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ABSTRACT 
 
Over the past decade there has been considerable debate in the media concerning the 
necessity of educating parents in how to be better parents, and strengthening their parental 
role. This question has also been debated at a national level, resulting in the state 
commissioning a number of official investigations into the problems that parental education 
could resolve. A growing body of scientific studies have shown that parental-educational 
programmes play a strong role in preventing behavioural problems amongst children and 
teenagers. Many Councils in Sweden already offer these parental courses to their citizens, but 
discussions are ongoing as to whether these courses should be obligatory for all parents 
before or near to the moment that they begin to have children. This conclusion has been 
supported by the official investigations commissioned to look into this issue. In light of the 
state is approaching a proposal for mandatory training for people to get to be parents, the aim 
of this essay was to investigate how parents see their role as parents in in comparison with 
the role they are trained for, the working role. It also investigates the views parents have as to 
the government’s intention to educate them in parenthood. Working from a 
phenomenological perspective, and a hermeneutic understanding of the issues involved, six 
qualitative interviews were conducted with parents of pre-school children. The results show 
that parents view their parental role as a responsibility on several different levels. This role is 
variously described as one of leadership, fostering and as a non-egotistical, loving 
relationship. Every role is defined by individual circumstances and is forged at the moment 
when the parent and child first encounter each other. The role of professional day-to-day 
work is also described as being a matter of responsibility, mainly from a perspective of duty. 
It is, as well, characterised by the level of education of the parent. Parents with a university 
education tend to describe the role as purely egotistical. Parents are positive about parental 
education on a voluntary basis and are broadly positive about government looking into ways 
to strengthen parenting skills in first-time parents. But the idea of educating ALL parents is 
seen as unnecessary and impossible to achieve. 

 

Keywords: parenting, education of parents, parental support,  parental role, working 
role, phenomenology, hermeneutic. 
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INLEDNING 

Det har under senaste år pågått en debatt i media om föräldrar som har behov av stöd och 
utbildning i relationerna till sina barn. Program som Nannyakuten och Ung och bortskämd 
har kommit in i våra liv och det går uppåt för föräldrautbildningsprogrammen (Populärt med 
föräldrautbildning, SvD, 9 februari 2009). I dag har vi ett gediget utbildningsprogram på alla 
nivåer för att förbereda oss på ett liv utanför skolan, dvs. utbildningar där vi förbereds för att 
träda in i yrkesrollen. Men hur träder vi in i föräldrarollen? Är det någon skillnad mellan 
dessa två roller? Eller är de lika, vilket i så fall skulle tala för att vi även behöver utbildning 
för att bli föräldrar? Hur ser föräldrar på att vara föräldrar kontra att vara ett ”yrke”? 

 
Det skulle antagligen vara ganska hälsosamt och uppryckande, om föräldrarna för ett 
ögonblick ville se sin uppfostrargärning som ett yrke och ställa sig några allvarliga frågor 
om hur det yrkets sköts. 

För att föräldrarna skulle uppnå större duglighet för sitt yrke, skulle vi alltså behöva en 
verklig föräldrauppfostran. (Myrdal, 1933, sid 106,107) 

 
Fostran eller uppfostran är en aspekt som är närvarande i all utbildning och kanske är den 
aspekten tydligare under de första levnadsåren. De första åren av utveckling i vår mänskliga 
”form”, är det då vi bildas till människor?  

De senast tio åren har tankarna om att utbilda föräldrar lyfts i olika former och 2008 kom en 
statlig utredning Föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och 
hjälp till föräldrar i deras föräldraskap (SOU 2008:131). I rapporten läggs fram att föräldrar 
bör erbjudas ett större utbud av program som är strukturerade och evidensbaserade och det är 
tänkt att vara som en generell åtgärd för att stödja samtliga föräldrar i föräldraskapet oavsett 
om det finns riskfaktorer eller inte. Utbildningsprogram av olika slag erbjuds också i dag i 
flera av Sveriges kommuner. Som resultat av denna utredning beslutade regeringen 2010 att 
avsätta 60 miljoner kronor till Statens folkhälsoinstitut att fördela till kommuner att i 
samarbete med forskningslärosäte utveckla och utvärdera föräldrastöd under en projekttid på 
3 år (Folkhälsoinstitutet, 2011). 

Folkhälsoinstitutet hade tidigare gett Barnhälsovården i Uppsala i uppdrag att karlägga 
befintligt föräldrastöd i inom den offentliga förebyggande vården samt att undersöka upplevt 
behov av stöd med föräldraskapet inom olika föräldragrupper och 2009 lämnade man 
rapporten Föräldrastöd i Sverige- var, när och hur? (Sarkadi, 2009). Slutsatserna var bl.a. att 
mödrahälsovårdens föräldrastödande åtgärder behöver breddas. Vidare menade man att 
förskolan var en outnyttjad arena för att ge föräldrar stöd eftersom barnkompetensen där var 
stor, förskolan besöktes dagligen av både barn och föräldrar och förskollärarna tyckte att det 
passade dem att arbeta som föräldrautbildare. I skolan kunde föräldramöten utnyttjas för 
föräldrastöd. Vad gällde behoven hos föräldrar var det viktigaste framför allt andra föräldrar 
att diskutera med.  
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Tanken med strukturerade och evidensbaserade föräldrastödsprogram lyftes dock redan 2004 
i Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av föräldrastöd (Bremberg, 2004). Då 
var ambitionen att förebygga barns psykiska ohälsa. Där presenterades ett antal metoder som 
har som syfte att stötta föräldrar i sin föräldraroll. Dessa metoder var även evidensbaserade, 
dvs. vetenskapliga studier visar att användningen av dessa leder till en reducering av 
beteendeproblematik hos barnen samt ökat känsla av tilltro hos föräldrarna till sig själva som 
föräldrar (Bremberg). 

Socialstyrelsen, Skolverket och Statens folkhälsoinstitut visade i Tänk långsiktigt - en 
samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barn psykiska hälsa (2004) på 
hur det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på förebyggande åtgärder som föräldrastöd. 

Ett antal motioner har lagts fram till riksdagen under senaste decenniet om nödvändigheten i 
att föräldrar måste utbildas för att kunna bli bra föräldrar. Det har lagts fram från olika 
partier, bl.a. Kerstin Engle (s) skriver i en motion 2006: 

 
Att vara förälder innebär många stunder av glädje och lycka men naturligtvis också 
bekymmer och oro, och det finns flera svåra frågor man som förälder ställs inför. Men 
oron för att göra fel och inte räcka till skulle kunna kompenseras med en 
föräldrautbildning. Att utbildas i något som är så svårt som att uppfostra barn borde 
egentligen vara självklart (Engle, 2006) 

 
Det förefaller som om det snart är en verklighet att människor måste har en obligatorisk 
utbildning för att bli föräldrar - men vad är det man egentligen ska utbilda sig till? 
Vad är denna föräldraroll? Vad och hur ser skillnaden ut mellan den och yrkesrollen som vi 
utbildas för? En genomgång av dokumentation och forskning visar på att det är svårt att finna 
någonting som belyser hur föräldrar, med barn utan beteendeproblematik i bakgrunden, ser 
på föräldrautbildning och nödvändigheten av en sådan och vad de ser som utmärkande för en 
föräldraroll och en yrkesroll. Kan man tänka sig en utbildning till förälder? Det verkar som 
om staten anser att föräldrar har så stora problem med att fostra sina barn att de behöver 
utbildning i detta. Mot bakgrund av detta kommer denna studie att undersöka vad denna 
föräldraroll kan vara, denna roll som staten vill utbilda oss i, genom att sätta den i relation till 
yrkesrollen som vi utbildas för. Aspekter av fostran och utbildning kommer att belysas ur 
denna föräldraroll. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa hur föräldrar ser på föräldrarollen 
relativt yrkesrollen och om finns det skillnader mellan dessa och hur ser i så fall 
skillnaden/skillnaderna ut utifrån frågeställningarna: 

 

• Vad är en föräldraroll? 

• Vad är en yrkesroll? 

• Hur förstår föräldrarna samhällets utbildningssträvande vad gäller 
 föräldraskapet? 

 
 

 

Studiens avgränsningar. 
En begränsning i denna studie är att den kan sägas mer belysa den diskursiva nivån av 
föräldrarollen utifrån föräldrarna syn på den. Den behandlar inte den praktiska nivå på det 
sättet som föräldrarollen konstitueras i praktiskt handlande som hur den fördelas mellan 
föräldrarna eller mellan barn och föräldrar. Den belyser inte heller de olika agenterna som är 
involverade i barns vardag och som praktisk påverkar föräldrarollen såsom förskola, tidigare 
generation, skola. En kort belysning av dessa ges dock i den avslutande diskussionen.  
Studien har inte något uttalat genusperspektiv även om denna aspekt alltid är närvarande. 
Genom att föräldrarna fick tala fritt om de olika frågeställningarna och frågorna, fanns 
möjligheten för föräldrarna, om de ansåg denna aspekt betydelsefull, att tala om detta. 
Studien har ett rent föräldraperspektiv, hur föräldrarna ser på rollerna och 
föräldrautbildningen även om studien i sin bakgrundsbeskrivning belyser lite om hur 
fenomenet, och diskursen, barn kan ses påverka föräldrarollen. Samhällets syn på 
föräldrarollen har belysts genom statliga dokument. Studien har en begränsning i att den inte 
belyser föräldrarollen som del av greppet familj. 
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Förförståelse 

Att ha en förförståelse innebär att ha en kunskap baserad på en förståelse av ett fenomen. Vår 
förförståelse är både ett hinder och en tillgång. Genom vår förförståelse får vi kraft att i 
igenkänningen förstå hur det kända visar sitt sanna väsen men den har också dubbla roller 
och måste tas i betraktelse och i beaktelse (Gadamer, 1997). Förförståelse kan vara av 
praktisk eller teoretisk art eller en funktion av bägge.  

Som forskare är det av vikt att kontinuerligt reflektera över vilken förförståelse man har för 
sitt forskningsobjekt. När forskningsplanen skulle skrivas stannade jag upp och 
konfronterades med vad jag hade för förförståelse. Jag tolkar mig som att jag har ganska 
goda kunskaper både praktiska och teoretiska om människan som fysiologisk, psykologisk 
och social varelse men jag har dock aldrig studerat något om föräldraskapet.  Jag har 7 barn i 
åldrarna 10-27. Jag arbetade inom skolan några år i början av 80-talet samt några år i slutet 
av 90-talet. Däremellan har jag arbeta inom omsorgen samt inom sjukvårdens olika delar. 
Från 2000 och framåt har jag arbetat inom näringslivet. 

Min egen erfarenhet av föräldrarollen i egenskap av förälder är stor och den stäcker sig under 
en lång tid. Min yrkesroll har funnits inom det offentliga, det privata näringslivet och som 
egen företagare. Min erfarenhet av föräldrautbildningar är deltagande i den utbildning som 
MVC (mödrahälsovården) anordnat i samband med samtliga graviditeter. När mitt sjunde 
barn var fem år blev vi erbjuden föräldrautbildning, COPE, som en del av kommunens 
service till föräldrar som uppmuntrades av förskolan som väldigt viktig. Deltog på ett 
informationsmöte men vi valde att avstå. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING  

Tanken att utbilda föräldrar är inget nytt fenomen i samhället. Redan år 1686 fastställdes i 
kyrkolagen att prästerna skulle övervaka och styra så att föräldrarna fostrade sina barn på 
lämpligt sätt (Gleichmann, 2004). Under 1800-talet skedde en stor kulturomvandling som 
kom att sätta familjen i fokus som det självklara i samlivet vilket kom att öka polariseringen 
mellan hemmet och yttervärlden (Frykman, 1979). Byggandet av folkhemmet som startade 
under första hälften av 1900-talet kom att medföra en diskurs där kopplingen mellan 
vetenskap och politik blev särskilt tydlig vad gäller synen på föräldrar och barn (Gleichmann, 
2004). 1931 startade Alva Myrdal den första föräldracirkel med temat barnpsykologi som ett 
steg i riktningen mot välfärdssamhället. Framväxten av folkhemmet kom att innebära en 
omförhandling av rollerna och relationerna mellan familjen och staten. Familjen måste nu ge 
staten tillträde till det familjenära för att staten ska kunna bistå med den sociala välfärd som 
ska bli staten Sveriges framtida kännetecken (Gleichmann). 

1900-talet kom att handla om den sociala ingenjörskonstens framväxande och tilltron till att 
samhället med dess institutioner kunde råda bot på det mesta som skapade problem för 
människor. I The policing of families (Donzelot, 1997) beskrivs hur en helt ny grupp av 
yrken har gjort entré i arbetslivet under 1900-talet, alla med anknytning till de sociala 
reformer som präglade århundradet. Dessa socialarbetare i olika former har till största delen 
inte agerat på ett nytt fält utan spridit sig in i alla redan befintliga organisationer som 
rättsväsende, sociala institutioner och skola (Donzelot). Och alla med ett speciellt mål – barn 
i riskzonen. Barn vars uppfostran och utbildning inte får det förväntade resultatet vilket 
resulterat i ett nytt studieobjekt – familjen. Och vad sker med människor när staten ikläder 
sig rollen av fostrare? 

Gleichmann (2004) visar på att föräldrar har styrts av politiska intentioner vars mål har varit 
att förändra samhället. I Föräldraskap mellan styrning och samhällsomvandling (2004) visas 
hur samhällets syn på föräldrar har förändrats under senare hälften av 1900-talet utifrån 
studier av mötesplatser mellan det offentliga och det privata. Den speglar en syn på 
föräldrarollen som först präglades av bristande tilltro till föräldrars förmåga att ge sina barn 
en god uppfostran.  Därefter, under 80-talet, kom synen på föräldrar att fokusera på föräldrars 
inbördes relationsproblem som den vikigaste ingrediensen i hur väl föräldrar kunde fostra 
sina barn. Till sist i valfrihetens tidsålder, beskrivs föräldrar i varje fall på papperet som 
kompetenta, autonoma och självreglerande (Gleichmann) men ändå i stort behov av 
utbildning i föräldrarollen! 

