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Sammanfattning 

Den här studiens syfte är att studera hur föräldraideal skapas i böcker riktade till föräldrar med barn i 

åldern 3-12 år. Med huvudfrågeställningen hur konstrueras idealt föräldraskap i litteratur riktad 

till föräldrar? och frågeställningen Vilka råd om föräldrars förhållningssätt till barnet 

konstrueras i litteraturen? har jag med hjälp av Foucauldiansk diskursanalys och Foucaults 

begrepp diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner analyserat fem böcker om föräldraskap 

som ligger på toppen av försäljningsstatistiken just nu. Resultatet är att en ideal förälder strävar 

efter att ge barnet självkänsla och uppnå en jämställd relation. Att ta barnet på allvar och lyssna 

på det konstrueras även det som idealt. Dock konstrueras också spänningar i föräldradiskursen 

vad gäller maktrelationen mellan barnet och föräldern och strävan efter en jämlik relation  

Nyckelord: Föräldrar, Föräldraskap, barndom, diskursanalys, Foucault, Sociologi, 

Socialkonstruktionism, Makt/kunskap, subjektsposition, självkänsla, jämlikhet 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine how parental ideals is constructed in books for parents, 

about child rearing, with children aged 3-12 years. With the main question how ideal parenting 

is constructed in literature for parents of young children? and the question What advice about 

parents' attitudes to children is constructed in the literature? Using Foucauldian discourse 

analysis and Foucault's theories of discourse, power/knowledge and subject positions i have 

analyzed five books on parenting which is on top of the sales lists right now. The result indicates 

that an ideal parent strives to give the child self-esteem and achieve an equal relationship. To 

take the child seriously and listen well and truly is also constructed as ideal. There are also 

constructed tensions in the parental discourse when the power relationship between the child 

and the parent, and the strive for an equitable relationship is spoken of. 

 

Keywords: Parents, Parenting, childhood, discourse analysis, Foucault, Sociology, social 

constructionism, power/knowledge, subject position, self-esteem, equality 
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1 INLEDNING 

 

I början på 1900-talet började den diskursiva bilden av barn att förändras. Nu skulle barndomen 

innebära lek och en ordnad skolgång. Barn skulle inte arbeta. Ett barn som lever efter sina egna 

förutsättningar konstruerades som ett ideal (Sandin, 2003, p. 222). 1900-talet kallas oftast för 

”barnens århundrade”. Det har under den här perioden skett en institutionalisering av 

barndomen och därmed också föräldraskapet. Staten har genom lagar och skolsystemet påverkat 

synen på våra barn. I mitten av 1900-talet förändrades skolsystemet i Sverige med syfte att 

skapa en skola för alla samhällsklasser. En skola där alla elever hade lika värde. Dessa nya 

skolreformer innebar också att föräldrarna fick mer inflytande över skolverksamheten, men nu 

krävde också skolan mer stöd och ansvar från föräldrarna. Detta genom friare skolval och 

skapandet av styrelser med föräldra- och elevmajoritet. Nu skulle också skolan, tillsammans 

med föräldrarna vara med och fostra barnen. Det var inte längre föräldrarna som ensamma hade 

ansvar för barnets utveckling (Sandin & Halldén, 2003, pp. 9-10). Den nya obligatoriska 

skolgången som infördes medförde också ändrade krav för föräldrarna. Mödrarna förväntades 

nu skicka hela och rena barn till skolan och fäderna förväntades försörja hela familjen. Här kan 

man se att förväntningarna på barndomen förändrades. Nu blev normen att barndomen skulle 

vara lång. Mödrarna var hemma och skötte hushållssysslorna och fäderna arbetade för att 

försörja familjen. Detta ledde till att barnen fick en längre barndom där de inte tvingades arbeta 

varken hemma eller för att tjäna pengar (Sandin, 2003, p. 228). Samtidigt som konstruktionen 

av den ideala barndomen förändrats har också föräldraidealet förändrats under det senaste 

seklet. Genom uppmuntran om delad föräldrapenning i Sverige, där även fäder tar ut 

föräldraledighet och ett alltmer jämställt samhälle har också synen på föräldraskap påverkats. 

Genom att samhället blivit alltmer jämställt har därför både synen på moderskap och faderskap 

förändrats (Sandin & Halldén, 2003, p. 7). 

 

1989 skrevs FNs konvention om barns rättigheter, oftast kallad endast barnkonventionen. I 

stora drag handlar den om att alla barn skall behandlas med respekt och lyssnas på. Barnets 

bästa skall alltid komma i första hand när det gäller bestämmelser som rör barn. Den röstades 

igenom av FN:s Generalförsamling 1989 och innefattar definitioner om barns rättigheter som 

borde gälla för alla barn i alla kulturer. Barnkonventionen innefattar fyra olika grundpelare för 

barns rättigheter; Alla barn skall ha lika värde och rättigheter, inget barn får diskrimineras. Alla 

beslut som rör barn skall fattas för barnets bästa. Alla barn skall ha rätt till liv, överlevnad och 

utveckling. Alla barn har rätt att bilda och uttrycka egna åsikter. Sverige är ett av de länder som 

har förbundit sig till att följa barnkonventionen. Konventionen består av riktlinjer som landet 

förväntas följa. Viktigt att poängtera är dock att länderna alltså inte gör sig skyldiga till lagbrott 

om konventionen inte följs (Barnombudsmannen, 2015). Men som konvention är den ändå 

viktig för min studie då den bidrar till konstruktioner om hur barns liv och vardag ska se ut. Det 

är ingen tvekan om att barn skall behandlas med respekt enligt barnkonventionen. Detta syns 

framförallt genom att alla åtgärder som rör barn skall göras med barnets bästa i fokus. Ett av de 

viktigaste ställningstagandet i barnkonventionen är synen på barnets delaktighet i sitt eget liv. 

