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Abstract 

The parental education groups are an activity that attracts the majority of all couples 

that awaits their first child. Therefore this is a forum with strong influence on the 

formulation of the parenting. The aim of the study was to examine how parental 

education within Swedish child health care, affects the construction and shaping of 

parenthood. We have also studied this from a gender perspective. The starting point 

for our understanding of parenting is that it is socially constructed. We have used the 

social constructivism as a comprehensive theory. Furthermore we have used 

Hirdman´s gender theory to understand the mechanisms that have influence on the 

construction of man and women in parenting. We have conducted qualitative 

interview studies with parents and nurses who have participated in, or have 

experience in leading parent education groups. In these interviews the parents stressed 

the community with other parents that occurred during the participation in the parent 

education group, as the most important part of the experience. This strengthens the 

image of the parent education groups as a forum where parenthood is constructed. 

During our interviews it also become clear that images of parenting that is being 

created often is different for men and women. We have also discovered that there 

seems to occur a conflict between parents expectations of the nurses expertise and the 

approach which the nurses conveys. The parents seek clear answers in terms of caring 

for their children, while the nurses try to empower the parents to believe in their own 

strength and knowledge. 

 

 
Nyckelord: Föräldragrupp, Föräldraskap, Genus, Socialkonstruktivism 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



3 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Problemformulering ................................................................................................... 4 

2. Syfte och frågeställningar .......................................................................................... 6 

3. Avgränsningar ............................................................................................................ 6 

4. Teoretiska utgångspunkter ......................................................................................... 7 

4.1 Socialkonstruktivism............................................................................................. 7 

4.2 Hirdmans genusteori ............................................................................................ 8 

5. Tidigare forskning ...................................................................................................... 9 

5.1 Män och kvinnors föräldraskap ......................................................................... 10 

5.2 Styrning av föräldraskapet ................................................................................. 14 

6. Metod ....................................................................................................................... 16 

6.2 Tillvägagångssätt ............................................................................................... 17 

6.3 Urval................................................................................................................... 19 

6.4 Uppsatsens tillförlitlighet ................................................................................... 20 

6.5 Etiska överväganden .......................................................................................... 22 

6.6 Arbetsfördelning ................................................................................................. 22 

7. Resultat och analys .................................................................................................. 22 

7.1 Man känner sig som en del i en gemenskap ....................................................... 23 

7.2 Förväntningar och förhållningssätt ................................................................... 24 

7.2.1 Expertrollen ................................................................................................. 25 

7.2.2 Kompetenta föräldrar .................................................................................. 25 

7.2.3 Konflikten mellan expertis och föräldrakompetens ..................................... 26 

7.3 Kvinnor och mäns föräldraskap ......................................................................... 27 

7.3.1 Man har ju rätt att gå ifrån ......................................................................... 27 

7.3.2 Både lika och olika ...................................................................................... 29 

7.3.3 Olika roller, olika behov? ............................................................................ 32 

7.3.4 Föräldraskap som moderskap ..................................................................... 33 

7.3.5 Kvinnor är ”föräldrar”, män är ”pappor” ................................................. 34 

8. Diskussion ................................................................................................................ 35 

Referenslista ................................................................................................................. 38 

Bilaga 1 ........................................................................................................................ 40 

Bilaga 2 ........................................................................................................................ 41 



4 

 

 

1. Problemformulering 

 

”Det har för befolkningskommissionen under dess arbete varit 

uppenbart, att samhället genom socialpolitiska åtgärder kan göra 

oerhört mycket för att lägga livet tillrätta för de mindre bemedlade 

flerbarnsfamiljerna” (Befolkningskommissionens slutbetänkande 1938. 

Ur Hirdman, 2000:9). 

Citatet ovan är hämtat ur en av de många utredningar som genomfördes i mitten av 

1900-talet beträffande reformer av människors vardagsliv. Den svenska 

välfärdspolitiken påbörjade här sin bana in i medborgarnas ”lilla liv”. Det handlar dels 

om konkreta reformer avseende bostäder, barnbidrag och mödrapenning men även om 

mer outtalade tankar kring hur barn bör fostras, hur hushållet bör skötas och hur 

maten ska lagas. Avseende detta talar Hirdman (2000) om en maktproblematik mellan 

samhället och dess medborgare. Medborgarna förväntas inordna sig efter det som 

formulerats av individer som anser sig besitta kunskap nog för att lägga andras liv 

tillrätta (Hirdman, 2000:9-16).  

 

Familjen har under 1900-talet varit starkt präglad av industrisamhället där mannen 

förvärvsarbetade och kvinnan tog ansvar för hem och barn. Numera har vi rört oss 

mot en inte lika tydligt polariserad tillvaro, men könsskillnaderna i förhållande till 

arbetsliv och familjeliv är fortfarande stora. Johansson (2009:26) menar att det 

fortfarande är kvinnorna som sköter den större delen av arbetet med hem och barn. 

Även Magnusson (2006) har i sin undersökning visat att föräldrar generellt sett har en 

traditionell uppdelning av föräldraskapet, där kvinnan tar det största ansvaret för 

barnen och också oftare talar om barnen som ”sina”. Hon menar vidare att 

föräldraskap specificeras av förälderns könstillhörighet och hon ställer sig frågande 

till om det överhuvudtaget går att tala om ”föräldrar” eller om det enbart finns fäder 

och mödrar (Magnusson, 2006:131,136).  

 

Under år 2009 har Statens folkhälsoinstitut fått ett regeringsuppdrag att förvalta 70 

miljoner kronor till kommunala föräldrastödsprojekt. Denna satsning har tillkommit 



5 

 

som ett resultat av den föräldrastödsutredning (SOU 2008/131) som genomförts och 

som ledde fram till en nationell strategi för utvecklat föräldrastöd – ”En vinst för alla” 

(Socialdepartementet, 2009).   

Föräldrastödsprojektet har delvis tillkommit som en fortsättning på det föräldrastöd 

som erbjuds via landstingets mödra- och barnhälsovård (Socialdepartementet, 2009). 

Föräldragrupperna
1
 bildas i regel på mödravårdcentralerna, för att sedan fortsätta i 

barnhälsovårdens regi då barnen har fötts. Upplägget för en föräldragrupp ser olika ut 

från kommun till kommun, men grunden är ett antal ledarledda träffar med möjlighet 

för föräldrarna att samtala kring frågor som rör barn och föräldraskap (Johansson & 

Jons, 2002:11). Bakgrunden till utredningen var regeringens oro för den tydligt 

negativa utvecklingen för barn- och ungdomars psykiska hälsa (Socialdepartementet, 

2009). Mycket tyder på att risken för psykisk ohälsa grundläggs i barndomen och att 

ett gott föräldraskap kan fungera som skyddsfaktor mot detta (Barnomsorgsgruppen, 

1980). Föräldragrupperna anses därför kunna bli ett viktigt redskap för att bryta den 

negativa trenden och förebygga problemet med psykisk ohälsa hos barn och 

ungdomar, vilket på sikt är en vinst för samhället (Socialdepartementet, 2009). 

 

Regeringens definition av föräldrastöd är: ”en aktivitet som ger föräldrar kunskap om 

barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker 

föräldrars sociala nätverk” (Socialdepartementet, 2009). Under 1978 utreddes 

verksamheten med föräldragrupper och ett år senare startades de första grupperna. I 

utredningen framkom att syftet med föräldragrupperna är att vara ett stöd för föräldrar 

i sitt föräldraskap. Enligt utredningen har föräldrastödet i huvudsak tre målsättningar 

(Barnomsorgsgruppen, 1980):  

 att öka föräldrars kunskaper om barns utveckling och behov 

 att skapa möjlighet till gemenskap och kontakt mellan föräldrar  

 att medvetandegöra föräldrar om samhälleliga faktorer som har betydelse för 

barns tillvaro. 

 

De två förstnämnda målsättningarna är främst relevanta under den första tiden som 

föräldrar och är därför de två huvudsakliga målen för föräldragruppsverksamheten. 

Utredningen har valt att lyfta fram nyckelorden kunskap och kontakt för att 

                                                 
1
 Föräldrastödet benämns i litteraturen dels som föräldragrupper och dels som föräldrautbildning, vi 

kommer fortsättningsvis använda oss av begreppet föräldragrupper. 
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symbolisera syftet med dessa mål. Den tredje målsättningen aktualiseras först när 

barnen är i förskoleåldern (SOU 1980:27). 

 

Regeringens satsning på föräldrastöd för upp ämnet föräldraskap på den politiska 

agendan. Det statliga föräldrastödet bidrar till att skapa arenor där bilder av hur ett 

gott föräldraskap bör se ut kan frodas. Genom denna satsning kan samhälleliga 

normer kring föräldraskap synliggöras och bidra till att konstruera och reproducera 

bilder av föräldraskap.  

 

Föräldragrupperna är en verksamhet som tilldrar sig en stor del av alla blivande 

föräldrar. Vi ser därför detta som ett forum med en stark påverkan på utformandet av 

föräldraskap. En ökad förståelse för vilken inverkan dessa normer har på föräldrar och 

deras relation till sina barn kan i mötet med föräldrar inom socialt arbete leda till ett 

bättre bemötande av de familjer som är i behov av extra stöd. Mot bakgrund av detta 

blir de statligt subventionerade föräldragrupperna ett intressant studieobjekt.  

2. Syfte och frågeställningar     

 

Syftet är att undersöka hur föräldraskap konstrueras och formas i de föräldragrupper 

som bedrivs av barnhälsovården.  

- Vad innebär nyckelorden kunskap och kontakt, som återfinns i målsättningen 

för föräldragruppsverksamheten, för utformningen av densamma? 

- Vilka bilder av föräldraskap skapas och upprätthålls inom 

föräldragruppsverksamheten? 

- Hur konstrueras kvinnor och män som föräldrar? 

3. Avgränsningar 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur föräldraskap konstrueras i de 

föräldragrupper som erbjuds genom barnhälsovården. Dessa riktar sig till gravida och 

nyblivna föräldrar fram till barnet nått ett års ålder. Därefter finns flera alternativ till 

andra manualbaserade föräldrautbildningar. Dessa är dock inte av intresse för vår 
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undersökning, då de föräldragrupper vi har studerat erbjuds till alla föräldrar. Vår 

geografiska avgränsning är inom Kalmar kommun.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

Utgångspunkten för vår studies förståelse av föräldraskap är att det är socialt 

konstruerat, skapat i det sammanhang vi befinner oss i. Det är en ständigt pågående 

process där samhället gemensamt skapar normer och regler kring föräldraskapet. 