Rindal, K, Shine, C, & Spot, R (2008) har gjort en långtidsstudie av effekterna på ett 
program, Iowa Strengthening Families Program (ISFP). De undersökte både normala familjer 
och familjer med viss problematik i en kontrollerad studie. Deras resultat visade att 
effekterna av genomförandet av föräldrastödsprogrammet hade en effekt 4 år efter 
programmets genomförande vad gäller förbättrade studieresultat, mer engagemang i skolan 
och minskad risk för beteendeproblematik. 
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I en del fall har forskning visat på att effekten av föräldrastödsprogram tar sig uttryck i en 
större förändring hos föräldrarna vilket i sin tur leder till en förändring hos barnen som inte 
nödvändigtvis är lika stor. Det var framför allt kunskapsnivån hos föräldrarna som ökade 
men även en allmän helhetseffekt visades i den metaanalys som gjordes av 
föräldrastödsprogrammen (Wyatt Kaminski, Valle, Filene & Boyle, 2009). Detta stöds även 
av Reid, Webster-Stratton & Baydar (2004) som menar att barnens beteendeproblematik inte 
minskar lika mycket som föräldrarnas beteende förändras. Hellström (2004) menar att 
föräldrautbildning som metod är bättre för barn med beteendeproblematik och 
beteendestörningar än traditionell familjeterapi. Föräldrautbildning kan då också bidra med 
sekundära fördelar. För grupper som befinner sig i riskzonen kan föräldrautbildning vara en 
bra väg att både stötta barn och föräldrar till exempel i ett nytt land. Genom att erbjuda 
möjlighet till att skapa sociala nätverk kan man förebygga stress hos föräldrar och 
beteendeproblematik hos barnen (Leung, Tsang & Dean, 2011). 

Föräldrastödsprogrammen som finns på marknaden har ofta sin utgångspunkt i ett 
behavioristiskt synsätt. Flera använder sig av video/dvd sekvenser som utgångspunkt för att 
diskutera beteenden hos barn och föräldrar för därefter ha en diskussion om hur man istället 
kunde ha betett sig.(Kant & Magnusson, 2004) 

Att föräldrar behöver utbildning i sitt föräldraskap är dock långt ifrån någon självklar 
uppfattning som det råder konsensus om. Att ta metoder som visat sig användbara vid 
beteendeproblematik och göra dem till generella för att omfatta samtliga föräldrar är 
omtvistat och frågor väcks om i vilket syfte och till vilket resultat? Är det överhuvudtaget ens 
relevant att tänka sig en allmän obligatorisk föräldrautbildning? Är det praktiskt 
genomförbart? 

Gustafsson (2004) ställer sig kritisk till en form av generellt föräldrastöd eller utbildning. 
Hon menar på att det är en vikig tanke att stötta föräldrar i deras föräldraskap men ställer sig 
kritisk till det sätt som föräldrautbildningsförespråkarna ser på relationen mellan barn och 
deras föräldrar, en relation som ska göras rationell och professionell till sin karaktär. Hon 
tydliggör dock väsentliga skillnader mellan föräldrarollen och en professionell roll. 
Föräldrarollen är unik och utvecklas i samverkan och närvaro med barnet och det är 
ingenting man kan utbildas till. Det stora flertalet föräldrar behöver inget 
föräldrautbildningsprogram och därför kan ett sådan istället få motsatt effekt – att föräldrarna 
blir osäkra och samspel som fungerar kan förstöras (Gustafsson).  

Hur föräldrar ser på barn har Gunilla Haldén (1992) undersökt i en intervjustudie om hur 
föräldrar tänker om barns utveckling, något som får betydelse för den egna rollen. Hon gör 
indelningen där vissa föräldrar ser barnet som ett projekt – ett framtidsprojekt. Man är 
medveten om stimulansens betydelse och utveckling och fostran är något som måste styras 
av föräldrarna. Andra föräldrar ser barnet som varnade – här ser man utveckling som något 
som kommer av sig själv och inte behöver medveten fostran. Här finns en bakomliggande 
föreställning om att barnet har rätt till föräldrarnas tid och kropp. Hon menar vidare på att det 
finns sega strukturer i synen på barn och föräldrar som är svåra att påverka och som står 
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under inflytande av tankegångar som är både traditionsbundna och tidsbundna men även av 
en icke problematiserad naturlighet (Halldén, 1992). 

Man kan se föräldraskapet som ett politiskt projekt (Ljung Egeland, 2010). Här handlar det 
om att se föräldrautbildningen som en modell för den offentliga maktutövningen och vilken 
syn på barn, föräldrar och förespråkas i gällande politiska kontext. Hur skapas normen för 
hur en bra förälder ska vara i samhällets ögon?  

Ur ett barndomssociologiskt perspektiv beskriver Ljung Egeland hur barndomen blir en tid 
då vuxna har makt att definiera barn och blir passiva mottagare av samhällets påverkan på 
dem. Föräldrar ses som vägledare och experter i relation till sina barn och barnet ses som 
beroende och behov av skydd i stället för att barns egna perspektiv lyfts fram samt 
fullföljande av att utveckla barns delaktighet i samhället. Hon ifrågasätter om det verkligen 
handlar om brister hos föräldrar och barn? Eller är det bara ett sätt att genom nya metoder 
och argument befästa etablerade normer och värderingar för att samhället kan behålla sin 
makt (Ljung Egeland)? 

Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten redogör i Det moderna föräldraskapet (1997) 
hur föräldrar skapar mening i sina liv utifrån begreppen familjeliv och kön samt hur det 
moderna reflexiva moderskapet formas. Deras studie visar att moderskapet och faderskapet 
är under ständig förändring i det moderna samhället. De har belyst hur modersroll och 
yrkesroll förhåller sig till förändring respektive stabilitet i mödrarnas känsla för 
sammanhang. Vidare visade deras studie att kvinnor är betydligt mer osäkra på den egna 
rollen som fostrare och förälder än vad männen är på sin roll som fostrare och förälder 
(Bäck-Wiklund, M & Bergsten, B, 1997). 

I studier om föräldrarollen i relation till yrkesrollen, diskuteras föräldrarollen företrädelsevis 
ur perspektivet tid. Hur mycket tid man lägger på de olika rollerna men även ur ett 
genusperspektiv – Vem lägger tiden? Och vem gör vad? Hur fördelas ansvaret för olika 
saker? (Moqvist, 1997, Magnusson, 2010, Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Dessa studier 
behandlar dessa frågor ur ett genusperspektiv. Även Rothbard. & Edwards (2003) diskuterar 
om hur en fokusering på yrkesrollen påverkar att utfallet för föräldrarollen blir olika för män 
och kvinnor.  

För närvarande pågår ett forskningsprojekt Fostran av fostrare: Föräldrautbildning och 
styrningen mot ett förändrat föräldraskap och nya könsidentiteter vid Umeå universitet. 
Syfte med projektet är att undersöka och problematisera hur föräldrautbildning förmedlar 
ideal av föräldrarollen, hur klass och kön konstitueras i utbildningens förmedlande praktik 
samt hur föräldrar förhåller sig till dessa ideal (www.pedag.umu.se/-projekt/fostran-av-
fostrare). 

En annan aspekt av föräldraskapet är att det tenderar till att sträcka sig över en längre period. 
Forskning från USA tyder på att föräldraskapet som sträcker sig en bra bit in i vuxenålder är 
betydligt viktigare än vad som tidigare antagits för ungdomar på väg in i vuxenlivet. Den 
visar på att egenskaper hos föräldrar som ansvarstagande, varma men även kontrollerande är 
av fortsatt stor betydelse för en positiv utveckling av de unga även när de passerat 18-års- 
gränsen (Nelson, Padilla-Walkers, Christensen, Evans, Carroll, 2011). 
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Vi ser att ungdomar i mycket högre grad än tidigare bor hemma av flera olika skäl som 
exempelvis längre studietid samt svårigheter med att få egen bostad. Faktorer som dessa 
påverkar med all säkerhet föräldrarollen. 

Att föräldrastödsprogrammen sprider sig och används i allt högre och högre utsträckning 
talar det faktum att det kommer fler och fler studier som har fokus på hur man bäst går 
tillväga när man startar upp program, både på lokal men även nationell nivå. Hur 
föräldrastödsprogrammen implementeras är av stor betydelse för resultatet då programmen 
inte är helt enkla att starta upp, i synnerhet om det ska göras i större skala. Flera faktorer 
påverkar och hur gör man för att få bra ledare? Det finns forskning om hur de som ska leda 
föräldrastödsprogrammen ska utbildas, om det går att identifiera faktorer som gör att 
ledarutbildningarna utbildar bra ledare och vikten av kontinuerlig fortbildning (Stolz, Henke, 
Brandon., Sams, 2010, Bekkemaa, Wiefferinkb & Mikolajczak, 2008) 

Föräldrastödsprogrammen har i sin utformning en tendens till att de förstärker traditionella 
kompletterande könsstereotyper och att de framställer arbetarföräldrar och invandrarföräldrar 
som föräldrar som generellt problematiska (Widding, 2011). Som en följd av detta 
uppkommer vissa problem när man ska utbilda föräldrar som man tidigare har sett 
som/behandlat som inkompetenta. Det första man måste börja arbeta med är de värderingar 
som personalen har och deras föreställningar om föräldrarna. Att man verkligen ser föräldrar 
som kompetenta och ansvarstagande är en grundläggande faktor för att utbildning ens ska 
vara möjlig menar Adkinson-Bradley (2011). Når man inte det med personalen leder inte 
stödet till någon förbättring eller förändring anser hon, utifrån sin studie där hon undersökt 
familjestöd till afro amerikanska familjer i USA. (Adkinson-Bradley, 2011). Om deltagandet 
i föräldrautbildning inte bygger på frivillighet riskera effekterna att utebli. Det kan i vissa fall 
till och med försvåra arbetet med föräldrar om de på förhand känner sig ha blivit stämplade 
som dåliga föräldrar genom att de har barn som hamnat på sned i samhället (Holt, 2010). En 
liknande iakttagelse om hur gällande värderingar påverkar resultaten finns från studier av så 
kallade riskgrupper i USA. 

Det stora fokus som riktas på föräldrastödsprogrammen, både inom forskning men även på 
andra sätt, är ett allvarligt problem. Det skapar inte utrymme för andra alternativ att lyftas 
fram och andra bakomliggande faktorer utsätts inte för granskning inom forskning och 
media. 

Shulruf, O´Loughlin & Tolley (2009) menar att trots den växande massan av forskning på 
hur positiva föräldrastödsprogrammen är och deras effekt, är det däremot mindre känt om hur 
politiska beslut och ställningstaganden egentligen har påverkat barnens situation, dvs. det 
utfall som blivit resultatet av politiska beslut. I detta fall verkar det som nödvändigt att även 
granska aspekten ur föräldrasituationen då all påverkan på föräldrarna och föräldrarollen får 
konsekvenser för barnen. 

Att föräldrarollen har förändrats förefaller klart. Den har genomgått många förändringar 
under 1900- talet och har studerats ur många perspektiv. Levnadsvillkoren för familjen har 
förändrats drastiskt under århundradet. Det har gått från att modern varit den som i stort sett 
haft hela ansvaret, till ett mer jämställt ansvar där föräldrarna i många fall kompletterar 
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varandra eller ibland förhandlar om föräldraskapet. Familjen är inte längre ett stabilt fenomen 
(Moqvist, 1997, Magnusson, 2010, Bäck-Wiklund & Lundström, 2010, Bäck-Wiklund & 
Bergsten, 1997). Det har blivit ett mer segregerat samhälle på fler sätt. Generationsklyftan 
har ökat, barn tillbringar mesta delen av sin vakna tid på samhällets institutioner (Dencik, 
1989). Utanförskapet för flera grupper verkar öka samt trycket på föräldrar och barn 
förefaller bara bli högre och högre.  

Som tidigare framförts så var de förebyggande insatser som samhället riktade mot föräldrarna 
en förutsättning för att skapa ett välfärdsamhälle. 

Vårt välfärdsamhälle, som idag präglas av en mängd motsägelser och svårigheter, där det nu 
tycks som att alla dessa ska lösas med bättre föräldrar. Förhåller det sig på sådant sätt att 
föräldrar och barn får betala för samhällets misslyckande med att skapa ett välfärdssamhälle 
för alla? 

Men har egentligen föräldrarollen endast förändrats? Och kan man egentligen tala på ett 
generellt plan om att föräldrar har blivit sämre föräldrar? 

Förälder 
Vem är förälder? Hur blir man förälder? Föräldrabalken fastslår om moderskap och 
faderskap att det vid barnets födelse är modern och om hon är gift med en man, betraktas han 
som fadern. 

 
1 § Är vid barns födelse modern gift med en man, ska denne anses som barnets far, om 
inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller, om modern är änka och barnet föds inom sådan 
tid efter mannens död att barnet kan vara avlat dessförinnan. Lag (2009:254) Barn står 
under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte man vid ett 
rättegångsförfarande tilldelat vårdnaden åt en särskilt förordnad vårdnadshavare. 
Vårdnaden om barnet består tills det fyllt arton år eller dessförinnan ingår äktenskap.  

Vårdnadens utövande 

11 § Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 
personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande 
ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. (Lag 
1983:47) 

 
I denna lag, föräldrabalken, finns det beskrivet hur föräldrar ses som både ansvariga och 
skyldiga till att svara för att barnets behov blir tillgodosedda samt bestämma i personliga 
angelägenheter för barnet. Här anges att föräldrarna ska ta hänsyn till barns synpunkter och 
önskemål allt efter ålder och utveckling Föräldern eller vårdnadshavaren svarar för att barnet 
får den tillsyn som behövs, tillfredsställande försörjning med hänsyn till barnets behov samt 
fostran och utbildning. Föräldern ansvarar för att vidta åtgärder som hindra barnet att orsaka 
skada för någon annan. Men hur man som förälder ska hantera dessa aspekter i verkliga livet 
ges inte mycket vägledning i. Det anges vidare att barn ska behandlas med aktning för sin 
person och egenart. 
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Det finns en mängd faktorer som benämns som riskfaktorer och som finns i uppväxtmiljön 
runt ett barn och som har visat sig kunna påverka barnets utveckling negativt. Det är en 
vanlig förekommande term i sammanhang med problematik med barn och familjer (Broberg, 
Almqvist & Tjus, 2003; Nordahl, Sorlie, Manger & Tveit, 2007). 

Riskfaktorer för att barn ska utveckla beteendeproblem är bristande föräldrakompetens som 
tar sig uttryck i: 

• dåliga uppfostringsmetoder 

• dålig vägledning av barn 

• otydliga gränser och inkonsekvent beteende som t.ex. motstridiga förväntningar på 
barnet 

• bristande kunskap om barnets sociala umgänge och sysselsättning 

• familjekonflikter 

• anknytningssvårigheter hos föräldern gentemot barnet 

• våld mot barnet 

• missbruk av olika slag 

(Nordahl, Sorlie, Manger & Tveit, 2007) 

Men även om det finns riskfaktorer i familjen kan föräldrar ändå fostra sitt barn och skapa en 
känsla av sammanhang samt ge en form av trygghet och goda förutsättningar för framtiden 
och man ska komma ihåg att det finns riskfaktorer i samhället som inte föräldrar har 
möjlighet att påverka (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). I dagens öppna och välexponerade 
samhällskultur kan man fundera om riskfaktorerna har blivit mer påtagliga och lättillgängliga 
för människor även utan för riskgrupper. 

