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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa föräldrarnas sätt att se på och diskutera kring området 
uppfostran. Det är med familjen och föräldrarollen i åtanke som vi vill undersöka dagens syn 
på uppfostran hos några föräldrapar som vi intervjuat. För att lättare kunna analysera dessa 
processer som pågår hos föräldrarna kommer vi att använda oss utav symbolisk 
interaktionism som ett teoretiskt perspektiv. Vi kommer även att behandla resultatanalysen 
med hjälp av ett flertal avhandlingar som rör området föräldraskap.  
 
Med hänsyn till ovanstående syfte sökte vi svar genom våra frågeställningar. 
 
Vi har intervjuat fyra föräldrapar, vilka har skiljt sig åt i ålder, yrke och vart och hur de bor. 
När vi bearbetade informationen från våra informanter utgick vi från en tematisk analys av 
svaren på våra frågor i resultatdelen. För att komma åt den information vi sökte var en 
kvalitativ studie bättre lämpad än en kvantitativ, abduktion var det arbetssätt som vi närmade 
oss vårt resultat med.  
 
Vi har kommit fram till slutsatsen att begreppet uppfostran innebär för de flesta föräldrar att 
lära barnet att respektera andra människor och påverka barnet till att förstå vad som är rätt och 
fel. Fädernas intresse i barnen och familjen har ökat men samtidigt av våra intervjuade pappor 
är det ingen som har tagit ut någon längre sammanhängande föräldraledighet. Det är 
fortfarande vanligare att mammor stannar hemma. Regler sätts gemensamt inom familjen och 
man ser inga större skillnader mellan begreppen gränser och regler eftersom båda syftar till ett 
gott handlingssätt genom vägledning. Att använda sig utav sina egna föräldrar som en förebild 
till sin egen roll som fostrare är oundvikligt enligt våra informanter, både i det medvetna som 
omedvetna. Att samarbeta föräldrar emellan är oerhört viktigt, det anser alla våra informanter. 
Hur de samarbetar skiljer sig något åt. 
 
Nyckelord: Uppfostran, föräldraförsäkring, papparoll, mammaroll, föräldraskap 
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Inledning 
 

När vi står som vuxna med egna barn att fostra har arvet från föräldrarna genomgått en lång 
omformningsprocess och förts över mellan generationer. Redan som barn kunde vi ha 
synpunkter på föräldrarnas uppfostran och jämföra den med hur det gick till hemma hos 
kamraterna. Vuxenlivet ger senare ytterligare perspektiv på barndom och ungdom och tillför 
också helt nya erfarenheter. 
 
De flesta föräldrar skulle antagligen hävda att uppfostran innebär olika former av ingripande. 
Man håller efter barnet, ställer upp förbud, talar med barnet, avleder barnets tankar och 
handlingar. Några föräldrar menar att fostran också är att låta bli att göra något, att låta barnet 
självt skaffa sig erfarenheter. Dessa föräldrar menar att de i sällsynta fall ser uppfostran som 
en planering av barnets erfarenheter och i detta ingår då också att som förälder vara passiv.  
 
Förr i tiden fick barnen, långt före skolåldern, hjälpa till hemma där vanliga uppgifter var av 
att passa yngre syskon, bära in ved, springa ärenden och valla djur. Man kan kort hävda att 
man har ett annat synsätt på barn idag.  
 
Begreppet föräldraskap har förändrats. Moderskapet har inte en lika självklar innebörd som 
tidigare, då kvinnan skulle ta hand om barnen och fostra. Den nya rollen ger en ökad 
möjlighet och frihet men samtidigt en osäkerhet vad gäller ansvar. Även faderskapet har en 
annan innebörd. Dagens fäder nöjer sig inte med att bara vara en far, de strävar efter att också 
ha en engagerad och aktiv papparoll. Mot denna bakgrund väcks tankar och funderingar om 
hur synen på barnuppfostran har förändrats i tiden och hur dagens föräldrar ser på 
barnuppfostran, det är just dessa funderingar som denna uppsats skall kretsa kring. 
 
Bakgrund 

 
Ur ett samhälleligt och historiskt perspektiv har synen på barn, fostran, föräldraförsäkringen 
ändrats. Familjen som konstellation är även den förändrad, det har blivit mer vanligt med 
andra familjekonstellationer än just den vedertagna kärnfamiljen. Därför anser vi att det är en 
viktig faktor att förklara de stora förändringar som skett inom dessa områden.  
 
Den förändrade synen på fostran 
 
Historiskt sett fanns två viktiga faktorer i uppfostran i och med att man gjorde en åtskillnad 
mellan tillsyn och fostran. Tillsyn gällde främst de praktiska angelägenheterna och fostran 
syftade till en karaktärsdaning. Att fostra innebär att lära barnet handla rätt och tänka rätt 
(Brembeck, 1992). 
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Brembeck menar att det existerar en rad skillnader i hur föräldrar uppfostrar barn. Vilken 
klass som föräldrarna tillhör avspeglar även det sätt som de fostrar på. I en typisk bondefamilj 
under 1800-talet var de första barnaåren en kravlös tid, detta avspeglar sig även hos dagens 
arbetarklassfamiljer. Denna tid tog dock slut när barnet blev lite äldre. Uppfostran inriktade 
sig på att lära barnet att ”säga ifrån”. Vid cirka 3-4 års ålder inträffade en stor förändring i 
barnets liv, då förändrades relationen till modern och barnet intog sin plats i syskonskaran 
vilket innebar att en intensiv period inleddes som skulle vara fram till 7-års ålder, då 
inskolningen i arbetslivet vanligen tog sin början. Uppfostran var inriktad på barnets 
beteende, men genom att ange beteende regler och tala om vad man fick och inte fick göra, 
medförde den också ett effektivt och genomgående formande av barnets värderingar och 
synsätt (Brembeck, 1992).  
 
Kärlek till barn för bondesamhällets människor innebar något helt annat än för dagens 
människor. Man kan säga att ordet “älska” inte fanns i realitet för 1800-talsbonden. Man 
älskade alltså inte sina barn på samma sätt som idag. Man kan emellertid anta att begreppet 
kärlek är kulturbundet på så sätt att det uttrycks på olika sätt i olika tider men att uttrycka 
känslor i ord var främmande. Kanske var en av andledningarna till att det inte visades känslor 
på samma sätt, förr som nu, att barnadödligheten var högre förr, vilket gjorde att man inte 
ville binda sig vid ett barn (Grandelius, 1999). 
 
Under industrialiseringen på 1900-talet kom kärnfamiljen i fokus där kvinnan skulle sköta 
hem, man och barn. Tidigare hade man använt aga för att “banka synden ur” barnet och man 
gjorde som förälder, barnet en god gärning. Aga användes ända in på 1920-talet som en 
medveten uppfostringsmetod. Kroppsliga aktiviteter skulle begränsas till förmån för 
intellektuell utveckling där läskunnighet, logiskt tänkande och självbehärskning blev till mått 
för hur vuxen man var (Grandelius, 1999).  
 
Under 1970-talet tog man ställning mot det auktoritära (maktfullkomliga) förhållningssättet 
till barn, där man med tvång och makt fick dem att göra som man ville. Förespråkarna för den 
fria uppfostran var fullt medvetna om att samhället utan hänsyn och respekt var orimligt. På 
denna tid såg mjukgjorda pappor och förstärkta mammor dagens ljus och det skedde en viss 
sammanblandning av män och kvinnor. Känslor skall visas enligt den fria uppfostran och att 
besitta kunskap, som tidigare innebär makt, är inte längre lika viktigt. Tankarna som föddes 
på 1970-talet innebar också att man ansåg att vuxna hade missbrukat sin makt som föräldrar 
genom tjat, hot, hån, förbud och predikningar, istället för att ha givit chansen att själva 
bearbeta och lösa sina problem. Uppgiften för den fria uppfostringen är att lyssna på barnet, 
försöka förstå deras budskap och känslan bakom det, så kallade aktivt lyssnande (Grandelius, 
1999). 
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Förändringar i föräldraförsäkringen 
 
Under 1900-talet skedde en rad förändringar som skulle påverka föräldrar att fördela sina 
föräldradagar mer jämt mellan sig. Året 1974 var ett betydande år för jämlikheten inom den 
familjära sfären. Istället för att kalla den ledighet som gavs till modern för 
moderskapspenning (1930-talet fram till år 1974) så ändrades systemet om och dagarna 
kallades sedan för föräldraförsäkring (Hagström, 1999 & Klinth, 2002). 
 
Betydelsen för fadern då det nya systemet antogs var att de gamla könsrollerna, mannen som 
ensam försörjare, ifrågasattes. Vad som är intressant att nämna är att det trots en livlig debatt 
om att männen skulle ges en möjlighet att få ta hand om barnen var detta inte bidragande till 
någon som helst anstormning utav pappor som skulle vara föräldralediga. Bara 1 % av de 
dagarna som var till föräldrarnas förfogande togs ut av papporna 1974. Tjugo år senare är den 
siffran 11,4 % (Klinth, 2002). 
 
Nu var inte det nya systemet till enbart för att männen skulle ges en chans att få vara hemma 
med sina barn utan den riktades främst till kvinnorna. En av avsikterna med 
föräldraförsäkringen var att stimulera kvinnorna att komma ut i arbetslivet igen. Saken var 
den att utformningen utav denna försäkring gjorde så att föräldrarna hamnade i ett prekärt 
läge. Försäkringen täckte 180 dagar och var på den tiden beroende av vad kvinnan hade tjänat 
innan hon skulle vara ledig, detta var även gällande om mannen var ledig något utav de 
dagarna som tillräknades föräldrarna. Dagarna kunde börja tas ut redan 60 dagar innan barnets 
födelse, detta fick följden att dagarna kunde vara slut redan innan barnet slutade ammas. Detta 
gjorde att mannens roll som föräldraledig starkt ifrågasattes av barnläkare som framhöll att 
amningen och barnskötsel skulle skötas av modern. I början av 1960 – talet fanns det stora 
möjligheter för kvinnorna i Sverige att komma ut i arbetslivet, en kraftigt ökande brist på 
arbetskraft medförda att nära 180 000 kvinnor gick från hemmet och in i arbetslivet. Denna 
ökning av kvinnlig arbetskraft bidrog till att familjen inte längre enbart var ekonomiskt 
beroende av fadern, modern var nu en del av den rollen. Tvåförsörjarfamiljer blev allt mer 
vanligare i Sverige under dessa år (Chronholm, 2004 & Plantin, 2001). 
 
Åren efter föräldraförsäkringens införande har den ändrats ett flertal gånger för att ge båda 
föräldrarna möjlighet till att ta hand om barn eller för mamman att komma ut i arbetslivet. 
1986 ökades dagarna ut till 360 stycken för att tre år sedan ökas till 450. Året 1995 
öronmärktes en månad var för föräldrarna att själva ta ut, dagarna kunde inte överlåtas till den 
andre föräldern (Chronholm, 2004). 
 
Familjekonstruktion i förändring 
 
Att vara förälder samt hur dagens familjekonstellationer ser ut har påverkats av tidens gång, 
plastpappor och plastmammor samt halvsyskon har blivit allt vanligare i dag. Något som även 
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blir allt vanligare är samkönade föräldrapar. Bäck-Wiklund och Johansson (2003) ser att det 
har blivit allt vanligare med åren att familjer antar helt andra konstellationer än vad tidigare 
var den regerande normen. Någon direkt forskning kring det samkönade föräldraskapets finns 
inte i någon större utsträckning. Det som ändå märkts vid studier av samkönade pars sätt att 
axla föräldrarollen är att de inte skiljer sig från det heterosexuella föräldraskapet. Skillnaden 
mellan den heterosexuella familjen och den homosexuella är att barnen i den homosexuella 
har en betydligt större acceptans för de olika sexualiteter som existerar (Bäck – Wiklund & 
Johansson, 2003). 
 
Syfte, problem och frågeställningar 

 
I och med pappans intågande i hemmet på grund utav den ändrade föräldraförsäkringen, men 
även mammans förändrade roll som förälder, har vi med denna uppsats i syfte att belysa 
föräldrarnas sätt att se på och diskutera kring området uppfostran. Det är med familjens och 
föräldrarollens förändring i åtanke som vi vill undersöka dagens syn på uppfostran hos några 
föräldrapar som vi intervjuat. För att lättare kunna analysera dessa processer som pågår hos 
föräldrarna kommer vi att använda oss utav symbolisk interaktionism som teoretiskt 
perspektiv.  
 
Frågeställningar 
 

• Anser föräldrarna att fördelningen av föräldradagar påverkat deras uppfostran?  
• Har den egna uppväxttiden påverkat föräldrarnas sätt att fostra? 
• Vilka värderingar vill föräldrarna föra vidare till sina barn? På vilket sätt? 
• Är barnuppfostran ett gemensamt projekt under barnens uppväxttid, sker fostran 

under ett samarbete föräldrarna emellan? 
 
Metod 
 
När man söker efter material som skall ligga till grund för den problemställning som man har 
tänkt arbeta med, är det av största vikt att man skaffar sig en översikt över den information 
som är tillgänglig, för att sedan komma fram till vilket material som har någon relevans. Detta 
är emellertid i stort sett omöjligt eftersom det skulle vara oerhört tids- och kostnadskrävande 
att gå igenom all tillgänglig information. Det material som står till forskarens förfogande 
utgör en begränsning av hans möjligheter att med en given teori och metod lösa det uppställda 
problemet. Värderingen av material, den källkritiska granskningen är en av de viktigaste 
uppgifterna för forskaren, men även för läsaren. 
 
Då vi i vår undersökning avser att undersöka föräldrars upplevelser och tankar kring området 
barnuppfostran samt deras egna tankar kring föräldraskapet ser vi att en kvalitativ intervju och 
analys är den mest lämpade metod för materialinsamling och bearbetning. Att vi uteslutande 
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har valt oss av en kvalitativ intervju bygger mycket på vårt syfte och vår problemformulering, 
men för att beskriva det på annat sätt hänvisar vi till Kvale: 
 

”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades 
synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 
livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna.” (Kvale 1997, sid 9). 

 
Vårt val av metod 
 
Starrin (1994) skriver att målsättningen med en kvalitativ analys riktar sig mot att finna 
företeelser, egenskaper samt olika innebörder hos de undersökta informanterna. Som analys 
har vi valt att använda oss av ett abduktivt förhållningssätt. Med abduktion menas en 
kombination av induktion och deduktion. Skillnaden mellan induktion och deduktion är att 
induktion utgår från empirisk data för att sedan dra allmänna slutsatser av detta, en teori 
skapas. Deduktion, som används mest inom den kvantitativa analysen, utgår från teori för att 
sedan härleda den till empirin. Empirin blir således en försäkran att teorin är logiskt riktig. 
Alvesson och Sköldberg (1994) tolkar abduktion som ett sätt att kombinera analys av empiri 
med studier av tidigare teori som inspirationskälla för upptäckten av nya strukturer och 
mönster. Detta har väglett oss i vårt analysarbete av våra intervjuutskrifter. Under själva 
processen har vi växlat mellan teori och empiri vilket har gett oss en möjlighet att tolka 
empirin och teorin i förhållande till varandra. 
 
För vårt uppsatsämne lämpar sig den kvalitativa metoden bättre än den kvantitativa, då denna 
behandlar icke-mätbar data och egenskaper hos undersökningsenheterna. Vi har som mål att 
exemplifiera och öka förståelsen för det studerade ämnet, inte att generalisera. Den kvalitativa 
intervjun skapar en möjlighet för intervjupersonerna att uttrycka sig som hon vill och utveckla 
egna tankar och idéer. Samtidigt finns det en möjlighet för den som intervjuar att kunna tyda 
och tolka, inte bara det som lämnar intervjupersonens läppar som ord utan även 
kroppsrörelser, minspel och det samspel som finns mellan de två. Nackdelar med att använda 
sig av intervju som metod kan vara att ställa ledande frågor, att intervjupersonen styr 
inriktningen på intervjun och att det kan uppstå problem om intervjuaren och informanten inte 
lyckas få den kontakt som krävs för att ett samtal ska uppstå. En annan nackdel med en 
kvalitativ intervju är att intervjua i grupp eller två personer samtidigt, som i vårt fall kommer 
att göras. Eftersom samtal i grupp för med sig att vissa åsikter hörs mer och det kan skapas en 
stämning kring vilka åsikter som anses vara acceptabla. Därför finns det en risk för att inte 
alla kommer till tals och att intervjuerna i allt för hög utsträckning inte ger en rättvis bild av 
vad de tycker egentligen 
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Kvalitativa intervjuer 
 
Kvale ger en beskrivning av den kvalitativa forskningsintervjun i olika faser – från idéer till 
slutrapport. De olika faserna sammanfattas kort nedan:  
 

1. Tematisering: Formulera syftet med studien och beskriv ämnet för undersökningen 
innan intervjun börjar. Fokus skall ligga på vad det är man vill ha reda på och varför.  

2. Planering: Organisera undersökningens alla sju stadier med hänsyn till vilken kunskap 
som eftersträvas. Viktigt är också att respektera etiska konsekvenserna av under-
sökningen. Här skapas en intervjuguide i förhållande till studiens syfte och teorival.  

3. Intervju: Intervjuerna genomförs enligt den intervjuguide som gjorts med ett 
observerande och reflekterande förhållningssätt, inte bara till de svar som ges utan 
också till relationen mellan intervjuare och intervjupersonen.  

4. Utskrift: Materialet görs tillgängligt för bearbetning och analys genom att överföras 
från tal till skrift. 

5. Analys: Utifrån studiens syfte och ämnesval väljs metoder för att bearbeta och 
analysera materialet. 

6. Verifiering: Vår huvuduppgift inom verifieringen är att så tydligt som möjligt 
fastställa att vår undersökning undersöker det som vårt syfte vill ha svar på, validitet. 
Reliabilitet är vårt sätt att så tydligt som möjligt härleda hur vi kommit fram till 
resultatet. 

7. Rapportering: Vi redovisar det resultat som vi kommit fram till under förutsättning att 
vi följt de vetenskapliga kriterier som är gällande (Kvale, 1997). 