Barnet skall nu vara delaktig i sitt eget liv, det vill säga att barnet har rätt att bilda och uttrycka 

sina egna åsikter, men också att barnet skall bli behandlad med respekt och bli lyssnad på. 

Kanske skulle man till och med kunna säga att barnets delaktighet är den viktigaste faktorn vid 

konstruktionen av den nya ideala barndomen. Därmed har också föräldranormen förändrats. 

Föräldrar skall idag se till att barnen får komma till tals, får bilda egna åsikter och blir 

respekterade, det vill säga blir mer delaktiga i sitt eget liv. 
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Sandin & Halldén (2003, p. 8) menar att synen på barndom och föräldrar konstrueras både på 

ett socialt och politiskt plan. Dels genom statens lagar om barndom, som bankonventionen, dels 

genom samhällets maktstruktur. Barndomen och hur föräldrar uppfostrar sina barn har, som jag 

beskrivit ovan, förändrats mycket under det senaste seklet. Från att ses som en svag länk i 

samhällssystemet till att, i stort sätt, vara grundbulten i samhället. Det innebär att barn har fått 

större inflytande i samhället och har fått en mer central ställning i samhällslivet. Barn ses som 

viktiga och skall enligt normen behandlas med respekt och har rätt till egna åsikter. Sandin 

formulerar den nutida synen på barndom bra: ”Barndomen presenteras som ett idealtillstånd 

som vi helst alla skall stanna kvar i och barn tillskrivs emotionella intellektuella kompetenser 

som kan lösa framtidens problem” (Sandin, 2003, pp. 234-235).  

 

Hur barndomen presenteras och konstrueras skapar förhållningssätt för föräldrars beteende när 

de uppfostrar sina barn. Hur bör en god förälder uppfostra sitt barn efter den nya konstruktionen 

av barndomen? Jag vill i den här studien lyfta fram och analysera litteratur riktad till föräldrar 

som handlar om barnets utveckling och uppfostran. I ljuset av den nya barndomen och 

barndomens förändrade status vill jag analysera bilden av föräldrar och hur föräldraideal 

konstrueras i böcker som behandlar barnets psykiska utveckling. Böcker om föräldraskap och 

barns psykiska utveckling är populära och läses av många föräldrar. Dessa böcker beskriver 

familjens vardag, ofta på ett ganska humoristiskt och igenkännande sätt. För det är just det, 

böckerna är lättlästa och lättillgängliga. Här nedan följer en presentation av studiens data: 

 

 Våga vara: visa barn vägen till bättre självkänsla- Jana Söderberg (2014) 

 Fem gånger mer kärlek- Martin Foster (2009) 

 Ditt kompetenta barn- Jesper Juul (1995) 

 Handbok för separerade föräldrar- Mats Klasson (2005) 

 Med känsla för barns självkänsla- Petra Krantz Lindgren (2014) 

 

Det här är kommersiella böcker skrivna för moderna föräldrar. Jag kommer att analysera dessa 

böcker för att se hur de konstruerar synen på dagens föräldraskap och hur konstruktionen av 

föräldraskap i sin tur skapar regler och förhållningssätt som påverkar föräldrars beteende. 

  

Då ideal är under konstant utveckling är det relevant för min studie att analysera nya böcker 

och de som är mest sålda idag. Detta för att komma nära det ideal som råder idag. Min ambition 

är att studien skall ge ökad kunskap och förståelse för hur dessa böcker är med och påverkar 

föräldrar och hur de konstruerar idealt föräldraskap. Studien kommer alltså inte att studera hur 

föräldrar faktiskt uppfostrar sina barn. Istället är studiens ambition att studera hur föräldrar 

borde vara enligt den studerade litteraturen. Här kommer Foucault teorier; diskurs, 

makt/kunskap och subjektspositioner vara behjälpliga för att förstå hur den diskursiva 

ordningen styr föräldrar. Med hjälp av Foucaults teorier, kommer jag kunna analysera de 

diskurser texterna skapar och hur subjekten positioneras inom diskursen. Böckerna kan 

beskrivas som självhjälpslitteratur för föräldrar, de vägleder förälderns att bli effektiv i sitt 

föräldraskap. Foucault (2008, p. 210) menar att makten bygger upp det mest effektiva och 

dugliga inom en sfär. Precis som böckerna ämnar göra, vägleda föräldern till det effektivaste 

och mest dugliga föräldraskapet. Jag kommer med andra ord kunna beskriva hur dessa böcker 

skapar ideal, som föräldrar i sin tur följer. Beroende av vilka normer som skapas i litteraturen 

skapas också förhållningssätt som gäller alla föräldrar.  
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Studien antar ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till verkligheten. I det här synsättet 

har språket en så central roll för vår verklighetsuppfattning att den sägs vara nyckeln till hela 

vår verklighetsuppfattning. Utan språket skulle vi inte förstå någonting. Språket strukturerar 

och kategoriserar hela vår verklighetsuppfattning (Burr, 2003, pp. 47-48). Föräldralitteraturen 

i studien konstruerar ett förhållningssätt där det anses att barn mellan 3 och 12 år är i behov av 

vuxnas vägledning. Därför är det föräldrar med barn inom det här åldersspannet som studeras. 