Baumrind (2005) har skapat en typologisk indelning av föräldrastilar som är vanlig att 
använda vid internationella studier om föräldrar – barn relationer och föräldrabeteende: Hon 
har delat in föräldrastilar utifrån hur föräldrar interagerar med sina barn och de fyra stilarna 
benämns: den auktorativa föräldern, den auktoritära föräldern, den eftergivna föräldern och 
den försummande föräldern. Även Maccoby och Martin (1983) har bidragit till utvecklandet 
av denna modell. Den förekommer inte i någon större utsträckning i Sverige. Den har som 
alla indelningar begränsningar men skulle kunna ses som ett användbart verktyg för att förstå 
föräldrarollens balansakt. Den rollen som bedöms vara gynnsam för barnets utveckling i 
merparten av alla fall är den auktorativa föräldern (Baumrind). Det som skiljer den 
auktorativa föräldern från den auktoritära är tillgången på värme (visad kärlek) som finns hos 
auktorativa föräldrar enligt Baumrind (2005).  
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Barn 
Barnkonventionen som är FN: s konvention om barn, beskriver de mänskliga rättigheterna 
för barn i hela världen. I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om 
inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet.(Artikel 1): 

 
Uppfostran och utveckling 

1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att 
båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar 
eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och 
utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.  

2. För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall 
konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör 
sitt ansvar för barnets uppfostran och skall säkerställa utvecklingen av institutioner, 
inrättningar och tjänster för vård av barn. (Artikel 18) 

Skydd mot övergrepp 

1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala 
åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt 
eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i 
föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård. 

2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva 
förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och 
dem som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och 
för identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av 
fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för 
rättsligt ingripande (Artikel 19). (Rädda Barnen) 

 
Det här verkar vara det närmaste man kommer i ett tydliggörande av vilka ansvarsgränser 
som finns mellan föräldrar och staten vad det gäller barns situationer. Staten definierar dock 
föräldrars ansvar i andra dokument som gäller konkreta situationer som t.ex. skollag. 

Det kompetenta barnet är ett relativt nytt begrepp i diskussionen om barn. Bakom den 
kompetenta föräldern finns det kompetenta barnet. 1900-talet utropades som barnets 
århundraden av Ellen Key, barnet skulle sättas i centrum (Kroksmark, 2009). 

Att definiera det kompetenta barnet är inte självklart, det förefaller rimligast att tala om 
diskursen om det kompetenta barnet. Samtidigt kan detta utgöra ett problem när begreppet 
används av litteratur eller media som vänder sig till gemene man. Det kan användas i termer 
av att barn är kompetenta och klarar en mängd saker och färdigheter som man inte tidigare, 
framför allt inom forskning vad gäller barn, hade kännedom om. Barn i förskoleåldern är fullt 
kompetenta vad gäller att klä sig själva, sköta behov som äta själva, gå på toaletten, 
kommunicera med andra, lösa problem i sin nära omgivning och aktiviteter som spel och 
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konstruktion. De är väl bekanta med böcker och läsning även om de inte lärt sig läsa själva. 
Många skriver sina namn och är bekanta med siffrorna 1-10 (Whylie, 1996). 

Men det finns andra beskrivningar av kompetenta barnet i form av: 

• barn som kompetenta sociala aktörer som deltar i formandet av sin sociala verklighet 
istället för bara objekt som ska socialiseras till vuxna. 

• barn som i stor sett (jäm-) lika som/med vuxna. 

• barn som sociala varande varelser snarare är blivande varelser i betydelsen fokusering 
på barns sociala liv här och nu än det sociala liv som de klara som vuxna. 

• detta betyder att barn ses som kompetenta mer än ännu inte riktigt kompetenta i de 
vuxnas färdigheter som de ska förvärva. 

(Ellegard, 2004) 

Vissa menar dock att detta gått över styr. Nordbarn, ett forskningsnätverk för studier av 
nordiska föreställningar om barndom, är kritiska till den inneboende funktionalismen i 
begreppet det kompetenta barnet.  De menar att begreppet måste ses i ljuset av det historiska 
skeendet under 1900-talet då barndomsdiskursen förändrades. De positiva aspekter som då 
lyftes om barn som kompetenta vägde då tungt, till att nu hela processen med det kompetenta 
barnet har svällt och blivit allt för problematiskt för både föräldrar och andra vuxna men även 
för barn att förhålla sig till (Ellegard). Dagens samhälle är troligtvis mer barnfixerat än 
barncentrerat enligt Furedi (2008) som menar att det inte har att göra med nya kunskaper om 
barnperspektivet. Den angelägenhet som nu finns om att om positionera barn i centrum har 
mer att göra med att man vill framstå som ett mer upplyst samhälle och ett samhälle som har 
ett bry-sig-om-perspektiv. Vårt samhälles upptagenhet med barn är ofrånkomligt oskiljaktigt 
från de problem som drabbar vuxna (Furedi). Han menar vidare att tidigare kritik av 
föräldrars förmåga att fostra sina barn har lett till att skolan har kommit att ses som den 
huvudsakliga institutionen för socialisering och fostran av barn, vilket har lett till problem för 
både skola och föräldrar (Furedi, 2011). 
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Fostran och lärande 
Fostran kan definieras som den aktiva process, pedagogiska eller edukativa, där minst två 
parter är involverade (Moqvist, 1991a) och någonting ska överföras mellan dessa parter för 
att fostran ska äga rum. Det bör ses som en dubbelsidig process som involverar bägge parter 
ömsesidigt skiftande mellan att ge och att ta emot där det också ses en kontinuerlig 
anpassning till omständigheter som omgivning, situation, individuella förutsättningar etc. 
Fostran kan då få betydelsen att det finns en fostrare som är den aktiva och begreppet 
socialisation kan användas för den process som anpassningen innebär (Moqvist). 
Fostransprocessen kan alltså ses som helheten av delarna anpassning och påverkan som 
ständigt är närvarande i varandra i samspel (Moqvist). Syftet med denna process kan variera, 
det kan vara normativ, nydanande eller både och. Kanske finns andra aspekter av den. Den 
har ett idéfält – tankarna om hur den ska var och ett praxisfält – det praktiska är, hur den 
övergår till handling. Gapet mellan dessa kan vara påtagligt stort (Moqvist). 

I denna uppsats används även begreppet uppfostran och då synonymt med fostran även om 
det snarare kan ses som en riktning mot praxisfältet av fostran. 

Lärande kan ses som en aspekt av fostran. Fostran innebär någon form av lärande - att 
tillägna sig något som inte fanns tidigare. Lärande kan beskrivas utifrån uppfattningar om 
lärande (Marton & Booth, 2009). Sex olika uppfattningar eller erfarande har identifierats. 
Lärande som att: Utöka sin kunskap, memorera och återge, tillämpa, förstå, se på något på ett 
annat sätt samt förändras som människa. De tre första handlar om lärande som i första hand 
är att återge medan de tre följande handlar om lärande som att i första hand söka en mening 
(Marton & Booth). Utbildning kan ses som en mer målinriktad fostran eller lärande som 
oftast syftar till en mer bestämd överföring av vissa av samhället fastställda kunskaper och 
färdigheter. Utbildning kan vara formell eller informell. Staten ansvarar formellt för den 
obligatoriska systematiserade utbildningen i Sverige men verkställigheten ligger på 
kommuner.  

Intressant kan vara att fördjupa sig i bildningsbegreppet som kommer av tyska Bildung, från 
vilket utbildning har sitt ursprung. Detta begrepp bör ses som resultatet av en process mer än 
bara ett rent överförande av något. I begreppet bildning finns den dubbelhet som omfattar 
både efterbild och förebild (Gadamer, 1997). En historisk aspekt och en blivande aspekt. 
Bildningsbegreppet bör ses som kännetecknande att genom bildning hålla sig öppen för 
annat, för andra och mer allmänna synpunkter (Gadamer, sid 31) och en förmåga att höja 
sig utöver sig själv till det allmänna (Gadamer, sid 32). Bildningsbegreppet kan också förstås 
i termer av den dynamiska relationen mellan individ och omvärld (Uljens, 2006). Bildning 
kan då ses som en form av kulturellt kapital där den som kan hantera detta kapital anses som 
bildad, vilket medför att undervisningsinnehållet står i centrum. Alternativ att se bildning 
som att det är allmänna, innehållsövergripande, förståndsgåvor som står i centrum för 
bildningen (Uljens). Sammantaget finns möjligheten att kunna förstå bildning som något 
emancipatorisk som innehåller aspekter av både historia, nutid och framtid. Med den 
bakgrunden kan man tänka att detta begrepp kan vara användbart i någon aspekt när man 
studerar föräldra - barn relationen. 
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Identitet och roll 
Ett annat begrepp att ha i åtanke är identitetsbegreppet, både vad gäller föräldrar och barn. 
Identitet kan förstås ur olika aspekter. Det används ibland som begrepp för det unika eller 
essentiella i en kultur. Det vanligast är att se det som förståelsen av det egna självet, som en 
sammansättning av alla de roller som man spelar i det moderna samhället, alternativt att ha 
identitet genom identifierande i en grupp. (Stryker & Burker, 2000). Hall & de Guy (1997) 
för diskussionen om att identitet inte kan ses som frågan om en identitet utan snarare ett 
spektrum av identiteter. Vilket medför att identiteten kanske inte är en gång för alla 
konstruerad.  

En roll är konstruerad utifrån betingelser utanför personen och kan variera med 
sammanhanget. Samhällsperspektivet ger oftast ger en antydning om att det är samhället som 
vill skapa en föräldraroll och då oftast i normativt syfte. Rothbard. & Edwards (2003) menar 
att ju mer tid man investerade i en roll ju mer identifierade man sig med rollen. Något som 
har varit viktigt under flera decennier då organisationer och företag investerat enorma 
mängder tid och pengar för att stärka medarbetares roll. Vikten och den enorma betydelsen 
som den enskilda rollen har för att organisationen ska bli framgångsrik på, har lyfts fram av 
många forskare inom detta område. Samma sak gäller även för föräldrarollen, tid måste 
investeras i den för att den ska bli bra och utfallet av den ska bli bra.(Rothbard & Edwards, 
2003). 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Den teoretiska utgångspunkten innebär att jag tydliggör vilka teoretiska antaganden jag har 
gjort innan den empiriska delen av studien tog vid. Den kan sägas beskriva från vilka 
perspektiv jag väljer att studera mitt studieobjekt eller förenklat, vilka ”glasögon” jag sätter 
på mig när jag ska titta på världen. I detta avsnitt beskriver jag först fenomenologin ur ett 
filosofisk, teoretisk perspektiv på hur vi får kunskap om något. Därefter beskrivs 
hermeneutiken som ligger som grund hur jag arbetar med datat som producerats i den 
empiriska delen. 

Fenomenologi 
Att gå till sakerna själva kan ses som det klassiska uttrycket för att beskriva fenomenologins 
grundsten. Tillbaka till sakerna själva handlar om att gå till de fenomen, eller objekt, som står 
i centrum för vår studie och inte låta dem beskrivas i vetenskapliga termer av rena 
sinnesintryck. Det är inte intressant vad något är/består av utan vad som visar sig, vad finns 
i/bilden av något, ett sökande efter någots väsen. När vi ser det individuella (faktum) skådar 
vi även den allmänna eller generella (Husserl, 2000, 2004). Det intressanta är att gå tillbaka 
till föremålet för kunskapen och se hur de visar sig så förutsättningslöst som det är möjligt. 
Detta väsen, som jag tolkar det, kan närmast ses som alla samlade erfarenheter av fenomenet. 
En enskild upplevelse måste ses som inbakad och präglad av en föreställningsvärld med 
historiska dimensioner bakåt i tiden och även syftning framåt, en livsvärld (Gadamer, 1997). 
Det är en redan skapad värld men även en skapande värld och det går inte att särskilja dem 
åt. 

Ordet fenomenologi kan härledas till det grekiska verbet fanesthai, visa sig, och logos till tal 
så fenomenologi kan uttryckas och menas som att låta det, som visar sig, ses sådant som det 
visar sig ut ifrån sig självt (Heidegger 1993, sid 58). Vårt erfarande av fenomen kommer av 
att vi kan erfara dessa. Det som fenomen är i sig självt är tillgängligt för oss genom vår 
erfarenhet av dem därför måste vi ta vår början i vår erfarenhet av fenomen när vi ska studera 
dem. Fenomenologin sätter upplevelsen hos individen i fokus, det upplevande subjektet. Den 
position som subjektet tar, går inte att se som en traditionell subjet – objekt relation utan 
relationen måste ses utifrån begreppen medvaron och medtillvaron (Heidegger, 1993). Detta 
kan tolkas som att objektet är påverkat av subjektiva faktorer vilket har sin grund i vårt eget 
varande i världen. Upplevelsen är meningsskapande samt förutsätter mening, intentionalitet. 
Intentionaliteten, som jag tolkar det, är först och främst i sitt ursprung, det otolkade 
förhållningssättet vi har till världen, som finns i vår nyfikenhet. 

Det som ska undersökas är något, ett fenomen, i-varo (hur det visar sig) i världen, i-världen-
varon, då allt visar sig i världen (den fysiska). Detta begrepp ger en rumslig dimension och 
detta gör att det blir tillvaron i vår omvärld, den värld vi lever i, som vi använder för analys 
av fenomenet (Heidegger, 1993, Husserl 2004). Denna tillvaro ska ses som en strukturell 
helhet som inte går att dela upp eller lösa upp enligt Heidegger. 
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I och med vårt eget varande i livsvärlden kommer vi alltid ha en förförståelse av det fenomen 
som studeras.  

Relationen mellan den som studerar (subjektet) och det som studeras (objektet) kommer inte 
att var skilda från varandra som vi oftast tänker oss. Det handlar mer om en relation mellan 
två subjekt och relationen mellan dem, en form av subjekt-relativ eller intersubjetivitet. 
Intersubjektivitet kan ses som när vi genom varseblivning blir medvetna om något annan 
(eller annat) och skapar en meningsöverföring (Husserl, 1998). 