 
Dessa steg som Kvale beskriver har vi använt oss utav för att strukturera upp vår rapport. Den 
har väglett oss i vårt arbete från det första stadiet av planeringen till den slutgiltiga 
rapporteringen. Formen utav våra intervjuer har varit halvstrukturerade eftersom vi ansett att 
en allt för strukturerad intervju kan styra våra informanter i allt för stor grad. Svaren vi vill få 
fram ska vara så personliga som möjligt. 
 
Förförståelse 

I ett arbete som detta känns det viktigt att nämna förförståelse. Begreppet innebär att vi inte 
enbart uppfattar omgivningen med hjälp av våra sinnen. Det som förefaller vara rena 
sinnesintryck innehåller i själva verket en stor del tolkning. Förförståelsen är viktigt eftersom 
den påverkar våra värderingar. 
 
Vår förförståelse grundar sig bland annat på våra erfarenheter som studenter vid högskolan i 
Vänersborg. Vi har också liksom de flesta människor en egen uppfattning om vad vi tycker att 
uppfostran skall innebära. På denna punkt var vi eniga om att det grundläggande i uppfostran 
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av barn var konsekvens, rättvishet med en viss fasthet samt betonande av respekt och hänsyn 
gentemot andra människor.  
 
Urval av informanterna 
 
Informantparen är fyra till sitt antal och vi gjort urvalet med tanke på att få en så stor 
spridning som möjligt i åldrar och utbildning. Detta för att se om och hur deras tankar skiljer 
sig åt. Alla namnen som förekommer i vårt resultat är fingerade med tanke på den 
konfidentialitet som ska råda gentemot informanterna. Åldrarna hos föräldrarna har varierat, 
Jerker och Julia är 32 år respektive 25 år. Lars och Lisa är 30 år respektive 29 år, Petter och 
Petra är 40 år respektive 39 år och slutligen Henrik och Hanna som är 46 år respektive 42 år.  
 
Utbildningsnivån hos föräldrarna varierar från nioårig grundskola till treårig högskola. I vår 
resultatdel kommer vi att översiktligt att presentera våra informanter mer noggrant. 
Informanterna som vi intervjuat har varit av den traditionella kärnfamiljens struktur, denna 
avgränsning beror till stor del på tidsschemat för denna undersökning. 
 
Genom vårt urval av informanter har vi försökt att få en spridning av informanternas åldrar, 
barnens ålder samt deras yrkesområde Detta för att få ett så bra urval som möjligt. Antalet 
informanter har styrts i och med den tidsbegränsning som vi som forskare har ställts emot. 
Informanterna har kontaktats genom att fråga nära vänner om deras bekanta och vänner har 
varit villiga att ställa upp på att bli intervjuade. Ingen utav de fyra föräldraparen känner 
varandra eller har något släktskap med oss intervjuare. Detta har funnits i åtanke för att 
undvika att skapa obekväma situationer för informanterna.  
 
Genomförandet av intervjuerna 
 
Informanterna har före intervjuerna informerats om den konfidentialitet som råder med det 
material som vi spelar in. Deras namn kommer att fingeras både i vår resultatdel men även 
under transkriberingsarbetet. Samtliga informanter har delgivit sitt samtycke till intervjun när 
vi översiktligt har beskrivit syftet med vår undersökning (Kvale, 1997). Vid första kontakten 
med informanterna har det informerats att det är helt frivilligt att ställa upp och att deras 
beslut inte kommer att ifrågasättas av oss som ska intervjua, detta för att minska risken för att 
informanterna ska känna sig förhörda och obekväma i intervjusituationen. Vi har inte haft 
några problem med att det varit någon som inte velat ställa upp utan det har varit med ett stort 
intresse som samtliga informanter har berättat om sin syn på uppfostran. 
 
Samtliga intervjuer har tagit plats i informanternas hem, vilket har varit vårt primära mål. Att 
platsen för intervjun är välbekant för informanterna har vi ansett vara av betydelsen för vårt 
resultat. Tiden för intervjuerna har varierat från 45 minuter till 60 minuter. Inspelningen har 
skett digitalt på en mp3-spelare, allt för att få så bra kvalité som möjligt på det material som 
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vi samlat in. Frågorna som vi har ställt har funnits med i vår intervjuguide men mest som en 
tematisering och hjälp för oss att styra vår intervju dit vi anser att vårt syfte och våra 
frågeställningar kommer att besvaras. Flertalet andra frågor har uppstått längs intervjuns 
gång, detta har varit berikande för vår intervju då det ger en mer nyanserad bild av deras 
livsvärld. 
 
Analys och tolkning 
 
Vi har valt att behandla det material som vi fått genom en litteraturgenomgång och genom 
intervjuer med abduktion som förebild. Vi har tittat på hur föräldrarna har svarat, hur ser 
deras värderingar ut, var uppfostran ett samarbete och hur såg föräldrarnas roller ut. Att vi valt 
att intervjua föräldrarna samtidigt har gett oss den informationen om hur samarbetet, om det 
finns något, ser ut och hur i verkligheten beter sig när det gäller uppfostran. De två yngre 
paren som vi intervjuat har barn som är mellan två och fyra år gamla, vilket har gjort att de 
har funnits i bakgrunden eller i direkt anslutning till oss under intervjun. Vi har varit 
uppmärksamma på det som Bekkengen (2002) och Elvin-Nowak (2005) tar upp att 
föräldrarna befinner sig i olika utgångslägen, det finns olika förväntningar på dem som 
föräldrar och fostrare. I resultatdelen kommer vi först att presentera våra informanter för att 
sedan lyfta ut direkt citat ur våra intervjuer med dem. Detta kommer att ske under fyra avsnitt 
där vi tematiserar de frågeställningar som vi har i vårt syfte. I varje del av tematiseringen 
jämför vi informanternas svar och resonemang med den teori och litteratur som vi går igenom 
i teoretiska utgångspunkter.  
 
Etiska överväganden vid intervjuer 
 
I den här typen av undersökning är det viktigt att kontinuerligt under forskningsprocessen 
göra etiska överväganden. Vi har i intervjudelen av denna undersökning arbetat utifrån dessa 
fyra huvudkrav: 
Informationskravet tillgodosågs genom att vi tydligt informerade informanterna om syftet 
med uppsatsen, att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas samt att det insamlade 
materialet enbart skulle komma att användas i denna studie. Samtyckeskravet handlar om att 
respondenterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Stor vikt lades på 
konfidentialitetskravet, vilket innebär att uppgifterna om informanterna ska ges största 
möjliga konfidentialitet och skyddas från obehöriga. Anonymitet är tredje kravet och av 
största vikt. I presentationen undvek vi detaljerade beskrivningar av respondenterna (t.ex. 
hemort). Syftet med detta var att försvåra möjligheten att identifiera respondenterna. Slutligen 
är det nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet endast får användas för 
forskningsändamål. Det insamlade materialet har enbart används för denna studie och därefter 
förstörts (Kvale, 1997). 
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Tidigare forskning 
 

Nedan redovisas olika verk som beskriver den förändring som synen på uppfostran har gått 
igenom rent historiskt. Först kommer vi att översiktligt redogöra för den förändringen som 
föräldraskapet har stått inför samt kort en beskrivning av den förändrade 
familjekonstellationen.  
 
Den nya familjen 
 
Bäck-Wiklund & Johansson skriver i sin bok Nätverksfamiljen hur flertalet olika familjetyper 
har vuxit fram under den senare tiden. Skilsmässor, som ett exempel, bidrar till att det har 
bildats flertalet alternativa familjekonstellationer till kärnfamiljen. Kärnfamiljen har sedan 
mitten av 50-talet varit en rådande norm, dock har den inte varit skonad från kritik. I de nya 
typerna av familjer som bildas med barn från flera förhållanden växer det fram 
relationsnätverk som löper över flera familjer och individer. Författarna vill få fram 
betydelsen av att kärnfamiljen inte är den enda ”rätta” familjeform som finns idag utan ser de 
”nya” familjerna som en utmanande form gentemot kärnfamiljen (Bäck-Wiklund & 
Johansson 2004). 
 
Den förändrade papparollen 
 
Plantin (2001) skriver att mäns föräldraskap har varit av stort intresse för forskning och för en 
debatt inom samhället. I en rad intervjuer med pappor redogör Plantin för de olika tankar som 
väckts i och med den nya rollen att vara pappa samt synen på föräldraskap. Tankar och 
mönster hos Plantins informanter skiljer sig åt i avseende att forma föräldraskap explicit och 
implicit. Som förklaring ger Plantin individuella egenskaper och olika bakgrund en stor del i 
vad som påverkar fädernas sätt att axla rollen som pappa.  
 
Män som fäder har inte enbart gestaltats i samhälleliga normer utan även varit mål för 
reklamens värld. Charlotte Hagström (1999) skriver att män har funnits i reklamen som ung-
man-med-litet-barn under 90-talet som en vanligt förekommande företeelse. Tidigare i 
historien tenderade männen att inte alls kopplas ihop med hemmets vrå såsom att vara fader 
till ett barn. Det är inte bara pappor och män som gestaltats inom en ganska könstypisk bild av 
hur män respektive kvinnor ska vara. Kvinnor har knutits samman med hemmet och de är 
inriktade på den privata sfären, männen däremot knyts samman med det offentliga. 
Undersökningar har visat att de skett små förändringar i reklamens sätt att gestalta män och 
kvinnor mellan åren 1950 till 1975, under denna tid ska det nämnas att kvinnor blev mer och 
mer verksamma inom diverse yrkesarbeten. 
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Skillnader i att vara mamma och pappa – engagemang, tillgänglighet och ansvar 
 
Med engagemang menas direkt samverkan med barnet som t ex läxläsning, påklädning e t c. 
Tillgänglighet innebär att barnet kan få omedelbar uppmärksamhet från föräldern även om 
han/hon inte är i direkt i kontakt med barnet, exempelvis att föräldern diskar och barnet ropar 
– föräldern svarar. Det tredje och sista begreppet är ansvar och det innefattar en slags kunskap 
om barnets behov och att tillgodose det. Undersökningar som Hagström tar upp pekar på hur 
männens engagemang och tillgänglighet ökar i och med att modern börjar yrkesarbeta. 
Resultatet av dessa undersökningar pekar på att det är kvinnans ansvar att se till att mannen 
får (och tar, egen anm.) en större del av det ansvar som blir tillgängligt för dem. Detta resultat 
är även något om Hagström har funnit hos sina informanter. Hagström använder sig även utav 
begreppen att veta och att se (”knowing” och ”noticing”) som ett resultat av att vara 
tillgänglig och att ha ett ansvar för sitt eller sina egna barn. Att inneha egenskaperna att veta 
och att se ger i sin tur ett ökat ansvar och en ökad tillgänglighet. Att det skulle finnas 
skillnader som innebär att kvinnor skulle vara bättre än män på de egenskaper som nämnts 
ovan försvaras i de flesta fall av båda föräldrarna. Det hävdas då att kvinnor besitter en annan 
kunskap om barn och hem (Hagström, 1999).  
 
Hagström ser diskurser som en förklaring till varför män och kvinnor till stor del anser att det 
är rationellt att påstå att kvinnor och män är bättre lämpade för olika saker i hemmet. 
Diskursen begränsar och sätter upp ramar för vad som anses vara lämpligt beteende för en 
man respektive en kvinna inom hemmets fyra väggar. Problemet med diskurserna är att de 
”förblindar” föräldrarnas syn på de rationella val i föräldraskapet som de gör i och med att de 
inte ser att deras val följer en betydligt större könsbaserad struktur. Dock pekar Hagström på 
att eftersom det handlar om diskurser är det möjligt att förändra dem, men hon påstår att det 
inte bara handlar om diskurser utan att även ekonomi Typ av bostad, barnomsorg utanför 
hemmet är också faktorer som påverkar de val som föräldrarna gör, även ett antal andra 
diskurser som samtidigt råder bidrar till valen som görs (ibid.). 
 
Även Plantin (2001) tar upp olika krav som ställs mot föräldrarnas sätt att hantera vardagen. 
Hur ska föräldraledigheten delas upp? Det är en av de frågor som väcks hos många av de 
informanter som Plantin intervjuat. Det visade sig att kvinnorna i hans studie hade tagit ut 85 
% av föräldraledigheten och männen endast de resterande 15 %, dock varierade uttaget mellan 
informanterna beroende på ålder. Trots denna sneda fördelning såg Plantin att ett stort intresse 
fanns hos fäderna att få ta hand om sina barn, med andra ord en önskan att få vara hemma mer 
tid. Förklaringarna som informanterna gav Plantin i hans intervjuer var många och skiftande i 
karaktär. Alltifrån ett oengagemang från mannens sida att skaffa barn, vilket gjorde att han 
valde arbete istället för att vara föräldraledig, till att mamman i förhållande till sin 
yrkeskarriär sågs bättre lämpad för att vara hemma än mannen. Många av resonemangen var 
kopplade till arbetsmarknad och ekonomi, vilket Plantin ansåg till viss del vara underligt då 
Sverige har ett av de mest generösa välutbyggda välfärdssystemen i världen. Den ekonomiska 
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rationaliteten anser inte Plantin vara något som ska ses som en ursäkt för att männen ska välja 
bort sin rättmätiga tid att vara hemma. Problemet ligger inte i första hand hos familjerna och 
deras ”rationella” uppdelning utan står i själva verket till syvende och sist att kunna förklaras 
med de ”verklighetskonstruktioner” som är till fördel för männen och patriarkatet. 
 
Att vara förälder är en socialt skapad och tilldelad roll 
 
Ylva Elvin-Nowaks bok ”Världens bästa pappa?” tar upp rollen som förälder. Hon påpekar 
att vi inte är de roller som vi befinner oss utan att vi i själva verket gör dem. Detta ger oss 
kunskapen att våra roller som föräldrar inte är statiska utan snarare föränderliga över tid. Det 
krävs ingen större historisk tillbakablick för att konstatera att föräldraskapet har förändrats. 
Som föräldrar är vi placerade i kategorier som ger oss olika spelregler hur vi ska vara som 
föräldrar, hon menar att det finns en stor skillnad i vad som är ett accepterat beteende hos en 
mamma och en pappa. Mammor tenderar att i en större utsträckning känna skuld gentemot 
barnen till skillnad mot papporna. Detta blir en grund till att mammor som beter sig som en 
pappa, Elvin-Nowak tar upp en rad exempel som att glömma gymnastikpåsen osv, så är hon 
en mycket dålig mamma. Samma beteende hos pappan resulterar endast i åsikten att han gör 
så gott han kan. I hennes resultat ser hon dagens pappa som ställer krav på att få vara 
förstahandsförälder och inte någon som kommer i andra hand. Självklart kräver detta att 
männen inte bara har denna åsikt, det krävs att de sätter handling bakom dessa åsikter vilket 
är problematiskt för många utav dem. Arbetet tenderar även idag att vara av stor betydelsen 
för hur män bygger sin identitet (Elvin-Nowak, 2005). 
 
Dale (1981) och Gottman (1999) beskriver att uppfostran betyder olika saker för olika 
föräldrar. Förändringar sker under historiens gång. Gottman skriver om olika idealtyper, i 
klassisk Weberiansk stil, för fyra olika fostringsmodeller som föräldrar axlar enligt honom. I 
de teoretiska utgångspunkterna nedan kommer vi att gå igenom de fyra olika typer av 
fostringsmodeller som Gottman skriver om. 
 
Teoretiska utgångspunkter 

 
I detta kapitel kommer vi att definiera vissa omdiskuterade begrepp och definitioner. Genom 
att även använda oss utav symbolisk interaktionism anser vi oss lättare kunna förklara de 
olika processer och normer som ändras över tid. Vi har valt att tydliggöra de delar av detta 
teoretiska perspektiv som vi anser vara till nytta för den analys som vi senare kommer att göra 
av vårt material. För att få en klarare bild över de roller som uppfostrare som föräldrarna ger 
oss har vi använt oss utav Ylva Elvin-Nowaks bok ”Världens bästa pappa?” för att beskriva 
de strukturer som finns i synen på hu föräldrarna ska forma sitt föräldraskap och sina 
identiteter som fostrare. 
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Diskussion kring definitioner 
 
Auktoritet innebär att vara tydlig och sann men man skall vara medveten om att begreppet 
auktoritet inte är att sammanblandad med begreppet auktoritär som innebär maktfullkomlighet 

(Grandelius, 1999). 
 
Mycket av begreppet uppfostran innebär att sätta gränser men att sätta gränser har, liksom 
hela begreppet uppfostran kommit att få en negativ klang. Hur regler och gränser bestäms 
säger vidare mycket om hur man som förälder ser på sitt barn. Regler kan sättas enbart av 
föräldrarna eller gemensamt med barnet vilket i sin tur väcker frågor och funderingar om 
synen på barnet inom familjen, hierarkin och barnets chans till inflytande inom familjen. För 
att dra dessa tankar till sin spets kan man fråga sig huruvida barnet betraktas som en egen 
individ eller som föräldrarnas objekt. En enhetlig definition av begreppen regler och gränser 
kan därmed bli komplicerad att finna. Man kan hävda att gränser och regler är negativt 
laddade ord som sätter upp någon form av hinder för handlingar i och med att man genom 
begreppen definierar vad som är tillåtet och icke-tillåtet handlande (Gottman, 1999).  
 

Begreppet disciplin kommer vi i vår uppsats att använda om förhållandet då föräldrarna skall 
bibringa barnet en ansvarskänsla och ett lämpligt beteende och handlingssätt genom 
instruktion och övning (Bettelheim, 1989). 
 
Symbolisk interaktionism 
 
Tänkandet som rörde sig runt det som i dag har samlingsnamnet symbolisk interaktionism 
utvecklades i Chicago i början av 1900-talet. Själva begreppet myntades 1937 av en student 
till George Herbert Mead som hette Herbert Blumer. Johansson (2004) skriver att det inte 
handlar om ett renodlat teoretiskt perspektiv utan att det handlar snarare om att närma sig 
frågor på ett specifikt sätt, det kan handla om frågor om förändring över tid eller socialt 
samspel.  
 
De hörnstenar som anses vara av vikt för att beskriva symbolisk interaktionism är: 

1. Definitionen av situationen 
2. All interaktion är social 
3. Vi interagerar med hjälp utav symboler 
4. Människan är aktiv, samt att vi befinner oss i nuet 

(Levin & Trost, 2004). 
 