Att studera dessa böcker kommer leda till en ökad kunskap för hur föräldralitteraturen skapar 

normer och ideal samt hur denna påverkar dagens föräldraskap och föräldraideal. På det sättet 

kommer studien också bidra till forskningen och fylla en lucka. Den kommer bidra till 

forskningen genom att ge ökad förståelse för hur idealt föräldraskap konstrueras och vilka 

budskap som ges i föräldralitteratur. Jag kommer med min studie också komplettera tidigare 

forskning som finns på området genom att studera en annan typ av data än den som förekommer 

i tidigare forskning; text som aktivt konsumeras av föräldrar. 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med den här studien är att studera hur idealt föräldraskap konstrueras i litteratur riktad 

till föräldrar. Jag kommer med hjälp av Foucaults begrepp analysera litteraturen för att fastställa 

de diskurser och ideal som föräldrar idag möter. Min övergripande frågeställning i studien 

kommer således att vara: ”hur konstrueras idealt föräldraskap i litteratur riktad till föräldrar?” 

Att studera vilka konkreta råd läsaren nås av i litteraturen är också betydelsefullt för studien av 

idealt föräldraskap. Detta leder till min andra frågeställning: ”Vilka råd om föräldrars 

förhållningssätt till barnet konstrueras i litteraturen?” 

3 DISPOSITION 

Jag har nu presenterat hur det historisk har talats om barndom och föräldraskap. Jag har också 

presenterat studiens syfte och redogjort för de frågeställningar studien kommer försöka besvara. 

Efter att jag redogjort för den övergripande dispositionen som den här uppsatsen ha kommer 

jag sedan att gå vidare till att klarlägga hur tidigare forskning på området ser ut. Jag koncentrerar 

mig i redovisningen av tidigare forskning på vilka ideal som framträder i nyare forskning från 

västvärlden, om föräldraskap. Detta presenteras under rubriken tidigare forskning. Under 

rubriken teoretisk och begreppslig referensram kommer jag därefter redogöra för de teorier och 

begrepp jag kommer basera min analys på. Jag kommer här att presentera studiens 

socialkonstruktionistiska utgångspunkt med Foucaults begrepp diskurs och makt/kunskap samt 

subjektspositioner. Därefter kommer jag under rubriken metod presentera och förklara 

Foucauldiansk diskursanalys som studiens metod. Därefter gör jag en redovisning för analysens 

tillvägagångssätt. Under rubriken resultat och analys presenteras studiens resultat. I linje med 

diskursanalys sker analysen fortlöpande under studiens gång. Här kommer jag använda 

Foucaults begrepp för att synliggöra de diskurser och ideal som framträder i resultatet.  Under 

rubriken resultat knyter jag ihop säcken och relaterar mitt eget studieresultat till tidigare 

forskning och diskuterar min teoretiska referensram för att därefter ge egna reflektioner kring 

uppsatsen samt ge förslag på fortsatt forskning. 
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4 TIDIGARE FORSKNING  

Jag kommer nu att presentera den tidigare forskning som gjorts på området föräldrar och 

föräldraideal. Det finns ganska mycket forskning om föräldraskap. Däremot har jag insett vid 

genomsökningarna efter tidigare forskning att mycket av den forskning som gjorts är antingen 

fokuserad på moderskap eller faderskap eller komparativa genusgrundade studier om 

föräldraskap. Jag har valt att ha med även sådana könade studier i min litteraturgenomgång. 

Mitt fokus i dessa artiklar har då varit hur föräldraskap konstrueras, utan fokus på genus. Detta 

blir också mer signifikant för min studie eftersom studien inte ämnar studera genusskillnader, 

utan kommer vara en bred analys av föräldraskap. Jag har också medvetet valt forskning i 

västvärlden, de allra flesta artiklarna är studier från Norden, då jag tänker att dessa länder har 

mer kulturellt lika diskurser kring barndom och blir därför mer relevanta i min studie. Eftersom 

normer och ideal är under ständig förändring har det också varit viktigt för mig att analysera 

nyare forskning. All forskning som jag kommer presentera är från 2000-talet, varav den äldsta 

forskningen är från 2002. Jag har alltså medvetet valt bort äldre forskning då jag inte anser den 

relevant vid studiet av nutida föräldraideal. Jag har sökt efter tidigare forskning i databaserna 

Google scholar och Sociological abstracts med sökorden: parenthood, parenting, parents, 

ideals, norms och sociology i olika kombinationer. Jag kommer i följande text presentera de 

relevanta temana i tidigare forskning.  