Föräldragrupperna ser vi som en betydande roll i skapandet av den här 

konstruktionen. Vi avser använda oss av socialkonstruktivismen som en övergripande 

teori för att förstå vad dessa konstruktioner innebär och hur de påverkar 

föräldraskapet som fenomen. Vidare använder vi oss av Hirdmans genusteori för att 

förstå de mekanismer som har inverkan på konstruktionen av mannen respektive 

kvinnan inom föräldraskapet.  

 

4.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen
2
 kan ses om en teori som inte tar något för självklart. Teorin 

försöker förklara bakomliggande orsaker till vardagliga företeelser. Förklarat på ett 

annat sätt kan man säga att teorin lyfter fram "sanningen" bakom det omedelbara. 

Utgångspunkten i teorin är att de sociala handlingar som vi uppfattar som naturliga i 

själva verket är en konstruktion vi själva har skapat (Barlebo Wenneberg, 2000:10-

11).  

 

Förgrundsgestalter inom socialkonstruktivismen är Peter Berger och Thomas 

Luckmann och deras verk The social construction of reality – a treatise in the 

Sociology of Knowledge som gavs ut första gången 1966. De menar att verkligheten är 

socialt konstruerad och socialkonstruktivismens uppgift är att analysera de processer 

där detta uppträder . Tre centrala begrepp i Berger och Luckmanns teori är 

externalisering, objektivering och internalisering (Berger & Luckmann, 

1966:13,149). För att förklara dessa använder Barlebo Wenneberg (2000:71-72) 

exemplet att människor är benägna att skaffa sig vanor, som efter en tid sprider sig, 

                                                 
2
 Det finns två olika begrepp på teorin socialkonstruktivism och socialkonstruktionism. Dessa är olika 

beteckningar för samma teori. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:11). Vi har valt att använda 

socialkonstruktivism då detta tycks vara det mest frekvent använda.  
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externaliseras, till andra människor och institutioner skapas. När människor börjar ta 

dessa institutioner för givna har en objektivering ägt rum. När sedan människor växer 

upp i den här verkligheten lär de in dessa normer, de internaliseras.   

 

Det finns flera inriktningar under teorin, men man kan tala om fyra grundläggande 

premisser (Burr, 1995:2-5): 

 Teorin har en kritisk inställning till självklar kunskap och utgångspunkten är 

att det inte finns någon objektiv verklighet. Kategorier som exempelvis kvinna 

och man konstrueras av människor och är inte av naturen givna.  

 Vår kunskap om världen påverkas av vår historia och kultur. Barnuppfostran 

kan stå som exempel på ett samhällsfenomen som skiljer sig åt på olika platser 

i världen men som även förändras över tid. Den kunskap som produceras är 

påverkad av dessa faktorer, men även av sociala och ekonomiska faktorer som 

kön och klass.   

 Kunskap skapas relationellt genom sociala processer. I interaktion med andra 

människor skapas gemensamma sanningar och i denna skapelseprocess blir 

språket en central del.  

 Våra handlingar bestäms av våra olika sociala världsbilder. Den kunskap vi 

har tillägnat oss får konsekvenser för de handlingar vi väljer att utföra. En viss 

kunskap om ett fenomen gör vissa handlingar mer tänkbara än andra.  

 

Genom vår förståelse av världen som konstruerad genom mänsklig interaktion och 

kunskapsproduktion vill vi belysa hur denna process kan se ut och vad den kan 

innebära i förhållande till föräldraskap.  

 

4.2 Hirdmans genusteori 

Hirdman (2001) menar att begreppet genus kan förstås och användas för att se hur 

människor formas och formar sig till man och kvinna i en social process och vidare 

hur dessa formeringar gör avtryck i samhällets alla delar. Genus handlar således om 

mer än bara man och kvinna, det handlar om det vi kan förnimma vad beträffar 

föreställningar, myter och mönster som bildas kring könen (Hirdman, 2001:11-12).   
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Det "stereotypa genuskontraktet" grundar sig i den föreställningen att det finns ett 

"bör" mellan kvinnan och mannen. Med detta menar Hirdman att det finns en 

föreställning om att det finns biologiska förklaringar till vad kvinnan och mannen bör 

göra, vad som är "det naturliga". Grunduppfattningen om mannens förpliktelse 

gentemot kvinnan är att han bör försörja henne. I gengäld bör kvinnan inte lämna sin 

plats i hemmet, där det hör till hennes uppgift att sköta hemmets arbeten.  Begreppet 

"genuskontrakt" kan användas för att ringa in de strukturella och kulturellt nedärvda 

tvång som båda könen lever under (Hirdman, 2001:80-89). 

 

Genom historien och fortfarande idag, menar Hirdman (2001) att det finns en stark 

vilja hos människor att definiera vad som är en kvinna och vad som är en man. Att 

vara man är att vara norm och att vara man är därför per definition att inte vara 

kvinna. Hirdman menar att göra genus är att göra skillnad där ingen skillnad finns. 

Det är ett sätt att tänka där man skapar ett mellanrum mellan könen, mellan man och 

kvinna. Mänskligheten har skapat stereotyper av han och hon (Hirdman, 2001: 23-26). 

Detta mönster att hålla isär åskådliggörs symboliskt genom de aktiviteter som 

traditionellt förknippas med mannen respektive kvinnan. För kvinnan ingår omsorg 

om barn och hem, medan mannen sköter alla ”tyngre” sysslor.  Detta sätt att tänka 

bygger på motsatser och kontraster. Mannen och kvinnan anses således vara varandras 

motsatser som två helt skilda arter (Hirdman, 2001:35, 65-67). 

5. Tidigare forskning 

 

Forskning som berör föräldragruppsverksamhet är inte vanligt förekommande. Vi har 

därför inriktat oss på forskning kring män och kvinnors föräldraskap, barnhälsovård 

och familjens roll i välfärdssamhället. Vi upplever att det finns relativt mycket 

forskning som berör mäns föräldraskap, men att det inte forskas lika mycket kring 

kvinnors föräldraskap. Forskning inom fältet för socialt arbete har i huvudsak berört 

föräldraskap i förhållande till marginaliserade grupper vilket inte är fallet i vår studie. 

Vi anser dock att resultaten av denna forskning varit relevant för vår studie genom att 

den har gett värdefulla bilder av föräldraskap och bemötande av föräldrar.  
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Vi har valt att dela in den tidigare forskning som vi har använt oss av under två 

temarubriker - Män och kvinnors föräldraskap och Styrning av föräldraskapet. Under 

den första rubriken har vi samlat forskning som på olika sätt studerar föräldraskap ur 

ett genusperspektiv. Dessa avhandlingar har vi använt för att analysera vårt 

intervjumaterial utifrån skapandet av kön i förhållande till föräldraskap. Forskningen 

under den andra rubriken berör relationen mellan välfärdsamhället och dess relation 

till familjelivet.  

 

Vi vill också lyfta fram det som Petersson, Petersson och Håkansson (2004:82) 

redogör för i sin artikel What is good parental education? där resultaten från en 

intervjustudie som genomförts med föräldrar som deltagit i föräldragruppsverksamhet 

presenteras. Detta är en av få studier som företagits rörande föräldragrupper och syftet 

med studien var att få ta del av föräldrars erfarenheter och förväntningar i förhållande 

till de föräldragrupper som bedrivs av mödra- och barnhälsovården i Sverige. Studien 

har en utvärderande karaktär. 

 

Resultatet av studien visar att föräldrar är nöjda med verksamheten i förhållande till 

den kunskap de erhåller kring barns fysiska och psykosociala utveckling. De uttrycker 

dock en önskan om att i högre grad lyfta frågor som rör föräldrarollen, parrelationen 

och interaktionen mellan familjemedlemmarna. Det framkommer också att 

föräldrarna ofta oroar sig över sitt barns utveckling och om det som sker med barnet 

är normalt eller inte. Föräldrarna uppger också att de har känt förtroende för 

sköterskan som har hållit i träffarna, men att det hade varit önskvärt med en tydligare 

struktur och organisation i förhållande till träffarna och de ämnen som ska lyftas där. 

Faderns roll under föräldraträffarna tycks präglad av en känsla av utanförskap i 

förhållande till det som diskuteras (Pettersson et al, 2004:82-87). 

 

5.1 Män och kvinnors föräldraskap 

Birgitta Rydén (2004) redogör i avhandlingen När kvinnor och män får barn – ett 

psykologiskt och könsspecifikt betraktande av psykisk hälsa och ohälsa för hur man 

utifrån ett könsspecifikt perspektiv kan få ökad kunskap och förståelse av män och 

kvinnors psykiska hälsa och välbefinnande i samband med ett barns födelse (Rydén, 
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2004:57). Genom att göra intervjuer med blivande föräldrar/nyblivna föräldrar har 

hon studerat huruvida kvinnor och män får rätt kunskap i samband med barnets 

födelse och vad som är rätt kunskap i det sammanhanget. Genom att ta del av 

föräldrarnas egenformulerade frågor inför föräldraskapet kunde Rydén konstatera att 

män och kvinnor är lika engagerade i det kommande föräldraskapet och att deras 

tankar och frågor inför föräldraskapet är både lika och olika. Studien pekar på att 

kvinnors frågor i större utsträckning än männens rör förlossningen, medan männens 

frågor mer tangerar det kommande barnet, föräldraskapet och den egna rollen. Frågor 

om förlossningsförloppet, båda parternas psykiska mående efter förlossningen, 

utrustning och praktiska göromål kring barnet och graviditeten förenade dem. 

Resultatet kan enligt Rydén tolkas som att kvinnor och män var för sig använde sig 

utav gruppdiskussionerna i föräldragruppen för att stärka sin identitet i övergången till 

föräldraskapet. De frågor som gemensamt intresserade föräldrarna menar Rydén 

syftar till att gynna det gemensamma föräldraskapet (Rydén, 2004:58, 72-73).  I 

studien framkom att föräldrarna formulerade fler frågor än vad som vanligtvis berörs i 

föräldragrupperna och att det därför är av vikt att tydligare låta föräldrarna komma 

fram med sina önskemål om diskussionsämnen (Rydén, 2004:134-138).  

 

Lisbeth Bekkengen (2002) presenterar i avhandlingen Man får välja – om 

föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv sin studie om vad som 

påverkar män och kvinnors uttag av föräldraledighet och hur deras relation till arbete 

och familjeliv ser ut. För att uppnå detta syfte har Bekkengen (2002:13-14) intervjuat 

föräldrar. Hon konstaterar bland annat att det kan finnas svårigheter med uttag av 

föräldraledighet i förhållande till arbetsgivaren. Hon menar dock att problemen inte är 

större för män än för kvinnor, men den skillnad som finns i möjliga 

handlingsalternativ avgör huruvida det kan finnas hinder eller inte för 

föräldraledigheten. Det Bekkengen pekar på är att kvinnors föräldraledighet inte är 

förhandlingsbar i samma utsträckning som mäns och därför innebär den inte heller ett 

hinder för verksamheten på samma sätt. Detta handlingsutrymme som män har följer 

genom hela Bekkengens analys och blir synligt även i förhållande till relationen i 

hemmet (Bekkengen, 2002:186).  