Som tidigare nämnt kommer vi endast att beskriva de delar som Levin & Trost här ovan 
nämner som vi anser vara till nytta i vårt analysarbete.  
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”Om människan definierar eller varseblir situationen som verklig, så är den 
också verklig i sina konsekvenser. Det innebär att det en människa varseblir inte 
bara är hennes verklighet utan att det också styr hennes beteende.” (Levin & 
Trost 2004, sid 12). 
 

Kort kan definitionen av situationen beskrivas så att om en människa definierar en situation 
på ett visst sätt kommer definitionen att bli styrande för hur vi för oss. Dock är situationen 
aldrig definierad på ett slutgiltigt sätt utan omdefinieras konstant, detta ger att en person kan 
ändra sin uppfattning och sitt beteende runt en given företeelse. Lite förenklat kan det sägas 
att all varseblivning är subjektiv vilket ger att ingenting är objektivt i den meningen. Dock 
kan vissa situationer vara objektiva då två personer, eller fler, definierar situationen likadant. 
Det är av intresse att påpeka att situationen som vi för stunden definierar på ett specifikt sätt 
är bara en möjlig definition av många. Detta sätt som ovan beskrivits brukar ofta kallas för 
Thomasteoremet (Levin & Trost, 2004). 
 
När ordet symbol kommer på tal inom symbolisk interaktionism är det språket och dess 
innebörd som har störst betydelse för oss människor. När ett barn lär sig sitt modersmål är det 
först bara ljud som barnet producerar, efter ett tag inser barnet att de vuxnas ljud egentligen 
har en specifik innebörd, resultatet blir att barnet lär sig innebörderna och sedan att använda 
dem i sitt tal. Ett ord i sig har ingen mening om inte det finns en gemensam överenskommelse 
över vad ordet i sig betyder, först när en överenskommelse är nådd räknas ordet som en 
symbol. Men som det hävdas så befinner sig ordet i ett starkt sammanband med definitionen 
av situationen, ett och samma ord kan få flera olika betydelser beroende på i vilket 
sammanhang som ordet förekommer (ibid.). 
 
En ytterligare hörnsten inom symbolisk interaktionism är att vi människor är aktivt 
handlande, vi befinner oss i en ständig förändring, människan är inte, hon gör. Många utav 
våra egenskaper skulle med andra ord tolkas inom denna teoribildning som något som vi i 
stunden gör, inte något som vi innehar som en inneboende stabil egenskap (se även Ylva 
Elvin-Nowak om att göra rollen som förälder nedan). Med detta i tanke anser Levin & Trost 
(1996) att det inte går att predicera människan, allt beror på hur en människa definierar 
situationen och hur han/hon uppfattar symbolerna som existerar i situationen. Dock kan det 
finnas en möjlighet att se orsakerna till personens beteende efteråt. Då situationen ständigt är i 
förändring är det inte ens möjligt för oss själva att förutsäga hur vi kommer att reagera i nästa 
stund (ibid.). 
 
Den sista hörnstenen som Levin & Trost (1996) tar upp är betydelsen av nuet. Människan 
existerar och handlar i nuet. Med det synsättet blir det uppenbart att vi ständigt befinner oss i 
en föränderlig process. Egenskaper och andra attribut som vi människor anser vara stabila är 
även de i en pågående förändring, dock sker förändringen så långsamt att vi inte uppfattar att 
de befinner sig i rörelse. De ständigt pågående processerna och upplevelserna integreras inom 
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oss och påverkar oss i nuet. Det historiska lyser med andra ord igenom i det vi gör idag. Detta 
hjälper oss att påverka och förutsäga de situationer som vi befinner oss i idag, vi har hjälp av 
det vi lärt oss. Boken tar upp exemplet att lära sig läsa, vi lär oss i skolan att läsa men 
processen att bli en bättre läsare pågår så länge vi lär. Det är inte en statisk egenskap som vi 
lärt oss utan en egenskap som befinner sig i en ständig förändring (ibid.). 
 
Det är inte bara egenskaper som vi finner inom oss själva och hos andra som befinner sig i en 
process, även normer och andra oskrivna regelsystem befinner sig i förändring. Blumer 
hävdar att vi dagligen reproducerar de normer som finns men även att vi ständigt prövar dess 
giltighet i form av att vi ständigt konstruerar och rekonstruerar dem (Andersen & Kaspersen 
2003).  
 
Ylva Elvin-Nowak: ”Världens  bästa pappa?” 
 
Ylva Elvin-Nowak (2005) hävdar i sin bok ”Världens bästa pappa?” att mammor ofta tar på 
sig skulden för hur deras relation med barnen ser ut, något som pappor tenderar att göra i 
mindre utsträckning. Bvc och andra instanser som rör barnen och deras föräldrar är enligt 
Ylva Elvin-Nowak betydligt mer benägna att tro att det är modern som är ansvarig för barnen 
fast det i vissa är fadern som är hemma för tillfället med barnen. Med detta hävdar hon att det 
ställs olika krav på föräldrarna vad det är som är accepterat beteende som just mamma 
respektive pappa. En mamma kan inte komma för sent och hämta sina barn medan det anses 
hur naturligt som helst att mannen är sen ibland (han har ju ett så viktigt arbete!!). I Sverige 
har och är jämlikhet varit ett honnörsord och det även inom den familjära sfären. Det ska inte 
vara någon skillnad mellan mammans och pappans ansvarstagande för deras gemensamma 
barn. Föräldrar idag gör sina roller som föräldrar, de är inte sina roller. Med detta synsätt har 
det förts fram i ljuset en rad olika krav som ställs på mamman respektive pappan. Många 
gånger har det, enligt Elvin-Nowak varit så att mamman hela tiden funnits i bakgrunden som 
en back-up för fadern. Detta är något som många fäder är starkt kritiska mot, missförstå oss 
rätt, det handlar inte om att smutskasta modern i hennes roll som mamma snarare är det den 
syn eller diskurs som är rådande i hur föräldrar ska göra sitt föräldraskap som ska kritiseras. 
 
I sitt slutord ser hon sitt resultat av den undersökning som gjorts som en positiv förändring i 
hur män idag tenderar att kräva av samhället att även de ska ses förstahandsförälder eller i 
samma position som modern. Men enligt Elvin-Nowak krävs det ett aktivt handlande ifrån 
fäderna för att detta ska bli en verklighet i dagens Sverige. Hur det ser ut hos de informanter 
som vi intervjuat redovisas nedan i resultatdelen och i analysarbetet. 
 
Uppfostrans många ansikten 
 
De flesta föräldrar hävdar att uppfostran innebär olika former av ingripande. Man håller efter 
barnet, ställer upp förbud, kanske agar, talar med barnet, avleder barnets tankar och 
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handlingar. Vissa föräldrar menar att fostran även är att låta bli att göra något, att låta barnet 
självt skaffa sig erfarenheter. Dessa ser i sällsynta fall uppfostran som en planering av barnets 
erfarenheter och här ingår då också att som förälder vara passiv. Uppfostran är alltså inget 
bestämt, man kan mena olika saker med uppfostran, uppfatta begreppet på olika sätt och 
därmed lägga olika innebörd i det (Dale, 1981).  
 
Det finns en indelning av begreppet uppfostran i fyra skilda föräldratyper vilka lägger olika 
vikt vid de skilda elementen som kännetecknar uppfostran och därmed har olika syn på vad 
uppfostran innebär och bör innebära. Dessa fyra typer av föräldrar kan betecknas som “den 
avfärdande föräldern”, “den fördömande föräldern”, “låt-gå föräldern” och “den gode 
vägledaren” (Gottman, 1999).  
 
Den avfärdande föräldern kännetecknas av en behandling av barns känslor som 
bagatellartade och oviktiga. Denna förälder vill helst att barnets negativa känslor skall 
försvinna så fort som möjligt och tillgriper gärna någon form av avledning för att bli kvitt 
barnets känslor. Åsikten är att barn är irrationella och därför inte behöver tas på allvar vilket 
leder till att föräldern kan förlöjliga eller skämta bort barnets känslor. Stor vikt läggs vid 
minimerande av barnets känslouttryck och förringande av bakomliggande problem som leder 
fram till känslorna. Här försöker man således inte reda ut eventuella bakomliggande problem 
tillsammans med barnet utan föräldern är av åsikten att problemen brukar försvinna med 
tiden. 
 
Den förringande föräldern uppvisar många av den avfärdande förälderns egenskaper men i 
mer uttalad grad och klandrar och kritiserar även barnet för att det visar känslor. Denna typ av 
förälder är mån om att barnet skall lyda auktoriteter, angelägen om att sätta gränser och att 
barnet skall uppföra sig korrekt vilket, om barnet inte underkastar sig förälderns vilja, leder 
till tillrättavisningar och bestraffningar av olika slag. Den förringande föräldern anser vidare 
att känslor underminerar viljestyrkan vilket betyder att barn måste lära sig att vara tuffa för att 
klara sig i världen. 
 
Låt-gå föräldern accepterar barnets alla känsloreaktioner och ger barnet tröst när det upplever 
negativa känslor. Barnet erbjuds liten vägledning av sitt uppträdande av låt-gå föräldern och 
föräldern är mer att betrakta som eftergiven vilket yttrar sig i svårigheter att sätta gränser. Här 
ligger tyngdpunkten på att lära barnet lösa problem på egen hand och att lätta på trycket för att 
handskas med negativa känslor. 
 
Den gode vägledaren respekterar barnets känslor, ser barnets negativa känslor som ett tillfälle 
att komma nära barnet och har tålamod vad gäller alla barnets känsloutbrott. Denna typ av 
förälder försöker inte förringa eller förlöjliga barnets negativa känslor och anser inte heller att 
det är förälderns uppgift att ställa allt tillrätta och lösa problem åt barnet. Föräldern sätter 
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gränser tillsammans med barnet och försöker samtidigt undervisa det om acceptabla och 
ickeacceptabla handlingar. 
 
Bent Hougaard om moral, etik och betydelsen av att vara konsekvent i sin fostran 
  
Bent Hougaard (2004) som är en dansk psykolog har skrivit en bok som handlar om hur vi 
idag ser på uppfostran. Han skriver i inledningen till sin bok att föräldrar försöker att se till att 
barnens uppväxt ska bli så bra som möjligt, men trots det kommer det komma situationer där 
en förälder inte längre kan vara snäll och låta barnet göra som han eller hon vill. Det är just i 
den stund som det är föräldrars uppgift att bistå med handledning för barnet, eller med andra 
ord det är där uppfostran kommer in i bilden. Hougaard ser barnens uppväxt som en period 
som kännetecknas utav ett konstant lärande. Synen på hur våra barn är och hur de tänker har 
varit i en ständig förändring. Debatten är mångfasetterad och åsikterna är många. Hougaard 
har i och med denna insikt tydliggjort var han själv befinner sig i denna debatt, han påstår att 
barn inte är små vuxna, men däremot små människor. Han påstår även att vi som vuxna inte 
vet särskilt mycket om vad som rör sig i huvudet hos en 0 – 4 åring förutom att de tänker 
annorlunda än oss, med det i åtanke kan vi därför konstatera att många av dessa barn 
förefaller bete sig konstigt i våra ögon. 
 
Vad uppfostran handlar om och hur den ska tillämpas är enligt Hougaard ett flertal metoder 
som tillåter oss vuxna att ändra på ett beteende hos ett barn så att det är mer socialt korrekt. 
Hur vi bör fostra förklarar han med att beskriva en rad olika metoder. Metoderna har 
”uppfunnits” av den betendepsykologiska traditionen. Uppfostran är i mångt och mycket en 
annan benämning i hur vi ger belöning för ett önskat beteende eller utdelar straff/konsekvens 
för det omvända. Straff i den benämningen innefattar inte fysisk aga, och detta klargör 
Hougaard med det bestämdaste, men straff för ett barn kan innebära vissa konsekvenser som i 
slutändan upplevs som ett straff av barnet. Han förklarar att som förälder är det oerhört viktigt 
att vara konsekvent inför barnet, för inkonsekvens är något som barn har mycket svårt att 
förhålla sig till. Han fortsätter med att förklara att föräldrar är mycket angelägna om att vara 
snälla och hängivna emot barnet men det är inte alltid som barnet förtjänar detta, det är i 
denna stund som dilemmat om hur och när föräldern ska vara konsekvent samt hur gränser 
ska införlivas (ibid.). 
 
Själva uppfostran börjar när barnet närmar sig tvåårsåldern, barnet har lärt sig att gå, börjar 
lära sig prata samt börjar få en uppfattning om vad som händer runt omkring dem. Det är 
under denna period som barnet börjar ta för sig mer av sin omgivning, det blir med andra ord 
ett naturligt steg i att börja lära, uppfostra, in barnet i omvärlden. Hur och vad vi ska lära 
barnet kan fångas in i det välkända uttrycket ”att lära sig veta hut”. Med det menar Hougaard 
att barn behöver lära sig att det finns någon som bestämmer, de ska lyssna till vad som sägs 
och de ska lära sig ett antal spelregler för hur man som människa för sig i vissa situationer 
(ibid.). 
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Problemet idag är att föräldrar tenderar att tro att deras barn innehar en rad olika egenskaper 
som de inte har. När detta sker visar det sig att problem kan uppstå. Hougaard ser många 
problem i att vi idag behandlar barn som om de vore jämlika vuxna, med jämlik menas i detta 
fall att kunna tänka och resonera som en vuxen. Den egenskapen har inte barn från början, de 
måste lära sig det och det är föräldrarna som ska göra det. Konsekvensen är att uppfostran helt 
uteblir. Att som förälder inte finnas aktivt tillhands när barn behöver det ger konsekvenser. 
Att inte lära barn moral och etik är idag ett mer utbrett problem än vad det var förr. Hougaard 
anser inte att vi ska införa gårdagens metoder för att införliva moral och etik, men en tanke 
bör ges åt problemet innan det är för sent (ibid.). 

 
Resultatredovisning och analys av föräldrars syn på uppfostran 

 
Våra informantpar har gett oss fyra bilder utav hur det ser ut att vara förälder och fostrare i 
dagens Sverige. Innan vi kommer att delge ett resultat och en analys av vårt insamlade 
material vill vi understryka att vi inte har för avsikt att ge en generaliserad bild utav av dagens 
föräldraskap och synen på uppfostran. Vårt bidrag är snarare en bild av föräldraskapet idag. 
Våra informanter har i samtliga fall gett en bild utav deras egna uppfattningar av sitt och deras 
partners sätt att fostra vilket med stor sannolikhet inte täckt hela spektret av deras sätt att 
fostra. Detta är vi väl medvetna om och vi anser att det i sig är intressant att se hur föräldrarna 
presenterar sig och sitt sätt att fostra snarare än att få den objektiva, om den finns, sanningen 
av hur det verkligen ser ut.  
 
I samtliga intervjuer har det framkommit att föräldrarna har varit mycket engagerade i sina 
barns välmående och utveckling. Självfallet finns det skillnader i hur föräldrarna har format 
sitt föräldraskap, vilket har framkommit i intervjuerna. Samtliga föräldrar säger sig se ett 
samband mellan hur deras egna föräldrar har fostrat, med hur de själva har format sitt 
föräldraskap. Det kan vara som en positiv förebild i hur de som nyblivna föräldrar ska fostra, 
till att våra informanter snarare har sett stora brister i sina egna föräldrars sätt att fostra och då 
använt dem som en negativ förebild. Vad som framgår av de intervjuer vi gjort är att rollen 
som förälder och fostrare inte är en ren avbild av de egna föräldrarna utan en ständigt 
pågående process av nya influenser som påverkar föräldrarna i sitt föräldraskap. 
 
För att på ett överskådligt sätt redovisa vårt resultat kommer vi att tematisera våra 
frågeställningar nedan. Dessa kommer att belysas med direkta citat ur våra intervjuer, citaten 
kommer att analyseras utefter våra teoretiska utgångspunkter. Men innan detta kommer vi att 
kortfattat presentera våra informantpar. 
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Presentation av informantparen 
 
Jerker och Julia 
 
Jerker är 32 år och bor tillsammans med Julia 25 år i ett tvåfamiljshus några kilometer från 
centrum i en mellanstor svensk stad. Där har två barn tillsammans, Markus som är 2 år och 
deras nyfödde son John. Jerker har även en son från ett tidigare förhållande som heter Henrik 
11 år. Jerker har varit hemma till och från med båda deras barn men aldrig i några längre 
sammanhängande perioder. Han var lite mer som ett stöd för Julia i och med att hon pluggade. 
Jerker är utbildad verkstadstekniker på gymnasiell nivå men arbetar för närvarande som 
maskinförare. Julia har en treårig högskoleutbildning i socialt arbete. Hon har arbetat inom 
detta område fram tills att hon tagit ut mammaledigheten för John. Julia är den enda 
informanten som har haft en pappa som tagit ut en längre sammanhängande föräldraledighet. 
 
Lars och Lisa 
 
Lars och Lisa är 30 år respektive 29 år och har en gemensam son som heter Liam som är 4 år. 
De bor i ett flerfamiljshus på andra våningen, ungefär en mil utanför centrum i en västsvensk 
stad. När det gäller att ta ut föräldradagar har Lars i mångt och mycket gjort samma val som 
Jerker, ingen längre sammanhängande föräldraledighet. Detta är något som Lars själv vill 
ändra på till nästa barn som han och Lisa är planerade att få om fyra månader. Lars har 
utbildat sig inom marknadsföring, en 80 poängs utbildning på folkhögskolenivå. Lisa är 
färdigutbildad yrkesvägledare om ett halvår, det är en distansutbildning som hon läser på 
högskola. Deras egna föräldrar har följt en mer traditionell fördelning utav deras föräldradagar 
nämligen att pappan arbetar och mamman tar hand om barnen i hemmet tills de nått skolålder. 
 
Petter och Petra 
 
Petter och Petra är 40 år samt 39 år och de har två gemensamma söner som heter Elias 10 år 
och Adam 5 år. De bor i en villa i en mellanstor västsvensk stad. Petra har bott i samma 
område i hela sitt liv medan Petter är inflyttad från en mindre stad några mil ifrån deras 
nuvarande hem. Petter har en treårig naturvetenskaplig utbildning på gymnasiell nivå. Petra 
har en nioårig grundskoleutbildning. De båda arbetar idag på samma industriföretag, men med 
olika befattning. Petra har valt att gå ner i arbetstid för barnens skull. Petter var hemma i en 
månad med båda barnen vilket har gjort att Petra har tagit ut merparten av föräldradagarna, 
detta var något som de båda var överrens om. 
 