4.1.1 Föräldraskap medför ansvar  

Ett begrepp som är återkommande i all tidigare forskning om föräldraskap är ansvar. Böök & 

Perälä-Littunens (2008, pp. 76-77) studie handlar specifikt om föräldrars ansvar. De har gjort 

en kvalitativ studie av brev som skickats till tidningsredaktioner i Finland. Breven är inskickade 

av läsare och handlar om föräldrar och föräldrars ansvar. Böök & Perälä-Littunen (2008, p. 75) 

menar att ansvar är så signifikant att det är den betydande skillnaden mellan att vara barn och 

att vara vuxen. En förälder har ansvar både för sig själv och sitt barn. Littmarck (2012, pp. 25-

26) har i sin studie studerat hur svenska statens satsningar på föräldrastöd och hur staten i sitt 

material om föräldrastödet konstruerar barndom och föräldraskap. Studien använder sig av 

diskursanalytisk metod för att kritiskt granska och redovisa vilka konstruktioner som 

framträder. I linje med Böök & Perälä-Littunens studie menar också Littmarck (2012, p. 35) att 

föräldern inte bara har ansvar över sig själv och sitt barn, utan också för samhället. Som förälder 

påverkar man sitt barns välmående, inte bara idag, utan också i framtiden. Därför kan 

föräldraskapet också kopplas till ett ansvar för samhället i stort. På det här sättet är också 

föräldraskap ett mycket stort ansvar, vilket Littmarck (2012, p. 35) också poängterar. Hon 

menar också att en god förälder är en ansvarstagande förälder.  

I Böök & Perälä-Littunens (2008, p. 79) studie ger också en bild av att till föräldraskapets hör 

vissa förpliktigade handlingssätt mot sitt barn. Dessa ses som förpliktigade om man vill vara en 

ideal förälder. Det finns vissa handlingar i relationen med barnet som föräldrar ska eller bör 

göra för att vara en god förälder. En omhändertagande förälder bör älska, lyssna på, lita på 

uppmuntra och kommunicera och prata med sitt barn.  Den omhändertagande föräldern 

konstrueras i den här studien som den ideala föräldern. De ger sitt barn uppmärksamhet och har 

koll på sitt barn. Också i Littmarcks (2012, p. 35) studie konstrueras en bild av förpliktigat 

föräldraskap upp. Föräldrar ska ha tid, kraft, tålamod, hjälpa, stötta och lösa problem. I den här 

aspekten finns det inget förhandlingsutrymme vad gäller idealt föräldraskap. Att det krävs 

mycket av dagens föräldrar är ingen tvekan om. Enligt Bergnéhrs studie (2008, p. 151) krävs 
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det att föräldrarna ger barnet uppmärksamhet i form av tid, pengar och energi för att växa upp 

till ett friskt barn med hög självkänsla och självständighet. En bra förälder har, enligt den här 

studien, ansvar för barnets lycka och välmående. Detta är en kvalitativ svensk studie som skett 

genom intervjuer i fokusgrupper. Respondenterna har varit unga män och kvinnor i Sverige, 

både föräldrar och icke-föräldrar. Syftet med studien är att analysera hur unga män och kvinnor 

i Sverige talar om föräldraskap och när det är rätt tid att få barn (Bergnéhr, 2008, pp. 48-49). 

Bergnéhr (2008, p. 133) påpekar också att det är ett stort ansvar att fostra ett barn och att barnet 

bör vara familjens mittpunkt. Bilden av att det är viktigt att båda föräldrarna är psykiskt och 

mentalt närvarande konstrueras också i studien. Gambles (2010, pp. 697-698) har gjort en studie 

av tv-programmet Supernanny i Storbritannien. Hon har sedan analyserat budskapen i tv-serien 

med statliga policydokument om föräldraskap. De budskap som konstrueras i Supernanny 

respektive de statliga policydokumenten om föräldraskap liknar varandra. Det viktigaste i båda 

typerna av data är att föräldrar behöver hjälp och vägledning i sitt föräldraskap. Genom att 

föräldrar tittar på ”experten” i Supernanny kan de lära sig att bli bättre föräldrar (Gambles, 

2010, p. 700).  Gambles bidrar här med ytterligare en aspekt av föräldrars ansvar. I den här 

studien ligger inte fokus på att föräldern har ansvar för barnet, utan för sig själv som förälder. 

Föräldern har ansvar för att ta till sig de professionella föräldrastilar och uppfostringstekniker 

som staten har arbetat fram och erbjuder som föräldrastöd (2010, pp. 698, 705). Precis som 

Littmarcks studie också påvisar, ger den här typen policys från staten lite utrymme för föräldrar 

att vara olika.  

Det framträder dessutom ytterligare en bild av förälderns stora ansvar i tidigare forskning. 

Föräldern är inte bara ansvarig för sina barns bästa här och nu, utan också för hur de mår när de 

blir vuxna. Det är under barndomen som barnet formas och det påverkar också hur barnet blir 

som vuxen. Barndomen påverkar i sin tur hur resten av livet blir. På så sätt blir också hela 

samhället påverkat av hur föräldrar uppfostrar sina barn. Därför blir också föräldraskapet ett 

trippelt ansvarstagande. Genom att bli förälder har man ansvar över sig själv och sitt barn men 

också över samhället. Barnets uppfostran ligger alltså i nära samband med barnets framtid 

(Littmarck, 2012, pp. 35, 37, 40-42). Studier (Böök & Perälä-Littunen, 2008, p. 81; Littmarck, 

2012, p. 38) har också synliggjort vikten av att föräldrarna är goda förebilder för sitt barn. 

