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Abstract 

It is not a new phenomenon to educate and support parents in parenting. Since 1700 century it 

has been accomplished in different ways. Through the ages of time the concept of parents has 

had different focuses, which has lead to different ways of support for parents. Today there is a 

lot of information, advice, education and courses around parenthood. How to act or not to act 

as a parent is discussed in all sort of media regularly. This produces a special idea of what a 

parent is. The ambition of this study has been to give a possible interpretation of what a parent 

is, how the concept of parents is constructed. With inspiration from Michel Foucault’s 

discourse analysis, a construction of parents has been extracted from SOU 2008:131 

Föräldrastöd – en vinst för alla and the expressions of normalcy and power that appear in this 

construction, and how it is used as a tool to govern, has been shown. The results outline a 

picture of an uncertain and still ignorant parent, ignorant booth on the role as a parent and on 

knowledge about children’s needs and how they develop. This picture expresses the concept 

of the “normal parent” and how it is used to bring “problem parents” to join supporting and 

educating activities. This can be seen as an expression of power to fulfill the community’s 

need for qualified and healthy citizens. 

Keywords: parenting, education of parents, parental support, discourse analysis, government 

comission 

Sammanfattning 

Att utbilda och erbjuda föräldrar stöd i föräldraskapet är inget nytt fenomen, utan har skett på 

olika sätt sedan 1600-talet. Synen på föräldrar har genom tiderna haft olika fokus, vilket lett 

till att insatserna för att stödja föräldrarna har varierat. Idag finns ett överflöd av information, 

råd, utbildning och kurser kring föräldraskapet. Hur föräldrar ska göra eller inte göra 

diskuteras flitigt i olika medier. Därmed får vi en viss bild av föräldrarollen. Studiens 

ambition har varit att visa en tolkningsmöjlighet av föräldrarollen. Hur konstrueras begreppet 

förälder? Med inspiration av Michel Foucaults diskursanalys har konstruktionen av föräldern i 

texten SOU 2008:131 Föräldrastöd – en vinst för alla tagits fram och de uttryck för 

normalitet, makt och styrning som framträder genom dessa konstruktioner har redovisats. 

Resultatet ger en bild av en förälder som är osäker gällande sin egen roll och fortfarande 

okunnig om barnens behov och deras utveckling. Genom denna bild uttrycks en föreställning 

om den normale föräldern och hur denne används för styra problemföräldrar mot stöd och 

utbildningsverksamheter, som kan ses som ett uttryck av makt som ett led i samhällets strävan 

efter kompetenta och friska medborgare. 

Nyckelord: föräldraskap, föräldrautbildning, föräldrastöd, diskursanalys, statlig utredning 
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1 Inledning 

Vad är din uppfattning av föräldraskapet? Hur tänker du vara som förälder, eller hur är du 

som förälder? Vad har påverkat dig i din uppfattning av hur en förälder ska vara? 

I många av de kurser jag läst de senaste två åren har jag ofta snubblat över begreppet föräldra-

stöd som ett medel att förebygga och motverka barns och ungdomars psykiska ohälsa, eller 

som en möjlighet att verka i drogförebyggande syfte. Men man möter begreppet föräldrastöd 

också i samband med att kommuner drar igång föräldrautbildningar och när man inom skolan 

funderar på samarbetsmöjligheter med föräldrarna. Men lika stor är också chansen att jag 

stöter på föräldrastöd när jag slår på tv-n där det både debatteras och argumenteras, men där 

man också ger konkreta råd till mig som förälder. 

Hur är det att vara förälder idag? Vem talar om för oss hur vi ska vara som förälder? Varför 

behövs föräldrautbildningar? 

Föräldrastöd – en vinst för alla (SOU 2008:131), är titeln på en utredning från socialdepar-

tementet som ligger till grund för FHI:s (Statens folkhälsoinstitut) satsning på att fördela 

stimulansbidrag till utvalda kommuner och lärosäten. Detta har bidragit till ökade föräldra-

stödjande aktiviteter i form av kurser, utbildningar och olika erbjudanden om rådgivning. 

Familjens väl och ve har diskuterats i långa tider allt utifrån sin egen tids fokus. Utifrån 

samhällets behov och kunskap, har lagar stiftats och råd getts. Vilket utmynnat i handlingar, 

vi agade barn, vi ammade var fjärde timme, vi har lagt dem på mage eller rygg allt efter de råd 

och den kunskap vi fått, vilket visar en relation mellan språket och samhällig praktik 

(Bergström & Boréus, 2005). 

Vilken syn på föräldrar, deras kunskap och behov ligger då tillgrund för föräldrar stödet?  

Det jag intresserar mig för i den här studien är hur en viss förståelse av föräldrastöd blir till 

och hur denna förståelse kvalificerar sig och blir en aktuell företeelse och vilken bild av 

föräldern som konstrueras i den statliga utredningen SOU 2008:131 Föräldrastöd – en vinst 

för alla.  

Genom att använda diskursanalys inspirerad av Foucault vill jag visa på en annan 

tolkningsmöjlighet, ett annat sätt att se på föräldrastöd. 

 

”Det är människan som gör sanningen stor, inte sanningen som gör människan stor” 

(efter 孔夫子, Kǒngfūzǐ, ”Konfusius”) 
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2 Bakgrund 

I denhär delen av studien ämnar jag ge ett sammanhang till en del av diskursen om 

föräldern/föräldraskapet först genom att beskriva olika definitioner av föräldern och dess 

uppgift. Därefter kommer jag att behandla utformningen av föräldraskap och föräldrastöd i ett 

historiskt perspektiv för att sedan gå in på den nutida problembilden i form av barns sviktande 

psykiska hälsa och de föräldraprogram och utbildningar som används och diskuteras idag. För 

att avsluta med ett avsnitt om statliga offentliga utredningar eftersom denhär studien fokuserar 

på en analys av en statlig utredning. 

2.1 Definition av begreppet ”förälder” 

Vad är en förälder? Enligt föräldrabalken (Riksdagen, 2011) är det vid barnets födelse 

modern. Om hon är gift med en man, så betraktas han som fadern. 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. 

Föräldrabalken beskriver en förälders uppgift som den som har ansvar för barnets personliga 

förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren svarar för 

att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga 

omständigheter samt bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. 

Vårdnadshavaren svarar också för att hindra barnet att orsaka skada för någon annan genom 

att barnet är inom uppsikt eller annan lämplig åtgärd vidtas. 

Sverige har bundit sig till att folkrättsligt förverkliga barnkonventionen som man skrev på 

1990 som ett av de första länderna. Där beskrivs förälderns uppdrag i artiklarna 18 och 19 

(Rädda barnen, 2011). 

Artikel 18 handlar om att länderna ska verka för att man betraktar båda föräldrarna som 

gemensamt ansvariga för barnets uppfostran och utveckling. Det ska vara föräldrarna eller 

vårdnadshavaren som har huvudansvaret. Barnets bästa skall komma i första hand för dem. 

Länderna skall bistå föräldrarna och vårdnadshavarna då de fullgör sitt ansvar för barnets 

uppfostran. De ska också se till att det finns lämpliga institutioner, inrättningar och tjänster för 

vård av barn. De ska vidare vidta alla lämpliga åtgärder för att garantera att förvärvsarbetande 

föräldrar får tillgång till den barnomsorg de är berättigade till. 

Artikel 19 föreskriver att länderna skall  

... vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i 

utbildnings syfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 

skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 

innefattandes sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns 

vård, vårdnadshavare eller annan persons vård. Skyddsåtgärderna bör innefatta effektiva 

förfaranden som upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem 

som tar hand om barnet nödvändigt stöd. Men också andra former av förebyggande för 
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att identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av 

som ovan beskrivna sätt att behandla barn illa, men även rättsligt ingripande om så är 

lämpligt (Rädda barnen 2011). 

Men förutom den rättsliga delen finns den psykologiska aspekten där förälderns uppgift 

kännetecknas av ett intensivt känslomässigt engagemang, där förälder/barn-relationen är ett 

icke-rationellt dvs. ett mycket känsloladdat förhållande med hög temperatur och ett brett 

register. Som förälder är du unik och inte utbytbar och förälder/barn-relationen varar genom 

hela livet även efter föräldrarnas död. Föräldrar/barn-relationen kännetecknas av att kärlek 

och disciplin kommer från en och samma person, vilket är viktigt för barnets personlighets- 

och moralutveckling. Föräldrarnas huvuduppgift är barnuppfostran/socialisation som mycket 

styrs av föräldrarnas egen livssyn och mål, samhällssyn och värderingar men också av deras 

individuella livshistoria (Gustavsson, 2004). 

2.2 Föräldern som risk- eller skyddsfaktor 

Riskfaktorer är faktorer i uppväxtmiljön som ett barn utsatts för under uppväxten, och som 

har visat sig ha en negativ påverkan på barnets utveckling. Riskfaktorer, liksom skyddande 

faktorer, finns på alla nivåer men oftast används det i sammanhang med faktorer i familjen 

(Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). 

En kritisk och central riskfaktor är dåliga uppfostringsmetoder och bristande föräldrakompe-

tens när föräldrarna misslyckas med att ge sina barn en bra vägledning eller inte vet med vem 

barnet umgås och vad de sysslar med. Bristande föräldrakompetens är också när föräldrarna 

sätter otydliga gränser och reagerar inkonsekvent på icke önskvärt beteende hos barnet, är 

nedlåtande och har motstridiga förväntningar på barnet. Även familjekonflikter, osämja 

mellan föräldrarna är riskfaktorer som bidrar till att en del barn utvecklar beteendeproblem. 

Anknytningssvårigheter som hänger samman med förälderns oförmåga att vara lyhörd för 

barnets signaler och svara på dem på ett sätt som barnet förstår, utgör också en riskfaktor 

liksom misshandel och otillräcklig omsorg såsom kriminalitet, våld och drogmissbruk hos 

föräldrarna (Nordahl, Sorlie, Manger & Tveit, 2007). 

Eftersom vi inte lever helt isolerade från andra måste vi vara medvetna om att de finns 

riskfaktorer utanför familjens kontroll. Men vissa föräldrar lyckas ändå, trots svårigheter, att 

vara en skyddande faktor genom att skapa en känsla av sammanhang och bringa ordning i 

kaoset och ge barnen trygghet och hopp om en bättre framtid (Broberg, Almqvist & Tjus, 

2003). 

2.3 Fenomenet föräldrastöd 

Fenomenet att ge föräldrar stöd i utövandet av föräldraskapet är inget nytt i Sverige. Fostran 

och utbildning av föräldrar slås fast redan i 1686 års kyrkolag, där det är prästernas skyldighet 

att styra och övervaka föräldrarnas uppfostran av barnen (Gleichmann, 2004). Efter 

folkskolereformen 1842 har skolans formella delansvar i barns uppfostran och utbildning 

utökats allteftersom den byggts ut.(Lundgren, 2006) Naturvetenskapens framgångar som t.ex. 

Darwins evolutionsteori banar vägen för ett utvecklingstänkande och därigenom en stark 
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tilltro till biologisk vetenskap som en lösning på sociala problem (Gleichmann, 2004). Den 

medicinska expertisen spelade en framträdande roll i uppbyggnaden av den svenska 

välfärdsstaten, då läkare redan hade en lång tradition av att uttala sig i olika samhällsfrågor 

(Berg, 2009) Genom de medicinska kampanjerna växer nya yrkesgrupper fram. Det blir nu 

barnläkaren som är expert och allkunnig i frågor om barnavård och uppfostran. Under 1800-

talet idealiseras det borgerliga familjemönstret och lyfts fram som förebild för att stärka 

folkhälsan, öka befolkningstalen och förbättra levnadsvillkoren (Gleichmann, 2004). 

Social bildning blev i början av 1900-talet en viktig uppgift där det gällde att råda bot på 

okunskapen om sociala frågor. ”Den tidiga medicinska propagandan kan ses som en modern 

föregångare till den föräldraupplysning som senare har utvecklats.” (Gleichmann 2004, s. 