 

Vidare menar Bekkengen att mannens handlingsutrymme leder till att kvinnan får en 

position som den huvudansvarige föräldern. Barnets bästa står alltid i centrum, och 
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barnets bästa är intimt förbundet med en norm som säger att barns bästa plats är i 

hemmet. Detta leder till att föräldrarna vill göra föräldraledigheten så lång som 

möjligt och när förskolestarten är ett faktum så vill man att barnet ska gå så korta 

dagar som möjligt. Konsekvenserna härav blir dock att det är kvinnan som den 

huvudansvarige föräldern som får se till att denna norm uppfylls trots att båda 

föräldrarna instämmer i att detta är det bästa för barnet. Mäns valfrihet och kvinnors 

anpassning till detta är således det mest centrala i de resultat som Bekkengen 

presenterar (2002:186-188). I Kvinnovetenskaplig tidsskrift publicerade hon 1999 en 

artikel vid namn Män som ”pappor” och kvinnor som ”föräldrar”. Dessa ord tycker 

hon fungerar som en bra beskrivning för hur män och kvinnors relation till sina barn 

ser ut enligt hennes studier (Bekkengen, 1999:43).  

 

Eva Magnusson (2006:11) har i sin undersökning Hon, han och hemmet – 

genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer, intervjuat 

kvinnor och män från Danmark, Finland och Sverige som lever i heterosexuella 

kärnfamiljer om sig själva, varandra, sina barn och deras sätt att organisera sin vardag. 

Hon undersöker genom dessa berättelser vad det innebär att vara en modern man eller 

kvinna, god förälder och ett jämställt par.  

 

Föräldraskap formas i samspel med de kulturella bilder och den förståelse av vad en 

mamma eller pappa är. Magnusson (2006) menar att dessa bilder varierar beroende på 

förälderns könstillhörighet och att det i västerländsk kultur är vanligt att man 

särskiljer män och kvinnor genom vad det är ”naturligt” för dem att göra. Eftersom att 

omgivningen fortsätter att befästa olika egenskaper som ”typiskt manliga” eller 

”typiskt kvinnliga” blir dessa egenskaper delar av vår identitet. Undersökningen visar 

att merparten av de intervjuade paren ansåg sig ha en traditionell uppdelning av 

föräldraskapet där kvinnan tog det största ansvaret för barnen och också oftare talade 

om barnen som ”sina”. Det förekom inga berättelser där uppdelningen var den 

motsatta. En ofta återkommande förklaring på denna uppdelning är just att det är 

”naturligt”. I dessa par framställs föräldraskap som detsamma som moderskap och 

moderskapet tycks vara den huvudsakliga innebörden i den kvinnliga könsidentiteten. 

Moderns närvaro i barnens vardag framställs av föräldrarna som självklar, medans 

faderns närvaro var önskvärd, men inte lika avgörande för barnets positiva utveckling. 

För männen framställs yrket som en större del av identiteten än föräldraskapet, de är 
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yrkesarbetande män som också har barn. I de par där fördelningen av sysslor kring 

barnen var mer jämn framkom ändå att kvinnan axlade rollen som huvudansvarig 

(Magnusson, 2006:132-148). 

 

I undersökningen framkom att det finns ett samband mellan hur fördelningen av 

hemarbetet ser ut och mönstret i könandet av föräldraskapet. De par som hade mest 

ojämställd fördelning av hemarbetet var också de som tydligast beskrev en åtskillnad 

mellan könen inom föräldraskapet. De par som hade en mer jämn fördelning av 

hemarbetet talade om föräldraskapet som mer könsneutralt. Även bland de par som 

hade ett mer könsneutralt förhållningssätt till föräldraskapet löd förklaringen ofta att 

det var det naturliga och det rätta (Magnusson, 2006:156-158).  

 

Maria Bangura Arvidssons (2003) avhandling Ifrågasatta fäder. Olika bilder av fäder 

till socialt utsatta barn belyser hur synen på fäder och deras relation till sitt eller sina 

barn kommer till uttryck i utredningsmaterial från socialtjänsten, vid intervjuer med 

socialsekreterare samt intervjuer med fäder till utsatta barn (Bangura Arvidsson, 

2003:80-81).       

 

Empirin ger motsägelsefulla bilder av fäder där de å ena sidan beskrivs som 

närvarande och till glädje för barnet, men å andra sidan så finns också beskrivningar 

av fäderna som oansvariga, våldsamma och i konflikt med barnets mor. Bangura 

Arvidsson har kunnat urskilja tre teman för vad ett gott faderskap bör innefatta; 

närvaro, ansvar och gränssättning (Bangura Arvidsson, 2003:276).  

 

Studien har även visat att det hos tjänstemännen fanns en kluvenhet mellan 

upprätthållandet av traditionella könsrollsmönster och fostrandet av den moderne 

fadern. De kriterier för bedömning som fanns baserades på traditionellt ”modrande” 

egenskaper och de var i huvudsak de samma för kvinnor och män. Studien visade 

dock att kraven på männen att uppfylla dessa kriterier inte var lika höga som för 

kvinnorna. I viss mån är fäderna frånvarande men Bangura Arvidsson pekar också på 

att den kvinnodominans och modersfixering som finns inom den sociala barnavården 

gör fäderna osynliga. Fäderna ifrågasätter sig själva och tycker att de får kämpa för att 

få vara aktiva och närvarande (Bangura Arvidsson, 2003:276-278).  
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5.2 Styrning av föräldraskapet 

Helena Hörnfeldt (2009) har i sin avhandling Prima barn, helt u.a - normalisering 

och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-2007 studerat journaler på 

utvecklingskontroller av barn från barnhälsovården och då främst 

fyraårsundersökningen. Utgångspunkten för avhandlingen var själva mötet mellan 

barnet, föräldrarna och institutionen och den identitetsskapande funktion det mötet 

har. Hörnfeldts avsikt är att ifrågasätta det självklara i fenomenet fyraårskontroll, dvs. 

studera hur det kommer sig att en sådan verksamhet är möjlig och ses som självklar i 

ett modernt samhälle och varför barns utveckling har blivit så viktig för samhället att 

kontrollera (Hörnfeldt, 2009:16). Förutom journaler och barnhälsovårdsdokument har 

Hörnfeldt även utfört intervjuer med sjuksköterskor verksamma inom 

barnhälsovården, samt observationer av fyraårskontroller (Hörnfeldt, 2009:38-39).  

 

Genom att anta ett historiskt perspektiv har Hörnfeldt i sin avhandling kunnat visa på 

både kontinuitet och förändring i barnhälsovårdens verksamhet. Vissa metoder och 

föreställningar är fortfarande centrala inslag i verksamheten, såsom regelbundna 

vägningar och mätningar av barnen, läkarundersökningar, vaccinationer och 

barnsjuksköterskornas hembesök. Barnavårdcentralerna är en arena för att förmedla 

medicinsk information och råd om barns skötsel och utveckling till föräldrar, men i 

första hand mödrar. Trots att barnhälsovården idag till större del utgörs av 

pedagogiskt och psykologiskt vetande om barns utveckling och beteende så har den 

medicinska kunskapen fortfarande det övergripande tolkningsföreträdet när det gäller 

att definiera barnets bästa. Normaliteten förmedlas, kontrolleras och befästs via 

barnhälsovårdens utvecklingskontroller och deras rådgivande och stödjande funktion 

(Hörnfeldt, 2009:252-258). 

 

Hörnfeldt menar att det inom dagens barnhälsovård finns en betoning på att barn och 

föräldrar är kompetenta. Den kompetenta föräldern förväntas vara uppmärksam, 

inkännande och mottaglig för barnets egna impulser och vilja. Det kompetenta barnet 

är en psykologisk tankemodell som beskriver barnets aktiva deltagande i sociala 

relationer. Hörnfeldts resultat har visat att när ett barn bedöms som 

utvecklingsmässigt avvikande av barnhälsovården ges antingen biologiska 

förklaringar eller så förklaras avvikelsen med bristande uppmärksamhet och stimulans 
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hemifrån. För barns positiva utveckling krävs således ett föräldraskap som ser till att 

barnet får stimulans. Huvudansvaret för barnen har på så vis individualiserats och 

förflyttats från välfärdsstaten till föräldrarna (Hörnfeldt, 2009:257-258). 

 

Lee Gleichmann (2004) disputerade med avhandlingen Föräldraskap mellan styrning 

och samhällsomvandling i vilken hon belyser hur relationen mellan familj och 

samhälle har sett ut mellan 1957 och 1997. Gleichmann har granskat journalkort från 

barnhälsovården, offentliga utredningar om föräldrautbildning, samt material från 

tidskriften Barnbladet. Syftet med studien är att undersöka hur synen på föräldrar 

kommer till uttryck i materialet, hur det förändras under den aktuella 

undersökningsperioden, samt hur relationen mellan familj och samhälle sett ut under 

denna tid (Gleichmann, 2004:22-25). 

 

I det undersökta materialet framträder det enligt Gleichmann tre huvudsakliga 

tankegångar. Det handlar om medborgaren som en viktig samhällsekonomisk resurs, 

om tron på medborgarnas utvecklingspotential, samt en föreställning om att det som 

staten måste forma hos medborgaren bör formas tidigt och i sin helhet. Dessa 

perspektiv innehåller både frigörande och disciplinerande element; relationen mellan 

samhället och familjen bygger på ett kontrakt där vissa förmåner för familjen 

berättigar staten viss insyn i familjernas livsvärld (Gleichmann, 2004:246-247).  

 

I slutet av 1970-talet startades de första föräldrautbildningarna vars främsta syfte då 

var att ge föräldrarna grundläggande kunskaper om barnets vård och skötsel, men 

också att på sikt även bidra till att föräldrarna ökade sitt samhällspolitiska 

engagemang. Barnhälsovården skulle här komma att fylla en funktion utifrån sin 

unika kompetens på området och sin erfarenhet av arbetet med barnfamiljer. Sedan 

dess har det skett en förändring såväl i begreppsanvändning som i synsättet på 

föräldrar. Under 1997 publicerades en ny statlig utredning och med den byttes termen 

föräldrautbildning ut mot ”stöd i föräldraskapet”. Föräldrarna beskrivs i den nya 

utredningen som kompetenta och de förväntas nu vara delaktiga i utformandet av det 

stöd de behöver. Det generella föräldrastödets huvudsakliga uppgift blir nu att stärka 

föräldrarna i sitt föräldraskap och i sin tilltro till sig själva. Barnhälsovården har blivit 

en central och viktig arena där familj möter samhälle (Gleichmann, 2004:244-253). 