Genom att vara en bra förebild visar föräldern gott omdöme och barnet förmodas ta efter och 

följa förälderns beteende. Att föräldern tar ansvar för sitt eget beteende leder således till att man 

ses som en bättre förälder enligt dessa studier. 

4.1.2 Intima relationen 

Solomon, Warrin, Lewis & Langford (2002, p. 968) har gjort en studie i Storbritannien med lite 

äldre barn, mellan 11 och 16 år. I den här studien har forskarna intervjuat både barnen och 

föräldrarna med fokus på deras relationer till varandra. Det viktigaste som har kommit fram i 

dessa intervjuer är att både barnen och deras föräldrar söker efter en intim relation med 

varandra. Detta innebär också att båda parterna söker efter jämlikhet i relationen. Dock 

poängteras att föräldrar har det slutliga ansvaret för barnen och därför intar en maktposition i 

relationen. Det talas därför om en strävan efter jämlikhet i den intima relationen mellan barn 

och föräldrar. Resultatet av en jämlik relation beskrivs i den här studien vara en faktor för 

vänskap mellan barnen och föräldrarna. Att sträva efter jämlikhet och en intim kommunikation 

beskrivs som två viktiga beståndsdelar att uppfylla för att kunna få en öppen relation, vilket ses 

som idealt (Solomon, et al., 2002, p. 967). Även Henwood & Procter poängterar i sin studie 

vikten av intimitet i relationen. De har gjort en intervjustudie av män i Storbritannien, med syfte 
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att undersöka mäns förändrade maskulinitet och föräldraskap när de får barn (Henwood & 

Procter, 2003, p. 341). Männen i den här studien fann det trevligt att umgås med sina barn och 

strävade efter att bygga upp tillitsfulla och intima relationer med dem. Dessutom fann den här 

studien att föräldrarna var redo att förändra livet efter barnets födsel för att bli en osjälvisk, 

känslonära och barn-centrerad förälder (Henwood & Procter, 2003, pp. 345-347). Solomons et. 

al. och Henwood & Procters studier skiljer sig åt då föräldrarna har barn i olika åldrar, 

tonåringar respektive nyfödda. Dock tyder resultatet på liknande tankegångar hos föräldrarna. 

De föräldrar som hade tonåringar arbetar aktivt för att uppnå en öppen och intim relation med 

sina barn, medan de föräldrarna med spädbarn strävar efter och önskar att relationen med deras 

barn blir just så, öppen och tillitsfull. Johansson (2011, pp. 167-168) har gjort en svensk studie 

baserat på intervjuer.  Han har använt sig av kvalitativ metod vid studiet av svenska föräldrar 

som har delat lika på föräldraledigheten. Han har intervjuat ett antal fäder med olika 

livssituation. Signifikant i den här studien är att alla intervjuade föräldrar påvisar att den delade 

föräldraledigheten givit dem en god relation till sitt barn och att tiden tillsammans givit förälder 

och barn unika band till varandra. Gemensamt med de andra studierna jag presenterat på temat 

ger den här studien också en bild av föräldrar som uppskattar tid med sitt barn och strävar efter 

en öppen och intim relation till sitt barn (Johansson, 2011, pp. 173-174).  

4.1.3 Vikten av familjen 

De flesta barn växer upp i en familj med föräldrar och ibland syskon. Barnet tillbringar en stor 

tid med sin familj och det är vårdnadshavarna som fattar beslut om barnet och påverkar barnets 

uppfostran och värderingar. Därför är det inte svårt att förstå att familjen får en central roll för 

barnets utveckling och trygghet. Gambles (2010, p. 703) sträcker sig till och med så lång i det 

resonemanget att hon menar att familjen är den absolut viktigaste byggstenen för barnets 

utveckling och socialiseringen till vuxenlivet. I tidigare forskning (Johansson, 2011, pp. 170-

173; Henwood & Procter, 2003, p. 343) beskrivs en bild av att föräldrar anser att man är två om 

att skaffa familj och därför delar båda föräldrarna på ansvaret för barnet. Detta gäller oavsett 

om det är heterosexuella föräldrar eller regnbågsföräldrar. Att vara en förstående och stöttande 

partner beskrivs som en viktig del i ett lyckat föräldraskap. Det beskrivs som ett stort ansvar att 

vara förälder och de här studierna ger en bild av att det behövs två föräldrar som delar på 

ansvaret för barnet. Böök & Perälä-Littunen (2008, p. 80) beskriver att en förvånansvärt 

traditionell bild av familjen framträder i analysen. Familjen beskrivs som grunden för både 

emotionell och fysisk stabilitet. Den utgör basen för all utveckling. Att familjen utgör en trygg 

hamn dit individen alltid kan återvända när det stormar. I tidigare forskning (Bergnéhr, 2008, 

pp. 128-129) påvisas också vikten av kärnfamiljen. Kärnfamiljen beskrivs som det ideala 

arrangemanget för att fostra ett barn. Detta resonemang går hand i hand med tanken att föräldrar 

behöver stötta varandra i sitt föräldraskap, för att det är stundtals tufft att vara förälder. Bergnéhr 

(2008, p. 133) påpekar också att det är viktigt att barnet har daglig tillgång till båda föräldrarna 

och att barnen får växa upp med både fysiskt och emotionellt närvarande föräldrar. Det är också 

gynnsamt för barnet att föräldrarna vårdar sin relation till varandra. Att föräldrarna känner 

kärlek till varandra beskrivs som en bra byggsten för familjen och även för barnet (Bergnéhr, 

2008, p. 134).  