Merleau-Ponty (1997) ser vår fysiska kropp som ett levande men samtidigt levda fenomen 
som skapar och är vårt medvetande. Vår kropp kan ses som denna speciella existensmodus – 
formen i vilken vi uppenbarar oss. Kroppen är vårt allmänna sätt att besitta världen 

(Merleau-Ponty, sid 111). Det kan inte ses enbart som en fysisk enhet. Vi hämtar vår kunskap 
om världen genom denna, subjektiva kropp och genom den blir vår kunskap förkroppsligad 
och så länge vi lever är den en förenande enhet med omvärlden. Kroppen är inte i tid och 
rum, den bebor tid och rum. Den är dock inte total i den bemärkelsen (Merleau-Ponty).  

Arendt (1988) belyser människans villkor som både skapande, arbetande och handlande 
varelser och menar att dessa går inte och får inte särskiljas eller för den delen skapas som 
något helt nytt, där delar saknas. Genom vår fysiska existens måste världen existera.  I 
Mellan det förflutna och framtiden (2004) menar hon att vi inte kan betvivla att vår relation 
till omvärlden är sann, lika sant som något annat. Konsekvenserna kan bli svåröverskådliga. 
Människan måste alltid förhålla sig till både sin historia och sin framtid för att kunna vara 
närvarnade i nuet på ett förnuftigt sätt (Arendt) 

Uljens (2001) menar att vi måste kunna falla tillbaka till en intersubjektiv definierad kulturell 
livsvärld för att det ska finnas något utrymmer för en pedagogisk handling.  

Valet av fenomenologin som teoretisk bakgrund kan ses som mitt sätt att förhålla mig till det 
objektiviteten som förordas i vetenskapliga sammanhang. Vår blotta existens som människor 
och det faktum att en förälder burit oss och fött oss innebär att vi alla har en fundamental 
erfarenhet av begreppet föräldrar oavsett deras närvaro eller inte. Som jag tolkar det har 
fenomenologisk teoribildning en lämplighet för att förhålla sig till denna ofrånkomliga 
symbios. 

Heidegger anför i Varat och tiden (1993) fenomenologin i grund och botten som 
hermeneutisk. Genom dess tolkande, förklarande ansatts. 

 
Tillvarons fenomenologi är hermeneutik i detta ords ursprungliga betydelse, enligt vilken 
det betecknar uppgiften att utlägga/tolka/. I den mån emellertid nu - … - horisonten 
klarläggs för alla vidare ontologisk utformning av det icke-tillvaromässiga varande, blir 
denna hermeneutik tillika hermeneutik i bemärkelsen utarbetning av villkoren för 
möjligheten till varje som helst ontologisk undersökning.(Heidegger, 1993, sid 61) 

 
Genom det historiska perspektivet i fenomenologin, en form av erfarenhetsvetenskap och i 
hermeneutiken, så har en hermeneutisk tradition kommit att bli ett inslag i fenomenologin 
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genom det speciella meningssökande perspektivet att söka meningen i existensens 
existentialitet, tillvarons vara. (Heidegger, 1993). Det handlar om förenande perspektiv av 
helhet och delar.  

Hermeneutiken 
Hermeneutiken var från början en tolkningstradition som växte fram ur tolkandet av texter. 
Den växte fram som teologisk och filosofisk hjälpdisciplin (Gadamer, 1997). Under 1800-
talet utvecklades den till att användas inom nya områden inom humanvetenskaperna som 
behövde en tolkningstradition för allt som inte längre stod i direkt förbindelse med sitt 
ursprung (Gadamer). 

Hermeneutikens uppgift kan sägas vara rekonstruktion och integration. (Gadamer). Olika 
filosofer har löst det på olika sätt men alla kan sägas vara medvetna om uppkomsten ur en 
förlust och främlingsskap relativt traditioner men där Gadamer menar att man aldrig kan 
återställa ett fenomen till dess ursprungliga intention. 

Det som kan sägas problematiskt är att fenomenens varande har ett tidsperspektiv, en 
historicitet. Varje situation har ett historiskt perspektiv, vårt medvetande har tillika ett 
historieperspektiv och är skapat genom detta tidsperspektiv av kultur och historia. Det 
historiska perspektivet i hermeneutiken handlar inte bara om historia som fenomen eller 
tradition i vanlig mening utan också om konsekvenserna, hur fenomenen påverkat framåt i 
tiden, en så kallad verkningshistorisk princip. Förståelsen är till sitt väsen en 
verkningshistorisk process (Gadamer, sid.147). Vår tolkning av något nytt (främmande) sker 
med utgångspunkt i det som redan är bekant hos subjektet, och att det är förförståelse eller 
erfarenheter som ligger till grund för hur vi tolkar och förstår något. 

Hermeneutiken använder sig av horisontbegreppet och i vetenskapliga sammanhang är det 
relevant för att utifrån horisonten som utgör förförståelsen och horisonten av det nya så finns 
det ett mellanrum som behöver vara öppet så länge som möjligt för att undvika en snabb 
sammansmältning av dessa (From, J. & Holmgren, C., 2000). 

Den hermeneutiska cirkeln eller spiralen kan ses som en bildlig beskrivning av hur en 
förståelse utvecklar sig. Det är en form av dialektiskt utbyte mellan den som studerar och det 
som studeras där förförståelse och ny information, det bekanta och det obekanta, hela tiden 
växelverkar och fördjupar och tydliggör förståelsen (Gadamer, 1997). 

Min utgångspunkt för analysen blir hermeneutisk tradition. Jag är intresserad av hur 
informanternas världsbild ser ut. Jag vill få deras berättelser om hur de ser på fenomenet 
föräldraroll och yrkesroll och om det finns en skillnad, hur den ser ut? 
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METOD 

I detta avsnitt redogörs för vilka metoder som används, urvalet, hur det praktiska 
genomförande gick till. Vidare lyfts frågor om validitet och reliabilitet samt forskningsetiska 
aspekter. I denna studie kommer föräldraskap och föräldraroll att användas synonymt för 
samma begrepp. Även om föräldraskapet förefaller, som jag tolkar det, mer har används för 
att beskriva föräldrar utifrån ett samhälleligt perspektiv och den senare mer har används för 
beskrivningar ur ett barn-föräldraperspektiv. Denna studie har utifrån den fenomenologiska 
utgångspunkten ambitionen att låta föräldrarna beskriva hur de ser på föräldrarollen. Fokus 
ligger på föräldrarnas livsvärldsberättelser och därför valdes att genomföra en kvalitativ 
forskningsintervju. 

Kvalitativ metod 
Kvalitativa metoder kännetecknas av att de resulterar i verbala formuleringar och det är det 
vanliga ”ordet” som ger utsagor och frågor är verktyget (Backman, 2009). Den kvalitativa 
forskningsintervjun är en intervju som går in på djupet av ett fenomen och den vill beskriva 
ett fenomen ur ett inifrånperspektiv mer än ur ett utifrånperspektiv (Kvale, 2009). Den 
försöker förstå människan livsvärld såsom den intervjuade ser på den och försöker utveckla 
en mening ur berättelsen (Kvale). Den halvstrukturerade forskningsintervjun kan sägas ha 
inspiration av fenomenologisk idé och är en intervjuform där intervjuarens upplevelser av ett 
visst ämne står i fokus. Den har inget slutet frågeformulär men är inte att jämföra med ett 
samtal (Kvale). De frågor som finns i formuläret ska ses som vägledande men fokus ligger på 
informanternas livsvärldsberättelser. 

Den kvalitativa forskningsintervjun har sin fokus i att försöka förstå hur någon ser på ett 
fenomen. Med en narrativ ansats i intervju försöker man få informanten att delge sin 
livsberättelse om fenomenet och det är viktigt att informanten få prata fritt och att 
intervjuaren inte avbryter eller styr. Man kan se den som en intervju i tre steg (Trost, 2010). 
Det första steget är själva livsberättelsen som ger en överblick av helheten som därmed kan 
ge viktig information om vad som kan vara av betydelse att gå in på i andra steget. Det andra 
steget blir då att intervjuaren ställer följdfrågor utifrån det som kommit i första steget. Detta 
för att få en djupare och klarare bild av vad som i berättelsen hade en speciell betydelse. Det 
tredje steget blir att fråga om speciella sakfrågor som kan ha betydelse för berättelsen men 
som inte framkom. I denna fas kan även intervjuaren använda för att kontrollera om det finns 
något som intervjuaren tycker förefaller oklart utifrån betydelsen i vissa sammanhang 
(Trost). 
Trost menar vidare att om man har frågor behöver de inte nödvändigtvis komma i samma 
följd i alla intervjuer utan frågorna bör ses som att följa av svaren. Det kan vara på sådant sätt 
att svaret blev en ingång i en annan fråga och då får man följa den tråden och låta 
informantens tankegång fortsätta (Trost) 
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Urval 
Informanterna bestod av föräldrar som har barn i förskoleåldern och på vissa förskolor 
belägna i utvalda områden. Detta val gjordes för att förskolan framstod som det enklaste 
alternativet att få tag i föräldrar som hade små barn och arbetade. Jag valde 
småbarnsföräldrar utifrån min egen, men även viss forskning, föreställning om att dessa 
oftast bedöms ha mer pusslande mellan föräldraliv och arbetsliv. Områdena i storstaden 
valdes utifrån att få familjer från olika socioekonomisk bakgrund. Förskolechefen stod för 
urvalet av föräldrar utifrån att jag önskat föräldrar med olika utbildningsbakgrund, kön, ålder 
och etnisk bakgrund. Informanterna var: 

I ålder 29 – 57 år  

Antal barn: 1-4 st 

Utbildningsnivå: grundskola – universitet/högskoleexamen  

Kön: 4 kvinnor, 2 män 

Civilstånd: 1 gift, 4 sambos, 1 ensamstående 

Utrikesfödda: 2 st 

Då denna undersökning inte har ambitionen att ge en generalisering utan mer att skildra de 
unika berättelser som informanterna har, bedöms inte urvalet ha så stor betydelse för att ge en 
rättvis bild av den information som ges. 

Genomförande 
Metoden för att samla in data bestod i intervjuer med föräldrar.  

En provintervju gjordes med en förälder som har barn i förskoleålder och detta bidrog till att 
jag vid vissa frågor hade förberett mig på att kunna utveckla frågan för att tydliggöra den och 
funderat över vilka begrepp jag använde mig av. 

De föräldrar som hade annat modersmål än svenska hade tillgång till frågeformuläret två 
dagar innan intervjun genomfördes. 

Intervjuerna spelades in vilket gjorde att jag som intervjuare kunde lägga all min 
koncentration på min informant. Det är min upplevelse att detta underlättade väldigt för mig 
som intervjuare att få informanterna att öppna sig och prata på ett sätt som jag upplevde 
mycket personligt om sina liv som föräldrar och människor. Det medförde också att jag 
visuellt kunde observera mina informanter för att se ansiktsuttryck och kroppsrörelser. 
Intervjuerna genomfördes i två fall hemma hos föräldrarna och då intervjuades två 
föräldrapar men föräldrarna intervjuades var och en för sig själv. I två fall genomfördes 
intervjuerna på informanternas arbetsplatser. Intervjuerna transkriberas ord för ord inklusive 
pauser och utfyllnadsord/uttryck. Något förtydligande gjordes, då inom parantes då några av 
informanter hade svårt med svenskans ord och satser. Därefter analyserades texterna för att 
se vilka beskrivningar som gavs av informanterna. Det som har varit föremål för analysen är i 
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första hand de transkriberade intervjuerna. Det innebär att de nedtecknade orden i sig 
analyserats och tolkats vilket resulterat i ytterligare nedtecknande. Genom den möjlighet jag 
hade till medveten närvaro, fokusering på informanterna, samt tolka kroppsspråk, omgivning, 
småprat före och efter intervjun möjliggjorde för mig att också erfara den kontextuella miljön 
i vilken själva samtalet ägde rum. Texterna har lästs igenom flera gånger och transkriberat 
om igen. När analysen kändes färdig, avlyssnades intervjuerna några gånger till för att på 
något sätt gå tillbaka till intervjusituationen själv för att se om något mer framträdde. 

Detta sätt att gå tillväga kan ses som den hermeneutiska cirkeln eller spiralen (Sjöberg & 
Wästenfors, 2008). Tolkningen av textmassan växer fram som en cirkulär rörelse mellan ord 
och förförståelse. Att tänka sig spiralformen ger en bättre bild av vad som sker då man aldrig 
återgår till den punkt av förståelse som man utgick från utan till en förändrad, förflyttad 
punkt. Förförståelsen utvecklas hela tiden i detta förfarande, varje ny förförståelse kan ses 
som en grund för nästa nivå av förförståelse. Detta sätt tolka processen ger, som jag tolkar 
det, en djupare, bredare men samtidigt tydligare förståelse av fenomenet. Detta kan i sig 
verka motsägelsefullt men skulle ur ett fenomenologiskt perspektiv kunna beskrivas som att 
gå mot det rena fenomenet – som det visar sig självt. Den hermeneutiska spiralen förstås 
även ur aspekten att den visar hur delarna kommer ur helheten och helheten ur delarna 
(Sjöberg & Wästenfors). 

Intervjuerna tog mellan 45 minuter och en och en halv timme. Frågorna var öppna till 
karaktären och intervjuerna kom att utvecklas till narrativa intervjuer där informanterna 
berättade fritt om föräldrarollen och yrkesrollen. Utöver de frågor som frågeformuläret 
bestod av, kom mina inlägg i intervjuerna mest att bestå av att be om förtydligande eller i 
vissa fall att ta tag i något som informanterna uttryckte och granska det mer. 

Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om sakers giltighet. Har man studerat och mätt det man önskade (Sohlberg 
& Sohlberg, 2009). Att använda sig av begrepp som framför allt utvecklats inom den 
naturvetenskapliga sfären är inte helt oproblematiskt då mänskliga fenomen inte förhåller sig, 
som jag tolkar dem, till naturlagar på samma sätt naturvetenskapliga fenomen.   

Syftet med studien var att undersöka vad föräldrarollen är för en förälder samt hur 
föräldrarollen förhåller sig till vad en yrkesroll är. Studien undersökte vidare hur föräldrarna 
såg på det faktum att samhället vill att föräldrarna ska utbilda sig för att bli bättre föräldrar. 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med föräldrar till förskolebarn där föräldrarna fick fritt 
prata om vad en föräldraroll är. Föräldrarnas berättelser är deras unika beskrivning av vad 
föräldrarollen är, en skildring av deras upplevda verklighet och erfarenhet av en föräldraroll. 
På samma sätt förhåller det sig med berättelserna om yrkesrollen och hur de såg på 
föräldrautbildning. Att i detta fall tala om validitet i termer av att mäta förefaller inte 
relevant. Syftet har inte varit att framställa en form av objektiv vetenskaplig och generell syn 
på vad en roll innebär utan snarare en ambition att bidra till förståelsebilden för vad en 
föräldraroll innebär för en förälder i sin unika situation. 