38). Inte bara de nödställda barnen skulle räddas, utan genom att engagera sig i 

fattigvårdsfrågan skulle även samhällsproblem som sviktande moraluppfattning, förfelade 

uppfostringsmetoder, onykterhet och kriminalitet kunna avhjälpas om bara fattigdomen 

avskaffades. Föräldraskapet blev en skyldighet, ett samhällsuppdrag. Statens uppdrag blev att 

övervaka både föräldrar och kommuner så att de förstod sitt uppdrag och utförde det på rätt 

sätt. Genom 1924 års Barnavårdslag blev samhället barnens försvarare och gjorde det till en 

offentlig angelägenhet att ”göra om” och rätta till både föräldrar och hem. Barnen skulle 

skyddas från föräldrarnas dåliga inflytande. Rapporter från utsända i landet angav att 

föräldrarna av allt att döma inte klarade sin uppgift. Likgiltighet, oförmåga att fostra sina barn 

och sedeslöshet frodades bland folket (Gleichmann, 2004).  

Nu inleds en tid av social ingenjörskonst med folkuppfostran och upplysning i fokus med 

syfte att öka nativiteten. Det är den positiva familjeinställningen som ska främjas. 

Upplysningsverksamheterna ska ”tränga djupt ned i folkhavet” (Olsson, 1997 s. 61) Att vara 

förälder och i synnerhet moder handlade nu om att använda sig av rätt metod, barnuppfostran 

blev en teknik som skulle generera friskare och sundare barn. En professionell förälder tog till 

sig vetenskapens nya rön (Gleichmann, 2004). Den traditionellt förmedlade kunskapen och 

den inbyggda känslan ogiltigförklarades då dessa vådliga traditioner skulle ersättas med 

metoder och expertkunskap (Berg, 2009; Gleichmann, 2004). 

Många statliga utredningar (SOU) från 1930-talet handlar om välfärdsstaten och 

befolkningspolitik, där de största bristerna anses vara okunnighet och fattigdom. Samhället 

ingriper på systemnivå med ekonomiskt stöd i form av t.ex. moderskapsförsäkring och 

amningspremier, men skall också fungera hälsouppfostrande och pedagogiskt. 

Upplysningsverksamheten skulle inte ersätta sociala reformer utan koordineras men betydde 

samtidigt också att synen på familjeidealen skulle förändras och dessa nya familjeideal krävde 

reformer. Dessa styrnings- och disciplineringsprocesser syftade till att pränta in det rätta 

tänkandet och förmå människor att anpassa sitt levnadssätt till befolkningspolitiken och de 

ekonomiska ramarna (Olsson, 1997). Dessa biopolitiska lösningar kompletterades på 

individnivå enligt Berg (2009) med argumentet att kvinnor helt enkelt inte hade tillräcklig 

kompetens för att uppfylla de ideal som samhället efterfrågade. Det goda moderskapet var 

inte naturligt för kvinnor, det krävdes särskild expertis för att de skulle lära sig hur de skulle 

bära sig åt. Allt annat var potentiellt farligt. I linje med den liberala styrningsrationaliteten 
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som ansåg att styrningen skulle rikta in sig på människors fria vilja och delegeras ut i 

samhället, var tanken att kvinnorna frivilligt skulle ta till sig expert råden och sedan hjälpa sig 

själva (Berg, 2009).  

Under 1940- och 1950-talet var hemmafrun fortfarande vanligare än två yrkesarbetande 

föräldrar, men efterhand som behovet av arbetskraft ökade, ökade också behovet av fler 

dagisplatser. Förskolans första styrdokument kom 1945 och präglades av att barn skulle få en 

demokratisk samhällsfostran. En bra mamma är under 1960-talet lugn, nöjd och tar råd och 

bedömningarna görs efter hur hemmet sköts. Trevligt, lugnt och harmoniskt skulle det 

välordnade hemmet vara. 

På 1970-talet träder fäderna fram och det handlar mer om det jämställda föräldraskapet. I 

slutet av 70-talet läggs de första förslagen på föräldrautbildning fram. De kom att inrikta sig, 

inte bara på barnets hälsa, utan också på föräldrarnas relationer och känsloliv (Gleichmann, 

2004). 

Sammanfattningsvis kan uppfattningen i den ständigt återkommande debatten både bland 

experter och bland politiker beskrivas som att föräldrar är väldigt osäkra i sitt föräldraskap, de 

är också okunniga om barns behov och utveckling. Föräldrar bör bli mer professionella och 

mer rationella då barnuppfostran är något viktigt. Föräldrarollen liknas vid ett yrke och ett 

yrke kräver kompetens. Alla yrken kräver utbildning, men förälder kan vem som helst bli, så 

helst skulle alla genomgå någon form av föräldrautbildning (Gustavsson, 2004). Det moderna 

föräldraskapet där föräldrar bedöms kompetenta att själva avgöra vilka behov av kunskap och 

vilket stöd de anser sig ha inträder efter 1980. Den goda föräldern delar ansvaret för barnet 

med samhället – barnet utgör det gemensamma intresset ( Gleichmann, 2004). Normen för 

den goda föräldern kan sammanfattas med begreppet lagom: inte för ung och inte för gammal, 

lagom utbildad och ordnad ekonomi och ordnade sociala förhållanden (Hörnfeldt, 2003). 

Föräldern, som tidigare har framställts som okunnig, och familjen som utsatt i frågan om 

barnuppfostran, har nu förvandlats till resursstarka, engagerade och kunniga individer fullt 

kapabla att fatta beslut om barnuppfostran och familjeliv (Gleichmann, 2004). 

2.4 Barns hälsa 

Enligt Folkhälsorapporten 2009 (Socialstyrelsen, 2009) är hälsosituationen för svenska barn i 

flera avseenden bland de bästa i världen. Men det har under senare år rapporterats att många 

barn och unga utvecklar psykisk ohälsa. Det är de unga i åldern 16–24 år som upplever 

ängslan, oro eller ångest som ökat och alltjämt fortsätter att öka. Det har också blivit vanligare 

att ungdomar vårdas på sjukhus för ångest och depressioner. 

Ett allvarligt hälsoproblem bland barn och ungdomar är psykisk ohälsa och därmed ett 

angeläget område för samhällsinsatser. Det är både individuella egenskaper och faktorer i 

uppväxtmiljön som påverkar barn och ungas psykiska hälsa. För att förebygga och minska 

risken för psykisk ohälsa bland barn och unga är det sannolikt att generella insatser av hög 

kvalitet kan bidra till att antalet barn och unga som utvecklar psykisk ohälsa minskar. 
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Rapporten Tänk Långsiktigt! har funnit att det finns ett visst forskningsstöd för t.ex., 

föräldrastöd, personal och lärartäthet i förskolan och skola, särskilda pedagogiska insatser 

samt att lärarnas kompetens har betydelse för barn och ungas psykiska hälsa. Rapporten 

presenterar en samhällsekonomisk modell där kostnaderna för de generella insatserna ställs 

mot de effekter insatserna har på den psykiska hälsan även på längre sikt i form av de 

samhällsekonomiska vinster som dessa i sin tur ger upphov till. ”Det är viktigt både ur ett 

individ- och ett samhällsekonomiskt perspektiv att insatser för att förebygga psykisk ohälsa 

ges tidigt. Exemplen i rapporten visar att ett betydande mänskligt lidande och stora 

samhällskostnader uppstår på längre sikt om inte psykisk ohälsa förebyggs.” (Skolverket, 

Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut 2004, s.10). 

Psykisk ohälsa delas vanligtvis in efter diagnoser enligt internationella kriterier. Psykiska 

problem delas in i tre i varandra överlappande grupper; utåtriktade psykiska problem som 

hyperaktivitet och beteende störningar av utagerande slag, inåtvända psykiska problem främst 

då depressioner, ångest och tvångssyndrom, samt inlärningssvårigheter. Det finns många skäl 

till att barn utvecklar psykisk ohälsa. Olika risk- och skyddsfaktorer påverkar sannolikheten 

för psykiska problem. Medfödda individuella egenskaper tillsammans med olika faktorer i 

miljön påverkar barnets utveckling. Den första tiden påverkas barnet främst av föräldrarna 

och familjen, men sedan får även andra miljöer som förskola, skola stor betydelse. Psykisk 

ohälsa, psykisk störning, psykiska besvär eller psykopatologi är lika svår definierade som 

bråkiga barn, ledsna barn, skrämda barn, barn som inte tänker som andra. Det beror på vem 

och när vi frågar. Kunskaperna om orsakerna till barns psykiska ohälsa och de bästa behand-

lingarna är ganska dåligt utvecklade och för att lära av historien där vi t.ex. tvångssteriliserat 

kvinnor och lobotomerat patienter systematiskt, bör vi fråga oss: Vad gör vi nu som om 20 

eller 30 år uppfattas som konstigt? Varje tid har sina sjukdomar och sina förklaringar 

(Broberg, Almqvist & Tjus, 2003).  

2.5 Föräldraprogram och utbildningar 

Det finns idag många former av föräldrastöd som program och utbildningar. Tidigare 

forskning och studier som gjorts på föräldrastöd har till största del handlat om effekterna av 

programmet eller beskrivning och utvärdering av det. En studie som undersökt hur 

föräldrastöd och utbildningspolicy i regeringsagendor ser ut i olika länder konstaterar att 

föräldraskapet på senare år har fått en betydande roll i arbetet med att neutralisera 

riskfaktorerna i barnens uppväxt. 

En tydlig tendens i debatten har varit att det verkar finnas få sociala problem där inte ett bättre 

föräldraskap är lösningen. Få länder (endast Finland) har klarlagt de olika ansvarsgränserna 

mellan föräldrar och staten. En studie har visat att när föräldrar från ett ekonomiskt sämre 

ställt område bad professionen (t.ex. kuratorer och socialarbetare) om hjälp i frågor om 

föräldraskapet, kände de sig nedvärderade av jäktade experter som inte lyckades respektera 

föräldrarnas egen kunskap om sina liv. De upplevde att experterna hindrade dem i deras 

föräldraroll, eller att de försökte ta över. Studiens rekommendation är att samhällsarbetare ges 

möjlighet att ge många olika lösningar på olika problem. Slutsatsen av studien är att det skulle 
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vara värt att överväga ett klargörande av förväntningarna på föräldraskapet vilket skulle 

förbättra relationen mellan föräldrar och staten när det gäller att stödja uppfostrandet av barn 

(Shulruf, O´Loughlin & Tolley, 2009). 

I en metaanalys av effekter av föräldraprogram och de komponenter som associeras till dem, 

konstateras en positiv helhetseffekt av användandet av föräldraprogram när det gäller att 

förändra föräldrarnas beteende och att förebygga eller förbättra tidiga beteendeproblem hos 

barn. Den genomsnittliga effekten var större hos föräldrarna än hos barnen. Likaså var 

förändringen i kunskap och attityder större än i beteende och mål (Wyatt Kaminski, Valle, 

Filene & Boyle, 2009). Även Reid, Webster-Stratton & Baydar (2004) framhåller att 

förändringen i föräldrarnas beteende är större än minskning av barnens beteendeproblematik. 

Andra utvärderingsresultat visade på minskad föräldrastress och ett mer harmoniskt familjeliv 

genom en bättre förmåga hos föräldrarna att hantera barnets svårigheter. Positiva förändringar 

har kunnat konstateras av såväl barnens som föräldrarnas beteende och attityder. Där visar det 

sig att gruppformen ger bättre resultat än traditionell familjeterapi (Hellström, 2004). 

Vad får då föräldrar att delta i föräldraprogram? White & Wellington (2009) har funnit stöd 

för att föräldrars positiva attityd till föräldrautbildning, det upplevda trycket av andra viktiga 

personer och den upplevda möjligheten att utforma eller kontrollera beteendet, påverkar 

intentionen att delta i föräldrautbildningar, vilket prövades med Ajzens Theory of planned 

behavior som bakomliggande teori. Studien framhäver den normativa aspekten, som att 

påminna potentiella deltagare att andra föräldrar har deltagit, där både den subjektiva normen 

och gruppnormen var bidragande till intentionen att delta. 

Att man måste uppleva något som ett problem för att söka hjälp eller stöd för det framgår i en 

studie av Reid, Webster-Stratton & Baydar (2004) där mammor som upplevde sina barn som 

problematiska med större sannolikhet deltog i föräldraprogrammet. 

2.6 Socialisering  

Socialisation och fostran används ofta synonymt med varandra som beteckning på de 

processer genom vilken kunskaper och färdigheter, normer och värderingar överförs från en 

generation till en annan. Det finns dock en skillnad: socialisation används mer för de 

inflytanden som samhälliga strukturer och normer och värdesystem utövar. Medan 

fostran/uppfostran ofta får beteckna de inflytanden som mer direkt överförs från föräldrar och 

lärare (Moqvist, 1997). Social identitet är resultatet av överenskommelser och icke överens-

kommelser. Vi införlivar vår bild av oss själva genom hur andra människor uppfattar oss. 