4.1.4 Föräldrar behöver hjälp och stöd av experter 

Gambles studie av tv-programmet Supernanny i Storbritannien ger också en annan bild av 

föräldraskap än den övriga forskningen jag presenterar. Den övriga forskningen visar på vikten 

av att vara en kärleksfull förälder och bilda intima relationer, att föräldraskap för med sig 
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mycket ansvar. Gambles i sin tur har ett annat fokus på sin forskning, här ligger fokus på hur 

man blir en effektiv förälder och hur man får sina barn att ”rätta sig i ledet” Här är det stort 

fokus på tekniker för barns uppfostran. Tv-programmet och policydokumenten är till för att 

vägleda föräldrarna till ett effektivt föräldraskap. Den här studien pekar på en 

professionalisering av familjen, där det finns en idé att föräldrar kan ”monteras ner” och ”ta på 

sig” universellt applicerbara uppfostringstekniker (2010, pp. 697-698). Detta får också som 

konsekvens att föräldrar ges lite utrymme att vara olika (Gambles, 2010, p. 705). I Littmarcks 

(2012, p. 30) studie återfinns också liknande argumentationer om föräldraskap. Här menar man 

att eftersom samhället är så komplext behöver också föräldraskapet vara komplext. För att vara 

en bra förälder i det här samhället behöver föräldrarna stöd av experter. Littmarck (2012, p. 30) 

menar också att föräldrar idag har tillgång till mer information och riktlinjer för föräldraskap 

än tidigare föräldragenerationer. Därför slits också dagens föräldrageneration mer mellan krav, 

ideal, känslor och behov mer än andra föräldragenerationer. Det är också här behovet av 

föräldrastöd uppstår. Att hjälpa föräldrar att bolla mellan dessa prestationskrav blir en 

betydande del av stödet. Böök & Perälä-Littunen (2008, p. 81) kommer i sin studie fram till att 

föräldraansvaret till och med delas av både föräldrarna och andra professionella vuxna runt 

barnet och föräldrarna.  

4.2 SAMMANFATTNING TIDIGARE FORSKNING 

Jag har kunnat utläsa fyra viktiga teman om föräldraskap i litteraturgenomgången. Synen på 

föräldraskap och ansvar är den mest dominerande konstruktionen om föräldraskap jag har 

kunnat utläsa. Genom att ta ansvar över sina barns uppfostran förväntas de fostra goda 

samhällsmedborgare som i framtiden kommer bidra till välståndet. Det andra temat som jag 

presenterat i tidigare forskning är den intima relationen som föräldrar ger bilden av att sträva 

efter med sina barn. Det tredje temat är vikten av familjen i studieresultaten. Den fjärde 

konstruktionen av föräldraskap är den att föräldrar anses behöva hjälp av experter på området.  

4.3 MITT BIDRAG TILL FORSKNINGEN 

Syftet med min studie är att studera hur idealt föräldraskap konstrueras i litteratur riktad till 

föräldrar. Jag kommer att göra en diskursanalys av böcker som handlar om barnuppfostran och 

barns utveckling. Forskningen som jag har presenterat har också utgått från intervjuer där 

föräldrarna själva har formulerat ideal och normer för föräldraskap. Samt forskning som har 

studerat politiska policydokument och tv-program. Genom att studera litteratur som läses av 

föräldrar kommer jag att komplettera tidigare forskning. Jag kommer med min studie 

komplettera tidigare forskning som finns på området dels genom att vara en annan typ av data 

än intervjuer, dels för att jag analyserar text som aktivt konsumeras av föräldrar, till skillnad 

från statliga policydokument som de flesta föräldrar inte läser. Ingen av den tidigare forskning 

som jag har presenterat diskuterar föräldraskap för ensamstående föräldrar, föräldrar till 

adoptivbarn, frånskilda föräldrar med delad vårdnad eller styvföräldraskap. Visst finns det 

forskning om sådan typ av föräldrar, dock är fokus i många av dessa studier inte specifikt 

föräldraskap, utan studerar snarare ekonomisk marginalisering, konflikt över vårdnad eller 

psykisk ohälsa hos barnet. Därmed hamnar också fokus i dessa studier utanför ramen för min 

uppsats fokus. Jag inser att detta är en brist i den tidigare forskning jag presenterat. Hade jag 

hittat forskning som studerade något av dessa områden av föräldraskap hade min presentation 

av tidigare forskning kanske sett annorlunda ut. Kanske hade den traditionella bilden av 

kärnfamiljen, under rubriken familjen blivit mer nyanserad. Kanske hade presentationen av 



12 
 

tidigare forskning diskuterat konflikter mer. Kanske hade ingenting förändrats. Jag har i alla 

fall medvetet valt att låta en del av mitt data till den här studien vara litteratur riktad specifikt 

mot separerade föräldrar för att försäkra mig om att min studie inkluderar olika typer av 

föräldraskap och familjekonstellationer. Genom att inkludera konstruktionen av separerade 

föräldrar kommer jag också bidra till forskningen. 