16 

 

6. Metod  

 

I metodavsnittet kommer vi inledningsvis presentera vårt metodval. Därefter kommer 

vi att redogöra för tillvägagångssätt, bearbetning, urval och etiska överväganden. 

Slutligen följer ett avsnitt som berör vår arbetsfördelning under uppsatsarbetet. 

 

6.1 Metodval  

Det metodiska angreppsätt som är bäst lämpat för en studie avgörs av den typ av 

forskningsfråga man försöker besvara (Robson, 2002:80). Vår uppsats syftar till att 

undersöka hur föräldraskap konstrueras och formas i barnhälsovårdens 

föräldragrupper. För att besvara våra frågeställningar söker vi föräldrars och 

barnsjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av föräldragrupper och vad som 

förmedlas där. I undersökningar där syftet är att frambringa kunskap om människors 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter, är den kvalitativa intervjun ett 

värdefullt redskap (Denscombe, 2009:232). Vi har för vår uppsats valt att göra 

intervjuer med sex föräldrar som inom de närmste två åren bakåt i tiden, har deltagit i 

föräldragrupper. Vi har också genomfört två intervjuer med barnsjuksköterskor 

verksamma inom barnhälsovården och tillika gruppledare för föräldragrupper.  

 

För intervjuerna med föräldrar har vi valt en semistrukturerad typ av intervju, vilket 

innebär en relativt flexibel intervjumetod. För att säkerställa en god kvalitet på 

intervjuerna har vi upprättat en intervjuguide. Intervjuguiden är uppbyggd på teman 

snarare än direkta frågor, för att intervjupersonen ska få möjlighet att fritt resonera 

kring temat. Utefter detta får sedan respondenten styra riktningen på intervjun, varpå 

vi ställer följdfrågor (Robson, 2002:278). Den semistrukturerade intervjun har valts 

för att vi vill ha viss styrning på intervjun och för att säkerställa att vi får svar på våra 

frågeställningar, men samtidigt lämna utrymme för oväntade riktningar och nya 

upptäckter. Graden av struktur i en semistrukturerad intervju kan variera likt en 

glidande skala, vilket gör det troligt att intervjun kommer att pendla fram och tillbaka 

i sin utformning (Denscombe, 2009:235). Även för intervjuerna med 

föräldragruppsledare har vi upprättat en intervjuguide av semistrukturerad karaktär, 

men där formen ändock är något mer strukturerad. Eftersom föräldragruppsledarna 

har ett uppdrag i egenskap av sin profession kan vi på ett annat sätt mer tydligt ställa 



17 

 

frågor som är relaterade till verksamhetsmål och yrkesutövning. Våra intervjuguider 

finns som bilagor i slutet av uppsatsen.  

 

6.2 Tillvägagångssätt  

För att komma i kontakt med föräldrar att intervjua inledde vi med att sätta upp ett 

anslag på Norrlidens familjecentrum i Kalmar med en kort information om vårt 

uppsatsämne och att vi sökte föräldrar för intervju, samt våra kontaktuppgifter. Vår 

förhoppning var att detta skulle underlätta för oss när vi sedan tog kontakt med 

föräldrar som besöker familjecentralen och mer direkt frågade om det fanns intresse 

för medverkan. Genom att sprida information om vår uppsats hoppades vi undvika att 

de blev överraskade av vår förfrågan. Anledningen till att vi valde Norrlidens 

familjecentrum för vårt anslag är att vi båda är återkommande besökare där och vår 

förhoppning var att det skulle underlätta när vi tog kontakt. Vårt anslag mottogs 

mycket positivt av personalen på familjecentrum och de visade stort intresse för vår 

uppsats och valda ämne. Detta medförde att de gärna talade för vår sak med de 

besökande föräldrarna. Det var dock inte alltid helt enkelt att få kontakt med 

föräldrarna och vårt arbete för att finna intervjupersoner tog därför längre tid än 

förväntat. Några av de föräldrar vi tillfrågade kände sig osäkra på om de hade något 

att bidra med vid en eventuell intervju, medan andra uppgav att de helt enkelt inte 

hade tid. Vår uppfattning är att detta inte var något bra sätt att närma sig föräldrarna 

på eftersom vår förfrågan kan ha uppfattats som något påträngande. Vi fann också att 

det var mer effektivt att använda oss utav det kontaktnät av föräldrar vi själva och de 

intervjupersoner vi redan funnit hade. På det här sättet har vi fått kontakter med 

föräldrar som var intresserade av att medverka. För att intervjuerna inte skulle 

påverkas av vår eventuella anknytning till intervjupersonen har vi delat upp samtliga 

intervjuer mellan oss så att vi har intervjuat varandras "kontakter". 

 

Vi utgick ifrån att de flesta av de föräldrar vi skulle komma att intervjua skulle ha sina 

barn med sig vid intervjutillfället. Vi förberedde därför föräldrarna på att de måste 

avsätta gott om tid för intervjun i den händelse att det skulle bli många avbrott. Detta 

innebar att även vi måste avsätta mycket tid för varje intervju. Ytterligare ett skäl till 

att dela upp intervjuerna är att vi då undviker att hamna i en situation där 

intervjupersonen känner sig i osäker på grund av att vi är i numerärt överläge. Vidare 
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så är vår ambition att främst låta intervjupersonen styra riktningen på intervjun och 

intervjuupplägget är sådant att alla teman ska beröras, men är inte beroende av att alla 

frågor är med eller att de ställs på samma sätt. Detta är en fördel när vi väljer att dela 

upp intervjuerna mellan oss.   

 

För våra intervjuer med föräldragruppsledare ringde vi till de 

barnhälsovårdsmottagningar som finns i Kalmar kommun. Det var viktigt för oss att 

nå föräldragruppsledare från olika områden för att få olika perspektiv på 

verksamheten. Vi fick snabbt positivt gensvar. Vi har valt att inte göra förfrågningar 

hos Norrlidens familjecentrum, då vi båda själva har deltagit i föräldragrupper där, 

något som skulle kunna leda till en intervjusituation där vår förförståelse och den 

relation vi har skapat riskerar att stå i vägen för den objektivitet som kan förväntas av 

intervjuaren och därmed påverka undersökningsresultatet (Denscombe, 2009:246).      

 

Något som har varit väldigt centralt under våra intervjuer är var de ska äga rum. 

Holme och Solvang menar att miljön i vilken intervjun äger rum har stor inverkan på 

intervjuns kvalitet (Holme & Solvang, 1991:107). Vår strävan var att det ska innebära 

minsta möjliga besvär för föräldrarna att delta i intervjun. Samtliga av intervjuerna 

med föräldrar har skett i intervjupersonens hem och de har haft sina barn med. Detta 

har inte inneburit några problem, utan alla intervjuer har flutit på bra med endast 

några kortare avbrott. Detta har gjort att tidsåtgången för intervjuerna inte blev så stort 

som vi inledningsvis hade räknat med. Intervjuerna med föräldragruppsledare ägde 

rum på deras respektive arbetsplatser och kunde fortlöpa utan avbrott.   

 

En föräldraintervju har gjorts med ett gift par. Vi upplevde att det fanns en viss 

osäkerhet i att göra en parintervju, eftersom de två personernas olika åsikter riskerar 

att inte framkomma tydligt, särskilt om den ena personen är mer framträdande under 

intervjun. Denna intervju fick emellertid ett stort djup och en mångfacetterad bild av 

föräldragruppsupplevelsen genom intervjupersonernas interaktion med varandra. På 

så vis kunde deras respektive resonemang och upplevelser diskuteras och relateras till 

varandra. En annan fördel var att de kunde hjälpas åt att minnas händelser som ägt 

rum under föräldragruppen.  
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Samtliga intervjuer har med intervjupersonernas medgivande spelats in. Det har vi 

främst valt att göra för att säkerställa att vi får en fullständig dokumentation över det 

som sagts under intervjun. Vi har även gjort vissa kompletterande anteckningar som 

kan beskriva den icke-verbala kommunikationen eftersom en inspelning bara kan 

återge vad som har sagts under intervjun, men inget av kontexten runt omkring 

(Denscombe, 2009:259).  

 

Samtliga bandinspelningar från intervjuerna har skrivits ut i sin helhet och har endast 

korrigerats för att göra begripligt för läsaren vid citat. Efter att ha läst intervjuerna ett 

flertal gånger framträdde tydliga riktningar i materialet som vi har formulerat till 

teman. Till varje tema har sedan några illustrativa citat plockats ut. 

 

6.3 Urval  

Vi har alltså sammanlagt intervjuat sex föräldrar som deltagit i 

föräldragruppsverksamhet och två föräldragruppsledare. Inledningsvis förde vi 

diskussioner om huruvida vi ska intervjua föräldrar, föräldragruppsledare eller både 

och. Vårt val slutade vid att vi bestämde oss för att göra intervjuer med både föräldrar 

och föräldragruppsledare, men där tyngdpunkten ligger på intervjuer med föräldrar. 

Vårt syfte är emellertid inte att göra någon jämförande studie mellan deltagarnas och 

gruppledarnas berättelser, utan snarare att få ämnet belyst från två håll. Från 

föräldrarna har vi fått värdefulla beskrivningar av vad det innebär att delta i en 

föräldragrupp och hur det har påverkat deras föräldraskap. Genom att sedan lyfta in 

föräldragruppledarnas perspektiv på verksamheten har vi kunnat skapa en djupare 

förståelse för vårt undersökningsområde. Som yrkesverksamma inom 

barnhälsovården har deras berättelser bidragit till att ge en bild av de förutsättningar 

som finns för verksamheten. 

 

Vi har gjort ett så kallat icke-sannolikhetsurval, enligt metoden snöbollseffekten. 

Principen i denna typ av urvalsprocess är att en person hänvisar till en annan. 

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att forskaren kan använda förslagsställaren 

som en slags referens istället för att ta kontakt med tilltänkta intervjupersoner på ett 

mer opersonligt sätt (Denscombe, 2009:36-38). Som vi redogjorde för ovan i avsnittet 

om hur vi gått tillväga så fungerade detta väl för vår studie. Ett krav vi ställde på 
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urvalsgruppen med föräldrar är att det inte var mer än två år sedan de deltog i 

föräldragruppen för att de ska ha upplevelserna relativt färskt i minnet.  

 

Vi hade önskat att få fler män som intervjupersoner, då endast en av de sex 

intervjuade föräldrarna är man och den intervjun ägde rum tillsammans med hans fru. 

Orsaken till detta kan ligga i att verksamheten på öppna förskolan präglas av att fler 

mammor än pappor deltar, men också att det nätverk av föräldrar som vi byggt upp till 

stor del består av kvinnor. Vi upplever ändå att vi har fått en bra bild av pappornas 

deltagande i föräldragruppen genom att kvinnorna har förmedlat en berättelse för 

parets gemensamma diskussioner och upplevelser av att delta i föräldragrupper. 