Reliabilitet handlar om trovärdighet. Är det troligt, att om man gör samma sak igen, skulle 
samma resultat visa sig? Ett möte som vid en intervju är ett ögonblicks sanning. Om exakt 
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samma förutsättningar skulle uppstå igen skulle svaren vara på samma sätt. Dock har redan 
förutsättningarna förändrat genom en mängd faktorer. Föräldrarollen är i ständig förändring 
genom utveckling av barn och föräldrar samt yttre faktorer. Genom att gemensamma drag 
ändå framkom av svaren, är det full möjligt att bilden av rollerna kan komma förtydligas i 
enlighet med svaren. 

Validitet och reliabilitet handlar, som jag tolkar det, mycket om bedömningar. Det som är 
relevant för följande studie är mer en fråga om föräldrarna undanhållit något eller sagt något 
som de inte tycker egentligen eller ljugit i sina svar. Min bedömning är att inget sådan har 
skett, tvärtom har jag delgivits mycket personlig och detaljrik information av föräldrarna. 
Den är enligt min bedömning mycket subjektiv men inte därför nödvändigtvis osann utan 
sann i mina informanters värld. Dock finns det därmed begränsningar i generaliseringen som 
kan göras ur studiens resultat.  

Forskningsetik 
Jag har som forskare att beakta forskningsetiska frågor vid min studie och jag kommer att 
använda mig av Vetenskapsrådets (2010) skrift om forskningsetik för samhällsvetare. 
Samhället och dess invånare har rätt att kräva att forskning håller hög kvalité men 
medborgarna har också rätt att kräva att forskning inte medför att individers livsförhållanden 
inte blir utlämnade samt att de inte blir fysisk eller psykiskt utnyttjade eller kränkta. 

Detta innebär att jag som forskare måste ta hänsyn till principer om samtycke, 
konfidentialitet, information och nyttjande. Samtyckesprincipen innebär att deltagarna i en 
studie måste samtycka till att delta. De har också rätt att när som helst utan förklaring till 
forskaren avbryta sitt deltagande. De som deltog i studien fick i förhand information om 
studiens syfte och att deras samtycke krävdes för medverkande i studien Samtliga 
informanter gav sin tillåtelse till intervjun och att den spelades in. Konfidentialitetsprincipen 
innebär att de uppgifter och den information som framkommer om individerna i 
undersökningen ska behandlas konfidentiellt. Informanterna informerades vid 
intervjutillfället om koonfidentialitetskravet. Informationsprincipen innebär att de som deltar 
ska erhålla information om syftet med studien. De som deltog i studien fick i förhand 
information om studiens syfte samt vid intervjutillfället fick de återigen informationen om 
syftet. Nyttjandeprincipen innebär att det material som samlats in för studien endast får 
användas i det syfte, forskningen, som de samlandes in för. Informanter informerades om 
detta vid intervjutillfället. 
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RESULTAT 

Jag har valt att redovisa föräldrarnas svar under rubrikerna föräldraroll, yrkesroll och 
samhällets utbildning av föräldrar. Någon kodning eller kategorisering gjordes inte då det 
inte bedömdes vara relevant i denna studie. Föräldrarna har tagit sin utgångspunkt i 
föräldrarollen för att relatera till yrkesrollen, dels för att föräldrarollen kom först, samt att 
fokus i studien ligger mer på föräldrarollen. Jag har valt att lägga tyngdpunkten på 
föräldrarnas egna ord för att belysa likheten mellan föräldrarnas utsagor även fast deras 
bakgrundsvariablar skiljer sig åt. Genom den tolkande ansatsen som finns i hermeneutiken så 
menar jag vidare att det är vikigt att vara öppen med vilka fakta som jag baserar min tolkning 
på och då blir föräldrarnas egna ord och uttryck viktiga vid redovisningen av resultaten. 
Någon parantes är dock tillagd av mig för att förtydliga sammanhanget. 

Föräldrarollen 
Föräldrarollen som ansvar. Det ansvar som föräldrarna beskriver kommer ur vad som 
tolkas som en skyldighet gentemot barnet. En skyldighet som kommer ur det faktum att 
barnet är inledningsvis helt beroende av en förälder. 

 
Ett ansvar för att hjälpa igång någon i livet.  

Och sen ansvaret. Det har man ju alltid för en människa som är i en beroendeställning, för 
dom är ju beroende av dig. 

Ansvar, ansvar är det första som kommer upp. Hon är ju så utlämnad till oss. 

Ja, min föräldraroll det betyder att jag har ett jättestort ansvar, i varje fall nu. När jag fick 
mitt första barn var jag bara 19 och då kanske man inte har samma tänk som man har nu 
idag. Nu är man mycket mer medveten om vad man håller på med. 

 
Att få detta ansvar som det innebär att någon är direkt beroende kan ibland skapa en rädsla 
hos föräldern för den egna bräckligheten. 

 
Ja, jag har blivit lite vad ska man säga, feg av mig, rädd för att flyga, blivit omodig, fast 
egentligen inget negativt. Värdet i livet. 

 
Föräldrarollen som lärande, ett ansvar för ett lärande och lärande i flera aspekter.  

 
Man är ansvarig för någon och det bli ju jag som ska lära den här människan livet, vad 
som är rätt och fel här i livet. 

Lära henne djur och läten och lära och leka loss. 

Lära genom att visa allmänt om allting. 
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Jag ska lära henne. Lära henne hur man  kan förklarar saker, hur man  kommunicerar med 
vuxna och hur man kommunicerar med barn. 

Att ha en viss lärande roll. Att förmedla kunskap och förmedla den kunskapen som då jag 
besitter och så det man upplever som mer objektiv kunskap men också det som är mitt 
rent subjektiva regelverk om hur man ska vara som människa, det som är moraliska 
aspekter. 

Uppfostrandet är mycket det som kommer in i det där, etiska och moraliska värdering är 
det ju kan man säga. 

Att försöka visa vad man ska och inte ska i vissa lägen, man kanske inte ska ta toaborsten 
och leka med. allt från såna små saker till lite mer hur man ska bete sig. 

 
Alla föräldrarna ser fostransaspekten ur ett lärande perspektiv och använder begreppet 
uppfostran synonymt med fostran. 

 
Mycket etiska grejer kanske, nånting måste man lära sig och det tror jag måste man lära 
sig när man är lite… det som jag uppfattar som vad är rätt och vad är fel vad får man 
göra, vad får man inte göra, vad är ok vad är inte ok. Det tror jag att det måste man lära 
sig från början. 

 
Föräldrarollen som förebild. Ur ansvarsaspekten kommer att föregå med gott exempel och 
att vara ett bildligt föredöme. 

 
En förebild, på gott och ont, man är ju inte bara den förebilden som gör allting rätt… Det 
bli extra tydligt på någon som är så där liten att allt dom lär sig de lär dom sig av oss, tills 
dom börjar på dagis. Allt härmar dom av oss. 

Förebild. Det första jag tänker på det är förebild. Man är alltid en förebild, oavsett vad 
man gör, bra eller dåligt. Det är man alltid automatiskt. 

 
Föräldrarollen som osäker. För de flesta föräldrarna kommer osäkerheten i föräldrarollen 
från ett upplevt tryck utifrån. I det sammanhanget tolkar jag det som att det främst är det man 
tycker sig utläsa av gällande praxis från experthåll som därefter fått fäste i samhället som 
norm.  

 
Och då känner jag så här, skulle någon se mig nu så skulle dom antagligen hum tycka att 
jag antagligen var en helt psykisk misshandlare av mina barn men alla gör det och gör 
man det någon gång ibland så ser jag inte att det skulle vara något problem om man står 
och skriker men nu är det jätte-bråttom nu måste du verkligen skynda dig – jag tror inte 
det är så farligt. 

Vi hade en generation här, som uppfostrade nästa föräldrageneration i princip och så 
fördes det här vidare då och så kommer vi då till en period då okey staten kommer in lite 
starkare då och tycker så här ska man göra och kanske inte frågar så mycket och så har vi 
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generationen som påverkats av staten. Men vad som hänt sen tror jag att det kommit ett 
släpp och då har det kommit så in i helsike mycket influenser från olika håll vilket då 
plötsligt blir då jättejobbigt  

För då vet man ju varken ut eller in i sin föräldraroll och det tror jag gör att många tycker 
det blir jobbigt i föräldrarollen för va faan vet jag, han säger si och han säger så, den 
säger di den säger då tatatata och till slut vet du varken ut eller in. Experter hit och dit 

Det är inte riktigt korrekt att ställa krav på sina barn 

 
Samtliga föräldrar beskriver situationer när man vill agera fysiskt och här är den stora 
känsliga frågan där alla egentligen vill bli handfasta men upplever att normen är att man ska 
tala tillrätta även om orden inte räcker till. I dessa situationer tror föräldrarna att flera 
föräldrar inte orkar med och släpper på gränser, av osäkerhet med att våga stå för det man 
tror men kanske också av bekvämlighet. 

 
Dom har ju inte ens det här begreppet om man höjer rösten så kan hon ju mer skratta och  
säger man nej, nej, nej, och ser lite arg ut så förstår hon ju inte det än riktigt. 

Jag trodde aldrig man skulle behöva stoppa ett så litet barn! 

Det var svårt när hon gråter och skriker i affärer och man inte vet hur man ska förklara 
för folk vad hon gör, man blir ganska ledsen och osäker och undrar vad folk tänker och 
det är svårt man törs inte göra vad man vill. 

Det är också svårt att veta hur andra tolkar det man gör och (det) händer (att de inte 
förstår vad man gör). 

 
Det uttrycks inte på något sätt att man upplever ilska eller aggressioner gentemot barnet. 

Föräldrarollen som kärlek och där kärleken är ömsesidighet och kan liknas vid altruistisk. 
Den har sina likheter med föräldrarollen som ansvar, med en djuphet och ofattbarhet. Med 
den glada uppsyn och med det engagemang som föräldrarna talar om föräldrarollen, blir det 
svårt att tolka det som något annat en att den finns som fundament för alla aspekter av 
föräldrarollen. 

 
Ja, hon säger att jag älskar dig - och jag älskar dig också - nä jag älskar dig mer! 

Man älskar dom ändå vad dom än gör. 

Kärleksrelationen som du har till barnet som är en stor grej också men där, är det här med 
att bara försöka prata, krama vara fysiska med varandra. 

Bara mina barn får det här och det här och har det så bra så gör det inte så mycket om 
man inte hinner vila så mycket eller så. Man (är) på något sätt beredd att ge mycket av 
sitt eget, det är lite svårt att beskriva… I föräldrarollen finns så mycket kärlek. Åhhhh! 
jag kan stå och bara pussa, pussa och pussa på mina barn. 

Kär som man är i sin sambo eller pojkvän det är helt annorlunda. Barnet är ju en liten bit 
av mig på något sätt, mer som en tillhörighet.  
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Föräldrarna beskriver på olika sätt den oegoism som föräldrarollen innefattar. Föräldrarollen 
innebär en möjlighet till förståelse för att sätta någon annan före sig själv. Man är inte sig 
själv närmast. 

 
Det är barnet du måste tänka på först. 

Men det var det jag försökte säga tidigare, som förälder är man redo att ge sitt liv för 
barnet – jag tror det räcker för att förklara kärleken. En ovillkorlig kärlek. 

Då måste man ju ge 100 % till någon annan. Man får liksom släppa det här med själv helt 
och hållet. 

 
Föräldrarollen som skapad ur erfarenhet. Föräldrarollen beskrivs som något som man i 
grund och botten inte kan utbilda sig till. Det är något som utvecklas i samspelet med barnet. 
En viktig del är möjligheten till umgänge med andra föräldrar som har barn för att dela 
erfarenheter och få råd och stöd. Föräldrarna i denna studie beskriver föräldrarollen som 
något som skapas ut barn-föräldraperspektivet, alltså snarare ett föräldraskapande. 

 
Föräldrarollen är snarare som en livsutbildning, från när man är lite så leker man med 
dockor och sen pratar man med andra och man ser andra, man växer upp med släktingar, 
syskon eller kompisar eller så får barn och man diskuterar, man diskuterar mycket om 
föräldrar runt om kring även om man inte själv är i den rollen. Även om det då är mycket 
ord kring det och kanske tankar om att så här ska jag göra och så här ska det bli. Man går 
nog mycket på en föreställning. Men det blir inte riktigt som man föreställt sig. 

I föräldrarollen där vet man inte vad man ska göra. Man få lära sig själv men det är bra, 
det är lite självutbildning. Ja, det finns ju lite kurser men ja, man lär sig det mest själv – 
ja, det är lite häftigt. Det underlättar att man har någon att samspela med (barnet). 

Det bara faller på plats från det att man står där första dagen och bara har panik över att 
barnet skriker och bara tror att det ska dö och man bara känner sig helt grön, till då när 
man börjar känna sig lite bekväm i den rollen då man märker att man klarar ju av det och 
det ger en säkerhet som man inte har i början. 

Det inte finns punkter och ramar och regler. Det finns ju inga givna svar på det sättet man 
får försöka lite, intuition, jaha, vad ska jag göra nu? 

Det finns ju också en bit som springer ur relationen till barnet men jag tror den är ännu 
större den som springer ur ens partner när man pratar om något typ nämen så här är det 
nog, ja ha. 

Föräldrarollen är som ett uppdrag inifrån.  

Det finns  ingen skriven  manual. 

 
Flera föräldrar uttrycker också att man tror att det finns nedärvda förmågor som kommer upp. 

Jag tror att det finns givetvis ett gäng nedärvda generationers beteende som bara ploppar 
upp så att säga. Jag har aldrig suttit och betat vilka som skulle vara vilka men det är klart 
att det har varit så. 
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Föräldrarollen som historia. Den historia som var och en av föräldrarna har bidrar till att 
skapa den unika föräldrarollen. Det kan handla om värden men också berättelser om kultur, 
annat liv och annat land. Även berättelser om föräldrarnas föräldrar finns med i föräldrarollen 
som referenser och jämförelse. 

 
Så dom erfarenheterna jag har från min barndom försöker jag på bästa sätt föra över till 
mina barn. 

Men det tror jag är det allra viktigaste för föräldrarollen den överförning (kunskap) som 
kommer från tidigare generation. 

Jag har en väldigt stor kunskap om världen som inte hon har som jag vill att hon ska lära 
sig. 