Identiteten måste finna sin giltighet med dem vi delar den med i ständig samverkan. 

Identiteten kan förstås som biologiska, kulturella och sociala processer som ständigt pågår. 

Människan ingår i dessa ständigt pågående processer, där identiteten skapar förståelse av 

vilka vi är, vilka andra människor är och därmed hur vi förstår varandra. Genom de snabba 

förändringar som sker inom sociala och kulturella kontexter är vi idag inte lika säkra på vår 

identitet som för några decennier sen. Centrala livsstrategier handlar om att människan ska bli 

flexibel och rörlig, inte bli fast i ett fack. Att bygga en bestående identitet är inte längre 

centralt. Valfrihet är idag den faktor som delar upp människor i olika grupper. Ju större 
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valfrihet individen har desto större värde anses individen ha i den postmoderna hierarkin och 

detta ”... ligger till grund för social selektion och reproduktion genom att resursstarka 

grupper prioriteras.” (Lundgren 2006, s.30)  

I det moderna samhällets utveckling är olika former av social styrning ett grundläggande drag. 

I olika former av systematisk påverkan ingår vanligen fyra element i processen. 

1. Riktningsangivelse för den önskvärda sociala utvecklingen, 

2. Styrningsmedier som lagstiftning, pengar, förhandlingar eller kommunikation, 

3. Förverkligande- eller implementationsmekanismer” genom myndigheter, 

intresseorganisationer, massmedia, marknaden samt 

4. Återkopplingsprocesser” för utvärdering och korrigering (Olsson 1997, s.12).  

2.7 SOU – Statens offentliga utredningar  

Vad är då en SOU-rapport och vad används den till? SOU:er, eller betänkanden som de också 

kallas, är den slutprodukt en kommitté eller en särskild utredare lämnar fram som underlag för 

ett politiskt ställningstagande och beslut i riksdagen. Regeringen beslutar om att tillsätta en 

särskild utredare eller kommitté där ledamöterna utses av ansvarig minister från de depar-

tement som i regel har hand om den aktuella frågan. Kommittén har till uppdrag att ta fram 

fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Färdiga utredningar överlämnas till den ansva-

rige ministern och skickas vidare till berörda parter i samhället som allt från myndigheter och 

kommuner till intresseorganisationer och folkrörelser (Sveriges regering, 2010) 

SOU 2008:131 Föräldrastöd- en vinst för alla är inte den första utredningen som diskuterat 

föräldrastöd eller föräldrautbildning. Frågan har diskuterats sedan sextiotalet som en del i 

betänkandet gällande förskolan i 1968 års barnstugeutredning, där fokus låg på förmedling av 

kunskap om barns utveckling, känslomässiga behov och barns behov av tankemässig 

stimulans. 

SOU 1978:5 Föräldrautbildning: betänkande från Barnomsorgsgruppen, där tre mål för 

föräldrautbildningen föreslogs, att öka kunskaper, att skapa möjligheter till kontakter föräldrar 

emellan samt att skapa möjligheter till medvetenhet om och påverkan av samhälliga 

förhållanden. Utbyggnaden av den allmänna föräldrautbildningen inom mödra- 

barnhälsovården byggde i huvudsak på detta betänkande. 

SOU 1980:27 Barn och vuxna: Barnomsorgsgruppens slutbetänkande om föräldrautbildning 

behandlar föräldrautbildning för föräldrar med förskole- skolbarn. Insatserna för denna grupp 

skulle främst skapa möjlighet till kontakt föräldrar emellan samt medvetenheten om och 

påverkan av samhälliga förhållanden, då man ansåg att den tidiga föräldrautbildningen i 

samband med barnets födelse erbjöd en tillräcklig kunskapsbas. Frivilligorganisationer som 

studieförbunden, förskola/skola och medier skulle vara de tre viktiga aktörer för detta. 

I betänkandet Barnomsorg med mera 1990/91 SOU2, uttalar sig socialutskottet om en frivillig 

föräldrautbildning för föräldrar som passerat spädbarnstiden. Utbildningens syfte bör vara att 
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ge ökade kunskaper om barns utveckling, samt skapa kontakt och gemenskap med andra 

föräldrar och med barnomsorgs- och skolpersonal. 

Med detta som bakgrund tillsatte regeringen Föräldrautbildningsutredningen som avlämnade 

betänkandet SOU 1997:161 Stöd i föräldraskapet, som bl.a. diskuterade vilket stödbehov 

föräldrar har jämfört med de redan existerande verksamheterna. Utredningen pekade på behov 

av stöd till tonårsföräldrar och andra särskilda grupper av föräldrar som föräldrar med 

utländsk bakgrund, föräldrar till barn med funktionshinder och funktionshindrade föräldrar 

som ansågs behöva kompletterande stöd. Inga lagändringar eller särskilda stadsbidrag fanns 

med. Utredningen pekade däremot på ett starkare behov av föräldrastöd inom kommuner och 

landsting, att frivilliga organisationer får stöd att informera föräldrar och att gränserna mellan 

olika huvudmän blir klarare. Vidare pekade utredningen på behovet av utvecklingsarbete 

inom området och att kunskaperna sammanställs och sprids till berörda verksamheter. 

Begreppet föräldrautbildning ersattes på förslag av utredningen med stöd i föräldraskapet 

(Bremberg, 2004). 

3 Utgångspunkter och centrala begrepp 

Under denna rubrik beskriver jag de perspektiv och tankesätt som uppsatsarbetet vilar på. 

Utgångspunkterna, som är inspirerade av Foucault, är grunden för mitt val av diskursanalys 

som ansat. Jag beskriver här kortfattat Michel Foucaults viktigaste begrepp och metoder, för 

att sedan övergå till de centrala begreppen för denna uppsats, normalitet, makt, kunskap och 

konstruktion.  

Jag har inspirerats av ett socialkonstruktivistiskt synsätt där ”verkligheten är något som 

konstrueras i sociala möten vilket betyder att dessa mötens förutsättningar (roller, makt-

förhållanden osv.) blir helt centrala för vilken verklighet som kommer att skapas.” (Börjesson, 

1997 s.15). Sohlberg (2009) beskriver den socialkonstruktivistiska riktningen med hur 

människor i samspel med varandra konstruerar meningar, positioner och regler. 

Socialkonstruktivism är en teori om att kunskap är konstruerad, inte upptäckt. Kunskapen 

konstrueras mellan individer. Men konstruktivismen omfattar även andra inriktningar som 

radikal konstruktivism, som innebär att individer konstruerar kunskap (Roth, 2006). 

3.1 Michel Foucault (1926–1984) 

I mitt arbete har jag låtit mig inspireras av Michel Foucault, en fransk filosof, vetenskaps-

teoretiker och samhällskritiker. Därför vill jag ge en kortfattad beskrivning av hans begrepp 

och hur hans synsätt influerat mitt arbete. Han räknas som en av 1900-talets viktigaste tänkare 

och hans arbeten har handlat om att hitta andra sätt att se och förstå världen. 

I litteraturen beskriv ofta Foucaults syn på relationen mellan makt och vetande. Det var det 

som väckte mitt intresse för relationen mellan föräldrar och föräldrautbildning. Diskurs-

analysen sattes igång på allvar av Foucault som utvecklade både teori och begrepp Genom att 

i en rad undersökningar utveckla diskursanalysens begreppsapparat och dess teori visade 

Focault hur diskursanalysen kunde användas som metod (Winther Jorgensen & Phillips, 
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2000). Under 1960-talet utvecklade han en arkeologisk metod för att analysera vetandets 

former. Där ingår diskursteorin som en del av arkeologin. För att frilägga diskursiva former 

gräver han fram reglerna för vad som styr det som kan sägas. Det intressanta är inte sanningen 

eller betydelsen av utsagorna, utan att de existerar, vad de gör och vilken funktion de har. 

I en senare text beskriver Foucault diskursen som en operator för maktförhållanden, där 

diskursen är ett vapen för makt och kontroll, inte bara en avspegling som uttrycker redan upp-

rättade maktförhållanden eller reproducerar redan existerande sociala system (Foucault, 

2008).  

Genealogi är ett annat begrepp från Foucault där den grundläggande frågan är hur diskursen 

uppkom och vilka möjlighetsvillkor den har. Den genealogiska metoden fokuserar på 

händelser och i vilka serier som de ingår. Man frågar sig vad det är som gör att ett visst 

fenomen t.ex. folkhälsa problematiseras vid en viss historisk tid. Genealogin är en slags 

historisk metod som studerar idéer, strukturer och praktiker i de förflutna som påverkar 

nutiden (Olsson, 1997). Genom att spåra upp släktskapslinjer kan man få ett perspektiv på 

nutiden ”... så att nutiden kan ses med andra ögon än dess egna.” (Beronius, 1991 s. 53). 

Genealogin har hjälpt mig i arbetet om hur begreppet förälder konstrueras genom det lett mig 

till att fråga hur föräldern betraktats tidigare i historien. 

Hur människan formats som subjekt är ett annat centralt tema där subjektet inte är utan skapas 

genom historiskt bestämda sociala praktiker. Det är de diskursiva praktikerna som skapar den 

”vansinnige”. Sambandet mellan makt, vetande och sociala praktiker blir här långsamt 

tydligare. I Övervakning och straff (2003, originalet från1975) visar Foucault hur fängelset 

som institution blir en kunskapsproducent och hur det används för att utöva makt och 

kontroll. Där problematiseras disciplinens funktioner, utveckling och förekomst i samhället. 

Foucault sammanfattar disciplinen som ”... en teknik för att bringa ordning i den mänskliga 

mångfalden.” (Foucault, 2003 s. 218). Disciplinering blir en mikromakt med tekniker för att 

övervaka någon, kontrollera beteende, förmågor och prestationer. Detta blev först tydligt 

inom armen, som även verkade som förebild för andra disciplineringar som inom 

utbildningen (Foucault, 2003). 

Dessa begrepp och synsätt ser jag som ytterst intressanta och betraktnings värda då detta så 

påtagligt upplevs i skolvärlden – från förskolan till högskolan. Olsson skriver att Foucault ”... 

visar att det bakom den ’välvilligaste’ humanist ofta döljer sig någon form av mjuk 

disciplinerande teknik.” (Olsson 1997 s.40). 

Biopolitik kallar Foucault upptäckten av att befolkningen kan beskrivas som en biologisk 

enhet, som likt en maskin ska producera samtidigt som vi upptäckt individen och möjligheten 

att disciplinera den. Problemen som framställs är förändringar i förhållandet mellan födelsetal 

och dödlighet och förändringar i den allmänna hygienen och bostäderna. Man börjar fråga sig: 

Hur ska vi få människor att föda fler barn? Hur ska vi kontrollera vart och varför människor 

flyttar? Därmed uppstår också en rad av observationstekniker som t.ex. statistiken, men också 

administrativa, ekonomiska och politiska organismer, vilkas uppgift blir att reglera 

befolkningen (Foucault, 2008). 
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Foucault använder begreppet governmentality som en bakomliggande princip för de processer 

på både mikro- och makronivå, där människan i livets alla skeden är påverkad av vetande och 

maktrelationer inriktade på människornas kroppar och själar på såväl befolknings- som 

individnivå. Det handlar om konsekvenser för staternas säkerhet och produktiva kraft, där 

befolkningens välfärd, hälsa och produktivitet alltmer står i fokus för staternas 

styrningssträvande (Olsson, 1997). Denna beskrivning inspirerar till ifrågasättande och att 

analysera och dissekera fenomen som föräldrastöd. I Diskursernas kamp (2008) beskriver 

Foucault hur han försökt måla upp de olika sätt som människor i vår kultur tagit fram kunskap 

om sig själva, om ekonomi, biologi, psykiatri och kriminologi. ”Den springande punkten är 

att inte godta detta vetande som det är utan att analysera dessa såkallade vetenskaper som 

ytterst specifika ’sanningsspel’ förbundna med särskilda tekniker som människor använder för 

att förstå sig själva.” (Foucault, 2003 s. 262). 