Henrik och Hanna 
 
Det sista informantparet är Henrik 46 år och Hanna 42 år. De bor i en villa med sina två barn, 
Magdalena 15 år och Magnus 12 år samt deras hund Zimba. Hanna är utbildad sjuksköterska 
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med specifik inriktning, Henrik är utbildad gymnasieekonom men har även han utbildat sig 
till sjukskötare men med en annan utbildning än Hanna. Både Henrik och Hanna arbetar inom 
vården, vilket de båda har gjort i över tjugo år. Henrik tog ut elva veckor föräldraledigt i 
sträck när de fick Magdalena, detta var i samband med Henriks semester. När Magnus föddes 
tog Henrik inte ut någon egen föräldraledighet över huvudtaget. Henrik och Hanna var helt 
överrens att fördelningen skulle se ut på det sättet.  
 
Hur har föräldrarna fördelat föräldradagarna – har det påverkat deras sätt att fostra? 
 
I samtliga intervjuer framkommer det att det är mamman som har tagit ut merparten av 
föräldradagarna. Jerker och Lars har inte tagit ut någon sammanhängande ledighet, de har 
tagit ut dagar i samband med semestern eller julledighet. Även ett fåtal dagar i veckan för att 
mamman i familjen har studerat de dagarna. Jerker och Julia berättar hur de gjorde: 
 

Julia: jag tog ju ut större delen eftersom jag gick i skolan och hoppade av men Jerker var ju hemma i ett 
halvår. 
Jerker: till och från, inte konstant. 
Julia: ja, precis. 
Julia: sen var du ju hemma på sommaren också. 
Jerker: ja, var hemma i fyra veckor. 
 

Lars och Lisa förklarar deras val av fördelningen så här: 
 

Lars: jag var hemma dom första två veckorna och sen har jag tagit någon vecka här och där och förlängt 
semestern så jag varit med honom mest på somrarna sen har det varit svårt och komma ifrån, nu ska jag 
försöka lösa det bättre så jag har inte varit nöjd med att jag har varit hemma så lite med Liam. 
Lisa: nu kommer ju jag förhoppningsvis ha ett jobb, jag blev ju varslad när jag var gravid med Liam. Då 
hade jag ju inget jobb att gå tillbaks till. Så det var ju en ekonomisk lösning för oss. 
 

Plantin (2001) tar upp tre olika faktorer som har påverkat hans informanter till varför 
fördelningen utav dagarna såg, eller ser, ut som den gör. Han nämner ekonomisk rationalitet, 
den gemensamma familjetiden och känslomässiga överväganden som faktorer som har en 
påverkan på föräldrars sätt att dela upp ledigheten. I Lars och Lisas fall är det den ekonomiska 
rationaliteten som har spelat in, kanske inte på det sätt som Plantin redogör för. I Lars och 
Lisas fall handlade det enligt dem om en fråga om att kunna klara av vardagen ekonomiskt. 
Plantin såg snarare den rationalitet, som förekom i hans undersökning, som ett försvar av 
kvinnan och i många fall mannen att rationellt kunna fördela dagarna. Det hela bygger på 
familjens ekonomi, ansåg Plantins föräldrapar. Plantin ansåg snarare det som ett svepskäl till 
att föräldrar gömmer sig bakom ett mer lätthanterligt problem i stället för att se den djupare 
problematiken bakom det hela nämligen de gamla könsstrukturerna.  
 
Petter och Petras sätt att fördela är mer traditionellt bundet. Petra själv säger att det var i 
hennes intresse att få vara hemma med barnen. Här är det en mer uttalad ekonomisk rationell 
lösning a la Plantin som har påverkat Petter och Petra i sin uppdelning. Skillnaden mellan 
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detta informantpar och de två tidigare kan bero på deras föräldrars och detta informantpars 
ålder. Så här sa de i intervjun om själva fördelningen av dagarna: 
 

Inter: Hur såg er fördelning utav föräldraledigheten ut? 
Petter: Petra fick ta över en del av mina (dagar) men det var nog det att hon valde själv i och för sig.  
Petra: jag var hemma den mesta tiden, ett och halvt år och Petter har haft pappa månaden då  
Inter: Hur var det när ni fick Adam? 
Petra: ja, det var väl samma där men det valde vi själva  
Inter: det är inget som har påverkat er utifrån det här med fördelningen, t.ex. att ditt jobb eller anställning? 
Petra: nej, ja det var väl dels också att du tjänade mer (till Petter) 
Petter: ja 
Petra: plus att jag ville det  

 
Petter förklarar att Petra tog över en del av hans dagar och att det var så hon ville ha det. 
Hagström (1999) skriver att det är just så här många män gör, utan att för den sakens skull 
reflektera över vad det innebär för dem personligen, att de lämnar över alla sina dagar till 
mamman. Petra beskriver deras sätt att fördela dagarna med att det var hon som ville vara 
hemma, men även att Petter tjänade mer pengar än hon. Åter igen får Plantins (2001) tre 
faktorer belysa detta informantpars sätt att fördela dagarna. Det är två utav dem som vi anser 
vara av intresse, nämligen den ekonomiska rationaliteten och de känslomässiga 
övervägandena. Petra nämner att det var hon som ville vara hemma, Petter fick acceptera det. 
Detta var inget som sades rakt ut utan var snarare något som de båda implicit var 
underförstådda med och accepterade. Petters lön var även för dem en bidragande orsak till 
fördelningen av dagarna men den känslomässiga aspekten var övervägande. 
 
Fördelningen hos Henrik och Hanna påminner mycket om Petter och Petras, det låg inte i 
Henriks intresse att vara hemma, han ansåg då att Hanna var mer intresserad av det än han. 
Henrik valde att i den tiden som han var hemma att knyta samman det med semestern, de 
berättar om hur de gjorde: 
 

Henrik: jag var hemma i sju veckor  
Inter: i ett sträck? 
Henrik: ja, ja plus min semester då så det blev elva veckor 
Henrik: där satte jag min gräns (skratt) 
Inter: var det någonting som du valde själv? 
Henrik: ja, ja det gjorde jag ju.  
Inter: och Hanna, du var hemma i? 
Hanna: jag var hemma i ett år först då och sen började jag jobba  
Inter: hur gjorde ni när Magnus föddes? 
Hanna: då var jag hemma... då vill han inte vara hemma (skratt) 
Henrik: jag fick inte vara hemma nej (skratt) jag vet inte 
Hanna: du ville inte vara hemma då 
Henrik: det gjorde väl inte så där mycket att du var hemma heller om jag kommer ihåg rätt, det var inte så 
att du tjatade på mig. 
 

 
På frågan om föräldrarna tror att denna fördelning har påverkat deras sätt att fostra säger 
Petter och Petra så här: 
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Inter: tror ni att denna fördelning har påverkat ert sätt att uppfostra? 
Petter: det tror jag  
Petra: ja, det blir ju naturligt att den som är mest med barnen sätter ju upp mest regler, pratar och är ju 
med barnen mer, i och med att jag har varit hemma mest, kommer hem tidigare från jobbet, jag lämnar på 
dagis, jag hämtar då blir det ju självklart att det är jag som är mest med barnen eftersom han jobbar mer. 
 

Lars och Lisa anser däremot att det inte påverkat deras uppfostran då de anser att fostran inte 
blir aktuell förrän barnet blir runt tvåårsålder. Så här berättar de: 
 

Lisa: nej, jag tror inte att det har påverkat oss. 
Lisa: i och med att jag började min skola när han var ett och ett halvt år så var han så pass liten 
fortfarande. 
Lars: det är mer nu när dom blir två år som fostran börjar. När det blir de här tjafsen i den åldern under två 
år, så förstår dom inte, man kan inte vara konsekvent och säga si och så, därför tror jag inte att det har 
påverkat. 
 

Detta är även något som Hougaard tar upp, han anser att fostran börjar bli gällande runt två 
års ålder upp till att barnen är runt sju. Det är under den tiden som barnet är som mest 
mottagligt för fostran (Hougaard, 2004). 
 
Jerker och Julia resonerar på detta sätt om frågan: 
 

Inter: tror ni att fördelningen påverkar ert sätt att fostra? 
Julia: ja, det hade det gjort för om Jerker hade varit hemma först så hade hans regler och rutiner varit mer 
dominanta 
Inter: mm. 
Julia: nu blir det ju rent naturligt mina regler och värdering som ligger till grund för vår fostran 
Inter: ja, ja 
Julia: och tur är det väl det (skratt, skojar bara) 
Jerker: det är ju för mig och bara anpassa mig 
Inter: hur känns det, känns det ok? 
Jerker: ja, ja 
 

Hanna ser det på detta sätt: 
 

Inter: tror ni att just den här fördelningen har påverkat ert sätt att fostra, till exempel Hanna har ditt sätt 
varit mer aktuellt eftersom du har varit hemma mer med barnen? 
Hanna: kanske med Magnus eftersom jag var mer hemma andra gången, men inte i det stora hela, det tror 
jag inte. 

 
Sammanfattning 
 
Det finns ett tydligt mönster föräldraparen emellan. Det som varit tongivande är att modern 
har tagit ut merparten av ledigheten. Detta har resulterat i att många av föräldrarna är ense om 
att detta till stor del eller delvis påverkat deras sätt att fostra. En del av paren anser att deras 
kommunikation har bidragit till att föräldraledighetens sneda fördelning inte har påverkat dem 
märkbart. Jerker och Julia säger att fördelningen har påverkat deras sätt att fostra men att 
Jerker, som tagit ut en mindre del av ledigheten, säger sig vara nöjd med hur fostran ser ut. 
 
Skillnader finns i hur föräldrarna har fördelat dagarna, den stora skillnaden är vad de anger för 
orsak till fördelningen. Lisa och Julia nämner ett avhopp från skolgång och en varsling från 
sitt dåvarande arbete som orsak till varför de delat dagarna som de gjort. Henrik och Hanna 
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samt Petter och Petra är mer för en förklaring att modern är mer intresserad av detta område 
än de själva.  
 
Ylva Elvin-Nowak (2005) skriver att det är skillnad i att vara pappa respektive mamma. Det 
ställs helt enkelt andrakrav på en moder än vad det görs på en faders. Hon tar upp just temat 
föräldraledighet och hur föräldrar anser att de varit lediga. Om en pappa säger att han varit 
föräldraledig kan det röra sig om ett tjugotal dagar, skulle mamman ta ut lika många dagar så 
anser hon sig inte varit mammaledig. Detta kan vara ytterligare en förklaring till varför de har 
delat upp sina dagar som de gjort. 
 
Rollen som fostrare - påverkar våra egna föräldrar oss i vårt fostringsarbete? 
 
Hur våra informanter har formats som föräldrar och fostrare beror enligt vårt resultat i mångt 
och mycket på deras egen uppväxt samt utbildning. Sorbring (2005) skriver att det finns en 
rad olika faktorer som påverkar föräldrarna såsom utbildning, ålder, socioekonomisk 
standard, mogenhet, erfarenheter samt levnadsstandard. Flertalet av informanterna påstår sig 
ha använt sina egna föräldrar antingen som en positiv förebild eller en negativ sådan. Våra 
yngre informanter visar en mer tydlig tendens att de har byggt sitt föräldraskap utifrån sina 
föräldrars sätt att fostra. Julia säger så här: 
 

Inter: har du använt dina föräldrar sätt att fostra som en förebild? 
Julia: ja, omedvetet så har man ju gjort det, alla dom sakerna som man tyckte att det var fruktansvärt i 
uppfostran använder man nu själv ju, det ser man ju väldigt tydligt 

 
Julia har en mer vaken syn på de metoder hon själv använder påminner starkt om hennes 
föräldrars sätt. Plantin (2001) säger att kvinnor ofta har en tendens att beskriva sin moder mer 
omfattande än sin fader, männen är precis tvärtom. Julia fortsätter om sin likhet med sin 
moder: 
 

Julia: Mamma brukar säga att jag beter mig som henne. 
Inter: Att ni beter er väldigt lika 
Julia: jaa, att vi är lika sen kommer man på sig själv också 
Inter: Jaha. 
Julia: När jag pratar med mamma om våra barn och att de ska bli vuxna så finns min mammas regler och 
normer där i bakhuvudet någonstans. 

 
Jerker beskriver sina föräldrars påverkan så här: 
 

Jerker: Pappa var ju sträng, väldigt hård och så. Han hade nog också hårda föräldrar när han växte upp och 
så där.  
Inter: Har du använt deras sätt att uppfostra som en förebild bild för dig? 
Jerker: Nej, ja något kanske, mammas sätt i så fall. Men pappas sätt påverkade nog mig också. 

 
Lisa säger att hon inte har använt sina föräldrar som några positiva förebilder för hur hon har 
byggt upp sitt föräldraskap. Hon anser att deras fostran inte är något som hon kan stå för. 
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Vidare förklarar hon att hennes föräldrars sätt ändå på något sätt lyser igenom hennes sätt att 
vara som förälder. Hon berättar: 
 

Inter: tror ni att deras sätt att fostra har påverkat ditt sätt att fostra? 
Lisa: ja, jag försöker att inte fostra som min mamma har gjort. 
Inter: du använder dina föräldrar som en negativ förebild? 
Lisa: jag försöker mer att man ska ha konflikter, tror att det är viktigt och ta tag i det. 
 

Lars ser till skillnad från Lisa sina föräldrar, speciellt sin mamma, som en positiv förebild till 
sin roll om förälder. Han berättar: 
 

Inter: Lars, vad tror du, har du använt dina föräldrar som förebild? 
Lars: joo...just det här med att vara konsekvent och vara bestämd fast på rätt nivå, att man inte är för hård 
och markerar utan att det finns en anledning till det. Men när det är nåt stort då markerar man genom att 
höja rösten och sådant och efteråt prata igenom varför det här var fel och så. 

 
Plantin (2001) skriver att män i hans undersökning tenderar att bygga upp sin identitet som 
pappa inte bara efter sina egna fäder utan även ifrån andra betydande förebilder. Att använda 
sig av sin egen far som positiv förebild eller negativ förebild är även något som Plantin även 
kom fram till i sin undersökning, han menar att i slutändan är det inte en enkel 
sammansättning utav egenskaper tagna från den egna fadern utan är en komposition utav flera 
förebilder som ger den egna identiteten som far liv. 
 
Sorbring (2005) skriver i sin avhandling om barns syn på sina föräldrars fostran att ålder och 
utbildning även formar föräldrarnas sätt att fostra. Män och kvinnor har enligt henne en 
tendens att fostra pojkar respektive flickor annorlunda, detta är även något som våra 
informanter håller med om när vi diskuterat det. Att det skulle ske på ett medvetet plan tror de 
är lättare att undvika men den omedvetna aspekten av fostran är svårare att komma åt. Petra 
och Petter säger sig vid en direkt fråga om hon har använt sina föräldrar som en förebild: 
 

Inter: så ni har inte använt er av era föräldrars sätt att fostra? 
Petter: nej 
Petra: nej, jag tror inte att man kan jämföra sig 
Petter: nej, det har jag inte gjort, snarare tvärtom, vill helst inte bli som dom. Jag tyckte inte att dom var 
bra på fostra, det var för strängt. 
 

Petra nämner att hon ser det som svårt att jämföra sig med sina egna föräldrar på grund av att 
barn är olika, hon tar även upp det förändrade föräldrarollen. Idag är det vanligast med 
tvåförsörjarfamiljer: 

 
Petra: Mina föräldrar blev aldrig så provocerade som jag blir (skratt) och jag och syrran var nog väldigt 
lugna, barn idag ifrågasätter och dom är tuffare helt enkelt. Sen började dom vara på dagis redan när dom 
är ett och ett halvt år men vi var hemma och sprang runt mammas ben tills vi började skolan. Jag tror 
sjutton att dom blir tuffare samtidigt som vi föräldrar lever under en större tidspress idag 

 
När intervjun fortskrider märker både Petra och Petter att de har med sig några likheter med 
sina egna föräldrar, de berättar: 
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Petra: Jag är ju mamma och ni vet hur alla mammor är, vi är lite mer tramsigare, lite mer blödigare och 
tycker synd om dom och pappor vill väldigt gärna att barnen ska klara sig själva, jag ligger nog lite steget 
före och hjälper dom kanske lite för mycket ibland och där är någonting som jag har varit van vid 
hemifrån, jag har alltid fått mycket hjälp hemifrån  
Petter: det lyser igenom om man ser på vår uppfostran  
Petra: ja, det gör det medan Petter har varit den som fått hjälpa till mycket hemma ... min mamma och 
pappa tar hand om mig än idag ... mamma kom ner med bakade muffins idag och hon kommer och stryker 
lite ibland för att hon vet att jag inte alltid hinner och dom passar barnen och dom är väldigt engagerade 
och vill att det ska fungera bra för oss. 
 

Vi har märkt att det funnits en skillnad i uppfostringsmönster paren emellan. Petter och Petra 
har en liten mer traditionell syn på fostran än Julia och Jerker samt Lars och Lisa. Skillnaden 
har varit en mer uttalad hårdhet och stränghet från föräldrarnas sida, en mindre acceptans vad 
som är rätt och riktigt jämfört med de två andra informantparen. Dock upplevdes skillnaden 
inte markant vid deras berättelse men den fanns där. Petra berättar om hur hon anser att 
fostran bör se ut: 
 

Petra: ja, jag tror att idag är det så mesigt, du inte får höja rösten och du får inte säga till för hårt och det är 
väl klart att du får höja rösten ibland. Det ska vara så pedagogiskt och det daltas för mycket, de ska ha 
regler, barn kan inte skaffa sig egna regler. 

 
Henrik och Hanna ser det som något oundvikligt att vara influerad av sina föräldrar när det 
gäller föräldraskap till fostran. Henrik anser att det kan vara svårt att inte vara påverkad när 
relationen till föräldrarna är så högt aktuell. Han säger så här: 
 

Inter: Tror ni att era föräldrar har påverkat ert sätt att fostra? 
Henrik: ja, det är klart för jag menar oavsett hur du tänker så finns det ju med dig eftersom du har växt 
upp i en miljö så kan du liksom inte ta bort dom 25 - 30 åren eller vad det nu kan vara så att säga och så 
börja på ett nytt blad  
Inter: känner du likadant Hanna? 
Hanna: ja. 