Jag vill dela med mig av min erfarenhet till hennes utveckling... Det har hänt i mitt liv 
och det kan hända i livet 

Det finns mycket i föräldrarollen som är kultur, religion och generationsbitar. Man har ju 
sina normer och värderingar efter kultur, tro synsätt och så vidare och det är klart att 
barnen får ju det också. Men som jag ser det så försöker man hela tiden ge det som är 
positivt, det positiva av allt. 

När jag tänker så på mina föräldrar så har de arbetat så innan de kom till Sverige så har 
de arbetat ute på åker och så och redan som små, och så gifte dom sig väldigt tidigt också, 
vid 13 giftes tjejerna bort. 

 
Föräldrarollen som outbytbar. Föräldrarollen är unik. Det går inte att byta ut en förälder 
hur som helst. Den bygger på så många olika aspekter och arbetet med att skapa den börjar 
redan under graviditeten och konstituerar sig genom närvaron och samvaron med det 
specifika barnet. 

 
Men däremot om dom kan byta ut en förälder och få en bättre det är inte lätt för då 
kommer ju barnens känslor in också i den aspekten. Det är känslor, blodsband, allt. 

Men i föräldrarollen, här är du specifik, du är speciell för din roll. 

I föräldrarollen är det svårt att byta ut dig. 

Man är oersättlig. Det känns redan när man ammar och hon ler 

Den var inte alls lika viktig när mamman var hemma med henne. 

 
Föräldrarollen som dåligt sannvete. Föräldrar med högre examen anger att tiden är en 
aspekt som gör att man får dåligt sannvete för att man jobbar för mycket. Övriga anger tiden 
att fördela mer som ett naturligt faktum som man försöker balansera. Det dåliga sannvetet 
uppkommer istället primärt av att man upplever att man inte alltid klarar av att leva upp till 
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 de förväntningar man har på sig själv. Denna iakttagelse gör även Bäck- Wiklund & 
Bergsten (1997) i fråga om moderskapet. Detta kan tolkas som normativt eller som en egen 
osäkerhet. 

 
Det finns ju hela tiden en konflikt mellan rollerna i form av tiden. Du har för liten mängd 
tid som ska fördelas mellan dessa vilket ger en konflikt. När jag fick mitt första barn då 
var det mycket fokus på yrkesrollen för mig, jag var i den fasen i livet … Och då för att 
rättfärdiga att man la lite för mycket tid här så pratade man mycket om quality-time 
skulle ersätta quantity-time. Vilket man efter en tid antal år insåg att det där var ju bara 
bullshit - det går inte att ersätta qality-time med quantity-time, det kräver en viss mängd 
quantity-time i föräldrarollen. 

Jag jobbar ju full tid och jag känner att det vill jag mer även om det finns en aspekt av att 
man har ju det här dåliga sannvetet här någonstans att när kvällen börjar närma sig och 
jag ska jobba över. 

Det är klart man sitter ibland och funderar och försöker tänka djupare och om jag gör 
någonting fel, är det här det, kan det vara så att jag gör fel om jag försöker tillrättavisa 
mina barn med någonting, det kan vara vad som helst. Är det fel, det kan ju hända att jag 
tänker fel kanske. Men för mig är det ju rätt för den stunden, kanske, men sen så 
småningom kanske jag inser att det inte var så klokt ändå. 

Yrkesrollen 
Yrkesrollen som ansvar. Det ansvar som föräldrarna uttrycker kommer primärt ur ett 
pliktperspektiv, ett ansvar för samhället men även en plikt att försörja sig. Någon tänker på 
kollegorna men också att man är en förebild för sina barn genom att man försörjer sig. 
Plikten är, som jag tolkar det, för föräldrarna både ett perspektiv av intention, en vilja, men 
samtidigt även ett perspektiv av konsekvens. Detta medför att de i moralfilosofiska aspekter 
kan representera två olika synsätt.  

 
När man arbetar med ett yrke då har man ju också ett ansvar för att samhället ska fungera. 

Oj det här är ju viktigt jag bara måste ju göra det här. För annars kommer det ju att bli 
kaos på jobbet eller så. Så man måste ju ha den här ansvarkänslan i alla fall Det är en 
plikt, man ska vara medveten om sina plikter. Följer du inte dina plikter som står på 
pappret så blir du av med jobbet. 

Här jobbar jag, jag har ett uppdrag. Man hjälper till när man jobbar. 

Jag jobbar ju bara för att få pengar likasom, jag försöker inte göra något mer. Jag gör det 
jag ska sen göra jag inget mer. 

 
Yrkesrollen som skapad av utbildning. Yrkesrollen skapas av utbildning, formell 
utbildning även om inslag finns av praktik- och erfarenhetsbaserat kunskapsinhämtande. 
Yrkesrollen bestäms dessutom företrädelsevis av en mängd yttre faktorer där individen 
bedöms ha mindre förutsättningar att för egen maskin påverka dessa. 
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Man blir det genom att man går en viss utbildning… och då har man ungefär lika mycket 
kunskap om samma sak (som de andra som gått utbildningen) 

Det här är första arbetet som jag har som är inom det som jag är utbildad till, det känns 
liksom på riktigt. 

Sitt yrke blir man genom en kombination av utbildning och erfarenhetsinhämtande 
träning. Man har i första fasen bestämt sig att man ska skaffa sig viss basala kunskaper 
för att kunna utöva det här yrket och sen så blir du då mer driven och driven i din 
yrkesroll genom erfarenhet, ev. fortbildning och träning. 

 
Yrkesrollen som egoistisk. Här framträder en faktor, egentligen den enda framträdande  
skillnaden bland informanterna. Hos de föräldrar som hade universitets- eller 
högskoleexamen har yrkesrollen ett tydligt egoistisk perspektiv. Här framkommer tydligt den 
kraft som yrkesrollen har. Dessa föräldrar har tagit ut så lite av sin föräldraledighet som 
möjligt. Ingen skillnad mellan kön visade sig. 

 
När man jobbar är man mer inne i sig själv och vill ge 100 %, man är mer produktiv … i 
föräldrarollen då måste man ju ge 100 % till någon annan. Man får liksom släppa det här 
med själv helt och hållet. Därför är det så skönt när man väl är på arbetet att man bara kan 
gå in i det, på ett sätt är det egoistiskt. Man ägnar sig mer åt sig själv, man har inte ansvar 
för någon annan på det sättet. Man kan göra som man själv vill… jobbet i sig är mycket 
stimulerande, man har många bollar i luften man får tänka mycket, det ringer och man 
gör här och man gör där 

För mig är yrkesrollen mycket mera egoistisk. Det är ju ganska egoistisk, för det är något 
som berikar mig det är det. I föräldrarollen är berikningen av mig sekundär, det är klart 
den berikar mig något fruktansvärt men i yrkesrollen är berikandet av mig på något sätt 
det primära, om nu hjälper världen eller företaget i sig det är sekundärt här. 

I yrkesrollen har du ett yttre tryck som är mycket starkare än det här lilla barnet kan utöva 
nånstans på dig ok det kan bli lite ledsen men om du inte är mottaglig för det så är tycket 
mycket större här. 

 
Ingen av de andra föräldrarna uttryckte något som på något sätt liknade detta. 

För de föräldrar som såg yrkesrollen som egoistisk var begreppet föräldraidentitet svårtolkat. 

 
Jag förstår inte frågan - Jag ser inte att det finns något som är föräldraidentitet. Jag ser det 
mer som ett konstaterande, nu har jag blivit förälder och med det har jag fått ett gäng 
uppgifter och då är det kanske klart att ditt beteende förändras för att du känner att du har 
ett gäng uppgifter och att din identitet förändras men jag har lite svårt att se någon 
skillnad. 

 
Dessa föräldrar uttryckte också tankar om dåligt sannvete i relationen mellan arbete och 
föräldraskapet. 
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De andra föräldrarna menade att identitetsbegreppet var relaterat till vem man är som person, 
inte vad man gör. Det upplevdes som mer relaterat till begreppet förälder – det fanns en 
föräldraidentitet men inte en yrkesidentitet för dessa föräldrar. En förälder som just påbörjat 
en högskoleutbildning uttryckte: 

 
Jag tror att framför allt om du har eftergymnasial utbildning så blir din yrkesroll din 
identitet, vem du är och s… Ibland vill man ha en sorts identitet och då skaffar man en 
viss sorts yrke. Man blir det genom att man går en viss utbildning. Den eftergymnasiala 
utbildningen ger en status… Att sen nöja sig med att vara i föräldrarollen när barnen är 
små. Då ska man skaffa sig en status i föräldrarollen precis som i yrkesrollen. Det 
(föräldrarollen) är ett heltidsyrke som kräver väldigt, väldigt mycket, framför allt under 
de första åren. Det är ju det som är huvudmålet med att man är hemma de första åren inte 
det här (att skapa en förlorad yrkesidentitet). Men avsaknad av yrkesidentiteten gör att 
man försöker skapa föräldraidentiteten istället för att bara ha föräldrarollen. Den har bara 
så låg status, men skapande av föräldraidentiteten på samma villkor som yrkesidentiteten, 
presterandet, leder bara till stress och det skapar överstimulerade barn 

 
Yrkesrollen som fördefinierad. Yrkesrollen beskrivs som väl definierad, man vet vad man 
ska göra och vad som förväntas av en. En bakomliggande orsak är kopplingen till 
utbildningen som hög grad definierar den. En annan faktor är att de existera ofta i samvaro 
med andra människor som hjälper till med att skapa bilden av yrket. Yrkesrollen som ett 
uppdrag utifrån. 

 
Det finns redan uppställt vad det finns för ramar hur du ska agera i den yrkesrollen du har 
som du har, för gör du inte det så är det inte bra för ditt yrke. 

På ett sätt är det mycket mer yttre omständigheter som påverkar min yrkesroll genom att 
den redan är definierad. 

I ett yrke där vet man vad man ska göra.  

Jag tror att yrkesrollen är mycket tydligare, det finns mycket tydligare krav, regler ja, 
krav och regler för att det finns förväntningar, förväntningar liksom, på papper. 

 
Yrkesrollen som utbytbar. En baksida av att yrkesrollen som fördefinierad är att du blir 
utbytbar i hög utsträckning. Det ger en aspekt av yrkesrollen som otacksam. Något som de 
föräldrar utan högskoleutbildning menar. Det finns också en möjlighet att byta arbete om 
man inte trivs. Du är utbytbar i yrkesrollen, det kan faktiskt komma någon annan som kan 
göra ditt jobb eller  även göra det bättre. 

 
Det är någon annan som gör det jag gör om jag inte gör det. 

I yrkesrollen så är man utbytbar. Är inte du där så finns det någon annan som kan göra 
samma sak för det du gör… På det sättet är yrkesrollen lite otacksam för det spelar ingen 
roll om det är du, bara någon kan hantera det. 
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Jag börjar känna att jag inte riktigt passar in (på jobbet). Jag har tänkt mycket på om jag 
ska byta bransch. Det har varit jätteläge att vara hemma med barn, nä yrkesrollen. 

Samhällets utbildning av föräldrar 
Samtliga föräldrar tycker att det finns positiva aspekter av föräldrautbildning och upplever 
det inte som något anmärkningsvärt att staten/samhället har förväntningar på föräldrarna i 
deras egenskap av föräldrar. Man tycker att stödet från tidigare generationer i många fall helt 
har upphört vilket medför att man där kan se att det finns ett glapp som troligtvis skulle 
behöva fyllas. Även om flera anger att det vore bättre om tidigare generationer var mer 
närvarnade. Föräldrarna ser alternativet att prata med andra föräldrar som något bättre och 
fruktbarare än utbildning i en traditionell bemärkelse. Detta ska ske i mindre grupper för att 
man ska kunna ha en dialogform. Någon stans att gå till för att bara prata och ställa en fråga. 

Föräldraforum och expertspalter i media ser nästan alla föräldrar som något negativt. Det blir 
för mycket människor involverade och informationen som ges är ofta motstridig och bedöms 
som okvalificerad och dåligt underbyggd. En förälder tyckte spalterna var bra att söka stöd 
och få tips från. Denne förälder var ensamstående och saknade i stort sett stöd från nära 
omgivning. Hon kände dock att hon själv kunde välja vad hon skulle ta till sig i 
expertspalterna.  

Det stöd och den kunskapsöverföring (utbildning) som kom från tidigare generationer var 
både likformig och olikformig fostran av föräldrar. Det var en stor mängd och det blir svårt 
att ersätta den mängden och mångfalden. Alla uttrycker sig positivt om mödravårdens kurser 
även om några kvinnor funderar över att det blev inte som de sa att det skulle vara medan 
männen uppskattade diskussionen pappor emellan. 

 
Ska man då ersätta det med en uniform utbildning i läroplan. det funkar för barn, eller 
fungerar det för barn? Kan man ha en läroplan för föräldrar? Jag har inte ens satt mig in i 
problematiken. Men det är ju egentligen det man skulle behöva, någon form av 
läroplan… det måste vara enorma problem med tanke på att det är väldigt oexakt 
vetenskap som ska förmedlas då blir det ju en fruktansvärt mycket tyckande som ju kan 
svaja rejält fram och tillbaka över tiden. 

 
Men syftet med utbildning känns lite konstigt ibland och resultatet kan bli något annat än det 
förväntade. 

 
Det känns väl bra men syftet känns så där konstigt 

Så staten ska alltså ta en ansvar för att föräldrarna ska ta ett ansvar för att staten ska 
slippa ta ansvar egentligen så? 

Sen kan jag tycka att det blir lite som att se föräldrarna som bovar lite grann, lite så, men 
det känns så svårt, jag vet inte hur det skulle gå till men  

Vi ska lära er hur man ska göra för att era barn ska hamna rätt och inte fel 

Och det känns som att där det blir fel, där är det redan så mycket fel från start 
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Man ska bete sig si och så och då blir det automatiskt att gör jag inte så – då blir jag 
ingen bra förälder även om jag kanske är en bra förälder för mitt barn ändå. Och man får 
ångest och prestationsproblem bara för det. 

 
Alla föräldrar talar om att det finns personer som inte borde vara föräldrar och att dessa borde 
ha utbildning både för sin egen skull och för barnets skull. Samtidigt som man förstår 
problematiken i detta. Att man skulle ha en obligatorisk utbildning för föräldrar ses som en 
omöjlig uppgift för staten och ha det som krav upplevs svårt att acceptera. 

TV-program som Nannyakuten och liknande tycker några föräldrar var intressanta att se. Det 
bedömdes som att de gav en tydligare bild hur det kan bli och hur lätt det kan gå snett med 
fostran än vad expertspalter kan beskriva i ord. 