5 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM  

Jag kommer i den här texten presentera och beskriva de teorier och begrepp som studien lutar 

sig mot. Hela analysen antar ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Därför börjar jag med att 

övergripligt redogöra för den socialkonstruktionistiska skolan, därefter presenterar jag de 

specifika begrepp analysen grundar sig på; Diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner. Alla 

begrepp grundar sig i Foucaults teorier. 

5.1 SOCIALKONSTRUKTIONISM 
Som utgångspunkt för den här studien kommer jag använda mig av ett socialkonstruktionistiskt 

synsätt. Det är en bred teori som spänner över många forskningstraditioner. Som 

socialkonstruktionist ställer man sig kritisk till den kunskap som tas för given och menar att all 

kunskap och hur vi ser på världen är ett resultat av vår besatthet av att kategorisera allt vi ser 

(Burr, 2003, pp. 2-3). Vårt sätt att förstå världen är skapad genom vår historia och vår kultur. 

Den sociala världen är konstruerad. Det betyder att människorna som lever i den sociala världen 

också är en produkt av hur världen är konstruerad. Sättet vi uppfattar världen på är skapad 

genom social interaktion. Vår gemensamma uppfattning av världen är i det här 

förhållningssättet därmed konstruerad genom vårt språk. Detta betyder att människor med olika 

historiskt ursprung och kultur kan se världen på helt olika sätt och förstå världen olika. I och 

med att varje individs verklighet är socialt skapad genom språket och alla individer har olika 

sociala interaktioner genom livet, skapas också olika verklighetsuppfattningar för alla individer 

(Burr, 2003, pp. 3-5). Dessa sanningar som konstrueras om världen är skapad genom diskurser. 

Diskurserna ger oss ett bestämt språk att förstå och tänka utifrån. Alltså beroende av hur 

föräldradiskursen ser ut och hur det talas om föräldraskap konstrueras också ett bestämt sätt att 

förstå föräldraskap.  

Som jag har beskrivit skapas hela vår världsbild genom social interaktion. Därför får också 

språket en mycket viktig roll för det här synsättet. Jag kommer i den här studien att använda 

mig av diskursanalys som är en gren inom socialkonstruktionism. Inom diskursanalys anser 

man att språket har en så central roll för vår verklighetsuppfattning att den är nyckeln till hela 

vår verklighetsuppfattning. Utan språket skulle vi till exempel inte kunna sätta namn på våra 

egna, eller andra känslors. Detta får som konsekvens att vi förmodligen inte skulle förstå våra 

känslor heller. Utan språket skulle vi i det här synsättet inte förstå någonting. Språket 

strukturerar och kategoriserar hela vår verklighetsuppfattning (Burr, 2003, pp. 47-48). 

5.2 DISKURS SOM TEORI 
Diskurs är ett brett begrepp som inrymmer en rad definitioner. Gemensamt är att begreppet 

diskurs förklarar hur språket är strukturerat i olika kategorier som vi sedan förhåller oss till när 

vi agerar i de olika diskurserna. Winter Jørgensen & Phillips beskriver på ett tydligt och ganska 

förenklat sätt att ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winter 
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Jørgensen & Phillips, 2000, p. 7). Studien kommer att använda sig av Foucaults teorier om 

diskurser. Han menar att diskurs är ”praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de 

talar om” (Foucault, 1969/2002, p. 67). Det är också sådana här praktiska handlingar som dels 

konstruerar vad som är möjligt, respektive inte möjligt att säga och göra inom specifika 

domäner, dels skapar diskurser mening. Diskurser konstruerar det som anses vara sant och 

självklart inom ett område (Bolander & Fejes, 2009, p. 87). Diskursanalysens roll är att tillfälligt 

montera ner och ruska om diskurserna för att visa att de inte alls är självklara och 

oproblematiska. I själva verket är diskurserna konstruerade av samhället och diskursanalysens 

syfte är att studera diskursens ordningar för att sedan kritisera dess ordning (Foucault, 

1969/2002, pp. 40-41). Med det här förhållningssättet till vår verklighet kan man säga att allt är 

socialt konstruerat. Vår syn på verkligheten, våra värderingar och vårt beteende, allt är socialt 

konstruerat och ingår i olika diskurser. Foucaults diskursbegrepp kommer i den här studien bli 

ett intressant verktyg. Med hjälp av diskursbegreppet kan jag studera vad som sägs, respektive 

inte sägs i litteraturen för att hitta diskurser i texten. Jag kan också studera diskursens gränser, 

alltså vad som inte anses vara normativt inom diskursen. Genom att studera diskurserna 

kommer jag kunna peka på vad som är acceptabelt, respektive inte acceptabelt, att säga och 

göra inom den studerade föräldradiskursen. Då kan jag också ringa in det som anses vara 

normativt och idealt föräldraskap. Det är det här Foucault menar med diskursanalys; genom att 

isolera en enskild diskurs och analysera villkoren för den kan man utläsa ideal och normer inom 

diskursen (Foucault, 1969/2002, p. 43). Idén att diskursen sätter gränser för vad som anses vara 

acceptabelt tar oss vidare till nästa begrepp:  

5.3 MAKT/KUNSKAP 
Den traditionella uppfattningen av makt är tron att den är tillhör enskilda, namngivna individer, 

eller positioner i samhällssystemet. Makten ses oftast som något negativt som bestämmer vad 

individerna i samhället tillåts respektive förbjuds att göra. Makten och lagen hör samman i det 

traditionella sättet att se på makt. Foucault har däremot motsatt sig den här traditionella synen 

på makt. Han menar att den traditionella föreställningen av makt är otillfredsställande och snäv. 