 
Att definiera sig själv som förälder idag är annorlunda än förr anser våra informanter. 
Thomasteoremet förklarar att vi som människor tenderar att bete oss utefter hur vi själva 
definierar situation som vi befinner oss i. Våra informanter ger en bild av att situationen som 
förälder har ändrats över tid, med andra ord är definitionen av föräldraskap annorlunda idag 
än igår. Att våra informanter skiljer sig något åt i fostringssätt kan förklaras med att varje 
förälder definierar sin egen situation som annorlunda eller mer olik än andra föräldrar. Levin 
& Trost (2004) skriver att när vi definierar en situation på ett visst sätt kommer den att bli 
styrande för hur vi för oss. Att föräldrarollen ändras förklaras genom att vi konstant 
omdefinierar den situation vi befinner oss i, vi kan med andra ord ändra vårt beteende i 
situationen när den definieras på ett annorlunda sätt. 
 
Sammanfattning 
 
Synen på de egna föräldrarnas inverkan på den egna rollen som förälder är varierande, men 
vad vi tydligt har sett är att de egna föräldrarna finns någonstans i det omedvetna med det sätt 
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som de fostrade på. Petra var den enda informant som vid en direkt fråga, angående 
föräldrarnas påverkan på den egna fostrarrollen, sa att hon inte ansåg att hon påverkas. 
Efterhand intervjun fortgick så insåg hon att det ändå förekom en viss påverkan från hennes 
egna föräldrar.  
 
Bekkengen (2002) skriver att man som förälder påverkas av de egna föräldrarnas normer och 
praktiker. Hon hävdar att det finns ett visst förhållningssätt till de egna föräldrarna eller med 
andra ord de mönster som man själv har erfarenhet av. Att växa upp med föräldrar som har en 
mer traditionell könsstruktur behöver inte leda till att föräldrarna själva införlivar det sätt att 
forma sitt föräldraskap. Det finns gott om exempel där föräldrarna använder sina föräldrar 
som motbilder till sin egen roll.  
 
Att bli förälder är inte en enkel sak. Bekkengen (2002) hävdar att föräldrarna inte har samma 
utgångsposition utan det rent biologiska försätter dem i olika roller. Även olika 
föräldrautbildningar riktar sig till en stor del endast till kvinnan. Genom detta hävdar 
Bekkengen att den gamla bilden av föräldraskapet och dess olika roller cementeras. Självklart 
är inte hennes syfte att få mammorna att sluta amma, men hon kan i och med detta kunna se 
sig en förklaring till mammornas respektive pappornas olika roller. 
 
Symbolisk interaktionism ger fem olika faktorer som påverkar föräldrarna i sitt rollutövande. 
För det första befinner sig föräldrarna i en given position i samhället nämligen som förälder. 
En position befinner sig i en relation till en annan vilket ger att det finns en växelverkan dem 
emellan. För det andra så finns det en förväntan på individen med denna position. Regler och 
normer ”tvingar” individen att bete sig så att det passar just de förväntningar som ställs mot 
dem. Det tredje är just att beteendet hos individen ändras genom vilken position och 
förväntning som ställs mot denne. För det fjärde och femte är detta beteende en process som 
förändras över tid, samt att individen befinner sig i en roll (Levin & Trost, 2004). 
 
Att vara förälder innebär alltså följande ur denna synvinkel: att vara mamma eller pappa 
försätter individen i en roll som följs upp av vissa förväntningar. Förväntningarna tvingar 
föräldrarna att bete sig på ett speciellt sätt, detta efterföljs inte alltid eftersom dessa positioner 
alltid omprövas, konsekvensen blir omedelbar – individen är ingen bra förälder t ex. Våra 
föräldrapar ser inte sina roller helt lika, skillnader finns, vilket kan förklaras med att de i sina 
positioner missuppfattar eller rent av inte uppfattar de regler och normer som finns på samma 
sätt. Det som är av största vikt att uttala är att det hela är en process som är i ständig 
förändring.  
 
Värderingar – är de viktiga för barnen? 
 
När frågan kommer till huruvida föräldrar anser att värderingar är viktiga att föra vidare till 
sina barn är svaren entydiga, det är självklart menar föräldrarna, att värderingar är en del av 
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uppfostran. I mångt och mycket är värderingarnas betydelse med i många olika frågor som rör 
fostran. När frågan kommer till Henrik och Hanna så berättar de att det är oerhört viktigt att 
barnen ska kunna föra sig socialt. De hade nyligen en diskussion med deras dotter, som skulle 
på praktik, huruvida man klär sig när man kommer till en ny arbetsplats. De berättar: 
 

Inter. Tycker ni det är viktigt hur barnen ska uppföra sig bland andra människor, det här med respekt mot 
äldre personer? 
Henrik: ja, det är viktigt dels för andra och dels för dom själva och rent praktiskt kunna föra sig till 
exempel när man söker jobb och när man vill göra det och det och det så bör du föra dig på ett visst sätt så 
att säga då vad för att komma i fråga egentligen så det är ju viktigt den här sociala egenskapen.  
Hanna: det hade vi ju i diskussion med i samband med att hon skulle praoa och att man klär sig och då 
tyckte hon att jag ska bara vara där i fjorton dagar det spelar väl ingen roll.  
Henrik: man för den diskussionen med henne och sen får det vara bra för hon tänkte inte på det för hon 
ville ha på sig nåt bekvämt. 

 
Här framkommer det tydligt hur föräldrarna genom att resonera med dottern beskriver vikten 
av att föra sig socialt. Alla informantparen är eniga om att värderingar är bra för barnen. Julia 
sammanväver värderingar med hur man som förälder måste lära barn att allt är inte anpassat 
för dem och att de måste ta hänsyn till andra människor, hon berättar: 
 

Julia: jo, precis jag menar det är inte alltid så att dom kommer att möta en verklighet som är anpassat efter 
dom jämt. Så det är också viktigt det här med hänsyn och regler och rätta sig efter. 
Inter: är det viktigt för barn att lära sig regler tidigt? 
Jerker: ja, det är ju det  
Julia: men det ska ju inte vara överdriven heller, man ska ha regler för att dom ska känna sig trygga över 
vad dom får och inte får framförallt ju äldre dom blir. 

 
Julia pekar här på att värderingar blir en mer aktuellt när barnet blir större. Trots det anser hon 
att värderingar och regler ska presenteras under hela uppväxttiden. Hougaard (2004) menar att 
lära barnen dessa spelregler är just vad uppfostran är. Hur det senare går till skiljer sig 
föräldrar emellan.  
 
I sitt uppdrag att lära barnen dessa spelregler ser föräldrarna vikten av att som fostrare vara 
konsekvent. Moral och etik är något som Petter och Petra kommer in på när vi frågar vad 
uppfostran betyder för dem, de berättar. 
 

Inter: Vad betyder uppfostran för er? 
Petra: det är att dom ska bli goda samhällsmedborgare. (skratt). 
Petter: en bra värdering. 
Petra: ja, som jag tycker är självklarhet är att om du ser att en vuxen människa eller lärare kommer släpper 
man inte dörren så den personen får den rakt i ansiktet utan du håller upp den. Ser du någon tappa en sak 
så tar du upp den och hjälper till, det är sånt som ska sitta i ryggmärgen som tyvärr inte finns så mycket av 
idag. Jag tror att det är alldeles få människor som pratar med sina barn om sånt idag ... du ska lära dig och 
uppföra dig rent ut sagt.  
Petter: vett och etikett. 

 
Här tar Petra upp konsekvenser av att inte tala med sitt barn om värderingar, moral och etik. 
Lars anser att det är av stor vikt att vara konsekvent gentemot barnen: 
 

Lars: det här med att vara konsekvent och vara bestämd fast på rätt nivå, 
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att man inte är för hård och markerar utan när det är nåt stort då markera man genom att höja rösten, sedan 
gäller det att efteråt prata igenom varför det här var fel och så. 

 
Sammanfattning 
 
Gottman (1999) skriver om olika idealtyper som föräldrar till viss del kan placeras i. Vad vi i 
vår undersökning har sett en tendens till är att samtliga föräldrar är mycket måna om att 
resonera med sitt barn när det har gjort fel. Låt-gå attityden är inte aktuell i några fall, 
tvärtemot anser föräldrarna att de gör barnet en björntjänst om de inte lär dem vad som är rätt 
och fel. 
 
Att vara konsekvent är alla föräldrar överrens om att de bör vara. Regler finns där för en 
anledning, inte för att vara hård. Lars säger i intervjun att han anser att det är viktigt att 
resonera med barnet om vad det har gjort fel, inte bara att dela ut straff till höger och vänster. 
Att kunna föra sig socialt är något som blir mer aktuellt när barnen blir lite äldre, detta är 
något som Julia påpekar, men samtidigt är det viktigt att införliva regler så tidigt som möjligt. 
Hänsyn och respekt för andra är några av de bitar som innebär att kunna föra sig socialt, 
framkommer det i undersökningen.  
 
Hougaard (2004) skriver om vikten att som vuxen fungera som en lärare, det ställer krav på 
den vuxne. Det gäller att stå för vad man säger till barnet, detta bidrar till att barnet har något 
att förhålla sig till, nämligen värderingar, regler, vett och etikett. Han fortsätter med att 
förklara vikten av att inte dölja det budskap, som vi vill föra fram till barnet, i negativa 
känslor riktade mot barnet. Att kunna förklara för ett barn vad de gjort fel eller vad som anses 
rätt i vissa situationer kräver att barnet kan hantera ett språk, alltså kunna hantera symboler, 
ett språk förvärvar ett barn inte när det är nyfött. Lars hävdar att han anser att fostran inte 
startar förrän barnet blir runt två, det är helt enkelt för litet för att förstå. 
 
Uppfostran är en process som sträcker sig över en lång tid och det kommer med tidens gång 
kräva att föräldrar får rucka på de eventuella planer som de har angående fostran. Detta är 
något som några av våra informanter uttrycker i och med att de anser att det kan vara svårt att 
göra upp en uppfostringsplan: ”jag tror inte att man kan läsa på och bli förälder för det är 
någonting som man får lära sig under tiden”. Detta citat är hämtat ur intervjun med Petter 
och Petra. Hougaard instämmer i det påståendet när han säger att varje barn är unikt men han 
anser ändå att en viss plan är att föredra. Nu är det självklart fel av oss att säga att Petter och 
Petras val i att inte direkt prata igenom fostran innan barnen kom är felaktigt, det är snarare ett 
sätt som det anammat och som har fungerat för dem. 
Samarbete föräldrarna emellan – dagisets betydelse 
 
Uppfostran i de familjer som vi intervjuat har levt i par, detta har gjort att de ansett att fostran 
är en process som flyter över en lång tid av deras liv. Detta projekt ser de som ett gemensamt 
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arbete. När vi som intervjuare frågar vad de tycker om att lägga sig i den andres konflikter är 
tre av de fyra paren överrens att de är bättre att låta den ena föräldern avsluta den konflikt som 
uppstått mellan han/hon och barnet. Men att hjälpa till om det går överstyr anser Julia vara 
helt korrekt. Jerker och Julia ser på frågan så här: 
 

Inter: Om Jerker har konflikt med Magnus är det ok för dig och lägga dig i? 
Julia. Jag kan ge ett gott råd, men inte att jag tar helt över. 
Jerker: det beror på vad för konflikt det är också. 
Julia: jag brukar inte lägga mig i, den som har börjat får avsluta men ibland vill man in och bryta när man 
känner att det går över styr och att man inte kommer längre. 
Inter: är det nåt som du gör också Jerker? 
Jerker: Jag tror det. 
 

Att fungera som en hjälpande hand, vilket Julia säger, är ett självklart samarbete för dem. När 
och hur man som den andre föräldern ska läggas sig i är mycket bestämt av situationen. Lars 
och Lisa svarar så här på frågan: 
 

Inter: om vi säger så här att om någon utav er förälder har en konflikt med Lukas tycker ni att det är ok för 
den andra och lägga sig i? 
Lisa: jag försöker undvika det, jag tycker att dom själva ska reda ut det 
Lars: jo, men precis det tycker jag också 
Inter: så ni ser inte det som samarbete att man hjälps åt? 
Lars: jag tror att barnet blir förvirrad om jag säger en sak och sen kommer Lisa och säger nåt annat och då 
är det bättre att jag kör mitt race i den situationen och om Lisa tycker nåt annat får hon ta det efteråt inte 
när Lukas är där. 

 
Både Lars och Lisa är mån om att inte diskutera men den andre föräldern om denna gjort 
något felaktigt framför barnet. Detta är något som Hougaard (2004) anser vara oerhört viktigt. 
Barn ska inte vara en del i vårt prat om barnuppfostran eller barnpsykologi. Framför allt gäller 
detta om barnets föräldrar inte är överrens angående fostran, precis är detta som Lars tar upp i 
intervjun. Petter och Petra ser det ungefär på samma sätt som de övriga: 
 

Inter: om vi tar en specifik situation om du hamnar i en konflikt med barnen tycker du Petra att det är ok 
och lägga sig i deras konflikt eller tvärtom det kan var så att Petter har samma konflikt? 
Petter: vi undviker det vi brukar prata efteråt att vi tyckte det var fel  
Petra: jag kan nog säga så här att Petter är bättre på att inte lägga sig i, jag lägger mig nog i när ni har 
konflikter (till Petter). 

 
Petras erkänner att hon anser sig något svårare med att hålla sig utanför Petters konflikter än 
vice versa. Elvin-Nowaks (2005) resonemang att det ställs olika krav på mammor respektive 
pappor, samt att fadern fortfarande idag inte är helt engagerad i familjen, stämmer bra 
överrens på Petter och Petra. Petra anser sig själv ha problem med att helt släppa ansvaret om 
barnen när det gäller uppfostran till Petter. Det är inte helt överensstämmande med den bild av 
vad hon anser att en bra mamma ska göra och hon ska vara med barnen och ta hand om dem, 
så länge det behövs.  
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Merparten av informanterna anser att barnen blir förvirrade om föräldrar inte är konsekventa i 
sitt sätt att fostra. Vid en fråga om föräldrar ska vara samspelta med sin fostran angående 
värderingar säger Petter så här: 
 

Petter: Då blir det tvetydigt för barnen och då vet dom inte hur dom ska förhålla sig till de värderingar vi 
lär dem. Om man som föräldrar inte är eniga tror jag att barnen kan utnyttja situationen i andra tillfällen ... 
man ska försöka och vara eniga, är man inte det så får man ta den diskussionen när barnen inte hör. 

 
Samarbete föräldrar emellan är något som alla föräldrapar anser vara viktigt. I några av 
intervjuerna har även frågan kring dagis betydelse för fostran kommit upp. Hur tycker 
föräldrarna att det är att dagis fostrar deras barn? Finns det en fungerande kommunikation 
mellan föräldrar och dagis samt vem har huvudansvaret för fostran? Lars och Lisa säger så 
här: 
 

Inter: tycker ni det är bra med dagis? 
Lisa det tycker jag  
Lisa men tycker inte att man ska lägga fostran på personalen utan dom ska komma hemifrån  
Lars: ja, jag instämmer. 
Inter: Går Lukas på dagis, hur är det om dom säger till Liam i uppfostringssyfte? 
Lisa: jag var jätte kritisk i början. Vi ser uppfostran på ett annat sätt och tills man lär känna 
dagispersonalen så kändes det lite osäkert, nu har vi ju lärt känna dom och vi är jätte nöjda. 

 
En öppen kommunikation är något Hougaard (2004) ser som oerhört väsentligt när det gäller 
fostran, trots allt befinner sig de flesta barnen på dagis eller andra institutioner under en stor 
del av dagen. Att tala öppet om hur man som förälder ser på fostran med berörd personal ökar 
förståelsen för varandra, och som ovan nämnt: dessa diskussioner är inte lämpade för barnens 
öron.  
 
Sammanfattning 
 
Att lägga sig i den andre förälderns konflikt med barnet är något som de flesta av våra 
informantpar anser vara mindre bra, risken för att barnet ska bli konfunderat ser sig 
informanterna vara allt för stor. Att samarbeta som ett team är viktigt, anser Hougaard (2004), 
för att barnen ska lära sig de spelregler som människor ska rätta sig efter. Att som förälder 
kunna samarbeta kräver i mångt och mycket att man är föräldrar på lika villkor. Detta är något 
som Hagström (1999) anser att så inte är fallet. Engagemang, tillgänglighet och ansvar är tre 
faktorer som hon anser att vi som föräldrar, och då framför allt mamma- och 
pappadimensionen, inte riktigt är lika inom. Trots detta påstående har våra informanter, enligt 
egen utsago, lyckats att få ett fungerande samarbete och en gemensam överenskommelse att 
man som förälder inte pratar om den ene förälderns brister och fel framför barnen.  
 
Att vara helt överrens som förälder, i alla situationer, kan vara en ren omöjlighet. Det 
viktigaste är då att det finns en förståelse för den andre förälderns tänkande och att kunna 
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acceptera detta (Hougaard, 2004). Våra informanter har i vissa fall delgivit att det är mamman 
som får styra upp den besvärliga situationen.  
 
Både Julia och Petra erkänner att de ibland lägger sig i pappans diskussioner med barnet. 
Varför en del mammor tenderar att göra detta är intressant. Ylva Elvin-Nowak (2005) skriver 
i sin bok Världens bästa pappa? Att föräldrar har olika förutsättningar och krav riktade mot 
sig, bryts dessa oskrivna regler riktas samhällets granskande blickar mot dem. Detta i sin tur 
formar föräldrarna i hur de är som mammor respektive pappor. I fallet med Julia och Jerker 
ser Julia sig själv som en räddare av situationen när hon går in och bryter en diskussion som 
pågår mellan Jerker och hans äldre son. När det gäller Petra är det troligen hennes sätt att se 
på modersrollen som får henna att inte riktigt låta Petter ta hand om diskussionen själv. Vi har 
märkt i vår undersökning att det är väldigt bundet till situationen hur man som den andre 
föräldern har rätt i att bryta en konflikt, men samtliga föräldrar är helt överrens att deras 
diskussion rörande den enes sätt att fostra inte ska föras framför barnet. 
 
