson illustrerar denna 

synpunkt på följande sätt: 

”De gör nämligen det, dagens föräldrar. Låter barnen bestämma 

om de ska bli vaccinerade eller inte” (Svensson, 2015, s. 34). 

Citatet ovan är taget från en artikel i Expressen med titeln Fega föräldrar missar att 

motgångar är bra. Exemplet handlar om huruvida barn ska ges rätt att bestämma 

om de ska vaccineras eller inte, men ingår i ett större sammanhang än så. 

Problemställningen i texten kretsar kring om barn ska få bestämma, eller om det är 

någon annans jobb, det vill säga de vuxnas. Häri ligger en tes om att dagens föräldrar 

helt har abdikerat från det vuxna ansvaret, och därmed låtit barnen ta över. Detta 

vuxenansvar framställs som självklart, men som något dagens föräldrar inte klarar 

av. Återigen framställs bilden av en otillräcklig förälder, som inte klarar av sin 
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föräldraroll. De brister i auktoritet och gränssättning, och gör därmed sina barn en 

stor otjänst.  

 

Det nuvarande idealet kring föräldraskapet kretsar kring att det ska ses som ett 

jämlikt förhållande där föräldrar och barn möts, och där barn respekteras och 

värdesätts. Den auktoritära föräldrastilen är inte längre ett ideal i det moderna 

samhället. Häri ligger dock en konflikt och motsättning, då denna form av 

kamratskap med barnen riskerar att urholka den naturliga auktoriteten man som 

förälder har (Halldén, 2007). Föräldrar frågar sina barn om stora beslut, vilket leder 

till att barnen tappar respekten för de vuxna och istället börjar förakta dem. Föräldrar 

framställs som så osäkra att de inte ens vågar stå för att de kanske faktiskt vet mer än 

sina barn.  

 

Brist på tid 

Curlingföräldrar beskrivs också i relation till det moderna samhället. De försöker 

göra karriär, arbetar heltid, ska förverkliga sig själva och samtidigt ha ett rikt socialt 

liv, allt detta ingår i det så kallade livspusslet. Tidsbristen är central i förhållande till 

diskussionen kring curlingföräldrar, där utgångspunkten är att denna brist på tid 

med barnen resulterar i ett dåligt samvete.  

”Vi köper en cykel, skjutsar till träningar och tar inte striden om att 

stänga av tv-spelet till förmån för läxan. Allt i ett försök att vara 

snälla. Vi älskar ju våra barn, och så förväxlar vi det med att vi ska 

göra allt för dem” (Björklund, 2015, s. 4). 

Citatet ovan kommer från politikern Jan Björklund, och illustrerar flera exempel på 

det mest utmärkande i artiklarna kring de curlande föräldrarna. Aspekter som 

tidsbrist, det dåliga samvetet, undvikandet av konflikter samt kompensation i form av 

att köpa materiella saker. Ulrika Widding däremot menar att detta fokus på 

självförverkligande skapar en oro och ängslan hos människor där fokus läggs på 

problem och brister. Föräldraskapet är inget undantag, och beskrivs som ett problem 

som behöver åtgärdas (Widding, 2011).  
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Tidsbristen är central i förhållande till diskussionen kring curlingföräldrar, där 

utgångspunkten är att denna brist på tid med barnen resulterar i ett dåligt samvete. 

Samtidigt ligger i citatet ett erkännande av välvilja och kärlek. Men denna kärlek är 

enligt artikeln missriktad och felaktig. Istället för att servera dem allt och hela tiden 

göra livet så enkelt som möjligt för dem måste dagens föräldrar ha höga 

förväntningar på sina barn. Det ligger ett stort fokus på den vuxnas ansvar för barnets 

utveckling i det moderna föräldraskapet, men samtidigt också en stark betoning utav 

barns individualitet och integritet. Gunilla Dahlberg menar att föräldrarollen är 

splittrad i det moderna samhället, där det råder ett uttalat barncentrerat perspektiv, 

men där föräldrar samtidigt i kombination med detta ska förverkliga sig själva i en 

yrkeskarriär (Dahlberg, 2007).  