3.2 Normalitet 

Vad som är normalt eller onormalt skiljer sig åt över tid. Att idag föda åtta barn ses som 

onormalt då snittet på antal barn per kvinna i Sverige idag ligger på 1,8. Om rätten att 

formulera vad som är normalt eller avvikande har varje tid sina stridande grupper. ”Vårt sätt 

att se på människor och hur vi väljer att särskilja olika människor hänger samman med vilka 

värderingar och idèstrukturer som finns i samhället.” (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 

Ranagård & Jacobsson, 2005 s. 15). 

Börjesson (1997) delar upp begreppet norm i två typer. I första hand syftar ordets betydelse på 

dem, mot vilket allt kan jämföras. Normen är det genomsnittliga, referenspunkten, det 

vanliga. ”Normen är en standard en schablon en kliché.” (Börjesson, 1997 s. 43). Den andra 

typen är den moraliska innebörden. Föreställningar om hur det bör vara, där normen är ett 

rättssnöre mot vilket man kan mäta det avvikande och oönskade. ”Att normalisera – till 

exempel människor – betyder att enlighetsgöra, standardisera, att uniformera – till det 

önskvärda.” (Börjesson, 1997 s. 43). 

Foucault (2003) beskriver normalisering som ett maktinstrument, där makten att normalisera 

har framtvingat homogenitet. Men normalisering bidrar även till att individualisera genom att 

den gör det möjligt att mäta avvikelser, bestämma nivåer och fastslå specialiteterna. När han 

beskriver normalisering använder han ord som jämför, differentierar, skapar hierarkier, 

förenhetligar och utesluter och som skapar en gränsdragning mot det ”onormala”. 

Diagnostisering och sortering är en central del i bedömning av normalitet eller avvikelse. En 

diagnos innebär en medicinsk och/eller psykologisk beteckning på ett sjukdomstillstånd som 

man kan länka till någon form av orsak och som kan leda till behandlingsinsatser. Den 

avvikande individen ska göras normal, vilket kräver insatser i form av behandling, uppfostran, 

belöning eller straff. Individen ska inse att den är annorlunda och genom normaliseringsarbete 

tränas att bli mer normal i sina attribut eller beteenden ( Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 

Ranagård & Jacobsson, 2005). 
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Att titta på brister innebär att relatera dem till en förmodad normalitet där det avvikande 

bekräftas och reproduceras genom att vi fokuserar på dem (Hörnfeldt, 2003). ”Vad som är 

normalt i en viss kontext är inte med nödvändighet normalt i en annan, och att ställa upp en 

normalitetsnorm är att påtvinga någon annan ett ställningstagande.” (Hörnfeldt, 2003 s.45). 

3.3 Makt 

Makt innebär en ojämn relation mellan människor, där makten inte är lika fördelad utan vi har 

överordnade/underordnade grupper i samhället. Utbildning kan förändra maktförhållanden för 

det finns ett nära samband mellan makt och kunskap. Foucault skriver om den sociala 

tillägnelsen av diskurser. Varje utbildningssystem är ett medel som tjänar till att upprätthålla 

eller förändra tillägnelsen av diskursen och då även den kunskap och makt den bär med sig 

(Foucault, 1993). 

Eftersom läsandet och skapandet av texter är en central del av utbildningen, måste vi ha 

kunskap om hur texter tillkommer och vilka koder – historiska, ekonomiska, politiska, 

kulturella, lingvistiska och psykologiska som används vid kompositionen av dem, eftersom 

texter har makt. (Cherryholmes enligt Stensmo, 1994). 

Makten beskrivs också som någonting dynamiskt som ständigt befinner sig i förändring, 

makten kan heller inte ägas av någon eller några. ”Makten måste analyseras som någonting 

som cirkulerar, eller som någonting som bara fungerar i form av en kedja. Den finns aldrig 

här eller där, aldrig i någons ägo, aldrig som någons vara eller ägodel. Makt används och 

utövas genom en nätliknande organisation.” (Nilsson, 2008 s. 86). 

Enligt Foucault är makten överallt, därför att den kommer överallt ifrån. Makt är namnet man 

sätter på en sammansatt strategisk situation i ett givet samhälle. Den är inte en struktur eller 

institution, den är heller inte en viss förmåga som somliga skulle ha. Makten är alltid 

närvarande ”... därför att den skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i varje 

relation mellan en punkt och en annan.”(Foucault 2002 s.103) 

Foucault beskriver också makten som en vetande producent, där makt och vetande direkt 

förutsätter varandra. Det finns helt enkelt inget maktförhållande utan produktion av vetande, 

samtidigt finns inte heller något vetande som inte förutsätter och utbildar maktförhållanden. 

Makt, disciplin och styrning blir då intressant då de verkar som mikrotekniker som inte är lika 

påtagliga. Istället för att beröva och bära upp makten är den disciplinära maktens huvud-

uppgift att ”dressera”, där det inte handlar om att trycka ner kraften för att minska den, utan 

att tygla den för att på samma gång föröka och utnyttja den. Disciplin ingår i en 

maktmekanism ”... som redogör hur man skall få grepp om andras kroppar, inte bara för att få 

dem att göra det man önskar, utan att få dem att gå tillväga som man vill, med den teknik, den 

snabbhet och den effektivitet man bestämt.” (Foucault, 2003 s. 140). Ur ekonomisk synpunkt 

ökar kroppens krafter av disciplinens nytta samtidigt som den ur politisk synpunkt minskar 

den genom tvånget att lyda. Det är en blygsam makt vars framgång baserar på hierarkisk 

översyn, normaliserande system för bestraffning och belöning samt av samverkan av 

examensprocesser (Foucault, 2003).  
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Foucault ser styrning i stort som ett namn på tekniker och procedurer som styr och reglerar 

människors beteende genom att t.ex. strukturera ett handlingsfält för andra. Styrningen ska ses 

som en praktik där syftet är att forma, leda och påverka hur människor beter sig. Styrning sker 

på olika nivåer, men det finns alltid en förbindelse mellan den politiska styrningen och 

självstyrning. Foucault menade att de statsbildningar som växte fram efter medeltiden var ett 

uttryck för både en individualiserande och en totaliserande form av makt, där styrningen allt 

mer kom att riktas mot befolkningen som helhet. En starkare och dugligare befolkning som 

ökade i antal, skulle ge staten en större produktivitet och styrka. Styrningen skedde på ett 

annat och effektivare sätt i en förening av styrning och frihet. Staten kunde stärka sin makt 

genom att ordna, vårda, kontrollera och styra sina undersåtar. I allt högre grad styrs vi till 

frihet, och friheten förvaltas genom disciplin och självdisciplin. Den offentliga sfären styr 

genom lagstiftning, planering och reglering eftersom rationell kunskap och tilltron till 

möjligheten värderas högt. 

Genom att kartlägga och samla vetande om människan skapas nya kunskapsfält där ”experter” 

uppträder, vilka hela tiden producerar nya ”sanningar”. Denna nya objektiva och neutrala 

kunskap kan användas i styrningssyfte. Vi underkastar oss en mängd olika former av 

styrningspraktiker, av självstyrning som det moderna välfärdsystemet alltmer tagit formen av. 

”Problematiseringen” är ett centralt drag i den moderna styrningsrationaliteten som avskiljer 

sociala fenomen från deras vardagliga betydelse och av naturaliserar det självklara och det 

som tas för givet. Analysen och omklassificeringen av olika företeelser och skapandet av nya 

kategorier och begrepp är kännetecken för problematiseringen, som i sig syftar till olika 

interventioner för att styra, förändra, gripa in och reformera olika delar i samhället. Med andra 

ord är frihet och makt effekter av varandra (Nilsson, 2008). 

”Den ökade friheten i vårt samhälle innebär alltså inte att vi styrs mindre utan att vi styrs på 

ett annat sätt.” (Nilsson, 2008 s.133)  

Staten skulle med andra ord vara en effekt av de maktrelationer som möjliggör den och skulle 

staten avskaffas, revolution genomföras skulle bara ett nytt maktsystem bildas. Men vi får 

rådet att sätta in motattacker lite här och där (exempelvis i en uppsats), inte för att avskaffa 

makten för den finns ju alltid där ”- utan för att förhindra att den stelnar på ett omänskligt 

sätt”( Liedman, 1998 s.153).  

Vi lever idag i ett normaliserande och disciplinerande samhälle där osynliga ständigt 

närvarande makttekniker är utbredda. Framväxten av skolsystem har ökat insynen och det 

indirekta inflytande på människors vardags- och familjeliv. Dessa indirekta makttekniker har 

en tendens att sprida sig genom samhället och gör att samhällssektorer och sociala praktiker 

flyter ihop och på så sätt blir ömsesidigt beroende av varandra. Detta riktar sig både mot 

befolkningen som helhet och mot den enskilde individen där disciplinering och befolk-

ningspolitik går hand i hand och därmed har makten över livet utvecklats. Med andra ord är 

den moderna människan i livets alla skeenden omsluten av makt- och vetanderelationer. 

Olsson (1997) menar att Foucault ser disciplinering som ”en anatomisk politik för 

människokroppen” och befolkningspolitiken som ”en biopolitik för befolkningen”. 
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3.4 Kunskap (utbildning) 

Vilken kunskap är värdefull? Hur får man kunskap? Vad är tro och vad är vetande? 

Epistemologi är teorin om kunskap och vetande och behandlar frågor om kunskapens väsen 

som t.ex. Vari består kunskapen? Hur uppkommer kunskap? Varifrån får vi de uppfattningar 

som benämns kunskaper? Epistemologin behandlar också frågor om kunskapens giltighet. 

Hur kan vissa uppfattningar som vi har, göra anspråk på att vara kunskaper? (Stensmo, 1994). 

Det finns olika sätt att se på kunskapen och enligt Stensmo (1994) står kunskapssynen i direkt 

relation till hur utbildning och inlärning genomförs. De traditionella epistemologiska 

begreppen förklaras kortfattat av Stensmo (1994) som följande; 

Rationalism – Kunskap och begrepp bildas genom att undersöka det egna tänkandet med hjälp 

av logik och matematik. 

Empirism – Kunskap och begrepp uppstår genom observation och abstraktion av sinnesdata 

som svarar mot objekt i verkligheten. 

Konstruktivism – Kunskap är något som en människa konstruerar utifrån sina erfarenheter. 

Det betyder att den uppfattningen om kunskap en person, pedagog, utbildare, instruktör, 

forskare eller minister har påverkar och präglar dennes planering, genomförande och 

utvärdering av utbildning (Stensmo, 1994). 

Oftast är väl tanken att människor genom utbildning ska nå kunskap, Andersson (2000) ger ett 

förslag på definition av begreppet utbildning. ”Utbildning kan beskrivas som mer eller mindre 

formaliserade inslag i samhälle och arbetsliv. Oftast handlar det om relativt väl planerade 

aktiviteter som syftar till att möjliggöra och vanligtvis även styra förändringen av 

medborgarens/individens kunskaper, attityder och färdigheter. Denne styrning kan i sin tur 

leda till varierande grad av beteendeförändring hos medborgaren/individen.” (Andersson, 

2000 s. 60). 

3.5 Konstruktion 

Konstruktion är det ord vi använder för hur någonting är uppbyggt. De frågor jag brottas med 

i den här uppsatsen är hur begreppet ”förälder” byggs upp i ett visst sammanhang, vilka 

bärande element det består av. Börjesson (1997) diskuterar konstruktionismen med 

beskrivande exempel: Före kristenheten fanns det ingen synd i kristlig mening, innan ADHD-

diagnosen
1
 fanns inga ADHD-barn, vilka komponenter eller bärande element finns i 

diagnosen ADHD och hur är den konstruerad? ”Här handlar det snarare om att definierade 

problem konstrueras utifrån institutionella och professionella förhållanden och i takt med mer 

övergripande samhällsförändringar.” (Börjesson, 1997 s. 19). Vi kan alltså välja att studera 

den sociala konstruktionen av verkligheten, men Börjesson poängterar att det inte bara finns 

                                                 

1
 Börjesson använder MDB som exempel, men den diagnosen används numera sällan eller inte. Därför skriver 

jag i stället ADHD, som är den diagnos som används i dag. 
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en konstruktion, utan att värderingar och kunskapsformer skiljer sig mellan olika sociala 

grupper. Mitt arbete med en här uppsatsen handlar inte om att presentera en sanning utan om 

att ”... ställa de olika världsbilderna öppet emot varandra för att förhoppningsvis kasta ljus 

över samhälliga förhållanden.” (Börjesson, 1997 s. 15). Därför är min förhoppning att den här 

uppsatsen kan vara av intresse också för andra. 