Resultatsammanfattning 
 
Rollen som förälder har ändrats över tid så också sättet att fostra. Fädernas ökade intresse i 
barnen samt att familjen idag har två försörjare till skillnad från en som var mer vanligt fram 
till 1970-talet. Samtliga av våra intervjuade pappor har inte tagit ut någon längre 
sammanhängande föräldraledighet, i de fallen som de varit fråga om längre ledighet har den 
tagits ut i samband med semestrar och annan ledighet. På vår fråga angående om denna 
fördelning har påverkat deras sätt att fostra är svaren lite blandade. Ett par hävdar att på grund 
av den låga ålder som barnet hade då modern varit mammaledig gjort att fostran inte varit 
gällande i samma utsträckning när barnet nu är fyra år. Detta är en åsikt som skiljer sig från 
de andra informanternas redogörelser, vi ser en tydlig koppling vid att detta par endast har ett 
barn och de andra informanterna har minst två. Då mamman i de tre andra föräldraparen tagit 
ut sin ledighet för det andra barnet har hennes värderingar fått en större betydelse i fostran då 
det första barnet är äldre än två år. Bent Hougaard (2004) påstår att fostran först bli aktuell när 
barnet är mellan två och sju år, innan det är det mest tal om att se till att barnet känner 
trygghet och att det är matat. Detta påstående förstärker det ovan nämnda föräldraparets syn 
på huruvida ledighetens fördelning har påverkat fostran, det ger samtidigt en förklaring till 
varför de andra informanterna anser att ledigheten har påverkat deras sätt att fostra. 
 
Att använda sig utav sina egna föräldrar som en förebild till sin egen roll som fostrare är 
oundvikligt enligt våra informanter, både i det medvetna som omedvetna. En informant kunde 
inte se något direkt samband mellan sitt eget sätt att fostra och hennes föräldrars, dock kunde 
hon längre fram i intervjun konstatera att hon ändå hade vissa likheter med sin egen moder. 
Sorbring (2005) påstår att rollen som förälder och sättet att fostra påverkas av de egna 
föräldrarna men även utav utbildning, socioekonomisk status och ålder. Vi har sett ett visst 
samband mellan ålder och hur föräldrarna fostrat, om det endast skull bero på åldern kan vi 
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inte säga i denna undersökning. Att använda sig av sina föräldrar som en negativ motbild är 
något som ett flertal av våra informanter påstår att de gjort, de erkänner dock att de ändå blivit 
påverkade av föräldrarnas fostran. En nära relation med de egna föräldrarna skapar trygghet 
enligt våra informanter men även att använda sig utav de normer, värderingar och regler, som 
föräldrarna använt i sin fostran skapar trygghet påstår en informant.  
 
Det finns en stark övertygelse hos alla våra informanter att föra vidare värderingar och regler 
till barnen, gärna så tidigt som möjligt. Att så tidigt som möjligt visa barnen att de är vuxna 
som bestämmer ger dem trygghet men samtidigt en vetskap att de som barn och egna 
individer inte alltid kommer i första hand. För att kunna lära barnen dessa värderingar och 
sociala spelregler så ställs det stora krav på föräldrarna (Hougaard, 2004). Våra informanter är 
helt övertygade om att man som förälder måste vara konsekvent med vad man lär barnen. 
Självklart går det inte att vara principstark i alla lägen, men att ha en grundtanke om att hålla 
sina principer kan hjälpa till i deras arbete med fostran. Att vara principfast och konsekvent är 
inte det enda enligt en av våra informanter, att resonera med barnet och förklara vad det har 
gjort för fel är minst lika viktigt. 
 
Att samarbeta föräldrar emellan är oerhört viktigt, de anser alla våra informanter. Hur de 
samarbetar skiljer sig något åt. Ett föräldrapar anser att det kan vara bra att hjälpas åt i en 
konflikt med barnet medan andra ser att samarbetet ska ske när barn inte hör på. Ett andra 
föräldrapar anser att de kan skapa förvirring hos barnet om båda föräldrarna försöker att skapa 
reda i en konflikt som de har med barnet. Det är helt enkelt bättre att resonera med varandra 
efter konflikten med barnet, om vad de tycker att den andre föräldern har gjort fel. Då barnen 
spenderar mycket av sin tid på dagis och andra institutioner väcks frågan om hur de ska fostra 
barnen. Vissa av våra föräldrapar har fått frågan och de har ansett att huvudansvaret på fostran 
ska föräldrarna ha, men det kan vara bra att ha en öppen dialog med dagispersonal och annan 
berörd personal om hur föräldrarna själva ser på fostran. Det handlar i mångt och mycket inte 
om att personalen ska ändra sitt sätt att arbeta med barnen utan snarare att föräldrarna ska få 
en förståelse över hur dagiset ser på saken med fostran.  
 
Slutdiskussion 

 
Synen på föräldraskapet har förändrats över tid, inte bara våra roller som föräldrar utan även 
hur samhället ser på föräldrar idag. Hagström (1999) har forskat kring faderskapet och 
kommit fram till att pratet om pappor och män har ändrats, hon menar att den språkliga 
förändringen speglar en innehållslig förändring. Far är något man är, medan pappa är något 
man blir. Far är man därför att man har ett barn. Men i begreppet pappa ingår också att man 
aktivt tar hand om barnet. Flera av de yngre män som Hagström intervjuat vittnar om att de 
måste bli pappor och söker därför bekräftelse på det. Det är väsentligt idag. Både för männen 
själva och genom den föreställning som finns kring föräldraskapet. Det problemet fanns inte 
förr, då fanns ingen skillnad mellan att vara far och att vara pappa.  
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Rollen som moder har även den förändrats, Elvin-Nowak (2005) skriver om samhällets syn 
och den regerande normen som finns i dagens samhälle om hur man ska vara som förälder. 
Detta påverkar föräldrar idag i hur de formar sitt eget föräldraskap. Denna påverkan finns 
säkert hos alla men vi tror att den inte är så lätt att upptäcka för föräldrarna, vi alla påverkas 
dagligen i hur vi ska skapa våra egna identiteter. Så därför anser vi att även föräldraskapet 
”lyder” under något strukturellt tvång. Mammor idag tenderar att hela tiden få ta det största 
ansvaret för barnen även om pappan tar ut sin del av ledigheten. Papporna hamnar i en slags 
andrahandsposition när det gäller barnen. I vår undersökning har samtliga pappor tagit ut en 
mycket begränsad del av föräldradagarna, men detta har i sin tur inte gjort att de pappor vi 
talat med har känt sig utanför fostringsarbetet. Är det så att fördelningen av föräldradagarna 
inte påverkar fostran för att barnet är för litet för fostringsarbetet eller är det den öppna 
kommunikationen föräldrarna emellan som gjort att både mamman och pappan har känt sig 
lika delaktiga i uppfostran? Vi ser nog att båda delarna har en del med hur fostran sker. 
 
Vi har tidigare nämnt att föräldrarna kan censurera delar av hur de ser på fostran. Detta var vi 
väl medvetna om och vår avsikt var aldrig att komma åt den verklighet som utspelar sig när vi 
inte finns där. Erving Goffman har i sitt bidrag till symbolisk interaktionism skrivit om hur vi 
människor presenterar oss själva för utomstående, vi spelar ett spel för att verka mer 
intelligenta eller mer korrekta. Goffman myntade en teori om detta nämligen den 
dramaturgiska ansatsen, eller teatermetaforen, i vilken han förklarar hur vi spelar en roll som i 
mångt och mycket kanske inte stämmer överens med hur vi i egentlig är. Han skiljer på den 
främre och bakre scenen i vilka vi befinner oss, i den främre är det viktigt att kontrollera sig 
och verkligen följa de sociala spelregler som finns givna, den bakre regionen av scenen är 
däremot den plats där vi beter och som vi är (Johansson, 2004). Om våra informanter 
medvetet, eller omedvetet, gestaltat en bild av sig själva som bättre passar in i dagens 
samhälle kan för oss vara omöjligt att se. Det är dock troligt att en viss anpassning av vad de 
har sagt har förekommit även om föräldrarna i samtliga fall varit mycket angelägna om att 
delge sin bild av dagens uppfostran. 
 
Många frågor har väckts i och med vårt arbete med denna uppsats, t ex hur barnen ser på sina 
föräldrars fostran? Sker verkligen fostran så som föräldrarna beskriver det hela? I många fall 
sa föräldrarna rakt ut att det inte alltid är så lätt att behålla lugnet i alla situationer, och det tror 
vi stämmer ganska väl med hur det ser ut. Detta påverkar i sin tur hur föräldrarna fostrar i den 
aktuella situationen. Många av våra föräldrapar har en uppfattning att när barnen är små är det 
inte tal om att resonera med ett barn om varför hon/han inte får göra en viss sak, det 
aktualiseras snarare när barnet har fått ett språk som de kan använda. Enligt symbolisk 
interaktionism är det först när människan får ett språk som hon kan interagera, med andra ord 
det är då hon går att fostra. Synen på att fostra har haft några gemensamma nämnare hos våra 
informanter vilket är mycket intressant, men det har även funnits olikheter. Det är nog så att 
fostran betyder olika för alla, trots allt har vi alla olika bakgrund att bygga den på. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor för fyra föräldrapar
 

Intervjufrågor till 3 stycken informantpar. Frågorna kommer att behandlas under 4 
tematiseringar i resultatdelen. Tematiseringarna är: värderingar, roller, samarbete föräldrar 
emellan. 
 

• Bakgrund hos de båda informanterna. Ålder, yrke, utbildning, civilstånd, antal barn. 
• Berätta lite kring er uppväxt och hur ni såg era föräldrar i rollen som fostrare.  

 
Frågor som rör sig kring tiden före barnets födelse: 

• Tror du/ni att era föräldrars sätt att fostra er har påverkat eran roll som fostrare?  
• Pratade ni innan hur ni skulle uppfostra era barn? I så fall, vad handlade era 

diskussioner om? Om inte kan det vara bra att ha visa tankar kring uppfostran innan 
barnet föds? Är det rent av omöjligt att lägga upp en ”plan” för hur man ska fostra i 
framtiden?  

• Hade ni läst någon litteratur angående barnuppfostran innan era/t barn föddes? Vad 
tyckte ni om dem?  

• Har ni fått andra tips från t ex media, föräldrar, vänner, syskon etc? Vad ansåg ni om 
andras syn på att uppfostra runt den tiden ni fick barn? Fanns det förebilder?  

• Vad är det svåraste att göra för sina barn som förälder när det gäller uppfostran?  
 
Frågor som rör sig om tiden efter barnets födelse. 

• Hur såg er fördelning utav föräldradagarna ut?  
• Tror ni att den fördelning ni gjort påverkat erat sätt att uppfostra?  
• Skiljer ni er åt i ert sätt att uppfostra? Berätta!  
• Har ni använt era egna föräldrar som förebilder? Eller tvärtom?  
• Vad anser ni vara den största skillnaden mellan er som fostrare och era föräldrar? 

(Värdering och roller) 
• Hur uppfostrar pappa? (fråga till modern) 
• Hur uppfostrar mamma? (fråga till pappa) 
• Känner ni er lika delaktiga i arbetet kring uppfostran av era/t barn?  
• Vad betyder uppfostran för er? Vad innebär begreppet?  
• Vad anser du är bra för barnet att lära sig?  
• Små barn–små bekymmer, stora barn–stora bekymmer. Anser du att påståendet 

stämmer? Varför/varför inte? 
• Hur uppfattar du barns uttryckande av känslor? Skall ett barn tröstas om de trillar och 

slår sig lite eller skall barnet självt lära sig av sina misstag? 
• Finns det skillnader i hur man fostrar pojkar respektive flickor? 
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• Anser du att det skall föreligga en skillnad mellan hur barn uppför sig bland olika 
människor? Är det viktigt att barnet lär sig visa respekt för äldre människor? 

• Om den ena föräldern har en konflikt med barnet, anser ni att det är ok att lägga sig 
iden? Hur ser ni på saken? Är det en form av samarbete? 

 
Tiden efter – framtiden 

• Tror ni att sättet att fostra kommer att ändra sig i framtiden? 
• Blev det som ni tänkt er eller har ni ändrat på de tankar ni hade kring uppfostran nu? 
• Övriga saker som ni tänkt på som vi inte har frågat? 
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Bilaga 2 
 
Här presenterar vi de fyra familjerna som vi intervjuat genom att göra fyra stycken 
livsporträtt. Hela intervjusituationen redovisas för att ge en mer naturlig bild utav empirin. 
 
Jerker och Julia – ett första familjeporträtt 
 
I en tvåfamiljsvilla ett par kilometer från centrum i en mellanstor stad bor Jerker 32 år och 
Julia 25 år tillsammans med deras gemensamme son Markus och deras nyfödde son John samt 
Jerkers son Henrik som är 11 år.  
 
Klockan är fem på eftermiddagen och mörkret ligger tungt över staden. I dörren möts jag upp 
av Julia som hälsar mig varmt välkommen. Det råder ett lugn i huset. På ett bord står det en 
babysitter med deras en månad gamla bebis John, han sover tungt i en trygg närhet där vi ska 
genomföra intervjun. Jerker har fullt upp med att kontrollera och justera deras villapanna, de 
har haft problem med att temperaturen inte har varit ok. Julia säger med ett leende att för oss 
är det inga problem för vi har en öppen spis men det blir nog betydligt kallare för våra 
hyresgäster på andra våning. Jerker och Julia har hyrt ut andra våningen till en annan familj, 
utrymmet var till övers förklara Julia.  
 
När Jerker är klar i källaren så sätter vi oss vi köksbordet för att börja intervjun. Julia frågar 
om jag vill ha en kopp kaffe och som alltid känns det som en bra öppning på ett 
intervjusamtal så jag tackar glatt ja. Innan intervjun startar sätter Julia deras gemensamme son 
framför tv:n med Markus favoritfilm, det blir lugnast så säger hon och ler. Precis innan jag 
börjar spela in frågar jag Jerker och Julia om de har några frågor, nej blir svaret, sen startas 
inspelningen. Det som först slår mig när vi samtalar är att båda är väldigt samspelta när det 
gäller synen på uppfostran, trots deras något annorlunda uppväxt. Det är viktigt att ha en 
dialog, förklarar de, så att man är överrens över hur man ska tackla de vardagliga problemen 
som uppstår med barnen.  
 
Julia förklara att hennes pappa nog var den första i den stad de bodde som tog ut 
föräldraledighet, det ansågs nog ganska underligt säger Julia. Hon fortsätter med att beskriva 
sin uppväxt som trygg men med fasta regler, hon visste att hon skulle skada förtroendet från 
sina föräldrars sida om hon inte kom hem de tider som var utsatta. Dessa regler gjorde att man 
tyckte att man hade det mycket strängare än många andra, säger hon, men det hade jag nog 
inte. Några direkta konsekvenser var det aldrig tal om påpekar hon, det var snarare rädslan att 
förstöra förtroendet som var mest skrämmande. Julia säger att hennes föräldrar har spelat en 
stor roll i hur hon har format sitt föräldraskap och sin roll som uppfostrare om än på ett 
omedvetet plan. Här är vi ganska olika säger Jerker, min fader var ganska sträng så för han 
hade man en stor respekt för. Han var är ju i och för sig något äldre än Julias pappa, påpekar 
Jerker, så hans syn på uppfostran skiljde sig märkbart från deras sätt att fostra. När mina 
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föräldrar skiljde sig så var det ett naturligt steg att bo hos mamma, och hos hon kunde man 
göra lite som man ville. Det gick att tänja på gränserna. Mina föräldrar har nog inte spelat 
någon större roll som förebild för mig i min roll som uppfostrare, ja i och för sig det skulle väl 
vara mammas sätt att fostra då, skrattar Jerker, hon var ju lite mjukare. När de gällde regler 
som gällde i hemmet så följde jag nog mer pappas eftersom han blev argare om man bröt 
dem.  
 
Att prata igenom hur man skulle fostra var något som vi pratade ganska mycket om innan vi 
fick Markus säger båda. Det finns ju hela tiden en dialog mellan oss när det gäller fostran, 
speciellt i vissa situationer, bara för att man ska ha samma regler. Det är viktigt. Sen kanske vi 
inte följer allt till punkt och pricka men det viktigaste är ju att vi föräldrar pratar med 
varandra. Jerker säger att Julia har en större roll som fostrare i och med att Julia är 
föräldraledig, vi får rätta oss efter varandra, sen är det inte jätteviktigt att vi gör allt på samma 
sätt. Men vissa hörnstenar är mer viktigare än andra. Julia är den som har läst mer om fostran 
säger Jerker och jag fick höra på, men det har nog med intresset att göra för området. De ser 
de olika uppfostringssåporna som är populära på tv:n som utmärkta läromedel för hur man 
som förälder ska göra eller inte göra. Julia och Jerker ser ett problem med att det inte finns 
stöd för föräldrar som vill ha stöd när det gäller fostran.  
 
Allt har ju blivit slappare idag säger Jerker, barnomsorgen är viktig anser Jerker, speciellt när 
det gäller att aktivera barnen. Tips från föräldrarna är välkommet, men inte min pappas 
skrattar Jerker, på han lyssnar jag inte. Vi alla skrattar. Min mamma har nog varit ett stort stöd 
för oss säger Julia. Självklart får man sålla mellan tipsen. Tålamodet och det dåliga samvetet 
för att man varit för sträng är det svåraste med att vara förälder, men även att räcka till för alla 
är ett problem. All litteratur som man läser om barns utveckling kan ge ett dåligt samvete 
fyller Julia in.  
 
Julia tog ut en större del av ledigheten då hon gick i skolan och beslutade för att hoppa av. 
Men du var ju hemma i ett halvår säger Julia och tittar på Jerker. Ja, men till och från hävdar 
han. Det berodde mycket på hur mycket du var i skolan när det drog i gång igen säger han. I 
och med den fördelningen som vi gjorde har nog mitt sätt att fostra fått en större del i hur vi 
överhuvudtaget har lagt upp vårt sätt kring fostran säger Julia. Jerker säger sig inte ha något 
emot att det har blivit på det sättet.  
 