Papporna har fått en stor och central roll i kvinnornas berättelser. Vi anser också att 

kvinnornas berättelser är viktiga i sig och inte enbart i relation till männens.  

 

Vi visste genom tidigare efterforskningar att upplägget för föräldragrupperna kan se 

väldigt olika ut. Med anledning av detta gjordes urvalet av barnsjuksköterskor från 

olika barnhälsovårdsmottagningar för att på så vis få mer varierande svar och 

berättelser av hur föräldragrupperna är uppbyggda och vad det finns för tankar och 

mål för verksamheten.  

 

6.4 Uppsatsens tillförlitlighet 

Trovärdigheten är avgörande för all forskning och därför är det viktigt att visa att den 

information som ligger till grund för undersökningen har samlats enligt ett erkänt 

tillvägagångssätt och metod (Denscombe, 2009:378). Vi har valt att skriva vår uppsats 

med en kvalitativ forskningsansats, vilket ställer krav på att vi tydligt redogör för de 

beslut vi har fattat under arbetets gång. I en kvalitativ intervjustudie kan inte 

trovärdigheten kontrolleras genom att upprepa tillvägagångssättet, då en intervju och 

situationen den äger rum i aldrig går att återskapa (Denscombe, 2009:379). Alvesson 

och Deetz (2000:86) poängterar vikten av att kritiskt reflektera över vilken kunskap 

kvalitativa intervjuer kan ge oss. En intervju kan ge oss subjektiva värderingar och 

möjliga tolkningar av vår omvärld, men det är först efter omsorgsfullt övervägande 

kring de normer för samtal som existerar, kontexten kring intervjun, samt samspelet 

mellan intervjuaren och intervjupersonen som vi kan använda informationen.  
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Denscombe (2009) menar att intervjuarens personliga identitet kan påverka resultatet 

av intervjun genom att intervjupersoner svarar olika beroende på hur de uppfattar 

intervjuaren. Det är i synnerhet ålder, kön och etnicitet som inverkar på hur villiga 

intervjupersonerna är att ge uppriktiga svar (Denscombe, 2009:244). I vår studie har 

det faktum att vi själva har många gemensamma nämnare med de föräldrar vi har 

intervjuat, såsom att vi själva är kvinnor i samma ålder och föräldrar, haft en viss 

inverkan på svaren. Vi upplevde att det ibland var svårt att få fullständiga svar 

eftersom igenkänningsfaktorn är hög och därför togs vissa saker för givet. Detta 

försökte vi kringgå genom att ställa följdfrågor för att fördjupa svaren. Dessutom har 

vi en viss förförståelse genom att vi själva har deltagit i föräldragruppsverksamhet. 

Det gör att vi på förhand är bekanta med hur verksamheten är strukturerad. Detta är 

något som vi under hela arbetets gång har fått förhålla oss till. Det som har varit 

viktigt i det förhållningssättet är att inte ta saker för givna eller att bli ”hemmablind”. 

Vi har arbetat med att ständigt ifrågasätta våra egna föreställningar och jobbat aktivt 

för att inte låta detta påverka resultatet i negativ riktning. Samtidigt har vår 

förförståelse varit positivt för undersökningen genom att vår erfarenhet har 

introducerat oss för ämnet.  

 

Att helt förhålla sig objektiv till materialet i en kvalitativ undersökning är svårt, då 

den information vi har samlat in naturligt blir en produkt av våra tolkningar. Vi har 

dock i möjligaste mån försökt att minimera vår påverkan gentemot våra 

intervjupersoner. Till att börja med har vi arbetat mycket med våra intervjuguider. 

Genom att lägga upp intervjuguiden för föräldraintervjuerna efter teman med endast 

några få underfrågor förebygger vi som intervjuare att vi fastnar i på förhand 

uppställda frågor och att intervjun därmed riskerar att tappa formen av ett samtal. Som 

inledning har intervjupersonen fritt fått berätta om föräldragruppen för att få igång 

samtalet, men också för att de ska få styra intervjuns riktning. Under varje tema har vi 

ställt upp en bred fråga som är formulerad på ett sådant sätt att den öppnar upp för fria 

tolkningar och berättelser i förhållande till temat. I vissa fall har vi undvikit att 

definiera vardagliga begrepp för att ge intervjupersonen möjligheten att själv få göra 

tolkningar. Vi tänker oss att detta i viss mån förhindrar att våra egna föreställningar 

påverkar intervjupersonen.  
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6.5 Etiska överväganden  

Våra etiska överväganden har gjorts i enlighet med de principer som finns uppställda 

av Vetenskapsrådet (2002). Intervjupersonernas medverkan bygger helt på frivillighet 

och deltagarna har fått tydlig information om att de när som helst har rätt att avbryta 

sin medverkan.  Vidare har intervjupersonerna fått ta del av studiens syfte innan 

intervjuerna har genomförts (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter på våra respondenter ska hållas 

konfidentiella och förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002:12). Vårt urval av intervjupersoner bygger på relationer och 

därför har vi tagit detta i särskilt beaktande vid framställningen av materialet. Dels 

måste vi vara särskilt aktsamma för att blotta någon genom citat, då det är troligare att 

någon kan känna igen sin väns uttalanden. Vi får inte heller riskera att påverka några 

av de relationer som finns mellan våra intervjupersoner negativt genom 

framställningen. Trots att vårt ämne inte är av direkt känslig karaktär, fick vi under 

några intervjuer ta del av djupt personliga berättelser och därför är det särskilt viktigt 

att värna om intervjupersonernas integritet och bemöta deras berättelser med respekt.  

6.6 Arbetsfördelning 

Vi inledde vårt arbete med att upprätta en tidsplan. Vi har arbetat med uppsatsen på så 

sätt att vi har setts vid ett par tillfällen i veckan för att gå igenom material, samt 

planera det fortsatta arbetet. Mellan dessa träffar har vi arbetat självständigt med att 

skriva på uppsatsens olika delar. Alla delar har vi således arbetat med gemensamt då 

texterna har bearbetats under våra träffar. Intervjuerna har vi som tidigare redogjorts 

för delat upp mellan oss. Vi står båda bakom uppsatsen i sin helhet. 

7. Resultat och analys 

 

Under följande avsnitt kommer vi, genom att redogöra för och tolka vår empiri, 

belysa hur våra intervjupersoners upplevelser av föräldragruppsverksamhet bidrar till 

att forma föräldraskap. Detta gör vi genom att lyfta fram ett antal centrala teman som 

sedan analyseras löpande. Alla våra intervjupersoner är anonyma och har därför fått 

fingerade namn. 
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7.1 Man känner sig som en del i en gemenskap 

Betydelsen av det sociala nätverk som föräldragruppen genererar är en återkommande 

berättelse bland våra intervjupersoner. Föräldrarna har inte bara träffats vid de 

organiserade föräldraträffarna utan har även umgåtts regelbundet under andra former. 

Denna kontakt har framförallt varit förbehållen mödrarna och vi vill under detta 

avsnitt belysa hur denna föräldragemenskap, eller frånvaron av densamma, är central 

när föräldraskap skapas och formas. Jessica och Elin beskriver hur betydelsefullt det 

har varit för dem att dela upplevelsen av att ha blivit förälder med andra i liknande 

situation.  

 

”Den betyder dels en trygghet tycker jag, att man alltid...man känner sig 

inte ensam. Man känner sig som en del i en gemenskap. Sen betyder den ju 

att man kan liksom om man har någon fundering sådär så kan man höra 

med de andra vad de tänker och tycker.” Jessica, 32 år 

 

”För det tycker jag är väldigt positivt att man har barn som är ungefär 

lika gamla och man går igenom samma sak och när man är precis 

nyförlöst och sådär med alla de glädjeämnena och problemen som det är 

också och oro sådär.” Elin, 32 år 

 

Ovanstående citat belyser hur de sociala relationer som utvecklats i förhållande till 

föräldraskapet blir viktiga för att spegla sin egen upplevelse i andras. Vi menar att 

mödrarna på detta sätt formar sig och sitt föräldraskap i interaktionen med varandra. 

Men de formar inte bara sitt eget föräldraskap utan även männens. Så här säger 

Louise och Jessica om huruvida papporna också har fortsatt att träffas efter 

föräldragruppens slut. 

 

”Nej, det har de inte. Fast vi mammor har diskuterat det. Att de borde gå 

på afterwork eller träffas, så kunde vi mammor träffas.” Louise, 27 år 

 

”Nej det gör de inte. Vissa gör det säkert, men det är ju också en sån sak 

som att det är en liten spridning i, naturligtvis i ålder och intressen och 

sådana saker. Vi som…alltså mammorna, vi har ju barnen gemensamt så, 

så då är det ju naturligt att man träffas på dagarna och pratar ju väldigt 

mycket om barnen naturligtvis. Det känns kanske lite mer naturligt på 

något sätt.” Jessica, 32 år 
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Genom mödrarnas berättelser får vi veta att fäderna inte har fortsatt att ses bortom de 

organiserade föräldraträffarna. Mödrarna tycks dock ta ett ansvar för att detta antingen 

ska ske eller för att ge förklaringar till varför det inte sker. Louise uttrycker att 

mammorna har en önskan om att även papporna ska fortsätta att utveckla relationer 

sinsemellan men dessa relationer tycks inte ses som beroende av föräldraskapet eller 

barnens närvaro. De tycks snarare vila på andra grunder, vilket stärks av Jessicas 

uttalande om att männen skiljer sig åt avseende exempelvis ålder och intressen.   

 

Föräldrarnas gemenskap åskådliggör betydelsen av en förståelse av föräldraskap som 

socialt konstruerat. Burr (1995) menar att kunskap skapas genom interaktionen mellan 

människor och är beroende av det sammanhang de befinner sig i (Burr, 1995:3). 

Föräldragrupperna kan således ha en betydande roll i skapandet av normer och 

värderingar kring föräldraskap genom de sociala relationer som träffarna ger upphov 

till. Mammorna beskriver föräldragruppen som väldigt betydelsefull. De utnyttjar 

detta sociala nätverk till att lyfta funderingar och frågor som de har rörande barn och 

föräldraskap och flera framhåller hur viktigt det är för dem att träffa människor som 

befinner sig i en liknande livssituation. Relationerna mellan i huvudsak mödrarna har 

haft en inverkan på deras föräldraskap. Detta har upplevts positivt av mödrarna men 

vi menar att det också kan finnas en baksida med att spörsmål kring barnen avhandlas 

inom en så snäv krets. Föräldrarna fostras genom interaktionen in i en normalitet 

avseende föräldraskap som utestänger andra möjliga bilder av vad föräldraskap kan 

innebära. Hörnfeldt (2009:15) menar att normalitetsbegreppet har dubbel innebörd 

genom att det dels beskriver det som är vanligast förekommande, men också att det 

blir styrande på så sätt att det blir det eftersträvansvärda.  