4 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att studera utredningen SOU 2008:131 Föräldrastöd - en vinst för alla 

Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Genom en 

diskursanalys av utredningens språk söks mönster för att förklara hur föräldrarollen diskuteras 

inom en rådande diskurs. Frågeställningarna är vilken konstruktion av begreppet förälder som 

träder fram i texten och vilka uttryck för normalitet, makt och styrning som visar sig genom 

dessa konstruktioner. 

Frågeställningen är alltså hur man ser på föräldrarna. Denna enkla ansats för med sig 

följdfrågor: Hur beskrivs föräldrar? Hur sägs föräldrar vara och hur vill man att de ska vara? 

Likaså ställs frågor till materialet: Vilka är de idémässiga grunderna till föräldrastöd? Varifrån 

kommer idén om föräldrastöd? För vem uppstod den? Vad ska den leda till? Varför anses 

moderna föräldrar behöva stöd? 

5 Metod 

I detta avsnitt beskrivs metoden diskursanalys som inleds med att behandla begreppen diskurs 

och möjlighetsvillkor. Vidare motiverar jag mina val och beskriver hur jag gjort. Jag som 

författare av arbetet är att betrakta som medskapare av diskursen genom mina val av material 

och analysverktyg (Börjesson & Palmblad, 2007). 

5.1 Diskurs 

Diskurser kan förstås som en uppsättning yttranden, skrivna eller talade, i ett bestämt socialt 

sammanhang (Bergström & Boréus (2005).  

Winther Jorgensen & Phillips (2000) beskriver en diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen” (a.a. s.7). 

”Diskurser representerar eller föreställer verkligheten – samtidigt som diskurser skapar 

världen genom läggandet av tyngdpunkter och givandet av selektiva skildringar.” (Börjesson, 

1997 s. 19).  

Enligt Foucault är diskurs det som sägs i det offentliga samtalet i en viss kontext. Han menar 

att vad som accepteras som sant och falskt varierar genom tiderna, och säger något om vem 

som har makten och vem som undertrycks. ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte 

kan tala om vad som helst när som helst, slutligen att inte vem som helst får tala om vad som 

helst” (Foucault 1993 s.7). Men han betonar samtidigt att diskursen finns lika mycket i det 

som man inte säger, i attityder, sätt att vara, beteendemönster och i hur omgivningen 

disponeras (Foucault, 2008). Varje samhälle har sina diskurser som den godtar och 
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presenterar som sanning, det har sin egen sanningsregim med mekanismer och instanser för 

att urskilja det falska från det sanna, sanktioner för de ena och andra och giltiga procedurer 

och tekniker för att erhålla sanning men även bestämmelser för hur sanningen ska sägas 

(Foucault, 2008). 

Diskursen rekommenderar vissa handlingar och en viss praktik, vilket ger en diskursiv makt 

som är en vid definition av makt som finns i alla sociala relationer (Bergström & Boréus, 

2005). Man skulle kunna säga att diskursen är den rådande gruppens uppfattning om ett 

område, den kända sanna verkligheten.  

5.2 Möjlighetsvillkor 

Varför är en diskurs aktuell och vad är det som gör det möjligt för diskursen att generera en 

diskursiv praktik? Det kan beskrivas som den koppling som finns mellan diskurs och 

möjlighetsvillkor. Med möjlighetsvillkor menas det som gör att ett visst ämne problematiseras 

så pass att man söker vetenskaplig kunskap om det, en kunskap som sedan omsätts i 

praktiken, t.ex. i form av föräldrautbildningar. Möjlighetsvillkoren kan bidra till en förståelse 

av diskursen, i det här fallet föräldradiskursens aktualitet och legitimitet, men belyser även 

diskursens maktposition och verksamhetsområde (Olsson, 1997). 

5.3 Diskursanalys 

Att analysera diskurser innebär att fundera på det som sägs, hur det sägs och hur det skulle ha 

kunnat sägas (Börjesson, 2003). Diskursanalys är ofta en textanalys av hur kunskap och idéer 

av olika slag byggs upp och återskapas på olika samhällsarenor, inte sällan kring avvikare av 

olika slag som t.ex. barn med speciella behov, ungdomsbrottslingar eller missbrukare. 

Diskursanalysen handlar om möjligheten att undersöka vad olika former av föreställningar 

förutsätter och vilka följder de får i olika sammanhang. En diskursanalys innebär sökandet 

efter tolkningsmöjligheter, inte strävandet efter en exakt sanningsgradering, men det betyder 

inte att existensen av samhällsfenomen som hemlöshet, missbruk och psykisksjukdom 

förnekas (Börjesson & Palmblad, 2007), utan ”... att försöka förstå hur verklighet skapas 

innebär inte med nödvändighet att man säger hur det egentligen är.” (Börjesson, 2003 s.187) 

Grundstenen för diskursanalysen är textens och språkets betydelse för hur sociala fenomen 

upprätthålls (Bergström & Boréus, 2005). ”... in every society the production of discourse is 

at once controlled, selected, organized and redistributed by a certain number of procedures 

whose role is to ward off its powers and dangers, to gain mastery over its chance events, to 

evade its ponderous, formidable materiality.” (Foucault 1984, s. 109) 

Språket är en social aktivitet som formas i en social kontext, men språket påverkar även synen 

på oss själva ”... och mer än så, hela vår syn på världen konstrueras genom språket” 

(Bergström & Boréus, 2005 s.326). Det är genom språket som den sociala verkligheten 

konstrueras, och genom att se språket som konstruerande blir olika tolkningar av språkets 

begrepp t.ex. tolkningen av begreppet förälder, grunden för vår kunskap. Genom att få en viss 

kunskap erkänd som den rätta kunskapen, har vi en maktfråga. Diskursanalys kan beskrivas 

som en syn på språk och språkanvändning (Bergström & Boréus, 2005). 
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Diskursanalysen kan också förklaras som mångtydig då den både analyserar relationen mellan 

diskursen och den sociala verkligheten ”... and it analyses relations between 

linguistic/semiotic elements of social events and linguistic/semiotic facets of social structures 

and social practices, including ‘discourses’” (Fairclough, 2005 s. 916). Beroende på teoretisk 

nivå och vetenskapsteoretisk utgångspunkt kan alltså diskursanalyser se olika ut. Det finns 

studier som ställer styrningsformer i förgrunden, i andra framträder kategorisering och 

normalisering, medan åter andra sätter strålkastaren på identitet och subjektspositioneringar 

(Börjesson & Palmblad, 2007). 

Diskursanalys kan användas om man är intresserad av förhållandet mellan institutioner och 

deras klienter eller hur bestämda fenomen eller världsbilder konstrueras i media (Winther 

Jorgensen & Phillips, 2000). I Ulf Olssons (1997) avhandling var syftet att synliggöra och 

analysera olika föreställningar om hälsoupplysning. Faircloug har använt diskursanalysen 

med ambitionen att både analysera och förändra där studien gör en distinktion mellan vad ett 

politiskt parti säger och gör (Bergström & Boréus, 2005). 

Som Bergström & Boréus (2005) skriver, finns det inga färdiga mallar att ta i bruk vid en 

diskursanalys. Det finns också olika positioner som ger sina förslag till diskurs och diskurs-

analys. I diskursanalysen är teori och metod sammanlänkade, men man måste acceptera de 

grundläggande filosofiska premisserna. Men det är också möjligt att skapa sitt eget ”paket” 

genom att kombinera olika diskursanalytiska perspektiv (Winther Jorgensen & Phillips, 

2000). 

5.4 Reflektioner kring metod och val av text 

Då jag intresserat mig för fenomenet föräldrautbildning och dess spridning väcktes frågan 

varifrån det kommer och hur det har utvecklats. Efter min ”upptäckt” av Michel Foucault och 

hans tankar kring kunskap, styrning och makt, riktades fokus mot diskursiva konstruktioner 

och hur de medför sociala konsekvenser. Med den inriktningen passar diskursanalys bäst 

(Winther, Jorgensen & Phillips, 2000). Jag vill tydliggöra att jag har inspirerats av Foucault, 

vilket innebär en problematisering av vårt samhälle och hur det är byggt (Nilsson, 2007). 

Då Foucault många gånger har varit svår och komplex att förstå, kan jag heller inte göra 

anspråk på att använda hans tankar eller teorier fullt ut. Foucaults tankar bör främst användas 

för ett analytiskt förhållningssätt, då hans syfte med sina studier inte var att etablera en färdig 

teori (Nilsson, 2008). 

Inte är det heller en fullständig diskursanalys jag ämnar göra enligt Foucauldianskt mått med 

devisen: läsa allt, studera allting (Neuman, 2007). Min avsikt är att analysera en text inom en 

rådande diskurs. Varje enskild text kan betraktas som en konkret händelse som både ger 

uttryck för och är med och skapar den serie eller förälderdiskurs som den ingår i (Olsson, 

1997). Uppsatsens ansats är kvalitativ då syftet är att analysera vad en text säger och inte hur 

ofta något förekommer i texten (Trost, 2005). 

Diskussioner och kritik om diskursanalys behandlar bl.a. det konstruktionistiska perspektivet, 

”Om verkligheten är konstruerad – blir den då precis vad vi vill?” (Börjesson, 2003 s. 53). 
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Om allting är beroende på hur man betraktar världen, är ingen tolkning fel, för man kan se 

saker på olika sätt. Diskursanalysen kritiseras för att vara relativistisk, men för att man tittar 

på ett objekts vara och mening betyder det inte att man ifrågasätter dess existens eller saknar 

möjlighet att avgöra vad som är sant eller falskt (Bergström & Boréus, 2000). Jag vill betona 

diskursanalysens sökande efter tolkningsmöjligheter där det handlar om att fundera och 

analysera vilka förutsättningar olika föreställningar byggs upp av. 

Jag har valt att analysera en statlig offentlig utredning då viktiga förändringar i den offentliga 

politiken vanligtvis föregås av en eller flera utredningar för att kartlägga fakta, analysera 

problemställningarna samt ge förslag på åtgärder (Olsson, 1997). På regeringens uppdrag 

inom ramen för den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd, Föräldrastöd – En vinst 

för alla, har Statens folkhälsoinstitut 2009 fördelat 70 miljoner kronor till kommunerna för att 

de ska utveckla strategier för föräldrastöd (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Här för 

definitionen av föräldrastöd med sig ekonomiska konsekvenser, och som Olsson (1997) 

skriver kan utredningar ”... ses som ett viktigt uttryck för den politiska maktens 

styrningssträvanden samt utredningarnas beroende och användning av kunskapsproduktionen 

i samhället ...” (Olsson 1997 s.47). 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att forskningsmaterialet ska ha med saken att göra, det ska vara relevant för 

problemställningen. Materialet ska passa ihop med problemet (Hartman, 2003). Då SOU 

2008:131 Föräldrastöd en vinst för alla ligger till grund för uppsatsen och problemställningen 

är hur begreppet föräldrar konstrueras i den texten och vilka uttryck för normalitet, makt och 

styrning som framträder genom dessa konstruktioner anser jag att materialet passar ihop med 

problemet. 

Reliabilitet handlar om i vilken grad det är möjligt att upprepa resultatet, men det finns 

svårigheter med att använda sig av reliabilitetsbegreppet vid kvalitativ forskning (Merriam, 

1994). Anledningen till det är att om vi utgår från att vi hela tiden deltar i processerna så kan 

vi inte förvänta oss samma resultat vid en ny mätning (Trost, 2005). 

Då idén om reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi, blir dessa termer 

lite fel när de används på kvalitativa metoder. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att visa på 

trovärdigheten i materialet, att analysen är vettigt genomförd och att resultatet inte är bara 

påhittat (Trost, 2005). 

Det som med en kvalitativ metod motsvarar reliabilitetskraven, är att man noggrant förklarar 

hur man kommit fram till ett bestämt resultat och motiverar tolkningen för att inte släppa på 

kraven av intersubjektivitet och noggrannhet i den kvalitativa forskningen (Bergström & 

Boréus, 2005). Jag har gjort mitt bästa för att vara tydlig med hur jag gjort, vilka frågor som 

ställts till texten, hur och varför de tolkats som de gjort. Men också vilka resonemang och 

utgångspunkter som ligger bakom tolkningen för att den ska kunna bedömas. 
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5.6 Tillvägagångssätt 

Jag har tagit Ulf Olssons avhandling Folkhälsa som pedagogiskt projekt som förebild till mitt 

eget tillvägagångssätt. Där jag har utgått från några av hans frågor för att få fram passande 

analysverktyg.  