 
Såna tycker jag faktiskt är ganska intressant där dom har lite sån där uppfostran lite som 
han den där mannen som talar med hundar, vänja dem av med en dålig vana, man ska 
bryta mönster och sånt där och det är ju faktiskt fällor som man själv vet att man skulle 
kunna fastna i. Att man bara kör samma sak och samma sak och det bara spårar ut, för 
tänket i det är ju ändå ganska sunt om man ser det. Om man tänker de här sakerna som de 
gör, så är det ganska enkelt och enkla saker som de gör som man skulle kunna ta till sig 
lite av i varje familj. Det är ju inget sånt där avigt, ingen aga eller så utan i många fall 
väldigt simpla saker 

Det tror jag är det svåra för många föräldrar idag att man är för snäll och då kanske man 
gör barnen en björntjänst man vågar inte säga ifrån för nånstans har det blivit så här att 
man ser det så flummig idag man får inte säga ifrån idag det är bara för mycket på 
barnens villkor allting.(och det finns risker) och vips så är man där! 

Även om det är extrema fall så för man i alla fall en bild av vart vägen KAN leda. Och en 
bild säger oftast mer än ord, även för föräldrar, ha! 

 
Samtliga föräldrar är tydliga med att barn är föräldrarnas ansvar. 
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DISKUSSION OCH ANALYS 

Mot bakgrund av att det offentliga, Staten, genom ett antal statliga utredningar det senaste 
decenniet tycker sig ha funnit att föräldrar behöver stärkas i sin föräldraroll, har denna 
uppsats genom en studie försökt beskriva vad denna föräldraroll är, rollen som behöver 
stärkas igenom utbildning och vad skiljer den från yrkesrollen. Vidare har studerats hur 
föräldrar ser på utbildning av föräldrar till föräldrar. 

Studien har haft ett fenomenologiskt perspektiv. Sex narrativa intervjuer med föräldrar som 
har barn i förskolan har genomförts. Studien har inget fokus på hur föräldrarollen praktiseras 
även om spår av vardagsberättelser funnits med i föräldrarnas berättelser. De praktiska 
delarna av föräldrarollen, eller föräldraskapet då dessa ord har använts synonymt av föräldrar 
och forskare, har studerats i flertalet forskningsstudier i Sverige och även internationellt. 
Moberg (1997), Magnusson (2010), Bäck-Wiklund & Lundström (2010), Bäck-Wiklund & 
Bergsten, (1997) har studerat hur föräldrarollen ser ut i det vardagliga livet för familjer med 
barn, där man konstaterar att föräldrarollen förändrats i stor utsträckning under hela 1900-
talet och förändringen verkar fortsätta. I den avslutande diskussionen kommer föräldrarnas 
svar att problematiserat utifrån samhällets utbildningssträvanden av föräldrar men även 
utifrån föräldrarollen i sig. 

Resultatdiskussion 
Föräldrarna i denna studie har, med utgångspunkt i den första frågeställningen:  
Vad är en föräldraroll?, fått beskriva hur och vad de tänker om sin föräldraroll och vad den 
innebär. De har själva då valt att inte gå in på konkreta, praktiska saker i någon större 
utsträckning. I stället har beskrivningar som handlat mer om de fenomen som kan 
sägas/tänkas ligga bakom deras praktisk agerande. Eftersom inget orsaks- och 
verkanssamband har varit i fokus i denna studie, har föräldrarna fått utveckla tankarna bakom 
den praktiska föräldrarollen. De berättelser som föräldrarna ger av föräldrarollen kan 
beskrivas som ett ideal (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997)) ett normativt ideal som är skapad 
av föräldrarnas uppfattning om hur förväntningarna av dem, utifrån sett, ser ut och en vilja att 
leva upp till detta. Bilden av hur föräldern ska vara men också spår av tradition med 
strukturer som är svåra att förändra eller som kanske inte ska förändras? 

Yrkesrollen beskrivs i första hand i relation till föräldrarollen dels för att intervjuerna tog 
avstamp i föräldrarollen samt att föräldrarna kände till syftet med intervjuerna. 

 
I uppfostran avgörs det om vi älskar världen tillräckligt mycket för att ta på oss ansvaret 
för den och samtidigt rädda den från den undergång, som utan förnyelse vore omöjlig att 
hejda utan de nyas och ungas ankomst. Och i uppfostran avgörs det också om vi älskar 
våra barn tillräckligt mycket för att varken stöta ut dem ur världen och lämna dem åt sig 
själva eller rycka ifrån dem möjligheterna att göra något nytt och för oss oväntat, 
tillräckligt mycket för att förbereda dem inför uppgiften att förnya en gemensam värld. 
(Arendt, 2004, sid 202-203) 



 
 

34 

Den absolut viktigaste aspekten som föräldrarna talar om i föräldrarollen är ansvar. Det 
beskrivs som ofattbart stort. Ur detta till synes enorma ansvar kommer andra beskrivningar 
om föräldrarollen men där ansvarsaspekten förefaller vara närvarande. Det verkar som den är 
fundamental och den tycks födas ur den beroendeställning som barnet har från allra första 
början. Föräldrarna beskriver att de upplever barnets beroendeställning och den första rädslan 
för att något ska hända barnet. Det förefaller alltså som om barnets ställning skapar något hos 
föräldrarna. 

Uljens (2001) beskriver hur födelsen kan ses som det första som ger upphov till 
intersubjektivitet. Det är barnet som står för den första uppfordran till verksamhet genom sin 
till synes totala hjälplöshet som erfars av föräldrarna som en uppfordran som de har att svara 
an på. Även Arendt (2004) anser att fostran ska ses som ett svar på födelsen. Men hon 
påpekar också att föräldrarna genom att skaffa barn tar på sig ett ansvar i dubbel bemärkelse, 
för barnet men även för världens fortbestånd (Arendt). På detta sätt kan man förstå hur 
ansvaret ständigt uppfattas som närvarande i föräldrarollen även när andra aspekter kommer 
in. Även när föräldrarollen upplevs som ett balanserande är det mellan barnet och omvärlden 
som föräldrarna talar om. Det är intressant att notera att ingen förälder talar om eller 
beskriver något som skulle göra det möjligt för mig att tolka det som en maktposition i ett 
över- under perspektiv, denna beroendeställning. Bara en förälder/människa som har mer 
erfarenhet och kunskap om världen som den är här och nu. I stället ser föräldrarna det som en 
kraft i relationen mellan barn och föräldern, en kraft att förändra, för framtiden. Ur 
föräldrarollen som ansvar förefaller det relevant att lyfta fram att föräldrarollen har en tydlig 
bildande aspekt. Dels genom att föräldrarna ska bistå barnen med att låta dem förstå aspekten 
av andra i en ömsesidighet samt genom att lägga grunden för ett kulturellt kapital för att 
slussas in i ett deltagande i den gemensamma världen. Till detta läggs att föräldrarna ser både 
förebilden och efterbilden (den historiska aspekten) i sin föräldraroll.  

Den andra viktiga delen är föräldraroll som kärlek. Denna kärlek som gör att föräldrar 
upplever att det är någon annan som är vikigare än de själva. Denna kärlek som är grunden 
för att kunna balansera alla aspekter av ansvar, lärande, fostrande. Om inte kärleken fanns 
skulle dessa aspekter bli professionella, då det är en aspekt som inte finns på detta sätt i andra 
situationer av fostrande och lärande. Kanske är kärlek en grund för ett fostrande i moraliska 
och etiska frågor? Detta talar för, som jag tolkar det, vikten av att föräldrar får lägga den 
bildande grunden för sina barn utan inblandning av andra intressenter under detta 
grundläggande skede 

När föräldrarna i studien beskriver föräldrarollen handlar det inte primärt om beteende hos 
barnet eller förälder. Ur detta perspektiv måste man ifrågasätta det tydliga fokus som är på 
beteendeförändringar i föräldrakurserna.  

Har då föräldrarollen verkligen förändrat?  

Det som föräldrarna i studien beskriver som föräldraroll förefaller vid en närmare granskning 
inte direkt vara saker som skulle ha förändrat över tid. Den verkar sakna tidsperspektiv mer 
än kulturperspektiv. Med andra ord skulle man kunna säga att rollen inte förändrats men 
däremot möjligheterna att verka i föräldrarollen har förändrats på grund av en mängd yttre 
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omständigheter. Det finns vikiga aspekter som verkligen talar för att föräldrar i dag har bättre 
förutsättningar för att klara ett balanserat föräldraskap. Föräldrar idag gör valet att bli 
föräldrar och barn föds i det allra, allra flesta fall av föräldrar som både vill ha dem, som ger 
dem livet genom en kärlekshandling och vill visa sin kärlek både till barn och genom barn. 
Föräldrarna är mycket samständiga i sina tankar och beskrivningar av föräldrarollen, vilket 
talar för att de beskriver helheten i föräldrarollen, den generella aspekten av föräldrarollen 
men även den pågående interaktionen mellan barn och samhälle där föräldern är den som 
finns som buffert mellan dessa. 

Vidare konstaterats i studien att ansvarsfördelningen mellan föräldrar och stat inte är 
tillräckligt tydliggjort utan skulle kunna förtydligas. Föräldrarna i studien är väldigt tydliga 
med att de anser att barnet verkligen är föräldrarnas ansvar och då måste man fråga sig på 
vilket sätt som staten tydliggjort sin roll både i statens institutioner som barnen numera 
tillbringar en stor del i och i andra sammanhang? 

Hur blir det egentligen när staten i kläder sig rollen som fostrare? Har man verkligen de 
kvalifikationer som krävs? Kan man iklä sig föräldrarollen? På vilka sätt har staten 
underlättat för föräldrar att vara fostrande föräldrar? 

Föräldrarna beskriver föräldrarollen som något som man utvecklar med sitt unika barn, man 
är oersättlig och man utbildas inte till förälder. Någon som stämmer väl med Gustafssons 
(2001) beskrivning av föräldrarollen. Det måste ses som motsägelsefullt dels att man ska 
utbilda föräldrar till föräldrarollen samt att de som ska utbilda inte ens behöver vara 
föräldrar! Föräldrarna i denna studie uttrycker att det är framför allt andra föräldrar man vill 
möta och diskutera med, människor med liknande erfarenheter, vilket bekräftas av 
interventionsstudien i Uppsala (Sakandi, 2009) 

I media men även på andra ställen, finns en debatt om föräldraskap som till stor del handlar 
om föräldraskapet som psykologisk företeelse. Det kan ses som om de två traditionella 
ytterlighetspositionerna, ett psykoanalytiskt sätt och ett behavioristiskt synsätt på människan 
nu har intagit föräldraskapet som spelplan för sitt ständigt pågående gräl. Och där emellan 
hamnar föräldrarna som kastas mellan två ytterligheter. Även dessa experter använder media 
för sina privata intressen. Som när man inför lansering av sin bok passar på att i egenskap av 
sin profession skriva debattartiklar och tala om hur farligt det är för barnet om man tar ett 
annat synsätt än det som de förespråkar. Man ser sig som expert på föräldrarollen i egenskap 
av sitt yrke som barnläkare, läkare, psykolog, socionom och förskollärare, för att nämna de 
vanligaste. Samtliga föräldrar uttrycker att de framför allt vill har stöd och råd från 
människor i samma situation t.ex. förra föräldragenerationen eller andra föräldrar. Expertråd 
känns inte nödvändiga om det inte är en riktigt allvarlig situation. Men i ett samhälle som 
delar upp och skiljer människor åt är det svårt att naturligt mötas. 

Föräldrarna i studien förefaller vara mycket kompetenta och kompetenta att gör val även om 
de söker stöd genom läsning. Detta sätt att förhålla sig stämmer med Bremberg (2004). De är 
däremot inte osäkra i någon större utsträckning, som de beskrivs i utredningarna. 
Förutsättningarna för att de ska bli osäkra verkar finnas men ändå förefaller föräldrar kunna 
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mobilisera en inre säkerhet i relationen till barnen trots expertråd och gällande norm. Utsatt 
kan man dock vara om man saknar nära relationer att söka stöd i. 

Föräldrarollen i sig förefaller vara fenomenologin som fenomen. Föräldrarna beskriver rollen 
i historia, i nutid och framtid. Föräldrarna kan inte mer en temporärt avvika från att balansera 
alla delar utan det påverkar någon annan del. Föräldrarollen måste ses som både skapad, i 
enlighet med föräldrabalken, när barnet föds men även som skapande i samspelet med barnet. 
Föräldrarollen kan dessutom ses som helheten (den gravida modern) som går till delarna (vid 
födsel) och där barnet därefter med hjälp av föräldrarna ska utvecklas till eget subjekt i en 
intersubjektiv relation med omvärlden. 

Varje barn kan ses som en ny människa, en människa som kommer ut i livsvärlden och 
föräldrarnas roll är att hjälpa till med beskrivningarna. 

 
Att hjälpa igång ett barn i livet 

Man skolar ju in en människa i livet 

Typ, välkommen till världen, så här gör vi 

 
Ut ifrån studiens teoretiska bakgrunder kan det förstås som att föräldrarna behövs för att 
bekanta barnen med världen utifrån sina förförståelser. Detta möjliggör för barnet att tolka 
och förstå det nya som är det gamla. Barnet i sin tur kommer allteftersom fortsätta denna 
förståelseutveckling i takt med att det exponeras för omvärlden.  

Att lära barn att ta ansvar brukar beskrivas som att ge barn ansvar för att de ska lära sig det. 
Av det kan slutledningen bli att staten kanske skulle börja med att förtydliga i ord och 
handling att det faktiskt är föräldrarna som har ansvaret för fostran av sina barn. Statens 
fostransroll skulle då begränsas till de aspekter av fostran som naturligt finns inbyggda i den 
utbildningens natur som staten tillhandahåller. 

Utifrån vad föräldrarna beskriver om sin föräldraroll förefaller det som om begreppet 
auktoritet behöver lyftas och tydliggöras. Vid genomgång av litteratur, forskning, 
debattartiklar och föräldrasamtal glider detta begrepp omkring som ett outtalat fenomen som 
föräldrar vill greppa men, som jag tolkar det, inte tillåts göra det av en del av expertisen. 