 

7.2 Förväntningar och förhållningssätt 

Vi vill här belysa den syn på föräldrar och föräldragruppsledare som föreligger inom 

föräldragruppsverksamheten, utifrån den skiftande syn på föräldrar och deras förmåga 

att fostra sina barn som samhället har haft. Föräldrars syn på föräldragruppsledare 

som ”experter” står i kontrast mot det förhållningsätt som framhåller föräldrarnas 

egen kompetens.  
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7.2.1 Expertrollen 

Föräldrar tycks ha en önskan om att erhålla information och rätta svar på hur de ska 

göra i förhållande till sitt barn. Detta leder till en syn på föräldragruppsledare där de 

uppfattas som ”experter” på allt som rör barn. 

 

”Alltså vi ses som experter det kan man aldrig ta bort, vi ses som experter.” 

Mona, föräldragruppsledare 

 

”Så man vill ju suga ut av deras erfarenhet, de som kan saker och ting om 

barn och det är ju bara de som sitter på vad som är det vanligaste och sådär” 

Jessica, 32 år 

 

Den syn på föräldragruppsledaren som expert, som både Mona och Jessica ger uttryck 

för kan relateras till införandet av föräldrautbildning i början 1980-talet som 

motiverades i statliga utredningar av föräldrars bristande kompetens i frågor som rör 

barn och deras utveckling. Barnhälsovården skulle här komma att fylla en funktion 

utifrån sin unika kompetens på området och sin erfarenhet av arbetet med 

barnfamiljer. Det sågs som självklart att alla föräldrar genom föräldrautbildning 

behövde få del av detta (Gleichmann, 2004:246-253).  

7.2.2 Kompetenta föräldrar 

I samband med publicerandet av en statlig utredning kring föräldrastöd 1997 skedde 

en förskjutning i perspektiv och med den förändrades synen på föräldrar 

(Socialdepartementet, 1997). Den generella föräldrautbildningen kom således att 

inrikta sig på att stärka föräldrarnas tilltro till sig själva. Detta exemplifieras av det 

som Mona och Louise säger om föräldragruppsledaren förhållningssätt vid träffarna. 

 

"Det är ju att de ska känna sig att de duger som föräldrar och stärka dem i 

föräldraskapet". Mona, föräldragruppsledare 

 

"Hon försökte väl också prata att, det är vi som föräldrar som, alltså ska 

känna efter vad vi vill, det finns ju inga lagar som säger: du ska göra såhär 

och såhär ska det va, utan att man själv ska känna efter, alltså, vad vill mitt 

barn? Hur vill den ha det och vad är det barnets trygghet och behov och allt 

såhär". Louise, 27 år 
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Numera framhålls således valfrihet och personlig autonomi som centrala begrepp 

(Gleichmann, 2004:246-253). I Kalmar län har det beslutats att 

föräldragruppsverksamheten ska drivas enligt förhållningssättet International child 

development programmes (ICDP), även kallat vägledande samspel. Det är ett program 

utvecklat av Karsten Hundeide och professor Henning Rye, båda vid Oslo Universitet. 

Syftet med programmet är att ge stöd åt föräldrar i deras föräldraskap och i det sociala 

samspelet med barnet (www.icdp.se) och stämmer väl överens med det synsätt på 

föräldern som framkommer i regeringens utredning från 1997. Här framhålls 

förälderns och barnets egen kompetens och förmåga. Att detta förhållningssätt har 

implementerats i föräldragruppsverksamheten framkommer tydligt i vårt material 

både från föräldrar och föräldragruppsledare. Även Hörnfeldt (2009) menar att det 

inom dagens barnhälsovård finns en betoning på att barn och föräldrar är kompetenta 

och de förväntas vara uppmärksamma, inkännande och mottagliga för barnets egna 

impulser och vilja. Huvudansvaret för barnen har på så vis individualiserats och 

förflyttats från välfärdsstaten till föräldrarna (Hörnfeldt, 2009:257-258).  

 

7.2.3 Konflikten mellan expertis och föräldrakompetens 

Flertalet av de föräldrar vi har intervjuat har beskrivit en frustration över att inte 

kunna få "raka och tydliga svar" på sina frågor. De förväntar sig att föräldraträffarna 

ska generera viss kunskap och blir besvikna när de inte får den information de söker.  

 

"[...]de har väl det som riktlinje, ibland är det lite sådär att man märker att 

de, "ja det är väl mycket upp till oss, ja det kan variera, det är olika", ibland 

så förväntar man sig ett svar, att det ska finnas ett rätt svar på en fråga, men 

det är lite sådär svävande ibland kan jag uppleva det som". Elin, 32 år 

 

"Känslan är väl att det blir mer diskussion än att det är konkreta svar. Och så 

är det väl, för det känns liksom som att allting man frågar och undrar över är 

”normalt”. Och så är det väl säkert att mycket är helt normalt med barn och 

alla barn är olika och alltihopa det där, men det hör man ju för varje fråga 

man ställer så får man ju det svaret" Jessica, 32 år 

 

Den spänning som har uppstått mellan de behov som föräldrarna uttrycker och 

föräldragruppsledarnas förhållningssätt är intressant. De tycks stå på väldigt olika 

positioner i förhållande till syftet med föräldragruppsverksamheten. Synen på 
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föräldrar som kompetenta verkar i någon mån ha skapat osäkerhet hos föräldrarna, 

snarare än den trygghet i föräldraskapet som man haft för avsikt att förmedla. 

Föräldragruppsledaren är ofta yrkesverksam som barnsköterska vilket gör att tilltron 

till hennes kompetens är stor och föräldrarna vill komma i åtnjutande av dennes 

yrkeserfarenhet. Vid träffarna bygger föräldrarna upp förväntningar på vad sköterskan 

ska kunna förmedla och när föräldrarna sedan möts av motfrågor snarare än svar, så 

uppfylls inte dessa förväntningar. Detta leder till en frustration hos föräldrarna och en 

känsla av att inte få lära sig allt det som man önskar vid föräldraträffarna. 

7.3 Kvinnor och mäns föräldraskap 

Det har under våra intervjuer blivit tydligt att det skapas bilder av föräldraskap inom 

föräldragruppen och att dessa bilder ofta är olika för man och kvinna. I det här 

avsnittet kommer vi att belysa konstruktionen av det könade föräldraskapet. Genom 

våra intervjupersoners berättelser framträder olika bilder av egenskaper som 

förknippas med mannen respektive kvinnan när de antar en identitet som förälder. 

Dessa ideal förmedlas på olika sätt inom föräldragruppen dels genom gruppledaren, 

men framförallt genom föräldrarna själva.  

 

7.3.1 Man har ju rätt att gå ifrån 

Föräldrarnas deltagande i föräldragruppen var något som det återkommande 

berättades om i intervjuerna. Föräldrar deltar i hög utsträckning i 

föräldragruppsverksamheten och som blivande förälder har man rätt att ta ut ledighet 

med föräldrapenning för att delta vid dessa träffar. För mammorna är deltagandet 

viktigt och de prioriterar att kunna delta vid varje tillfälle. I den mån någon uteblir så 

är det oftast papporna som inte kan närvara.  

 

”…jag tror att mammorna har nog varit med varje gång, men det har ju inte 

papporna varit […] Johan till exempel har ju inte kunnat på grund av jobbet 

vara med varje gång och det är ju en skillnad i mamma- och papparoll på det 

sättet” Jessica, 32 år 

 

Josefin beskriver det på liknande sätt. Till skillnad från Jessicas föräldragrupp som 

startade kl 16.30 på eftermiddagen så genomfördes hennes föräldragrupp på 

förmiddagar vilket kan ha försvårat deltagandet:  



28 

 

 

”[…] sen ibland var papporna med och ibland kunde ju de kanske inte få 

ledigt från jobbet och såna grejer heller […] Visst de har ju rätten att gå 

ifrån, men det är ju inte alltid de kan. För Jakob började nytt jobb…” Josefin, 

24 år 

 

Båda dessa citat beskriver hur fädernas arbetsvillkor inverkade på deras möjlighet att 

närvara vid föräldraträffarna. För de blivande mammorna verkar detta dock inte vållat 

några bekymmer. Jessica berättar att mammorna har varit med vid varje tillfälle och 

även om vissa kvinnor har möjlighet att vara lediga en tid innan förlossning så var de 

flesta av kvinnorna fortfarande yrkesverksamma. Inte heller Josefin talar om att 

mödrarna uteblev från träffarna trots att de hade en yrkesmässigt mer besvärlig tid på 

dagen för att närvara i föräldragrupp. 

Som motpol till dessa beskrivningar så ger Andrej en annan bild av möjligheten att 

som pappa närvara på föräldraträffarna. 

 

”Det var inget problem på jobbet att säga att jag har föräldragrupp. Inget 

snack om det.” Andrej, 40 år 

 

Deltagandet i föräldragruppen är ett exempel som visar på tydliga skillnader i 

förväntningar på män och kvinnor som föräldrar. Även om männen och kvinnorna gör 

samma prioritering för att kunna delta i föräldragruppen så förväntas det vara svårare 

för mannen att komma ifrån arbetet, liksom det finns en förväntning att kvinnan ska 

delta vid varje tillfälle. Diskussionen ovan belyser att männens frånvaro kan vara ett 

antagande om hinder snarare än ett reellt sådant. Kvinnorna har inte upplevt några 

problem med att få ledigt för att delta vid föräldraträffarna. Bekkengen (1999:36) talar 

om antaganden om hinder för att ta ut föräldraledighet där en negativ syn från 

arbetsgivaren på mäns föräldraledighet förmodas leda till minskat uttag av 

föräldradagar för pappor. Bekkengen menar dock att den forskning som finns på 

området har studerat mäns upplevelser av hinder och att den redogör för väldigt få 

konkreta situationer där arbetsgivaren har försvårat för män att ta föräldraledigt. Mot 

bakgrund av detta menar hon att det inte är styrkt att det finns några egentliga hinder 

för mäns föräldraledighet kopplade till arbetslivet.  
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7.3.2 Både lika och olika 

Den typ av frågor som föräldrarna har ställt under föräldragruppsträffarna är 

intressanta att studera då de synliggör några av de föreställningar som finns kring män 

och kvinnors olikhet och könsspecifika roller beträffande föräldraskap. Flera av våra 

intervjupersoner har beskrivit de olika typer av frågor och funderingar som kommer 

med föräldraskapet. De beskriver att både mammor och pappor ställer frågor under 

föräldragruppsträffarna i ungefär samma utsträckning. För pappan framträder två 

parallella bilder av de frågor och tankar han har inför föräldraskapet. Dels finns 

beskrivningar av att papporna intresserar sig mer för praktiska frågor kring barnet 

såsom val av vagn, koppla ur airbag i bilen och renovera huset. 