”Vi serverar allt på ett silverfat, till den grad att barnen inte 

behöver anstränga sig” (Björklund, 2015, s. 4). 

Dagens föräldrar beskrivs här som konflikträdda i kombination med ett konstant 

dåligt samvete över att de spenderar för lite tid med sina barn. För att kompensera 

bristen på tid och umgänge med barnen köper de saker till dem, skjutsar dem till 

olika aktiviteter och undviker att ta konflikter. Sandberg och Vuorinens studie kring 

samarbete mellan förskola och föräldrar bekräftar till viss del denna bild. Den visar 

på att föräldrar idag är betydligt mer osäkra än tidigare generationer. Då tid hela 

tiden är en bristvara, leder det till en känsla av osäkerhet och otillräcklighet hos 

föräldrar idag (Sandberg & Vuorinen, 2007). Denna typ av omsorg och uppfostran 

beskrivs och framställs förvisso som kärlek, men denna kärlek till barnen framställs 

som missriktad och anses slå fel när de väljer att göra ovan nämnda saker. Istället 

argumenterar texten för att det vore bättre om föräldrar ställde krav och hade högre 

förväntningar på sina barn, och att det finns ett utrymme för dem att misslyckas, men 

också att lyckas med vad de företar sig.  

 

Gemensamt i de analyserade texterna är att curlingföräldrar beskrivs i negativa 

termer. Endast en av 15 artiklar behandlar det curlande föräldraskapet som någon-

ting positivt. En typisk curlingförälder framställs som bristfällig i en rad olika 

aspekter. De brister i auktoritär gränssättning, men också i tiden de spenderar med 
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sina barn. De framställs också som bristfälliga i kompetens kring det egna 

föräldraskapet, där de behöver ta hjälp utifrån i form av olika experter och tips och 

råd på nätet. De anses lägga över det egna ansvaret på uppfostran på skolan och 

pedagoger, och ställer samtidigt orimliga krav på dessa.  

 

Sammantaget framkommer en bild av en osäker, ängslig och inkompetent förälder 

som missat vad det innebär att verkligen vara en vuxen med det ansvar det innebär.  

 

Medelklassfenomen 

”Det är snart femton år sedan som ”curlingföräldrar” letade sig in i 

medelklassens vardagsvokabulär” (Wahllöf, 2017, s. 2).  

Citatet är ett exempel på att curlingföräldrar sätts i relation till en medelklass. Det 

beskrivs som ett medelklassfenomen, där det handlar om heltidsarbetande föräldrar 

med krävande arbeten som tar mycket tid från barnen och familjelivet i anspråk. 

Madelaine Levy skriver i en artikel: 

”Det är föga förvånande föräldrar högre upp på den 

socioekonomiska stegen som i stor utsträckning styr och 

madrasserar sina barns liv. De fixar praktikplatser hos sina 

kompisars företag, ordnar bildande aktiviteter under skolloven, 

klagar hos rektorn när betygen blir för låga, och ser till att bara 

”rätt” bilder av narnen sprids i sociala medier” (Levy, 2016, s. 23).  

I denna artikel sätts curlingföräldrar i ett mer positivt ljus, där texten menar på att 

det finns fördelar med att curla sina barn. De får större konkurrensfördelar i 

förhållande till barn som måste klara sig på egen hand, utan en förälder som sopar 

banan med dess hinder i vägen för dem. Här uttrycks en tanke om att curlande 

föräldrar ger sina barn fördelar i livet, och på så vis är ett fenomen som går att koppla 

till både klass och makt.  
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Även om texten uttrycker positiva resultat av ett curlande föräldraskap i termer av att 

barnen blir lyckade och framgångsrika i förhållande till arbetsliv och studier, beskrivs 

det samtidigt som en propp för social rörlighet. Att curla sina barn beskrivs på så sätt 

som en lyx som endast är medelklassen förunnat. Curlingfenomenet ses då inte som 

ett individuellt problem hos föräldrarna, utan istället som ett problem på högre nivå. 