 ”Vilka är diskursernas möjlighetsvilkor och grundläggande föreställningar?” 

 ”Vilka centrala begrepp konstrueras inom de olika diskurserna? 

 ”Vilka bilder av individen (subjektet) samt relationen mellan individ, stat och 

samhälle konstrueras i texten?” (Olsson 1997 s. 49). 

Detta blir då glasen i mina Foucauldianska glasögon som texten först läses med. För att sedan 

få fram konstruktionen av föräldern använder jag mig av följande analysverktyg: 

 Hur beskrivs föräldern? 

 Vilka behov har föräldrar? 

 Varför behöver de stödjas? 

 Varifrån kommer idén föräldrastöd? 

 Hur motiveras ett generellt föräldrastöd? 

 Hur beskrivs metoderna för föräldrastöd? 

 Vad ska föräldrastödet leda till? 

 Vilka problemområden framträder i texten? 

 Vilka grundläggande föreställningar finns i texten? 

 Vilka är möjlighetsvillkoren? 

Jag har använt analysverktygen som frågor till texten som jag har läst flera gånger och ställt 

mot de utgångspunkter som jag inspirerats av från Foucault: normalitet, makt och styrning. 

Min avsikt är att det ska leda till att uttrycken för normalitet, makt och styrning utifrån 

föräldrakonstruktionen ska träda fram. 

6 Resultat och analys  

Resultatet presenteras i löpande text där jag försöker svara på de frågor jag valt att använda 

som analysverktyg. Den kursiverade texten är utdrag ur SOU 2008:131 Föräldrastöd – En 

vinst för alla och finns med som exempel för att ge bakgrund till den tolkning som jag 

presenterar som resultat. 

6.1 Bilden av föräldern 

Föräldrar framställs som unika och oumbärliga experter på sina barn. Föräldrar är 

välinformerade, arbetande samhällsmedlemmar som följer den allmänna trenden där rätt 

inredning, snyggt utseende men även egen tid och personlig utveckling är viktiga 

komponenter. Men samtidigt beskrivs den välinformerade och stressade föräldern som osäker 

på sin roll som förälder. I texten framkommer även andra grupper av föräldrar, som unga 
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föräldrar, ensamstående föräldrar, funktionshindrade föräldrar, föräldrar till barn med 

funktionshinder, socioekonomiskt utsatta föräldrar, föräldrar från andra länder, föräldrar med 

bristande kunskaper om det svenska samhället men även pappor finns som egna grupper. Vi 

har alltså den stressade osäkre föräldern, med största sannolikhet en kvinna, som försöker få 

ihop livspusslet och sedan en rad med föräldrar som anses så speciella att de placeras i en 

egen grupp. Då den stressade osäkre föräldern anses i behov av stöd är de andra grupperna 

självklara kandidater i stödjande verksamheter eftersom man av erfarenhet vet att de är svåra 

att nå. De tenderar att inte på ett lika självklart sätt ta stöd i anspråk. 

”Alla förväntas arbeta heltid från det att barnet är drygt ett år, ha ett rikt socialt liv, hinna 

med att utveckla sig själv, ha ett välinrett hem och samtidigt vara perfekta partners och 

föräldrar. Den ekvationen är omöjlig att få ihop även om man är två som delar på ansvaret. I 

familjer där en vuxen har hela vardagsansvaret kan det många gånger kännas övermäktigt.” 

(SOU 2008:131, s. 13) 

Föräldrar av i dag är mer välinformerade än någonsin, men inte kompetenta när det gäller 

barns utveckling och rättigheter. Föräldrarna behöver hjälp att finna sig tillrätta i föräldra-

rollen då föräldraskapet är en obekant situation. Texten framställer föräldraskapet som svårt 

då kraven på föräldrar är motsägelsefulla och att samtidigt vara arbetstagare och förälder är 

svårt. Föräldrar är i behov av stöd, hjälp, råd, information och bekräftelse. Att bli förälder är 

en sådan omställning i livet att den kastar oss ur banan, det blir en obalans i livet vilket 

medför behov av stöd. Nya utmaningar och obekanta situationer sätts synonymt med behov av 

ny kunskap. Föräldrarollen beskrivs som något helt nytt för oss där vi inte har någon relevant 

erfarenhet att falla tillbaka på, utan måste skaffa oss ny kunskap för att kunna hantera 

situationen. 

Det kan vara svårt att kombinera arbetsliv och familjeliv men många företag och 

arbetsplatser kan stödja föräldrarna i deras föräldraskap och därmed bättre förutsättningar 

att fungera bättre på arbetsplatsen eftersom det finns en medvetenhet kring vikten av balans i 

livet. (SOU 2008:131, s. 87) 

6.2 Varför behöver vi stödja föräldrar? 

Föräldern är en riskfaktor i barnens liv. Omvandlar vi den faktorn så att den istället blir en 

skyddande faktor i så stor grad som möjligt, sparar vi pengar. Barns hälsa, utveckling och 

välbefinnande påverkas av föräldrarna, där barns relation till föräldrarna är avgörande för 

hälsan och utvecklingen. Förutsättningen för friska och välmående samhällsmedborgare som 

inte utgör en kostnad för framtiden är att föräldrar får stöd att bli kompetenta föräldrar. 

Att tidigt erbjuda föräldrastöd innebär utöver de vinsterna i välmående och minskat psykiskt 

lidande detta innebär för barn och deras familjer även en stor samhällsekonomisk besparing. 

(SOU 2008:131, s. 18) 

Ett medvetet och strukturerat folkhälsoarbete bör inriktas på att stärka skyddsfaktorerna och 

motverka riskfaktorerna runt barn och unga. Det finns ett omfattande vetenskapligt stöd för 
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att olika former av föräldrastöd, som stärker föräldrarnas kompetenser, ger goda effekter på 

barnen (SOU 2008:131, s. 52). 

6.3 Vilka behov har föräldern? 

Föräldrars behov är universella och samtidigt skiftade beroende på barnens ålder, föräldrarnas 

relation, familjens geografiska position samt familjens övriga skiftande livsförhållanden. Det 

finns behov av expertkunskap och föräldrar behöver hjälp med att hitta ”rätt” expert råd, att 

det finns vetenskaplig evidens för det de vill göra, men hur de kan vara säkra på det? Sam-

tidigt framhävs behovet av ett nätverk och gemenskap med andra föräldrar. Föräldrar behöver 

även bekräftelse på att barnet är normalt och att de själva är normala föräldrar. Det beskrivs 

som viktigt att man får träffa föräldrar som liknar en själv och har liknande intressen. 

Föräldrar behöver också få bekräftelse på att de är viktiga för samhället. Samhället ska 

bekräfta föräldrarnas viktiga insatts när föräldrarna tar sin föräldraroll på alvar.  

Föräldrar behöver få känna att när de tar sin föräldraroll på allvar är det inte enbart 

betydelsefullt och livsavgörande för barnet utan också en viktig insatts för hela samhället. 

(SOU 2008:131, s. 13) 

6.4 Motiv för generellt föräldrastöd 

Ett generellt föräldrastöd motiveras med att det inte går att förutse vilka som kommer att 

utveckla problem. Föräldrar med problem ska attraheras att ta del av stödet vilket enligt texten 

görs om det riktas till alla, det blir normalt att delta. 

Stödjande insatser, som enbart riktas till familjer med tydliga problem i föräldraskapet, löper 

också risk att få en stigmatiserande effekt medan erfarenheterna från insatser till en bred 

målgrupp visar på att dessa också attraherar föräldrar med problem i föräldraskapet. (SOU 

2008:131, s. 54) 

6.5 Hur beskrivs metoderna för föräldrastöd 

I texten beskrivs att stödet till föräldrar ska byggas på deras egna resurser vilka till största del 

byggs på med mer information och kunskap. Man vill enligt texten stärka föräldrars tillit till 

sin egen förmåga genom att ge information individuellt anpassat efter föräldrars behov. Man 

anser samtidigt att det finns generella kunskaper som alla bör ta del av. En del av stödet 

handlar om att ge människor möjlighet att själva påverka sin vardag, att själva välja. Andra 

stöd handlar om att familjen ska bedömas efter hur deras sociala situation ter sig, efter psykisk 

hälsa och efter deras kunskap och erfarenheter, för att de på de visset ska kunna slussas till 

rätt stöd. 

Andra stöd handlar om att föräldrar ska kunna lära av varandra och utbyta erfarenheter, 

diskutera och på så sätt stärka sitt sociala kontaktnät, medan ytterligare andra stöd inriktar sig 

på att i ett normaliserande syfte samla ihop grupper med likartade intressen eller behov. Detta 

stöd utspelar sig på en mängd arenor som mödravårdscentraler, familjerådgivning, öppna 

förskolan, förskolan, skolan, ungdomsmottagningen, socialtjänsten, internet, ideella 
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organisationer och näringsliv. Stödet från näringslivet har den mest konkreta formen genom 

flexibla arbetstider och möjligheten att arbeta hemifrån. 

Målsättningen med mödra- och barnhälsovårdens föräldrastöd beskrivs vara att erbjuda 

kunskap, reflektion och möjligheten tillkontakt och gemenskap till blivande och nyblivna 

föräldrar samt att generella och riktade stödinsatser ska erbjudas alla föräldrar individuellt 

eller i grupp. (SOU 2008:131, s. 67) 

Den öppna förskolan är öppen för alla föräldrar. Det är en icke stigmatiserande mötesplats 

där t.ex. svenska föräldrar och föräldrar från andra länder kan lära känna varandra, där 

unga mammor kan lära av äldre, där pappor med barn kan träffa andra pappor. (SOU 

2008:131, s. 73) 

Det finns ett behov av en föräldraportal där föräldrar kan hitta kvalitetsbedömd information. 

(SOU 2008:131, s. 84)  

Föräldrar med tonårsbarn kan både ha behov av erfarenhets utbyte med andra föräldrar och 

rådgivning från professionella eller andra med erfarenhet av tonåringar. (SOU 2008:131, 

s. 84) 

De föräldrastödsprogram som tas upp i texten är strukturerade metoder som i största grad 

använts av socialtjänsten. Ursprungligen har de utvecklats i andra länder (Kanada, Australien 

och USA) och för en målgrupp med högre riskbeteende jämfört med Sverige. För 

spädbarnsåldern är programmen riktade till alla föräldrar, men för andra åldrar finns endast ett 

generellt program, de andra är riktade mot föräldrar med problem i föräldraskapet, för 

föräldrar med utåtagerande barn, barn med koncentrationssvårigheter och för barn med dåliga 

kamratrelationer. Det är föräldrar med dåligt samspel som behöver hjälp att tolka och reagera 

rätt på barnens signaler, föräldrar som inte är tillräckligt bra på att ge sitt barn värme och 

gränser. I programmens innehåll finns delar som informerar om barns utveckling, om 

problemhantering, vad kommunikation kan vara, vad som bidrar till barns positiva utveckling 

men även hur föräldrars relation kan stärkas. Här ingår också speciell information och enskild 

konsultation. 

Många av de utländska ursprungsprogrammen har utarbetats för en målgrupp med ett mer 

utvecklat riskbeteende jämfört med de målgrupper programmen har i Sverige. (SOU 

2008:131, s. 100) 

Det finns flera nära besläktade metoder som alla syftar till att stärka samspelet mellan barn 

och förälder genom att utveckla föräldrarnas förmåga att ge barnen både värme och ramar. 

(SOU 2008:131, s. 103) 

Metoden har i praktiken främst använts för föräldrar med barn som har problem i sitt 

föräldraskap. (SOU 2008:131, s. 104) 
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6.6 Problemområden 

Problemområden, som framträder i texten, är att barn lider av psykisk ohälsa vilket kostar 

samhället pengar, att föräldrar är okunniga och därmed inte utgör den skyddande faktor mot 

psykisk ohälsa som de skulle kunna vara, samt att kraven på föräldrar har förändrats. Ett 

generellt föräldrastöd anses nödvändigt då ingen kan leva upp till de förändrade krav som 

föräldrar ska leva upp till idag. Problemet blir okunniga föräldrar vilket orsakats av ett 

förändrat samhälle, där lösningen skulle innebära att bättre utbilda föräldrarna och vidga deras 

sociala nätverk. Därmed framställs problemet på en individuell nivå, det är föräldern som ska 

förändras och anpassas till samhällsnormen. Staten ska hjälpa till att stötta det samhälle som 

växt fram. 