 

" För mig var det viktigt, vi hade varje gång lite tid med killarna och vi kunde 

prata om såna tekniska saker. Vi pratade mycket vad vi vill ha och såna saker. 

Det var lite sån, vad heter det, inte tävling men ”Åh vi köpte, vi köpte, och 

vagn och så. Vilken?” Vi pratade också om vad vi kan göra med bilar om de 

har airbag fram, så måste man stänga av den. Eller byta bil." Andrej, 40 år 

 

Det framkommer också bilder av att pappans engagemang i föräldragruppen och de 

frågor han ställer där även antar en mer känslomässig karaktär. Det här ger en bredare 

och mer dynamisk bild av pappans roll, inte bara som familjeförsörjare utan även som 

emotionellt engagerad i sitt barns liv.   

 

" Nej, men det var väl i så fall mer...en pappa då som kanske undrade just att 

barnet skrek mycket på kvällen och hade väl också någon period när det bara 

var mamma som gällde och bröstet, att när han kom till honom så skrek han. 

Så undrade han väl "är det något fel på mig som pappa eller är det någon fas 

eller så som barnet går igenom". Louise, 27 år 

 

På frågan om hon upplevde stor skillnad på frågorna mellan män och kvinnor svarar 

föräldragruppsledaren: 

 

"Nej egentligen inte. Men är det för mycket, blir papporna för aktiva då blir 

det väldigt mycket prat om flytta, husbygge, leta tomt, renovera". Mona, 

föräldragruppsledare  
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”[…]om man jämför med andra pappor så tror jag nog att man pratade 

ganska mycket om papparollen ändå relativt sett. För det är några killar ändå 

som är väldigt, alltså funderande typer om man säger så” Jessica, 32 år 

 

Pappornas frågor och aktiva deltagande i föräldragruppen beskrivs av alla som ett 

positivt inslag, men är långt ifrån lika självklart som mammornas roll i 

föräldragruppen. Citatet från Jessica beskriver hur hon anser att pappor vanligen är 

och att några av männen i hennes föräldragrupp inte tillhörde den normen.  Även 

föräldragruppsledaren Mona visar att det finns tydliga förväntningar på vad pappans 

roll är och att pappan endast har ett begränsat utrymme att agera inom ramen för vad 

pappor bör vara.  

 

I intervjupersonernas berättelser framträder också en bild av kvinnans roll i 

föräldragruppen. Kvinnorna förväntas besitta eller vara intresserade av en viss typ av 

kunskap som skiljer sig från det som förväntas av männen. När föräldragruppsledaren 

Jill beskriver att pappor ställer mycket frågor, exemplifierar hon detta, då de frågor 

som pappor ställer är sådana som mödrar redan förväntas veta svaret på.  

 

”När papporna är med är det väldigt mycket frågor om allting. De vill veta 

precis samma saker som mammorna kanske redan vet om, men då ställer de 

dom frågorna.” Jill, föräldragruppsledare 

 

"Jag kan ju inte uppleva att papporna frågade så mycket om just att "när ska 

man börja med den maten och hur ofta ska de äta", alltså just de här sakerna 

som man som mamma kanske har koll på eller så". Louise, 27 år 

 

En möjlig förklaring till att föräldrarna upplever olikhet i frågor och funderingar kan 

ligga i det bemötande som föräldragruppsledarna har gentemot föräldrarna. En 

mamma berättar om hur hon upplever att föräldragruppsledaren bemöter frågor och 

funderingar från föräldrar på olika sätt beroende på om det är mamman eller pappan 

som undrar. Hon upplever att en fråga från modern tas på större allvar än om samma 

fråga kommer från fadern. Då bemöts den på ett lite mer ”lättsamt” sätt.  

 

”Men just om man som mamma frågade så blir det mycket tips och råd och 

gör så här, men inte om en pappa.” Louise, 27 år 
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En vanligt förekommande beskrivning som är starkt förknippad med mödrarna är 

deras känslor av oro. Oron rör frågor om barnet och dess välmående och utveckling, 

men också känslor av osäkerhet inför det egna föräldraskapet. Detta yttrar sig i 

föräldragruppen framförallt genom att mammorna söker bekräftelse på att det de gör i 

förhållande till barnet är rätt. 

 

"Men det är ju mycket just, alltså mat och sömn och rutiner, alltså man vill 

gärna, på något sätt vill man ju veta om man gör rätt eller fel...men det var 

väl mest det vi diskuterade kring föräldrarollen är att: kommer man bli en bra 

förälder? Kommer man klara av det och kommer man göra saker rätt?" 

Louise, 27 år 

 

Det tycks också som att de söker en mer djupgående bekräftelse på att det 

känslomässiga engagemang som de investerar i sina barn är av rätt karaktär.  

 

"Ja det gör man ju ständigt tycker jag, alltså varje dag har jag sådana tankar 

och funderingar. Ja, hur man gör det på bästa sätt, ja hur man ska vara en 

bra mamma och förebild." Elin, 32 år 

 

”Alltså jag tänkte inte på det innan eller förstod väl inte innan att det kunde 

medföra så mycket oro och känslor i hjärtat på det sättet.” Jessica, 32 år 

 

Beskrivningarna ovan indikerar att föreställningen om män och kvinnors olikhet och 

de förväntade frågor som följer med den, troligtvis är större än den verkliga 

skillnaden. Både kvinnor och män tycks vara intresserade av praktiskt inriktade 

frågor, men framförallt känslomässigt betonade frågor. Likt vår studie visar Rydén 

(2004) att män och kvinnors frågor och tankar inför föräldraskapet är både lika och 

olika. Det som förenar dem är frågor kring förlossningsförloppet, psykiska reaktioner 

hos båda parterna när man blir föräldrar, utrustning och praktiska arrangemang kring 

barnet, samt graviditeten och fostrets utveckling. Studien visar också att män och 

kvinnor har lika många faktamässiga frågor, men också frågor om hur man kommer 

förändras som person när man blir förälder. De skillnader i frågor och tankar som 

framkom i undersökningen är att kvinnorna ställde fler frågor om själva födandet, 

omständigheter kring förlossningen, val av förlossningsklinik och amning. Männen 

ställde betydligt fler frågor kring det nyfödda barnet, om parrelationen när ett barn 

föds och om föräldraskapet. Vidare säger Rydén att både männens och kvinnornas 
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frågor var av meningsskapande karaktär, men att kvinnornas frågor i större 

utsträckning var faktamässiga, medan männens frågor var mer inriktade på praktiska 

ting och relationen till barnet och partnern (Rydén, 2004:65-66).  

 

7.3.3 Olika roller, olika behov? 

Ett centralt arbetssätt i föräldragrupperna har varit att under diskussioner dela gruppen 

och låta kvinnor vara för sig och män för sig. Skälet till detta tycks ha varit att 

föräldragruppsledarna upplevt att föräldrarna har behov av denna uppdelning.  

 

”Ibland händer det att man gör så att man delar på gruppen så att de får 

prata var och en för sig om sina speciella grejer de har de vill prata om just 

då. Men det är ju en familj, de ska bli...man måste ju prata ihop sig, jag menar 

en familj måste ju hitta sitt sätt att va föräldrar på[...] annars tror jag det är 

viktigt liksom att man som gnor ihop dem på nåt sätt.” Mona, 

föräldragruppsledare 

 

Föräldragruppsledaren Mona beskriver ovan hur hon ser på att dela gruppen efter kön. 

Hon tycks uppleva en kluvenhet i förhållande till detta där hon å ena sidan kan se att 

detta uppfyller ett behov som finns hos föräldrarna men hon anser å andra sidan att 

det är viktigare att man sammanfogar föräldrarna som ett par.  

 

Louise beskriver hur det kunde bli när diskussionerna fördes i könsspecifika grupper 

respektive blandade grupper. 

 

”De har inte pratat lika mycket om föräldrarollen och om just vänta barn just 

som vi gjorde när vi har diskuterat, utan det kunde vara mycket fotbollssnack 

och jobbsnack och lite sånt annat […] Sen kan jag ju tänka att när vi var 

blandade en gång då var det ju bara föräldrasnack, då var det inget snack om 

fotboll eller jobb.” Louise, 27 år 

 

Flera föräldrar beskriver att de hade önskat fler gemensamma diskussioner med både 

mammor och pappor även om vissa uppger att det finns saker som kvinnor helst talar 

med kvinnor om och vice versa. Det Louise berättar visar också på att könsspecifika 

diskussioner inte alltid fungerat så bra vad det gäller att föra diskussioner relaterade 

till föräldraskap.  
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Vidare verkar könsspecifika grupper ibland varit en förutsättning för att pappornas 

känslor skulle kunna lyftas. På en fråga om hur föräldragruppsledarna gjorde för att 

stimulera fäderna till att prata om sina känslor inför förlossningen svarar Josefin så 

här:  

 

”Jag tror att tanken var att det skulle vara så att papporna skulle få sitta för 

och prata för sig, men så var det väl att eftersom det inte blev full grupp så att 

tror jag inte det blev nånting av det.” Josefin, 24 år 

 

Resultatet av att det inte gick att åstadkomma egna diskussioner för papporna i den 

föräldragrupp där Josefin deltog blev att deras tankar och funderingar inte lyftes.  

 

7.3.4 Föräldraskap som moderskap 

Barnhälsovården och därmed föräldragrupperna är en plats som är starkt dominerad 

av kvinnorna. Detta blir synliggjort exempelvis genom att föräldragruppen mer än en 

gång under våra intervjuer kallades för mammagrupp. I föräldragrupperna är kvinnan 

norm och den som informationen framförallt riktar sig till. Föräldragruppsledaren 

Mona ger ett exempel på detta. 

 

”och vi vänder oss ju bara till mamman när det gäller att… när vi screenar för 

Postpartum depression
3
 när man vet att också nio procent av papporna också 

blir deprimerade, ändå screenar vi bara mamman.” Mona, 

föräldragruppsledare 

 

Mona berättar vidare att flera pappor har framfört kritik direkt till henne eller via 

utvärderingar om att de upplever ett utanförskap i föräldragruppen, något som även 

bekräftas av Jill.  

 

”För kommer man in i en miljö och man inte känner sig hemma, att man inte 

förstår den, då kommer man ju inte till slut.” Mona, föräldragruppsledare 

 

                                                 
3
 Förlossningsdepression. 
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”Ibland blir det grupper med bara mammor och då vågar inte papporna sig 

med och det är ganska synd för pappor har också frågor.” Jill, 

föräldragruppsledare 

 

Josefin beskriver hur hennes sambo resonerade i förhållande till 

föräldragruppsverksamheten, vilket skulle kunna ses som en konsekvens av ett 

upplevt utanförskap. 