Att curla sina barn som förälder anses omöjliggöra social rörlighet och hjälper på så 

sätt till att bibehålla de rådande klassklyftorna i samhället.  

 

Vilken typ av barnuppfostran samt föräldrasyn framhäver denna bild? 

I debatten om curlingföräldrar sammankopplas begreppet med många olika negativa 

aspekter. Texterna framhåller vad de curlande föräldrarna gör fel, samt vad de brister 

i. I framställningen av den curlande föräldern framgår det tydligt hur man inte bör 

agera som förälder, det vill säga just som en curlingförälder.  

 

Ängsliga föräldrar 

Föräldrasynen genomsyras av ett bristfokus, där de mest framträdande bristerna 

beskrivs i form av avsaknad av auktoritet och vuxenansvar, brist på tid och ett stort 

mått ängslighet. Föräldrarna beskrivs också som oförmögna att hantera och 

verkställa gränssättning, för att de är rädda för att säga eller göra fel på något sätt och 

därmed kränka sina barn. Curlingföräldrarna gör stora problem av små saker och 

brister i auktoritet. De klarar inte av att sätta gränser och ta sitt vuxenansvar. De 

beskrivs som inkompetenta och krävande. De älskar sina barn men riktar sin kärlek 

på fel fokus. De låter barnen ta stora beslut för att de inte själva klarar av detta. Den 

curlande föräldern framställs som tillhörande en medelklass som arbetar mycket och 

samtidigt ska upprätthålla ett rikt socialt liv. 

 

Konflikträdda föräldrar 

Det framkommer även en motvilja mot konflikter och en ambition att undanröja och 

förhindra att barnen får uppleva prövningar, utmaningar och motgångar. Några av de 

analyserade texternas rubriker kan tjäna som exempel på den föräldrasyn som är 

framträdande: 
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• Fega föräldrar missar att motgångar är bra (Expressen) 

• Hur svårt kan det egentligen vara att chilla lite som morsa? (Svenska 

Dagbladet) 

• Föräldrar är rädda att göra fel (Svenska Dagbladet) 

• Dagens föräldrar är besatta av säkerhet (Svenska Dagbladet) 

 

Osäkra föräldrar 

Utifrån de analyserade texterna framträder en förälder som är osäker, ängslig och 

rädd för att göra fel. Det är en förälder som lider av dåligt samvete eftersom de har 

för lite tid till att umgås med sina barn. Det dåliga samvetet kompenseras av 

materiella saker och ett underlättande av barnens liv. Osäkerheten driver dessa 

föräldrar att ta hjälp utifrån i form av olika experter och nätet, men genom att läsa på 

för mycket tappar de på vägen sin naturliga intuition.  

 

Föräldrar i behov av hjälp 

Gemensamt i de analyserade texterna är att curlingföräldrar beskrivs i negativa 

termer. Endast en av de analyserade 15 artiklarna behandlar det curlande 

föräldraskapet som någonting positivt. En typisk curlingförälder framställs som 

bristfällig i en rad olika aspekter. De brister i auktoritet och gränssättning, men också 

i tiden de spenderar med sina barn. De framställs också som bristfälliga i kompetens 

kring det egna föräldraskapet, där de behöver ta hjälp utifrån i form av olika experter 

och tips och råd på nätet. De anses lägga över det egna ansvaret på uppfostran på 

skolan och pedagoger, och ställer samtidigt orimliga krav på dessa. Sammantaget 

framkommer en bild av en osäker, ängslig och inkompetent förälder som missat vad 

det innebär att verkligen vara en vuxen med det ansvar det innebär.  
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Vilka konsekvenser kan denna syn på barnuppfostran och                       

föräldrasyn resultera i? 

 

Bortskämda barn 

I debatten om curlingföräldrar framställs barnen till dessa överbeskyddande 

föräldrar också i negativa aspekter. De curlande föräldrarnas förhållningssätt 

resulterar i olika konsekvenser och brister även hos barnen. Något som framhävs är 

barns behov av att göra egna erfarenheter i livet och lära sig av dessa. På så sätt kan 

de förberedas för vuxenlivet, men att curla sina barn förhindrar och försvårar detta. 