 
Kravet på auktoritet i vid bemärkelse har alltid varit accepterad som en naturlig 
nödvändighet, uppenbarligen krävs lika mycket av naturliga behov, barnets hjälplöshet 
som av politisk nödvändighet där en kontinuitet i en etablerad civilisation endast kan 
garanteras om de som föds och är nya i världen, vägleds i den redan befintliga värld som 
de föds in i som främlingar. Det faktum att idag är relationer av auktoritet på området för 
familjeliv och skola ofta omtvistade, utgör en stor utmaning för förverkligande av 
fostran/utbildning. (Arendt, 2006, egen översättning) 

 
Även Furedi (2011) lyfter frågan om auktoritetens legitimitet. Det allmänna expertsamhället 
av det mesta, inklusive föräldraskap och allmän relationskompetens, har detta lett till ett  
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föräldraskap där föräldrars kompetens och auktoritet ifrågasätt med hjälp av experter som ser 
skolan och förskolan som den plats där barn kan komma under inflytande av professionella 
för den socialisering som krävs för att rädda barn från skadlig påverkan från deras 
hemtillvaro (Furedi).   

Kanske är det så, att föräldrarollen kommer att gå mot en annan tid den dagen när de som har 
vuxit upp med filmen Hets har gått ur tiden, då inte bilden av Stig Järrel som Caligula 
framkallas när någon talar om att barn måste uppfostras eller fostras. 

Föräldrarollen beskrivs som ett uppdrag inifrån framför allt som att det är barnet som ger 
uppdraget i sin interaktion. Hur skulle föräldrarollen påverkas av om föräldrarna började se 
uppdraget som mer utifrån-kommande om det skulle behövas utbildning för föräldraskapet? 
Sannolikt skulle relationen inte utvecklas till det bättre. 

Det som framgår av denna studie är föräldrarollen som skapad, vilken är en annan aspekt av 
föräldrarollen som inte problematiserats i någon större utsträckning. Detta talar för att den 
inte skulle påverkas speciellt mycket av utbildning samtidigt som man då skulle kunna tänka 
sig att den är något av en grund för föräldrarollen. Den förefaller vila på mänskliga aspekter 
av vårat-varande-i-världen i gemenskap. 

 
… om hur man ska vara som människa, det som är moraliska aspekter. Uppfostrandet är 
mycket det som kommer in i det där, etiska och moraliska värdering är det ju kan man 
säga. 

Ha respekt och stå för sig själv- Jag vill förmedlar hur man ska lära sig bete sig, respekt 
för andra. Förstå att människor är olika och kan reagera på olika sätt att hon inte blir 
orolig eller sårad utan ta det bara som det är 

 
Därför måste föräldrarollen förstås ur sammanhanget och betydelsen i helheten i att bli 
människa bland människor eller hur människan blir kulturvarelse. En annan aspekt av detta 
är att alla föräldrar utan högre utbildning såg föräldraidentiteten mer knuten till vem de var – 
deras varande i världen. 

Om fokus endast läggs på föräldrarollen som förändring kan man tänka sig en risk i att 
fundamenten som föräldrarollen vilar på glöms bort. Med alla valmöjligheter som öppnats i 
dag för föräldrar, finns det en risk att föräldrar väljer bort fundamentala aspekter av 
föräldrarollen? I synnerhet om gränserna mellan föräldrar och staten inte är tydliga nog. De 
föränderliga aspekterna av föräldrarollen som tidigare forskning belyst är viktig då den 
förfaller mer möjlig för påverkan men även här förefaller inte utbildning var en lämplig väg 
att gå.  

Utifrån den bild av föräldrarollen som denna studie ger ser jag inte något i föräldrarollen som 
skulle kunna utvecklas igenom utbildning. I jämförelse med yrkesrollen som man utbildas 
för, skiljer sig aspekterna av de olika rollerna för mycket åt för att tänka sig att utbildning är 
en lösning på problem i föräldrarollen. Snarare uppkommer en fråga utifrån denna studie, vad 
gör utbildning som leder till att föräldrar utvecklar en egoistisk sida av sig själv och kan 
denna på sikt påverka relationen till barnet och därmed föräldrarollens utveckling? Det 
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framkommer av studien att föräldrar som har högskole/universitetsexamen ser yrkesrollen 
som en egoistisk roll. Något som fordrar eftertanke. Man kan tolkar det som en annan 
förälder gör, man skapar en identitet genom sin högutbildade utbildade yrkesroll som blir 
viktig. Men varför blir det så? Och hur blir det när det numera nästa krävs en högre 
utbildning för att få vilket jobb som helst samt statens generella tro på utbildning som 
problemlösare för allt? Hur blir det med alla högskoleutbildade experter? Har de sitt yrke 
som egoistiskt arbete? 

Förklaringen till yrkesrollens betydelse kan ses ut det perspektiv som en förälder gav, man 
skapar sin identitet. En av de högutbildade föräldrarna beskriver hur man medveten och 
systematisk vidareutbildar sig inom yrkesrollen och att det på något sätt spilldes över på 
föräldrarollen. Då blir det en avgörande fråga att studera hur mycket som investeras i 
föräldrarollen. Rothbard. & Edwards (2003) menar att föräldrar som identifierar sig med sin 
yrkesroll som identitet investerar mindre tid med familjen och konsekvent låter arbetstid ta 
av familjetid. Om en man identifierar sig med sitt arbete får det positiva effekter på 
investeringar i familjen men om en kvinna identifierar sig med yrket får det negativa effekter 
på investeringen i familjen. En förklaring till denna asymmetri kan vara att kvinnor saknar en 
tidsbuffert som går att disponera om eftersom de lägger mer tid på hushållsarbete än vad män 
gör, vilket stöds av flera (Moberg, 2004, Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Om man däremot 
har sin identitetsgrund i familjen har det positiva effekter på både familjen och arbetet. 
Rothbard & Edwards (2003) menar att detta kan komma av att människor som identifierar sig 
med familjen generellt sätt kan ses som mer ansvarsfulla och hängivna, vilket även resultaten 
i denna studie ger stöd för. 

Ur ett genusperspektiv är detta en intressant iakttagelse då den även väcker en tanke om 
aspekten i jämställdhetsarbete i Sverige. Det kanske var männen som skulle in på en kvinnlig 
spelplan i stället för att kvinnorna skulle ut i det samhälle som var skapat ur den manliga 
aspekten. Detta hade kanske gett en bättre förutsättning för män, kvinnor och barn att 
förverkliga sitt mänskoblivande. Ett samhälle där ingen förvisas till en egen inrättad plats i 
fysisk och social bemärkelse. Man behöver förstå föräldrarnas problem med att stötta sina 
barn i utvecklingen att bli människa bland människor, när samhället förefaller bli 
omänskligare och omänskligare. Det blir en motsägelse i att bilda till människor i ett 
omänskligt samhälle. Men det kanske är därför som föreliggande förslag på 
föräldrautbildning finns? 

Den likhet som lyfts fram mellan yrkesroll och föräldraroll är att även yrkesrollen har ett 
ansvar men detta ansvar ses mer som en plikt. En plikt för att ta ansvar för sin försörjning 
men även vikten i att faktiskt bidra till det gemensamma. I detta fall kan yrkesrollen ses som 
en förlängning av föräldrarollen som förebild. 

Även om föräldrarna i denna studie är positiva till föräldrautbildning eller stöd i någon form 
förfaller det inte som om den skulle utformas som något obligatorisk. Föräldrarna är kritiska 
till obligatorisk utbildning och förstår inte hur man skulle kunna skapa något som fungerar 
för alla. Snarare kan man ses det som en tankekonstruktion att det skulle finnas en form av 
generell praxis för hur föräldrar ska bete sig, vilket förefaller omöjligt med den mångfald 
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som finns. Föräldrar uttrycker själva att de vill se möjligheter att ha betydligt mer kontakt 
med andra föräldrar än vad de idag har möjlighet att utöva. De ser inte en möjlighet i att 
ersätta kontakten med vanliga människor med experter i någon form. Detta förstärks av att 
det är den allmänna aspekten som de anser som den viktigaste komponenten i föräldrarollen 

Flera faktorer förefaller tala för att föräldrautbildning endast bör ses som ett komplement till 
en djupare analys av vad som ur samhällsperspektiv kan ligga bakom problematiken. Något 
som även tidigare forskning visat på (Shulruf, O´Loughlin & Tolley, 2009) Det finns 
indikatorer på att det måste till förändringar på ett djupare strukturellt plan i samhället än att 
bara utbilda föräldrar eller att tillföra mer resurser till föräldra/barn verksamheter i samhället.  

Med det gedigna material som finns om de praktiska aspekterna i föräldrarollen kan 
förhoppningsvis denna studie bidra till att se mer av helheten och kanske kunna förstå hur 
man på lämpligaste sätt kan stötta de föräldrar som har behov av stöd. 

 

Metoddiskussion 
En studie som förelagda är behäftad med en mängd begränsningar som främst kommer av de 
val som gjordes i inledningsskedet men även val längs vägen med själva arbetet. De resultat 
som presenteras är ett visst urval. Dels det urval som föräldrarna väljer att göra, av olika skäl, 
och som därmed blir osynligt för forskaren. Därefter kommer det urval som forskaren gör, 
vad som uppfattas som vikigt utifrån frågeställningarna som söker svar. 

Övriga val är, så vitt jag bedömer, i detta fall relaterade till mig själv som forskare. Mina 
tolkningar av föräldrarnas berättelser kan alltid ifrågasättas. Jag ser det som ett stort ansvar 
för mig som forskare att i allra störst möjliga mån i tolkningarna hålla fokus på texten och 
berättelserna i stället för att låta materialet gå i min riktning, det jag vill säga. Därför är 
föräldrarnas egna ord tungt vägande vid resultatredovisning och mina aspekter får komma i 
avslutande diskussionen. Eftersom jag inte valt att ta en praktisk infallsvinkel på studien utan 
mer åt det filosofisk hållet, saknas de praktiska aspekterna i stort sett helt. Ett betydligt större 
intervjumaterial hade varit önskvärt men tiden sätter begränsningar. Men en större mängd 
intervjuer behöver göras för att komplettera bilden. Dels för att se om den uniformitet som 
framträder trotts skilda åldrar, kön, kulturellt, etnisk och religiös bakgrund kvarstår vid större 
underlag samt om skillnaderna i utbildningsnivå framför allt påverkar synen på yrkesrollen i 
relation till föräldrarollen.  

Jag valde att göra en intervjustudie. En enkätstudie skulle, som jag tolkar det, kunna ge en 
stor mängd information men inte ge den djupare och beskrivande delen av fenomenet som 
var syftet belysa. En observation skulle inte heller kunna beskriva hur föräldrar ser på sin roll 
som förälder eller som yrkesarbetare, som jag tolkar det. En observation är när jag som 
forskare går ut och betraktar världen (Boolsen, 2009) och då hade en observation hade varit 
intressant att göra om den praktiska tillämpningen av föräldrarollen varit i fokus. 

Viss svårighet uppstod då intervjuerna genomfördes under december månad under vecka 49 
och 50 vilken är troligtvis den mest hektiska tiden för både förskola, barn och föräldrar. 
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För framtida liknande studier skulle upplägget kunna vara, att efter alla transkriberingar, efter 
analys och  återigen en avlyssning av intervjuerna, gå tillbaka och göra följdintervjuer med 
vissa av föräldrarna då det finns aspekter i materialet som visat sig efter tolkningar som 
föräldrarna kunna utveckla ytterligare. 

Att genomföra kvalitativa intervjuer måste ses som ett hantverk och arbetet med intervjuerna 
har visat för mig vilken stor mängd information som ligger i berättelserna och där min 
förförståelse skulle kunna ha bidragit till att få ut ännu mer om jag behärskat intervjutekniken 
i ännu högre grad och var lite mer snabbtänkt i vissa fall. Min tolkning blir att jag som 
intervjuare har lyckats bra med att få informanterna att tala och ge information men jag har 
inte alltid i stunden lyckas fånga allt av intresse för att fråga tillbaka.  

Framtida forskning  
Utifrån resultaten av denna studie förefaller det nödvändigt att vid framtida studier om 
föräldraskap, studera vilka strukturella förändringar som kan påverka föräldrarollen positivt.  
Föräldrautbildning bör ses som en begränsad del av ett förändringsarbete. Detta i skenet av 
att föräldrars önskemål handlar i stor utsträckning om att få tillgänglighet till andra föräldrar 
och andra människor. Likaväl är det viktigt att studera hur föräldrarollen som skapad 
relaterar till föräldrarollen som föränderlig utifrån dagen valmöjligheter. Att belysa hur 
föräldrar förhåller sig till det massiva utbudet av valmöjligheter som finns för både barn och 
föräldrar samt vilken påverkan det har på aspekter av föräldrarollen. Det är av vikt att studera 
närmare vad som händer med föräldrarollen när antalet högutbildade föräldrar ökar samt hur 
föräldrar ser på begreppet auktoritet i fostran av sina barn. 
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Bilaga 1 
 

Frågeformulär 

Berätta hur vill du beskriva vad din föräldraroll är? 

Berätta hur du beskriver vad din yrkesroll är? 

Berätta om det finns någon skillnad mellan din föräldraroll och din yrkesroll? 

Finns det likheter? 

Finns någon skillnad mellan roll och identitet? 

Hur blir man förälder? 
 
Hur bli man sitt yrke?   
 
Vad tänker du om att samhället vill utbilda föräldrar? 

     
Finns det aspekter som är mycket betydelsefulla för utvecklingen av rollerna? 
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Bilaga 2 
 
Brev till informanterna 

 
 
 

Föräldrar – ett framtidsyrke? 
 

En studie om hur föräldrar ser på sig själva som föräldrar i relation till 
andra uppgifter i livet. 

 
 
 
Hej! 
 
 
Jag heter Katarina Blom och är pedagogikstudent vid Pedagogiska institutionen vid 
Umeå Universitet. Under hösten 2011 skriver jag en Magisteruppsats med temat 
”Föräldrar- ett framtidsyrke?” 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldrar ser på föräldrarollen relativt 
yrkesrollen och finns det skillnader mellan dessa och om det finns, hur ser 
skillnaden/skillnaderna ut? 
 
När man gör en forskningsstudie av detta slag krävs det av mig, att jag förehåller mig 
till vissa etiska krav och får tillstånd av alla som innefattas i studien. Vilket i detta fall 
är de föräldrar som deltager i intervjun.. Att delta i studien är helt frivillig och kan utan 
motivering avbrytas om så önskas. All data kommer att hanteras konfidentiellt vilket 
innebär att ingen enskild kan identifieras. Insamlat material kommer endast att 
användas för skivandet av denna uppsats. 
 
Min handledare är Margaretha Kristoffersson vid Pedagogiska institutionen vid Umeå 
universitet tel: 090-7865000 
 
Tack för att Ni vill dela med er av era erfarenheter till mig. Jag ser fram emot att träffa 
Er. 
Har Ni några frågor eller funderingar, är ni välkomna att ringa eller maila till mig. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Katarina Blom 
katarina@xxxxxxxxx..xx 
0xx-xxxxxxxxx 
 
 