Som fostrare säger Jerker att Julia är varken sträng eller för snäll, det är svårt att beskriva hur 
hon är. Överlag är vi nog ganska lika tror jag i och med att vi pratar med varandra. Men jag 
har nog ett sämre tålamod än Julia. Du blir ju arg på ett annat sätt mot Markus än vad jag är, 
Markus skrattar ibland åt dig när du är arg säger Julia. Det stämmer med tålamodet eftersom 
jag har större behov av det när jag går hemma med alla barnen. Visst finns det skillnader 
mellan oss skrattar Julia. Vi båda har svårt att vara konsekventa ibland. På grund av Markus 
ålder kan straff eller konsekvenser inte ha någon effekt bara för att han inte förstår. Vi 
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använder oss inte utav varandra för att ge konsekvenser till barnen, t ex gör du inte det blir 
pappa arg eller tvärtom säger Julia, sånt gillar jag inte.  
 
Att lära barnen hur man ska få vardagen att fungera samt att se till att barnen känner sig 
trygga, det är uppfostran för oss. Hänsyn och regler är även oerhört viktigt tycker Jerker. 
Reglerna för ju inte ta överhand, lite spelrum bör dom ha. En tvååring kan ju inte få för 
mycket utrymme, då blir dom ju som ungarna på nannyjouren. Konsekvenser och straff har ju 
aldrig skadat något barn, sen beror det ju på hur man definierar konsekvens och straff. Att ta 
ifrån barnen vissa leksaker när det inte uppför sig eller tillrättavisande är det jag tänker på 
säger Julia.  
 
Empati är nyttigt, även att små barn förstår det, ansvar och att hjälpa till är andra viktiga 
saker. Det är inga problem att lära ut till Markus. De problem som finns med barn varierar 
från ålder till ålder, så små barn små bekymmer stämmer väl till viss del men problem finns 
det alltid som ska lösas oberoende ålder. Skillnader mellan att fostra pojkar och flickor finns 
det, både medvetet och omedvetna saker som man gör säger de båda. Julia säger att man 
pratar mer med flickor och skäller mer på pojkar. I och för sig så har ju inte vi några flickor så 
det är svårt att säga hur skillnaderna är. Acceptansen för vad som accepteras hos flickor och 
pojkar är annorlunda säger Jerker, deras sätt att leka är ju annorlunda så man tolererar ju olika 
för pojkar och flickor. Skillnaderna är nog när barnen blir större tillägger Jerker, Julia 
instämmer.  
 
Att lägga sig i den andre förälderns konflikt med barnet gör man inte, bara om man känner att 
det går överstyr, medling kan vara behövligt ibland. Jerker tycker inte att han brukar lägga sig 
i Julias konflikter, då får hon be om hjälp så kommer jag till undsättning. Vi samarbetar, säger 
de båda. Båda föräldrarna är eniga om att uppfostran kommer att ändras i framtiden, det är för 
slappt idag. Inte som förr men annorlunda än idag, gränser och regler kommer få större 
betydelser. Problemet idag är att det inte finns tid för barnen då båda föräldrarna jobbar säger 
Jerker. 
 
Lars och Lisa – ett andra familjeporträtt  
 
En mil utanför centrum i en mellanstor västsvensk stad bor Lars 30 år och Lisa 29 år med sin 
gemensamme son Liam snart 4år. De bor i ett fyrfamiljshus på andra våningen. Jag hör strax 
efter att ringklockan slutat att ringa Liams glada röst: jag öppnar mamma, jag öppnar. Ett litet 
glatt ansikte är det första jag möts av i dörren, det går inte annat än att bli glad över hans iver 
över att fått ansvaret att öppna. Liam spelar upp hela sitt register nu när det har kommit 
främmande. Allt från julkalendern till lördagsgodis visas stolt upp. Jag, Lars och Lisa skrattar 
samtidigt med Liam.  
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Vi sätter oss ganska omgående vid köksbordet och småpratar om hur det går för Lisa med 
hennes utbildning. Innan intervjun startar går jag igenom konfidentialiteten med Lars och 
Lisa, spara nu inte på krutet utan säg sånt som ni inte gör annars säger jag med en glimt i ögat. 
Vi skrattar. Vi går igenom syftet med undersökningen och att det är deras syn på uppfostran 
och föräldrarollen som jag vill veta mer om. Mp3-spelaren sätts igång och intervjun börjar.  
 
Lars berättar om sin familj vilken består av han själv och två äldre syskon. Hans mamma och 
pappa lever tillsammans. Han berättar att det var mest hans pappa som stod för arbetandet i 
hans familj, mamman arbetade deltid på en förskola. Mammans deltidarbete fortsatte tills jag 
blev så stor at jag kunde ta hand om mig själv säger Lars. Under de tidiga åren gick vi barn 
hos en dagmamma, sen blev det så att mamma och en kompis mamma delade på jobbet med 
att ta hand om oss barn efter skolan, vilket jag tyckte fungerade bra anser Lars. Min 
utbildning är en eftergymnasial 80 poängs utbildning inom marknadsföring. Ja det är inte 
högskolepoäng utan qy poäng säger han. Och det är det som jag jobbar med idag, 
marknadsföring alltså säger Lars. Det var en utbildning som passade mig bra eftersom jag 
ville bli säljare. Lisa berättar hon att hon har en storasyster och när vi var små så jobbade 
mamma som dagmamma så vi var hemma under hela vår uppväxt. När jag började sexan 
utbildade sig mamma till undersköterska. Det var samma som i Lars familj att det var pappa 
som arbetade mest. Jag är snart klar med min högskoleutbildning som studie- och 
yrkesvägledare, säger hon.  
 
Min mamma och pappa tillhörde nog den gamla fostringsskolan tror jag säger Lisa. Mamma 
tog hand om oss och när pappa kom hem skulle han sova. Lars berättar att det var hans 
mamma som hade hand om uppfostran mest i deras familj eftersom hon var hemma mest. 
Mamma var ju intresserad av det här med uppfostran inflikar Lars, det är ju kul nu när du 
kommer och intervjuar om det. Hennes sätt var alltid att diskutera och resonera med oss barn 
om det var något. Han kan inte överhuvudtaget komma ihåg att det fanns något direkt uttalat 
straff eller konsekvenser som delades ut i sin familj. Det enda hon gjorde kunde vara att höja 
rösten och markera att vi hade gjort något som hon inte såg som bra, det följdes alltid upp 
med att hon berättade vad det var hon ansåg att vi gjorde fel. Lisa påpekar att det var helt 
tvärtom under sin uppväxt, jag åkte alltid in på rummet om det var någonting som jag gjort 
fel, men det berodde nog på att pappa var så sträng som han var. Mamma däremot kunde inte 
ta konflikter utan hon sopade det under mattan. Det var nog så att hon använde pappa som en 
slags straffande instans tror jag.  
 
Lisa säger att hon använder sina föräldrar som en negativ förebild för hur hennes uppfostran 
ska se ut. Hon säger att det är viktigt att man måste ta en konflikt när den dyker upp. Men då 
är jag nog mer lik pappa med det här att ta tag i problemen, men inte just det sättet han 
använde. Jag ser nog att man bör vara bestämd och konsekvent säger Lars, men inte 
överdrivet utan på en lagom nivå. Vi pratade aldrig innan Liam föddes hur vi skulle göra med 
uppfostran, vi har snarare ett bra samspel nu, säger Lars. Vi kan ju diskutera med varandra om 
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vi anser att den andres sätt är felaktigt men aldrig framför Liam inflikar Lisa. Det är svårt att 
se hur man ska göra utan man får ta det som det kommer, man vet ju aldrig hur barnet blir. Vi 
läste ingen litteratur innan Liam kom utan det har snarare blivit så att jag har läst mycket nu 
säger hon. Ja just det, att lära sig att sätta gränser säger Lars. Där ligger nog många av dagens 
problem med barnen, vi sätter inte gränser. Barn behöver relativt bestämda gränser. Ja, att 
vara konsekvent säger Lisa. Vi har haft viss nytta av de populära uppfostringsprogrammen 
som är på tv:n, några förhållningssätt har vi använt oss utav. T ex att Liam inte ville äta med 
oss, då använde vi oss utav en metod som de gjorde i detta program. Ja, alla tips är bra utom 
dom dåliga säger Lars.  
 
Just andra föräldrars sätt att uppfostra kunde man reagera på, jag tänker speciellt på en familj. 
De var väldigt slappa med fostran, de fick de ju jobbigt med sen säger Lars. Det sättet 
använde vi nog oss utav som negativ förebild. Svårigheter med fostran och föräldraskapet är 
att räcka till och göra allt rätt. När det gäller att vara konsekventa har vi blivit bättre, säger 
Lisa.  
 
När det kommer till föräldraledighet har jag inte tagit ut någon direkt sammanhängande 
ledighet, snarare en vecka där och ett par dagar där, säger Lars. Jag förlängde även min 
semester. Nu när nummer två är på gång ska jag försöka vara ledig mer, men jobbet styr ju 
lite också. Jag måste säga att jag verkligen velat vara hemma mer med Liam, det är något som 
jag ångrar att jag inte varit. Det blev ju som det blev i och med att jag blev varslad och inte 
hade något arbete lägger Lisa till. Vi tycker inte att vår fördelning har påverkat vårt sätt att 
fostra säger Lars, det är ju snarare när de blir runt ett par år som fostran spelar in. Vid den 
tiden pluggade jag säger Lisa.  
 
Skillnaden mellan oss är att Lars är lugnare än jag säger Lisa. Skillnaden mellan mig och min 
mamma är att jag tar konflikter säger hon. Lars säger att han inte ser några större skillnader i 
att fostra med hur hans moder har fostrat, vi är nog ganska lika. Det jag har saknat under min 
uppväxt är min fader, han var väldigt upptagen med sitt jobb. Det hade varit skönt med en 
manlig förebild för fostran och föräldraskap, fortsätter han. Ja, jag är nöjd med hur Lars 
fostrar, kanske att han skulle vara mer bestämd säger Lisa och tittar på Lars. Men visst finns 
det skillnader mellan oss. Lisa är nog mindre stresstålig än vad jag är, det är nog en skillnad 
mellan oss, säger Lars. Mm jag håller helt med inflikar Lisa. Vi är väldigt jämspelta, och det 
är vi nöjda med säger båda.  
 
När det gäller själva uppfostran är det viktigt att lära barn hur det verkliga livet fungerar, att 
forma dem efter sina egna värderingar, säger Lisa och Lars håller med. Förhoppningsvis 
funkar de värderingarna för dem också. Lisa anser att det kan vara större problem med stora 
barn jämfört med mindre barn. Ja, det är nog sant, säger Lars, när de är små är problemen mer 
lätthanterliga. Problemet är nog att föräldrarna inte har samma kontroll över barnen när de är 
större. De båda tycker att det är en självklarhet i att barn ska tröstas, det spelar ingen roll om 
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vilket kön barnet har. Mm, jag håller med men jag tycker inte att det ska daltas överdrivet 
med dem, säger Lars. Det kan ju vara så att det i själva verket inte är så farligt när de slagit 
sig, då är det bättre att skoja till det, säger han. Att fungera utanför hemmet är oerhört viktigt, 
säger de båda, att kunna visa respekt för andra personer. Sådana egenskaper är viktiga att lära 
barnet. Vissa av dessa saker tycker jag är viktiga att föra vidare till dagispersonalen, så att de 
vet hur vi ställer oss till fostran, säger Lisa. Men i slutändan är det så att föräldrarna ska stå 
för uppfostran säger hon. Men allt det där har funkat bra för oss.  
 
Här hemma tycker vi båda att om en av oss har en konflikt med barnet ska inte den andra 
föräldern lägga sig i om det nu inte verkligen behövs, det är viktigt säger Lisa. Barnet kan bli 
förvirrat om föräldrarna inte är samspelta under konflikter. I framtiden kommer nog fostran 
att förändras. Det har det ju gjort hittills. Idag är det ju skrämmande hur ungar beter sig mot 
vuxna, det måste nog ändras, säger Lars. Visst kanske sånt fanns förr men inte i den 
utsträckning som idag, föräldrarna måste bli mer samspelta. Tiden med barnen har blivit 
lidande i och med att båda föräldrarna jobbar och så finns det ju mer ensamstående föräldrar 
som inte har tid, tidsbristen är ett stort problem anser Lars. Många föräldrar är alldeles för 
egoistiska i sitt tänkande, en del vill ju efter att de blivit föräldrar att de fortfarande kan leva 
som de gjorde innan de blev föräldrar. Det är också ett problem säger Lars. Vi har väl haft tur 
med Liam att han är så snäll, så för oss har fostran än så länge funkat bra, skrattar Lars och 
Lisa 
 
Petter och Petra – ett tredje familjeporträtt 
 
I utkanten av en mellanstor svensk stad bor Petter 40 år och Petra 39 år. Jag möts upp redan 
på garageuppfarten av de båda. Petter har precis varit och lämnat av deras äldsta son Elias, 10 
år, på fotbollsträning. Den minsta, Adam 5 år, har vi skickat iväg till kompisar skrattar de 
båda. Men det passar oss utmärkt säger jag, då kan vi tala ostört. Vi går in i deras hus, det är 
frampyntat för advent med ljusstakar och julgardiner. Det ligger en hemtrevlig atmosfär över 
deras hem, en känsla av trygghet. Petra och Petter visar mig deras hem samt berättar lite om 
deras barn. Adam har precis fått ett skrivbord som han flitigt använder. Elias rum är fullt utav 
poster på kända fotbollsspelare, precis som man kan förvänta sig av en grabb som är 
fotbollstokig. Efter en liten stund går vi och sätter oss till rätta vid köksbordet, utanför har det 
mörknat, grannhusens fönster är fyllda med adventsljusstakar och stjärnor. Ett idylliskt 
villakvarter, tänker jag.  
 
Innan vi startar intervjun går jag som i de andra intervjuerna igenom syftet övergripligt och 
frågar om det är något direkt som de undrar över, båda känner sig tillfreds med vad intervjun 
ska handla om. Jag berättar att deras namn och deras barns namn kommer att fingeras så att 
det inte går att härleda resultatet till dem. Mp3-spelaren sätts på och intervjun startas med att 
jag ber dem att berätta lite om sig själva. Petra har en 9-årig grundskoleutbildning och jobbar 
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som kontrollant på ett stort industriellt företag. Hon säger att hon har anpassat sina arbetstider 
mycket efter hur barnen går i skolan, jag jobbar bara sex timmars arbetsdag.  
 
Till skillnad från Petra så berättar Petter att han gått treårig naturvetenskaplig utbildning på 
gymnasiell nivå. För närvarande är han anställd som produktionstekniker på samma företag 
som Petra. Båda fyller in att det inte är skift de arbetar utan dagtid, Petter inflikar att han 
jobbar heltid. Denna uppläggning har båda kommit överrens om att de passar dem och barnen 
bäst. Petter berättar att han vuxit upp med sina gifta föräldrar, och att han har en yngre syster. 
Han fortsätter att berätta att hans familj flyttade, när han var två år, ifrån en större stad till en 
mindre stad. Men redan efter ytterligare två år så flyttade de till en villa utanför stan och där 
bodde Petter tills han flyttade hemifrån vid arton års ålder. Lägenheten befann sig närmare 
centrum, därifrån pendlade han till den stad han numera bor och arbetar i. Han berättar att det 
var då han träffade Petra, ja och här är vi nu säger han och skrattar.  
 
Petra börjar berätta lite om sin uppväxt genom att utförligt berätta om sin syster och hennes 
familj. Hennes föräldrar bor ett stenkast ifrån Petter och hennes hus. Hon säger att hon är 
uppväxt i detta område sedan barnsben. Hennes föräldrar hade en ganska tidstypisk fördelning 
av vem som arbetade och vem som tog hand om barnen, pappa förvärvsarbetade och mamma 
arbetade hemma fyller Petra in. Petter säger att hans föräldrar hade samma typ av uppdelning 
när han och hans syster var mindre men att hans mamma senare började arbeta som 
dagmamma. Ytterligare några år senare så vidareutbildade hon sig och jobbar idag inom 
barnomsorgen i Petters uppväxtstad. Mm, lite så var det i och för sig hos oss med, säger Petra, 
mamma började arbeta lite när vi barn blev över tio år. Pappa såg man inte mycket då han fick 
jobba relativt mycket eftersom han skulle försörja oss.  
 
Hon berättar vidare om hur hon kommer ihåg sina egna föräldrar som fostrare, jag kan inte 
komma ihåg att mamma någonsin höjde rösten åt oss. Pappa vet jag blev arg på mig en gång, 
men det är det enda som jag kan komma ihåg nu. Vi visste vad som gällde, mamma har i 
efterhand sagt att vi alltid lydde de regler som fanns. Vi kanske var oerhört lydiga säger hon 
och skrattar. När vi blev lite äldre så kom våra föräldrar alltid och hämtade oss när vi var ute, 
så de ställde ju alltid upp. Men direkt arga blev de aldrig på oss. Petter berättar att hans 
uppväxt var annorlunda. Det var klara riktlinjer, skötte vi oss inte åkte vi på en hurring säger 
han. Jag var nog ganska olydig tror jag skrattar Petter. I min egen roll som fostrare har jag nog 
använt mina egna föräldrar som en negativ förebild. Deras sätt att fostra tycker jag var 
alldeles för strängt. Jag är nog mer sträng än vad mina föräldrar var säger Petra, jag har ju 
tagit våra barn i armen eller örat och en dask i stjärten har jag nog också gett dem. Men det 
kanske är skillnad på pojkar och flickor säger båda. Petra pekar även på det sätt som barn 
uppför sig idag, de ifrågasätter och har inte samma respekt för vuxna som vi hade under vår 
uppväxt. Det kanske beror på att vi lämnar bort barnen tidigare till dagis och att båda 
mamman och pappan arbetar idag. Tid och ork hos föräldrarna påverkar nog deras sätt att 
vara. Barnen har blivit tuffare.  
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Det är svårt att jämföra sig med sina egna föräldrar tror jag anser Petra. Innan de fick sitt 
första barn hade de inte gått igenom hur de skulle fostra, man vet ju inte hur ens barn blir 
säger Petra. Petter håller med, vi hade ju inga tidigare referenser eftersom vi var först i våran 
familj bland barnen att skaffa barn. Men man kunde ju se hur andra föräldrar betedde sig mot 
sina barn, där kunde man ju ta lärdom i hur man inte skulle vara som fostrare. Men allt ändrar 
ju sig i och med att tiden går, man får revidera sitt sätt att fostra. Det kan nog vara svårt att 
läsa sig till att bli förälder tror jag inflikar Petra, det måste man vara med om för att förstå. 
Gränser är oerhört viktiga för att ett barn ska känna sig trygga hävdar Petter. De idag populära 
tv-programmen som handlar om fostran är nog rena skräckexempel säger Petra, där har det 
gått så långt att det är barnen som bestämmer och det är inte bra.  
 