Barnen får för lite frihet och slipper därmed ansvar. Häri ligger dock en motsättning, 

eftersom en del av texterna istället menar att barnen får alldeles för mycket ansvar, 

och att föräldrar lägger över stora beslut på barnen. 

”Dagens föräldrar abdikerar från det här (självklara) ansvaret. Det 

är den sorgliga bakgrunden till att den här typen av instruktioner 

måste utfärdas” (Svensson, 2015, s. 34). 

I citatet ovan diskuteras huruvida barnen eller föräldrarna bestämmer över stora och 

viktiga beslut. Den aktuella texten tar upp vaccination som ett exempel, där föräldrar 

enligt författaren låter barnen bestämma huruvida de ska vaccinera sig eller inte. 

Genom att låta barnen bestämma och få dem att tro att de vet allting gör dessa 

föräldrar sina barn en stor otjänst menar författaren. Samtidigt problematiserar en 

del av texterna barnens brist på ansvar och det egna livet. Politikern Jan Björklund 

skriver i en artikel att det egna ansvaret är avgörande för att lyckas i livet, både i 

skolan och senare i arbetslivet. När föräldrar curlar sina barn slipper barnen ta 

ansvar för det egna livet och sin personliga utveckling, det är något föräldrarna gör åt 

dem.  

”Vi håller på att skapa ett samhälle där det egna ansvaret för sin 

egen utveckling i princip försvinner. Det är en samhällsutveckling 

som inte går att lagstifta bort” (Björklund, 2015, s. 4).  
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Egoistiska barn 

Gemensamt för texterna är att de problematiserar vilka konsekvenser ett curlande 

föräldraskap får, och då i förhållande till egenskaper hos barnen. De utvecklas till 

egoister, som saknar empati för andra människor. Barnen till de curlande föräldrarna 

beskrivs som bortskämda och ouppfostrade, individer som inte klarar sig på egen 

hand.  

”Sedan finns det den där gruppen ungdomar som är barn till 

curlingföräldrar. I våra kontakter med Arbetsförmedlingen 

berättas om att ungdomar ”hellre går på soc” än att arbeta med 

vissa yrken, exemplevis försäljning eller restaurang” (Wahlroth, 

2017, s.4 ).  

Citatet ovan illustrerar detta synsätt. Barn till curlingföräldrar beskrivs som lata och 

bortskämda. Det är föräldrarnas fel eftersom de curlar barnen, men det resulterar i 

osympatiska och problematiska egenskaper hos barnen. 

  

Inkompetenta barn 

Barnen framställs som inkompetenta, ansvarslösa, egoistiska, bortskämda och 

ouppfostrade. Detta beskrivs som de mest problematiska och framträdande konsek-

venserna av ett curlande föräldraskap. Britta Svensson skriver i en artikel följande:  

”Men barn vet ju inte ett skit. Alla ”klokskaper” som barn yttrar är 

bara charmerande missuppfattningar av sådant vuxna har sagt. 

Allt barn behöver veta lär de sig av vuxna. Och det är föräldrarnas 

jobb att se till att de gör det” (Svensson, 2015, s.34 ).  

Här framträder en syn på barn som ofärdiga vuxna. Det är bara genom att se till de 

vuxna och lära sig av dem som barn kan utvecklas till fullgoda och hela människor. 

De ses därmed inte som kompetenta i sig, vilket den första meningen tydligt 
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signalerar. Barn som becomings är på väg mot att bli fullfjädrade människor, men det 

är de vuxnas ansvar att se till så detta sker (Trondman, 2013). 