För att föräldrar ska kunna axla den roll som förväntas av dem har samhället skyldighet att 

ge dem olika former av stöd. (SOU 2008:131, s. 13) 

6.7 Den normala föräldern 

Uttryck för normalitet framträder genom analysen av konstruktionen av begreppet förälder. 

Texten ger möjlighet till en tolkning rörande existensen av den normala föräldern. Genom 

kategorisering, där grupper av föräldrar med särskilda brister sorteras, framhävs en 

normalitetsnorm, där föräldern är en arbetande kvinna med en genomsnittlig inkomst, med 

många vänner och intressen. Även om det inte skrivs så uttryckligen så framställs normen för 

föräldern som ”lagom föräldern”. Det är då denna ”lagomförälder” som i de generella 

föräldrastödet ska ge en föreställning om hur man bör vara som förälder. Dit vill man locka 

dem man anser behöva förändras genom att framställa föräldrastödet som ett generellt behov. 

Det ska vara normalt, alla ska ta del av det. 

6.8 Den styrda föräldern 

Då det finns uttryck för en föreställning om den normala föräldern, så finns även uttryck för 

föreställning om att göra den avvikande föräldern normal. Här framträder tecken på styrning 

mot den önskvärde föräldern genom stöd i form av utbildning där vi ges friheten att själva 

välja vilket stöd som passar bäste efter våra behov. Vi styrs vi mot fria val, där mångfalden av 

erbjudanden ska få oss att välja något av dessa. 

6.9 Maktkoordinatorer 

Genom konstruktionen av föräldern träder uttryck för makt fram. Där samhället uttrycker att 

veta vad en bra ”normal” förälder är blir ett maktuttryck. Genom att professionella och 

experter anses besitta kunskap som föräldrar bör ta del av uttrycks makt. De avskiljande 

praktiker i form av speciella problemgrupper i behov av stöd är ett maktuttryck. Kunskapen 

om vad föräldrar behöver utgör ett maktuttryck. Då föräldrar värderas som problemföräldrar 

om de visar ovillighet till att delta i stöd och utbildning. 



24 

 

6.10 Sammanfattande analys 

Framträdande i texten är begreppet socialt nätverk och avsaknaden av det hos dagens familjer. 

Begreppet stöd är en annan central komponent i texten vilken ges en ensidig betydelse av råd, 

information och kunskap. En grundläggande föreställning som framträder i texten är behovet 

av mer utbildning. Kompetens antas ge bättre föräldrar vilket i sin tur antas leda till mindre 

psykisk ohälsa bland barn och därmed minskade kostnader för samhället. En annan föreställ-

ning i texten är att föräldrar använder sig av de råd, den information och den kunskap de får 

och blir därmed bättre skyddsfaktorer för sina barn. 

Den bild av föräldern som konstrueras i texten är den välinformerade och unika föräldern som 

är och osäker på sin förmåga och roll som förälder. Föräldern i texten är samtidigt okunnig 

och i behov av stöd och hjälp för att förstå sitt barn. De uttryck för normalitet som framställs i 

texten är att det finns en föreställning om den normala föräldern, en lagom förälder gällande 

ekonomi, utbildning och relationer. De är denna förälder som används som mall för att styra 

de avvikande föräldrar mot normen. Genom problematiseringen av föräldraskapet och den 

mångfalden av stöd och utbildning för att förmå föräldrar att själv påverka sina liv och med 

den bidra till samhällets utveckling leds vi till självstyrning mot en önskvärd samhällsutveck-

ling. Maktuttrycken som spåras i texten är just föreställningen om den normala ”lagom-

föräldern” och den kunskap som föräldrar generellt inte har och som ska förmedlas av 

experter. 

7 Diskussion 

I det här stycket diskuterar jag studiens resultat som framkommit i analys och resultatdelen i 

relation till tidigare forskning. 

En av utgångspunkterna för denna studie var frågan hur fenomenet föräldrastöd uppstår och 

hur den har kvalificerat sig att bli en aktuell företeelse. Idén med föräldrastöd återfinns bland 

annat i barnkonventionen, som Sverige har anslutit sig till. I artikel 18 står att länderna ska ”... 

ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare ...”, och i artikel 19 står att länderna 

också ska bistå med andra former av förebyggande program i syfte att ge barnen och föräld-

rarna nödvändigt stöd (Rädda barnen, 2011). 

Men idén med föräldrastöd är faktiskt äldre än 1990, då Sverige skrev på barnkonventionen. 

Historiskt kan vi se att de var längesedan föräldrarna var ensamma på uppfostringens arena. 

På 1600-talet hade prästerna skyldighet att styra och övervaka föräldrarnas fostran av barnen 

(Gleichman, 2006). Efter folkskolereformen 1842 får skolan/läraren del av uppfostrings-

ansvaret (Lundgren, 2006). Senare kommer även läkaren in som expert i frågan om upp-

fostran (Gleichman, 2006). Under 30-talet handlar det om folkuppfostran och upplysning som 

ska ”tränga djupt ned i folkhavet” (Olsson, 1997). 

Men även äldre statliga offentliga utredningar har arbetat med föräldrastöd. I syfte att ge 

förslag på åtgärder har det kartlagts fakta och analyserats problem (Olsson, 1997), som sedan 

sextiotalet har gått ut på att ge föräldrar ökade kunskaper, möjlighet till kontakt med andra 

föräldrar och medvetenhet om samhälliga förhållanden (Bremberg, 2004). I en utredning från 
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90-talet framträder även andra särskilda grupper av föräldrar som behöver kompletterande 

stöd. I denna utredning, SOU 1997:161, byter man namn på föräldrautbildning till stöd i 

föräldraskapet (Bremberg, 2004). Här ser vi det som Foucault (2003) beskriver som 

normalisering, det vill säga ett maktinstrument som mäter avvikelser, bestämmer nivåer och 

fastslår specialiteter. Här grupperas föräldrar som unga, ensamstående, funktionshindrade, 

från andra länder, men även efter en tidsaxel som småbarnförälder och skol- och 

tonårsförälder. Dessa grupper anses ha brister som är i behov av kompletteringar. När vi 

väljer att titta på brister, så bekräftar vi och reproducerar dessa brister i relation till en 

förmodad normalitet (Hörnfeldt, 2003). 

Det finns således föräldrastöd i olika former, fast vi inte alltid använder just detta ord. Vi kan 

också betrakta föräldrastöd ur ett socialiseringsperspektiv, där föräldrastödet verkar som en 

samhällsstruktur som överför normer och värderingar (Moqvist, 1997). För att nå den önsk-

värda sociala utvecklingen kan föräldrastödet vara en form av social styrning som Olsson 

(1997) beskriver som ett grundläggande drag i det moderna samhället. 

Barns sviktande psykiska hälsa blir ett problem där Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 

2009) konstaterar att många barn och unga under senare år har utvecklat psykisk ohälsa. 

Problematisering kännetecknas av analys och omklassificering, men även av skapandet av nya 

kategorier och begrepp som i sin tur leder till interventioner för att förändra, styra och 

reformera samhället (Nilsson, 2008). Denna problematisering baseras på en kartläggning av 

vetandet om människan, där ”experter” producerar ny kunskap och nya sanningar, som sedan 

kan användas i styrningssyfte (Nilsson, 2008). 

Andra frågor att ställa för att förstå hur fenomenet föräldrastöd blir till är: Vad och vart ska 

föräldrastödet leda till? Vad har syftet med föräldrastöd varit, och är det idag? Att vi vill följa 

barnkonventionens artiklar 18 och 19 är ett svar. Historiskt sett har det handlat mycket om att 

öka befolkningstalet och stärka folkhälsan, det har setts som en lösning på sociala problem 

(Gleichmann, 2004; Olsson, 1997). Vidare ska det hjälpa mot förfelade uppfostringsmetoder, 

föräldern ska förstå och utföra sitt uppdrag på rätt sätt, använda rätt metod (Gleichmann, 

2004). 

Ett generellt föräldrastöd kan också ses som en riktningsangivelse för en önskad social 

utveckling vilken den än må ha varit eller är. Syftet med föräldrastödet kan också ses vara att 

minska och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga vilket ger samhällsekonomiska 

vinster. Föräldraprogram och föräldrautbildningar har lett till en bättre förmåga hos 

föräldrarna att hantera barns svårigheter. Samtidigt kan ett generellt föräldrastöd i form av 

föräldraprogram och utbildningar framhäva den normativa aspekten, där potentiella deltagare 

påminns om att andra föräldrar har deltagit och vilka de varit (White & Wellington, 2009). 

Det här hjälper till att stärka en enhetsbild om hur man bör vara som förälder t.ex. bilden av 

en förälder som deltar i föräldrautbildningar. Genom att ställa upp en sådan normalitetsnorm, 

påtvingar man andra ett ställningstagande (Hörnfeldt, 2003). 

Tanken med utbildningar är ofta att människor ska nå kunskap, men utbildning syftar också 

till att styra och förändra föräldrarnas kunskaper, attityder och färdigheter (Andersson, 2000). 
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Jag kan då tolka det som om man med föräldrautbildning vill styra föräldrarna mot rätt sorts 

kunskap. Att föräldrautbildning eller som det nu benämns föräldrastöd kan betraktas som en 

styrnings teknik som Foucault (2003) beskriver som mikrotekniker för att de inte verkar lika 

påtagliga och synliga. Genom att betrakta föräldrastöd som en maktmekanism med syfte att 

forma, leda och påverka hur föräldrar beter sig, bidrar ett generellt föräldrastöd till en starkare 

och dugligare befolkning, som antas ge staten en större produktivitet och styrka (Nilsson, 

2008). Men precis som dagens föräldrastöd baseras på frivillighet och valmöjlighet till 

individuellt stöd, har tankarna redan tidigare gått i samma riktning. Då gällde det kvinnorna, 

som frivilligt skulle ta till sig expert råden och sedan hjälpa sig själva (Berg, 2009). Här får vi 

en skymt av de tygeltag Foucault (2003) beskriver, där den disciplinära maktens huvuduppgift 

inte är att trycka ner kraften, utan att dressera den och på så sätt förstärka och utnyttja den. 

7.1 Föräldrarevolutionen 

Hur beskrivs då föräldern? Historien är en vandring som börjar med den okunnige föräldern, 

som av allt att döma är oförmögen att uppfostra sina barn. Föräldraskapet är moderskap, 

vilket inte ter sig naturligt, utan måste läras in. Vandringen fortsätter sedan till en förälder 

som är en lugn och nöjd mamma som tar råd och ser till att hålla hemmet trevligt och 

harmoniskt. Så småningom upptäcks fäderna, och därmed övergår föräldraskapet till att bli 

tvåkönat, men föräldrarna är fortfarande okunniga och osäkra. Vi vandrar vidare till 1980-

talet och finner föräldrar som är kompetenta nog att i alla fall själva avgöra vilken kunskap de 

behöver. 

Den gode föräldern träder fram och delar med samhället ansvaret om barnet (Gleichmann, 

2004). Föräldranormen har blivit lagom, lagom ung, lagom utbildad, lagom ordnad ekonomi 

och sociala förhållanden (Hörnfeldt, 2003). Föräldern har utvecklats från okunnig till 

resursstark, engagerad och kunnig, fullt kapabel att fatta beslut (Gleichmann, 2004). Men det 

är inte denna kunnige och resursstarka föräldern som framträder i det resultat jag kommit 

fram till. Visst framställs föräldern som kunnig och välinformerad, men problemen och 

svårigheterna med att vara förälder framhävs allt mer. Individen är visserligen kunnig och 

engagerad men föräldrar är osäkra och behöver hjälp att agera i rollen som förälder. Man 

skulle kunna säga att texten SOU 2008:131 problematiserar föräldern i syfte att som Nilsson 

(2008) skriver: styra, förändra och gripa in samhället. 