 

”Alltså helt ärligt, han tyckte ju, det låter ju dumt att säga så, men han 

tyckte det var rätt skönt att han inte kunde följa med. Det låter väl hemskt 

att säga så, men han kände väl också att ”vad är det här för nånting” 

liksom”. Josefin, 24 år 

 

Det som sägs ovan signalerar att kvinnodominansen vid föräldraträffarna är en 

bidragande orsak till att papporna ibland uteblir. Bangura Arvidsson (2004) redogör 

för modersfixering inom socialt arbete och syftar då på att socialarbetare låter mäns 

ansvar för sina barns välmående komma i skymundan i förhållande till modern. 

Papporna känner sig undanskuffade och upplever att de inte involveras på samma sätt 

som mödrarna i frågor som rör barnen (Bangura Arvidsson, 2004:47-52, 185). Det 

finns således belägg för att yrkesverksamma gör en åtskillnad mellan kvinnor och 

män som innebär att huvudansvaret för skötseln av barnet läggs på modern. Vår bild 

bekräftas även av Pettersson et al (2004:86) som beskriver samma upplevelse från 

männen. De har genom sina intervjustudier med föräldrar som deltagit i 

föräldragrupper visat att papporna upplevde att de inte var involverade i 

diskussionerna under föräldragruppen och att de därför kände sig distanserade från 

dem. I vissa fall så mycket att papporna inte längre kände sig motiverade att delta i 

föräldragruppen.  

 

7.3.5 Kvinnor är ”föräldrar”, män är ”pappor” 

Det som framförallt har varit framträdande i våra intervjupersoners framställningar av 

föräldraskapet är att diskussionen genomgående har präglats av att män och kvinnor 

är i grunden olika. Det är också förklaringen till att de får olika bemötande, ställer 

olika frågor och gör skilda prioriteringar. Föräldraskap formas i samspel med de 

kulturella bilder och förståelser av vad en mamma eller pappa är. Magnusson (2006) 

menar att dessa bilder varierar beroende på förälderns könstillhörighet (Magnusson, 
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2006:132-134). Louise beskriver dessa olika föräldraroller genom att man som 

mamma är förälder dygnet runt, medans pappans roll är mer flexibel likt en rock som 

han tar av och på.  

 

”Så jag tror nog som mamma så är man nog inne i mammarollen dygnet runt 

tror jag, mer än vad pappan är eftersom de ändå lämnar föräldrarollen och 

går till jobbet och är en annan sorts roll där”. Louise, 27 år 

 

Hirdman (2001) beskriver isärhållandet mellan könen som en central del i skapandet 

av man och kvinna. Våra kön har genom historien beskrivits genom de aktiviteter som 

anses vara typsikt manliga eller kvinnliga. Bland de kvinnliga göromålen återfinns 

omhändertagandet av barnen (Hirdman, 2001:65-67). Även om uppdelningen ser 

annorlunda ut idag överensstämmer den med den bild de flesta av föräldrarna 

förmedlar, där mamman är huvudansvarig förälder. Bekkengen (1999:43-45) visar på 

samma sätt att det oftast är kvinnan som har huvudansvaret för att vårda barnet, men 

även för alla övriga sysslor som följer med föräldraskapet. Detta uttrycker Bekkengen 

som att kvinnor är ”föräldrar” medan män är ”pappor”. Om mannen inte vill eller kan 

vara hemma med barnet så förutsätts kvinnan ta det ansvaret. Positioner i 

könsrelationen manifesteras således genom att män har valfrihet i sin överordnade 

position medan kvinnor anpassar sig i sin underordnade position. 

8. Diskussion 

 

Vi inledde detta arbete med att tala om välfärdsstatens framväxt och den dubbelhet 

med vilken man kan betrakta familjepolitiska insatser och reformer. Å ena sidan kan 

denna typ av insatser ses som stödjande och förebyggande åtgärder som är till gagn 

för medborgarna. Å andra sidan fungerar de som ett styrmedel för staten.  

Föräldragruppsverksamheten är en viktig del i den svenska familjepolitiken. 

Deltagande i verksamheten är ett generellt stöd som erbjuds alla blivande föräldrar. 

Detta kan i förstone synas tämligen oproblematiskt. Enligt oss är det dock viktigt att 

reflektera över dessa insatser och vad de egentligen innebär. Föräldraskap formas i 

hög grad inom föräldragruppsverksamheten. På detta vis erbjuder det staten en stor 

möjlighet att påverka i vilken riktning normer och värderingar för föräldraskap 

utvecklas. Den föräldrastödsutredning som presenterades 1997 framhåller att föräldrar 
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är kompetenta att ta hand om sina barn, men att föräldragrupperna bör finnas till för 

att stärka föräldrarnas tro på sin förmåga (Socialdepartementet, 1997). Detta ligger i 

linje med det förhållningssätt som ryms inombegreppet empowerment. Det syftar till 

att stärka enskilda individer i sin egen förmåga, samt att utvidga deras 

handlingsutrymme. Empowerment ses ofta som en form av ”hjälp till självhjälp” 

(Swärd och Starrin, 2006:261-263). Detta kan tyckas vara ett förhållningssätt som 

frångår den mer uttalade föräldrafostran som den tidigare föräldrastödsutredningen 

innebar där föräldrar betraktades som okunniga (Barnomsorgsgruppen, 1980). Här 

menar vi dock, i likhet med Hörnfeldt (2009:257) att viss försiktighet bör iakttagas då 

detta i praktiken innebär en lika stor statlig styrning, bara något mindre auktoritär.  

 

Två centrala teman som berörs i förhållande till föräldragruppsverksamheten är 

kunskap och kontakt. Kunskap belyses bland annat genom de förväntningar som 

föräldrar har på föräldraträffarna. Det ses som ett forum för insamlande av 

information rörande barns behov och utveckling och deltagarna blir frustrerade när 

förväntningarna inte infrias. Fokus i den förmedlade kunskapen tycks vara av en mer 

praktisk karaktär, där ämnen som mat, sömn och säkerhet berörts. Vi upplever att de i 

väldigt lite utsträckning har berört ämnen som barnets emotionella behov och 

föräldrarnas relation till varandra och barnet. Detta kan ses som att man sänder 

signaler om vad som anses vara viktigt i förhållande till barnet, men det kan också 

vara ett uttryck för att det upplevs som svårare att vidröra ämnen av mer känslig 

karaktär.  

 

Kontakten mellan föräldrarna är det som framhållits som det viktigaste med 

föräldragruppstiden. Kontakten skapas framförallt av föräldrarna själva och det är 

också de som ansvarar för den. Kontakten mellan mammorna blir väldigt intensiv och 

det gör avtryck i konstruktionen av föräldraskapet. Papporna är dock inte riktigt 

inkluderade i den här kontakten, vilket också speglar konstruktionen av mannens 

föräldraskap. Det ses inte som lika självklart att männen har barnen som gemensam 

grund för att umgås. Detta är ett tecken på de olikheter som lyfts fram mellan mannen 

och kvinnans föräldraskap.  

 

Vi har kunnat peka på att bilder av de traditionella könsrollerna inom föräldraskapet, 

där kvinnan tar det stora ansvaret för barnen och mannen får mer undanskymd roll, 
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fortfarande återfinns i föräldragrupperna. Under dessa invanda roller gror dock nya 

ideal som i sinom tid kommer bidra till en ny konstruktion av föräldraskapet . Vi ser 

att föräldragrupperna här har en unik möjlighet att skapa bra förutsättningar för dessa 

ideal att frodas. Svårigheten tycks ligga i att när de inom verksamheten anger att de 

utgår ifrån ett genusperspektiv syftar de ibland på att de utgår från att man och kvinna 

i grunden är lika, men lika ofta utgår man ifrån att de är i grunden olika. Detta leder 

till svårigheter exempelvis i förhållande till om man ska föra gruppdiskussioner i 

könsspecifika eller blandade grupper. Både föräldrar och föräldragruppsledare 

framhåller både för- och nackdelar med de båda diskussionsformerna.  

 

Avslutningsvis anser vi att föräldragruppsverksamheten har ett stort ansvar i att 

förvalta det förtroende som de har från föräldrarna.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide till föräldragruppsledare 

Inledning: 

- Ålder? 

- Yrke? 

- Antal år inom yrket? 

- Utbildning? 

 

Föräldragruppens praktiska upplägg: 

- Antal träffar? 

- Var? 

- Hur ofta håller du i föräldragrupper? 

- Hur är det integrerat i dina arbetsuppgifter? 

- Är det samma grupp från det att de väntar barn? 

- Hur kontaktas föräldrarna? 

- Förberedelser? 

 

Föräldragruppens innehållsmässiga upplägg: 

- Vilka ämnen berörs? 

- På vilket sätt berörs olika ämnen? 

- Hur är träffarna upplagda? 

 

Målet med föräldragruppen: 

- Övergripande mål? 

- Specifika mål för er arbetsplats? 

- Personliga tankar kring målen? 

- Utvärdering? 

- Upplevda svårigheter med föräldragruppen? 

- Hur arbetar ni med att få alla föräldrar att delta? 

- Hur upplever du arbetet med föräldragrupper? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide till föräldrar 

 

Inledning: Intervjupersonen får fritt berätta om föräldragruppen. 

 

Tema 1: Barnets behov och utveckling 

- Hur har ni i föräldragruppen talat om barnets behov? 

- Fysiska behov? (Vilka är dessa? Sömn, mat, rutiner?) 

- Känslomässiga behov? (Vilka är dessa? Närhet, trygghet?) 

- Tyngdpunkten? (Vad innebär/betyder det?) 

 

Tema 2: Kontakten mellan föräldrarna i föräldragruppen 

- Hur upplevde du kontakten mellan föräldrarna i gruppen? 

- Har kontakten utvecklats utanför föräldragruppsträffarna? 

- Vad har kontakten med andra föräldrar i föräldragruppen betytt för dig? (eller 

avsaknaden av kontakt?) 

- Hur har kontakten sett ut? 

 

Tema 3: Det jämställda föräldraskapet 

- Hur har ni diskuterat föräldrarollen? 

-  ”Mammarollen”? ”Papparollen”? 

- Föräldrapenning? 

- Ansvarsfördelning? 

 

Tema 4: Det goda föräldraskapet 

- Hur har ni talat om förhållningssätt gentemot barnet? 

- Krav på föräldraskapet? 

- Förväntningar inför föräldraskapet? 

- Känslor? 

- Föräldrarollen? 

- Uppfostran? 