Att folk idag får problem med sina barn har mycket att göra med dålig planering av vardagen, 
t ex problem i mataffären med att barnen ska ha godis, man behöver inte ta med barnen direkt 
från dagis och handla säger Petra. Det är ju en balansgång att visa för barnen vad de kan få 
och inte få, det måste de lära sig säger Petter. Tiden är ett stort problem idag, den räcker inte 
till. Det är oerhört svårt att bara kunna sitta ner med sitt barn och vara med dem. Att räcka till 
som förälder är svårt säger de båda. Att vara konsekvent kan ibland också vara svårt säger 
Petter. Det är ett evigt pyssel med tiden för att man ska ha tid med båda barnen.  
 
Petra tog ut större delen av föräldradagarna, ett och ett halvt år. Petter var hemma under en 
månad, givetvis hade Elias kolik under den perioden, det var en svår och jobbig tid säger 
Petter. Fördelningen av dagarna var något som vi själva kom överrens om säger Petra. Sen 
tjänade ju Petter mer än jag. Detta tror båda har påverkat deras sätt att fostra barnen. Det är ju 
självklart att det blir så säger Petra. Petter känner sig inte utanför, jag kan allt påverka vårt sätt 
att fostra, vi pratar ju med varandra om det är något som inte är bra. Vi skiljer så nog åt i hur 
vi är som fostrare, jag är ju som en mamma säger Petra, lite mer daltande med barnen. Detta 
är ju något som jag är van vid min uppväxt, så för att svara på en tidigare fråga, jag påverkas 
nog i min fostran hur mina föräldrar fostrade ändå. Petter håller med, jag kräver nog mer av 
barnen än Petra gör. Det finns ju områden som barnet kan få mer ansvar för, t ex att packa 
gympaväskan. De växer ju som individ när de får mer ansvar säger Petter. Men jag tycker att 
man ska hjälpa barnen så länge som möjligt säger Petra, det är ju jag van vid. Det är nog den 
största skillnaden mellan oss. Jag kan ibland tycka att det är lättja att låta barnen göra allt 
själv.  
 
Petter säger att han är nöjd med hur Petra fostrar, kanske att hon ska låta barnen göra mer 
saker själv. Jag finns ju alltid i bakgrunden om de behöver hjälp. Allt går på rutin nu idag 
säger Petra. Jag är ju hemma mindre och det kan nog påverka min delaktighet i fostran säger 
Petter. Men överlag så funkar ju arbetet med fostran bra. Att barnen ska bli goda 
samhällsmedborgare är uppfostran för mig skrattar Petra, och att ge dem bra värderingar fyller 
Petter in. Det gäller för barnen att förstå att de ska uppföra sig utanför hemmet, det kommer 
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man långt på säger Petra. Medmänsklighet, vett och etikett är viktigt. Skolan fostrar ju inte 
barnen idag, men det är ju vi föräldrars uppgift. Det kan finnas större problem med större 
barn, vi ser ju inte allt de gör på deras fritid säger Petter. Attityden har förändrats idag säger 
Petra, det gäller ju att förklara för barnen att man inte beter sig hur som helst. Problemen blir 
mer komplicerade när de blir större säger Petter.  
 
När det gäller barns uttryckande av känslor är det viktigt att barn får visa sina känslor, att 
gråta ska ju även pojkar få göra säger de. Det föreligger nog en skillnad i hur man fostrar 
pojkar och flickor, det har nog att göra med hur det är för pojkar i skolan och så vidare säger 
Petter. Tjejer kan allt vara jävliga mot varandra, de fryser nog ut mer än vad pojkar gör säger 
Petra. Det finns kanske en biologisk skillnad på pojkar och tjejer hur de beter sig säger Petra. 
Det gäller ju att diskutera med sina barn vad som är rätt och fel säger Petter. Sen är det ju 
viktigt att barnen ska få göra fel, vart ska barnen annars vända sig om de nu gjort något som 
är fel om inte till sina föräldrar, fortsätter Petra. Att visa respekt för andra personer är oerhört 
viktigt att lära barnen tycker de båda.  
 
Om det rör sig om en specifik situation där en förälder har en konflikt med barnen är det 
viktigt att den föräldern fullföljer den situationen själv. Barnen kan nog bli förvirrade om 
båda föräldrarna lägger sig i tycker de båda. Petter är nog bättre att lämna mina konflikter 
med barnen åt mig än vad jag gör emot Petter säger Petra. Om det är något som den ena anser 
att den andre gör fel gäller det att ta det när inte barnen hör på inflikar Petter. Som förälder är 
vi båda mycket nöjda med hur vi har fostrat våra barn säger Petra, vi hör ju från lärare och 
andra personer att våra barn är snälla och omtänksamma. Ja, men de skulle nog kunna vara 
lite mer framåt säger Petter som tillägg till vad Petra sa. De båda tror att uppfostran kommer 
att ändra sig i framtiden, barnen ska kunna få vara barn anser Petra, det ställs för höga krav på 
dem. Fostran kommer nog att bli mer sträng på det sättet att barnen kommer få mer regler, det 
har varit för slappt nu anser Petter. Det är ju viktigt även idag säger Petra, men mer 
konsekventa måste föräldrar bli om det ska bli bra i framtiden. Det måste ju finnas regler för 
barnen, och de reglerna ska ju komma ifrån oss vuxna avslutar Petra. 
 
Henrik och Hanna – ett fjärde familjeporträtt 
 
Det har blivit kallare i luften och mörkret är tungt. Klockan är sju på eftermiddagen en 
torsdagskväll och jag parkerar utanför Henriks och Hannas villa. Henrik är sjukskriven för 
närvarande för knäet. Hanna har precis kommit in efter en promenad med deras hund. Hunden 
möter glatt upp vid dörren och jag hälsas välkommen av alla i familjen. Familjen består av 
Henrik 46 år, Hanna 42 år, Magdalena 15 år och Magnus 12 år samt deras hund Zimba. Vi 
sätter oss vid deras köksbord för att småprata lite innan intervjun startar. Magdalena är precis 
på väg ut genom dörren, det är träning som står för schemat. Magnus finner sig i att sitta 
framför tv:n när intervjun pågår.  
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Hanna berättar att hon har två yngre syskon och att hon har bott i xx sedan hon var tolv. 
Hennes mamma var hemmafru tills den yngsta var 6 år. Ingen har gått på dagis utav oss 
förklarar hon. Jag har läst till sjuksköterska på högskola, som jag nu jobbat som i tjugo år. 
Henrik berättar med en glimt i ögat att han inte är lika gammal som Hanna är, jag är något 
äldre skrattar han. Han är yngst av fyra, jag hade tre äldre systrar. Han fortsätter med att 
berätta att hans mamma också var hemmafru ända tills att han var i skolåldern. Pappa var ju 
den som arbetade mest tillägger han. Han kunde ju vara borta ett par dagar i sträck. Jag gick 
en treårig ekonomisk utbildning. Efter lumpen visste jag inte vad jag skulle jobba med så jag 
sommarjobbade inom landstinget, det sommarjobbet varar än skrattar han. Jag har ju jobbat 
för landstinget nu i 26 år. Det blev så att jag vidareutbildade mig längs årens gång för att jag 
skulle kunna jobba vidare med det som jag gör idag. 
 
Henrik såg sin mamma som ensam fostrare av barnen i och med min pappas jobb. Jag var 
kanske inte guds bästa barn fyller han i och ler. När jag busade kunde mamma säga att vänta 
bara tills pappa kommer hem. Mina systrar försökte nog fostra mig så gott de kunde. Han såg 
sin mor som en ganska omtänksam moder, hon fixade ju alltid med mat och så förklarar han. 
Regler fanns det ju men det hände väl inte så mycket om jag bröt dem, men de viktiga 
reglerna bröt man ju bara inte. Det är väl skillnaden jämfört med idag, gränserna var klarare 
då. Hanna berättar att hon är äldst av sina syskon, några direkta regler fanns inte för mig. Jag 
var väldigt lugn så det var väl därför det inte behövdes de regler som min bror hade. Om man 
hade en hobby så lade man tiden där istället för att ställa till med strul tillägger Henrik. Mm, 
jag håller med säger Hanna. Jag höll ju mycket på med hundar och blå stjärnan vilket var en 
försvarsorganisation som har som uppgift att ta hand om gårdar med djur i händelse av krig. 
 
De båda säger att de inte pratade något angående uppfostran innan deras barn föddes. Vi 
kände inte den oron för den biten som vi såg att andra hade. Sen så hade ju jag lite att öva på 
innan i och med att mina systrar fick barn innan jag, det hände ju att man satt barnvakt ibland 
säger Henrik. Våra föräldrar har garanterat bidragit till varför vi format våran fostran som vi 
gjort, det är ju självklart säger de båda. Även om man har sagt att jag inte ska bli som dem så 
finns det ju fortfarande med dig som en bas att stå på. Ja visst har man haft nytta av att 
använda deras sätt att fostra i vår fostran, det tror jag säkert.  
 
Att läsa sig till att bli förälder går inte, det är en sak man måste uppleva tror jag säger Henrik. 
Det är nog samma med fostran tror jag. Men vissa funderingar har man nog säger Hanna, 
angående hur vi skulle vara som förälder. Den enda litteratur som jag kommit i kontakt med 
var ju det jag läste i skolan säger Henrik. Att få tips från andra kunde man ju få säger Hanna. 
Kommunikationen mellan mig och Henriks systrar var ju bra så därifrån kunde det komma 
tips ibland. Alla tips var väl inte välkomna men då kunde man säga det utan att såra någon. 
Jasså, det kommer inte jag ihåg flikar Henrik in men det kanske beror på att du är mamma. 
Jag kan inte påminna mig om att jag fått tips från den manliga delen av släkten alls säger 
Henrik. Det bästa tipset som vi fick under barnens uppväxt kom ifrån BVC säger Hanna. Det 
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var under en period som vårt äldsta barn var lite besvärlig, det kändes tryggt att få den hjälpen 
säger Hanna. Några medvetna förebilder för fostran fanns nog inte hos oss. Det jag har med 
mig från mina föräldrar är väl att försöka ge en trygghet till barnen, de ska känna att de kan 
komma till oss om det är några problem. Det är väl något direkt som jag kan komma på att jag 
fått med mig från mina föräldrar hävdar Hanna.  
 
Det svåraste med att vara förälder kan vara att erkänna för sig själv att man inte alltid gjort det 
som kanske var rätt. Man kunde kanske gjort på ett annat sätt för att komma till målet, säger 
Hanna. Det svåra är nog när barnen är i tonåren, alla de faror som finns, att kunna ha en viss 
kontroll för vad de utsätts för. Den biten finns ju alltid med säger Henrik. Man kan ju ibland 
förklara för barnen att man är trött och att det inte är någon idé att bråka med mig idag för det 
funkar inte, det kan ju vara en bra sak att förklara varför man är som man är ibland, säger 
Hanna. 
 
När det gäller fördelningen av föräldradagarna så tog Henrik ut sju veckor plus semestern, 
alltså elva veckor i en följd med deras dotter. Där var min gräns skrattar Henrik, detta var ju 
något som jag valde själv fyller han in. Jag var hemma ett år med Magdalena, sen började jag 
jobba igen. Med Magnus var jag hemma större delen av tiden säger Hanna, där ville du inte 
alls vara hemma. Men det var ju inte något som du stred emot säger Henrik och tittar på 
Hanna. Sen när båda jobbade så blev det så att vi var hemma lite varierande i och med våra 
skiftande arbetstider. Vi kunde ju vara hemma mitt i veckan och så vidare säger Hanna. Vi 
kunde ha barnen mindre på dagis när det föll sig så. De båda tror inte att denna fördelning har 
påverkat fostran i någon större utsträckning. Vi kan nog vara lite dåliga på att kommunicera 
sinsemellan när det gäller fostran tror jag säger Hanna och Henrik, men självklart så pratar 
man nog om det är något.  
 
Jag är nog mer rak med barnen säger Henrik. Mig testar dem nog mer inflikar Hanna och det 
kan göra mig vansinnig. Mm, det stämmer nog säger Henrik. Barnen vet att när jag sagt en 
sak så gäller det. Det kan nog vara vanligt hos många föräldrar att det är så. Det kan nog vara 
på hur vi idag är som föräldrar. Att jag bestämmer mig för fort kan i vissa fall inte vara det 
bästa, det har man erfarenhet av säger Henrik. Ja, det stämmer nog att han är lite snabb i sina 
beslut tycker jag, säger Hanna. Det är jag nog bättre på fortsätter Hanna. Hanna kan nog vara 
lite för resonerlig ibland. Hon kan vara lite velig ibland, det kan nog vara en orsak till varför 
barnen testar dig säger Henrik och tittar på Hanna. Nja, det håller jag nog inte riktigt med om, 
påstår Hanna. Men i det stora hela så kompletterar vi nog varandra till en viss del säger de 
båda, speciellt nu när de blivit så stora.  
  
Ibland kan det vara svårt att få ihop arbetet med familjelivet säger båda, det blir stressigt då. I 
de fallen det är så är det svårt att vara den där resonerande föräldern hävdar Henrik. Men 
samarbetar man som föräldrar så uppskattar barnen det. Det märkte vi när barnen ofta var här 
med kompisar och så, det var nästan som en fritidsgård här. 

 47



 

Fostran är att förmedla rätt värderingar, moral och etik till barnen. Att kunna skilja mellan rätt 
och fel. Samtidigt ska de vara starka individer med egna värderingar, att kunna motstå 
grupptryck. Sen är det viktigt att de kan stå för sina egna åsikter säger Henrik. Hanna håller 
med och fortsätter med att säga att de lyckats ganska bra med det. Att de ska utvecklas socialt 
är en del av det också. 
 
Påståendet att små barn ger små problem och att stora barn bidrar till större problem är något 
som de båda håller med om. Sen finns det ju olika problem säger Hanna, våra barn har alltid 
varit friska. Problemen kan ju variera i art säger hon. Farorna blir ju större när de blir mer 
vuxna. Kompisar kan bidra till hur barnen är och vilka problem de får säger Hanna. 
 
Henrik och Hanna anser att barn verkligen testar vuxna om uppmärksamhet när de skriker och 
för väsen, t ex när de slår sig. Den stora saken vi varit med om är när barnen inte ville sova så 
ville Hanna gå oh trösta dem direkt medan jag ansåg att de får lära sig att man ska sova när vi 
säger till dem, berättar Henrik. Att uttrycka känslor är viktigt för barnen tycker de båda, de 
ska få gråta när det behövs. När de gör sig illa är det viktigt att hålla koll på dem, ibland vill 
de ju bara ha uppmärksamheten, då är det bara att säga upp och hoppa det där var inte så 
farligt, säger Hanna.  
 
Att det finns en skillnad mellan hur vi fostrar pojkar respektive flickor är de båda helt 
överrens om. Nu var ju Magdalena en pojkflicka och sport var det som gällde så där fostrade 
vi nog inte så speciellt annorlunda. Det finns ju en struktur som vi alla lever i när det gäller 
hur vi fostrar pojkar och flickor, det gör det ju säger Henrik. När jag var liten så tycker jag att 
det var ganska lika mellan oss syskon, säger Hanna. Alla fick hjälpa till med hushållet i vår 
familj.  
 
Att kunna visa respekt för andra personer är viktigt men även att kunna föra sig socialt. Det 
gäller ju inte minst när det gäller senare när man ska söka jobb säger Henrik. Att lära barnen 
sådana saker är viktigt. Ibland kan det vara så att barnen aldrig har tänkt i de banorna förr men 
det räcker med att diskutera det med dem en gång sen är det bra.  
 
Henrik och Hanna säger att de är bra om man hjälps åt när det har blivit en konflikt mellan 
barnen. Det är en typ av slags samarbete, men det kan ju variera från situation till situation. 
Att fostra har ändrat sig och det kommer garanterat att ändra ytterligare på sig i framtiden 
säger Hanna. I vissa avseende kan man hoppas på att det ska gå tillbaka till hur det var för, 
speciellt när det gäller hur familjen var tillsammans. Idag är vi alldeles för mycket isär som 
familj säger hon. Sen är det ju så att familjen inte ser ut på samma sätt som förr inflikar 
Henrik, en pappa kan ju ha flera reservpappor och så vidare. Reglerna kan variera från hem 
till hem. Skilsmässor kan nog vara en stor bov i dramat när det gäller hur ungdomar har blivit 
idag, tänk dig alla ensamstående mammor säger Henrik, det är nog inte lätt att handskas med 
den situationen.   
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Bilaga 3 
 
Uttag av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning 1974-2003 
 

  Jämställdhetsstatistik    
 
    
 
Antal dagar i 1000-tal och andel (%) använda dagar av  
kvinnor respektive män  
År Föräldrapenning                  Tillfällig föräldrapenning    

   Använda dagar av (%)  Använda dagar av (%) 

  Antal       Kvinnor     Män  Antal     Kvinnor    Män   

1974 19 017 100 0 689 60 40  

1980 27 020 95 5 3 042 63 37  

1985 33 193 94 6 4 156 67 33  

1990 48 292 93 7 5 731 65 35  

1995 47 026 90 10 4 890 68 32  

1996 42 177 89 11 4 516 69 31  

1998 36 327 90 10 4 468 68 32  

2000 35 661 88 12 4 403 66 34  

2001 36 501 86 14 4 908 65 35  

2002 38 128 84 16 4 776 64 36  

2003 40 146 83 17 4 747 64 36  
 
Källa: Riksförsäkringsverket (RFV)   Producent: SCB  

   
 

  Kommentar  
Det finns säsongvariationer som visar att både kvinnor och män tar ut mer 
föräldrapenning 
under sommarmånaderna och under december månad.  
Läs mer om uttag av föräldrapenning på Riksförsäkringsverkets hemsida.  
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http://www.scb.se/templates/tableOrChart____27563.asp
http://www.scb.se/statinfo/Sammynd.asp
http://www.scb.se/templates/Product____12249.asp
http://statistik.rfv.se/servlet/page?_pageid=235&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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