7.2 Drömföräldern 

Det finns föreställningar av hur föräldrar ska vara. Bara i detta uppsatsarbete dyker det upp en 

del föreställningar av hur föräldrar ska vara. En del av dem går ut på att vara bättre och mer 

av något, vi är inte tillräckliga som vi är, men trots det tillhör lagomföräldern också kategorin 

”drömföräldern”. Men inte att förglömma är den livsstrategi som Lundgren (2006) beskriver, 

den flexibla människan som månar om att vara rörlig och inte bli fast i ett fack, t.ex. 

föräldrafacket. Uppbyggandet av en bestående identitet är inte längre centralt, utan det är 

valfriheten. Ju större valfrihet vi kan visa upp, desto högre upp i hierarkin står vi. 
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7.3 Varför behöver föräldrarna stöd? 

Som resultat av analysen av SOU 2008:131 fann jag att det framhålls att föräldrarna påverkar 

barnen, och kan dessutom utgöra en riskfaktor i barnens liv. Föräldrarna ska därför göras 

kompetenta för att öka förutsättningarna för danandet av friska och välmående medborgare 

som inte medför kostnader för samhället i framtiden. Detta inte helt olikt andra tiders sätt att 

betrakta föräldraskapet där barnen skulle räddas från föräldrarnas dåliga inflytande. Föräldra-

skapet var ett samhällsuppdrag, där föräldern skulle använda sig av rätt metod för att barnen 

skulle bli friskare och sundare (Gleichmann, 2004). Upplysningsverksamhet och reformer 

(sedan 1800-talet har det på olika sätt arbetats för att stärka folkhälsan, öka befolkningstalen 

och förbättra levnadsvillkoren) skulle samkoordineras för att synen på familjeidealen skulle 

förändras. Olsson (1997) beskriver det som styrnings- och disciplineringsprocesser i syfte att 

förmå människor att tänka rätt och anpassa sitt levnadssätt till rådande befolkningspolitik och 

ekonomi. 

I resultatet framkommer att stödet till föräldrarna till största del är mer information och 

kunskap. Stödet ska byggas på föräldrarnas egna resurser och stärka deras tillit till sin egen 

förmåga genom att ge information anpassat individuellt efter föräldrarnas behov. Berg (2009) 

beskriver hur styrning skulle rikta in sig på människors fria vilja att ta till sig expert råd för att 

sedan hjälpa sig själva, ett komplement på individnivå av biopolitiska lösningar. Detta tycker 

jag framkommer genom analysen av SOU 2008:131, där det är den osäkra föräldern som lätt 

ska kunna få råd och svar på sina frågor, man måste bara välja det medium som passar en bäst 

i allt från familjerådgivning till telefonrådgivning och internetsidor. 

7.4 Vilka konsekvenser kan uppstå vid konstruktionerna? 

I analysen av SOU2008:131 framkommer att konstruktionen av begreppet förälder och 

användningen av begreppet föräldrastöd kan ses som en styrningsprocess. Förälderrollen har 

problematiserats. Vi måste förstå att det är ett problem att vara förälder för, som Reid, 

Webster-Stratton & Baydar (2004) skriver, måste man uppleva något som ett problem för att 

söka hjälp. 

I analysen framträder avvikande föräldrar. De framställs inte bara som föräldrar, utan de ingår 

i olika specifika grupper (ensamstående, funktionshindrade, utsatta osv.) vilket Foucault 

(2003) ser som en sätt att nå normalisering. Det menar han är en form av maktutövning. De 

avvikande ska inse att de är annorlunda, vilket då per automatik skulle kräva något slags stöd. 

För mig ger det bilden av det Olsson (1997) beskriver som social styrning, där SOU 2008:131 

är tänkt fungera som ett slags GPS för att få föräldrar att orientera sig mot den önskvärda 

sociala utvecklingen. 

En annan konsekvens av konstruktionen av föräldern som okunnig och i behov av stöd är de 

insatser som då kan föreslås – mer kunskap och utbildning, mer metoder och fler manualer – 

kanske till och med ett framtida föräldrakörkort eller ett evidensbaserat föräldraskap? Men 

varför man vill utbilda och sprida ännu mer kunskap till redan överinformerade föräldrar som 

har problem att sortera bland alla råd förstår jag inte. Jag kan heller inte riktigt se eller förstå 
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vilken slags förälder som eftertraktas när vi redan har välinformerade och engagerade 

föräldrar. 

Vi har länge velat ha bättre föräldrar och vill fortfarande ha bättre föräldrar och i princip 

använder vi oss av samma metoder som förr för att nå resultat, med den skillnaden att vi idag 

har tillgång till fler arenor och medier att nå ut med. Är det verkligen stöd i föräldrarollen och 

hjälp med att flexibelt beroende på situation växla mellan våra olika roller vad vi behöver? 

Kan verkligen ett samhälle, som i så hög grad kräver och genomsyras av krav på flexibilitet, 

samtidigt ge föräldrarna stöd i utformandet av en stabil föräldraroll? Är det verkligen en roll 

som är det centrala, är det inte snarare så att det är en stabil och kärleksfull personlighet som 

är förutsättningen för den säkra och kompetenta föräldern? Föräldrarollen beskrivs av 

Gustavsson (2004) som icke-rationell, där kärlek och disciplin kommer från en och samma 

person, där huvuduppgiften till stor del styrs av föräldrarnas egen livssyn och mål för att 

socialisera och fostra sina barn. 

Detta betyder inte att jag betvivlar att föräldrar behöver stöd, inte heller vill jag påstå att jag 

hittat ”sanningen”, men kanske kan mitt arbete bidra till funderingar om föräldrastöd på ett 

eller annat sätt. För mig har detta arbete bidragit till många tankar över mig som förälder och 

den verklighet jag påverkas av, men också kring metoder och forskning. Då jag innan 

uppsatsarbetets början inte visste mycket om konstruktioner, diskursanalys eller Michel 

Foucault, har det inte alltid varit så lätt att hitta en väg. Jag kunde ha möjligtvis ha valt en 

lättare ansats och t.ex. intervjuat en barnpsykolog för att få reda på vilka erfarenheter den har 

av föräldrar. Men det har varit fantastiskt spännande att ”bråka” om sanningar och 

verkligheter. 



29 

 

 

8 Litteraturförteckning 

Berg Annika (2009) Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, Folkhälsan och expertisen.  

Uppsala Studies in History of Ideas 39, Uppsala  

Bergström Göran & Boréus Kristina (2005) Textens mening och makt, metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Studentlitteratur, Lund 

Bremberg Sven (red.) (2004) Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av 

föräldrastöd. Statens folkhälsoinstitut R 2004:49  

Broberg Anders, Almqvist Kjerstin & Tjus Tomas (2003) Klinisk barnpsykologi – Utveckling 

på avvägar. Natur och Kultur, Stockholm 

Börjesson Mats (1997) Om skolbarns olikheter. Diskurser kring ”särskilda behov” i skolan – 

med historiska jämförelsepunkter. Skolverket, Stockholm 

Börjesson Mats & Palmblad Eva (red.) (2007) Diskursanalys i praktiken. Liber, Malmö 

Fairclough Norman (2005) Peripheral vision: Discourse Analysis in Organization Studies: 

The Case for Critical Realism. Lancaster University 

Foucault Michel (1984) ”The Order of Discourse” i Michael Shapiro (red.) (1984) Language 

and Politics. s. 109 NYU Press, New York 

Foucault Michel (1993) Diskursernas ordning, Symposium, Stehag 

Foucault Michel (2002) Sexualitetens historia, Band 1 Viljan att veta. Daidalos, Göteborg 

Foucault Michel, (2003) Övervakning och straff. Arkiv, Lund 

Foucault Michel, (2008) Diskursernas kamp. Symposium, Stehag 

Gleichmann Lee (2004) Föräldraskap mellan styrning och samhällsomvandling. En studie av 

synen på föräldrar och relation mellan familj och samhälle under perioden 1957-1997. 

(Studies in Educational Sciences 72) HLS, Stockholm 

Gustafsson Inga (2004) Det eviga projektet att göra föräldrar till bättre föräldrar. Psykisk 

hälsa 2, s. 135-154 

Hartman Sven (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Natur och Kultur, 

Falun 

Hellström Agneta (2004) Föräldrautbildning för föräldrar med barn med beteendeproblem. 

Psykisk hälsa 2, s.155-170 

Hörnfeldt Helena (2003). En konstruktion av det normala barnet, En intervjustudie med BVC-

sjuksköterskor och föräldrar i södra Stockholm. (Mångkulturellt centrum, Elanders Gotab 



30 

 

Liedman Sven-Eric (1998) Mellan det triviala och det outsägliga, blad ur humanioras och 

samhällsvetenskapernas historia. Diadlos, Uddevalla 

Lundgren Marianne (2006) Från barn till elev i riskzon. En analys av skolan som 

kategoriseringsarena. Växsjö University Press, Växsjö 

Merriam Sharan B (1994) Fallstudie som forskningsmetod. Studentlitteratur, Lund 

Moqvist Ingeborg (1997) Den kompletterade familjen Föräldraskap, fostran och förändring i 

en svensk småstad. Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet 

Nilsson Roddy (2008) Foucault – en introduktion. Égalitè, Lund 

Nordahl Thomas, Sorlie Mari-Anne, Manger Terje & Tveit Arne (2007) Att möta 

beteendeproblem bland barn och ungdomar – teoretiska och praktiska perspektiv. Liber, 

Stockholm 

Olsson Ulf (1997) Folkhälsa som pedagogiskt projekt – Bilden av hälsoupplysning i statens 

offentliga utredningar. Uppsala universitet  

Reid M. Jamila, Webster-Stratton Carolyn & Baydar Nazil (2004) Halting the Development of 

Conduct Problems in Head Stare Children: The Effects of Parent Training. Journal of 

Clinical Child and Adolescent Psychology 2004, vol. 33, nr 2, s. 279-291 

Riksdagen, 2011: www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1949:381 (hämtad 

den 24 maj 2011) 

Roth Klas (2006) Deliberativ pedagogik, radikal socialkonstruktivism och framgångsrik 

kommunikation. Pedagogisk forskning i Sverige 2006 Lärarhögskolan i Stockholm  

Rädda barnen, 2011: www.rb.se/vartarbete/barnkonventionen/Pages/langversion.aspx 

(hämtad den 24 maj 2011) 

Shulruf Boaz, O´Loughlin Claire & Tolley Hilary (2009) Parenting education and support 

policies and their consequences in selected OECD countries. Children and Youth Service 

Review 31 s. 526-532  

Skolverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut 2004:14 Tänk långsiktigt! En 

samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa. 

Socialstyrelsen, Lindesberg 

Socialstyrelsen, 2009: www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/ 

8495/2009-126-71_200912671.pdf (hämtad den 29 juni 2010) 

Sohlberg Peter & Britt-Marie (2009) Kunskapens former vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Liber AB, Malmö  



31 

 

SOU 2008:131 Föräldrastöd – en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och 

hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. www.regeringen.se/sb/d/10057/a/118980 (hämtad 

den 10 juni 2011) 

Statens folkhälsoinstitut, 2010: www.fhi.se/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-

halsa/Regeringsuppdrag/foraldrastod/ (hämtad 29 juni 2010) 

Stensmo Christer (1994) Pedagogisk filosofi – en introduktion. Studentlitteratur, Lund 

Sveriges regering, 2010: www.sweden.gov.se/sb/d/2461 (hämtad den 16 augusti 2010) 

Tideman Magnus, Rosenqvist Jerry, Lansheim Birgitta, Ranagård Lisbeth & Jacobsson 

Katharina (2005) Den stora utmaningen om att se olikhet som en resurs i skolan. Högskolan i 

Halmstad, Halmstad  

Trost Jan (2005) Kvalitativa Intervjuer. Studentlitteratur, Lund 

White Katherine M. & Wellington Larne (2009) Predicting Partipation in Group Parenting 

Education in an Australian Sample: The Role of Attitudes, Norms, and Control Factors 

Journal of Primary Prevent 2009 v30 n2 s.173-189 Springer 

Winther Jorgensen Marianne & Phillips Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod. 

Studentlitteratur, Polen 

Wyatt Kaminski Jennifer, Valle Linda Anne, Filene Jill H. & Boyle Cyntia L (2008) A Meta-

analytic Review of Components Associated with Parent Training Program Effectiveness. 

Journal of Abnormal Child Psychology 2008 36 s. 567–589 