 

Sammanfattning 

I artiklarna som behandlar curlingföräldrar går det att utläsa en rad olika aspekter 

som förknippas med att vara en curlande förälder. Majoriteten av texterna (alla 

förutom en) behandlar curlingföräldrar som något ytterst problematiskt, ett 

bristfälligt förhållningssätt i det moderna föräldraskapet. De mest framträdande 

teman som gått att utläsa ur det analyserade materialet är: 

• Osäkerhet och ängslan 

• Curlingföräldern i förhållande till skolan 

• Brist på ansvar och auktoritet 

• Brist på tid 

• Medelklassfenomen 

• Bristfokus 

 

När det gäller synen på barnuppfostran visar resultatet på negativa konsekvenser av 

ett curlande föräldraskap. De mest framträdande teman som gått att urskilja i synen 

på barn, och därmed konsekvenserna av att vara en curlande förälder är följande: 

• Bortskämda och ouppfostrade 

• Egoister 

• Klarar sig inte själva 

• Inget eget ansvar för det egna livet 
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Diskussion  

I debatten kring de curlande föräldrarna är bristfokus och en betoning på rädslor och 

osäkerhet framträdande. Media spelar en viktig roll i människors vardag, och har 

därför ett viktigt ansvar för vad de ger utrymme och hur de porträtterar saker och 

ting. När det moderna föräldraskapet och den nutida barnuppfostran diskuteras är 

det med ett stort fokus på brister, problem och begränsningar. Curlingföräldrar har 

på något sätt blivit synonymt med dagens föräldrar, och säger oss också någonting 

om samhället i stort.  

 

I texterna problematiseras dagens föräldrar och beskrivs som besatta av expertråd 

och hjälp utifrån för att kunna hantera sin föräldraroll. Men i framställningen av 

dessa föräldrar bidrar man till mycket av osäkerheten. Det framhålls vad som görs fel, 

hur dåliga föräldrarna är, och hur de brister i den viktigaste rollen en människa 

förmodligen har i livet, det vill säga den som förälder. Media spelar därmed på 

människors osäkerheter, och bidrar kanske även till dessa. Det går att läsa om allt 

man som förälder gör fel, men det positiva lyfts inte fram på samma sätt. Att vara en 

curlande förälder är inget att vara stolt över om man får se till debatten i de texter 

som analyserats. Det är snarare ett mycket problematiskt typ av föräldraskap som 

resulterar i stora konsekvenser för både barn och unga, och för samhället i stort.  

 

I denna studie har dock endast en del av området studerats. På grund av studiens 

omfattning och tidsperspektiv har ett urval av artiklar gjorts vilket speglar resultatet. 

Med ett större urval hade en mer nyanserad bild av curlingföräldrar gjorts möjlig, där 

även förtjänster och positiva effekter av ett sådant föräldraskap getts utrymme. Det 

var endast en artikel som belyste positiva effekter, men med ett större urval av 

artiklar hade förmodligen bilden förändrats. Det hade också varit intressant att 

studera fenomenet ur ett större tidsperspektiv, och inte enbart från de senaste åren. 

Med ett större tidsspann hade det också kunnat framgå huruvida debatten förändrats 

och utvecklats under åren, och vilka olika aspekter som varit framträdande under 

vissa perioder.  
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Här analyserades enbart artiklar, men det hade också varit intressant att se till andra 

mediekällor, såsom olika typer av TV-program, podcaster och böcker som behandlar 

ämnet. 

 

Sammanfattningsvis kan man fråga sig hur farligt det verkligen är att curla sina barn. 

I denna studie framkommer en bild av att det förvisso handlar om omtanke och 

kärlek, men att denna är missriktad och fokuserad på fel saker. Men alla individer har 

också ett ansvar för sitt eget liv, och det går inte att skylla allt på sina föräldrar. Det 

må vara enkelt, men hur rättvist det egentligen är går att spekulera i.  

 

Istället för att framhäva brister och problem går det ju också att fokusera på det 

motsatta, det vill säga förtjänster och positiva effekter. Den press föräldrar idag utstår 

från alla håll och kanter är massiv. Deras oro för hur deras barn ska klara sig i ett 

alltmer komplext och hårdare samhälle tycks på många sätt befogad. Sett ur ett 

sådant perspektiv kan ett starkt engagemang och ett underlättande av den vardagliga 

tillvaron te sig helt logisk och rationell. Det kan ju inte handla om något annat än 

kärlek, och det kan väl barn aldrig få för mycket av? 
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