Han har därför utarbetat ett annat förhållningssätt till makt som bättre förklarar relationen 

mellan makt och diskurser (Foucault, 2008, pp. 205-206). Jag vill börja med att citera honom 

när han själv beskriver sin syn på makten:  

What makes power hold good, What makes it accepted, is simply the fact that it doesn’t 

only weigh on us as a force that say no, but that it traverses and produces things, it induces 

pleasure, form knowledge, produce discourse. It needs to be considered as a productive 

network that runs through the whole social body, much more than as a negative instance 

whose function is represention (Foucault, 1980, p. 119)  

Foucault (2008, p. 209) menar alltså att makt inte bör ses som något som tillhör en enskild 

person. Istället bör vi se på det som att hela samhället består av ett system av makt. Med det här 

synsättet innebär det att makten finns inbyggt i samhällsstrukturen. Den är en form för 

underordning och överordning i samhällsstrukturen. Makten är heller inte något som i första 

hand skall sätta ribban för vad som är tillåtet och förbjudet. Foucault menar istället att makten 

skall fungera som ett system som bygger upp det mest funktionella och dugliga inom en sfär 

(Foucault, 2008, p. 210). Han beskriver också makten som processer som har uppfunnits och är 

under konstant utveckling och förändring. Makt är i det här synsättet produktiv i den 

bemärkelsen att den strukturerar hela vår sociala omvärld. Makt skall heller inte ses som något 

negativt, utan istället är makten förutsättningen för ett ordnat socialt liv (Foucault, 2008, p. 



14 
 

110). Det är viktigt att komma ihåg när man analyserar makt att den aldrig tillhör specifika 

individer, utan den fungerar genom individer i samhället, den löper genom hela 

samhällskroppen. Makten tillhör alltså inte specifika individer (Foucault, 1980, p. 98).  

Kunskap är enligt Foucault beroende av hur makten ser ut. Kunskap produceras inom diskurser 

genom maktprocesser. Varje enskilt samhälle har sin syn på sanning och vad det godkänner 

som kunskap. De diskurser i samhället som är störst är också de som producerar den mest 

trovärdiga kunskapen. Kunskap ser alltså olika ut beroende på var man är. I vårt västerländska 

samhälle är kunskap om omvärlden det som genereras inom vetenskapen (Foucault, 2008, p. 

177). Foucault (Ibid.) menar också att den kunskap som anses vara sann produceras och sprids 

inom utbildningsväsendet men även andra typer av informationsapparater, som litteratur riktad 

till föräldrar. Återigen är det endast den sanning som godkänns inom den samhälleliga diskursen 

som produceras och sprids. På det sättet är också kunskap knuten till och skapad i maktsystem 

i samhället.  

Makt och kunskap är till och med så beroende av varandra att man oftast ser dem som ett 

begrepp; makt/kunskap (Börjesson & Rehn, 2009, p. 46). Med det här synsättet på makt och 

kunskap går det heller inte att veta vad som är sant eller falskt. Det som diskursanalysen ska 

rikta in sig på är att studera hur sanning och kunskap skapas inom diskurser och maktordningar 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000, pp. 20-21). Kunskap/makt-begreppet är mycket viktigt för 

min analys. Syftet med den här studien är att studera hur idealt föräldraskap konstrueras i 

litteratur riktad till föräldrar. Med de här begreppen kommer jag kunna analysera hur 

föräldradiskursen ser ut, för att i sin tur beskriva hur makt och kunskap som skapas inom 

diskursen påverkar vår syn på föräldraskap. Jag kommer med hjälp av det här begreppet kunna 

dra paralleller till hur föräldrar påverkas av den diskursiva ordningen. Därför är det här 

begreppet signifikant för studien. 

5.4 SUBJEKTSPOSITIONER 
Som jag har beskrivit ovan är både diskurser och makt/kunskap något som produceras i 

samhället. Det är under konstant förändring och ingen enskild individ kan påverka diskurserna. 

På samma sätt menar Foucault också att subjekten i samhället är skapade genom diskurser. Alla 

människor är skapade inom och av diskurser. Vi ser världen genom diskurser och vi tänker 

genom diskurser. Man skulle kunna förklara det som att diskurser talar genom individer, alltså 

subjekten (Foucault, 1969/2002, p. 64). Genom den process som kallas interpellation skapas 

subjekten. Här har språket en betydande roll vid positioneringen av subjekt. Genom att benämna 

någon som ”förälder” eller ”barn” följer också vissa diskursivt skapade förhållningsregler för 

subjektspositionen. När subjektet har antagit den roll vilket interpellationen har skapat har 

subjektet anslutit sig till en subjektsposition med diskursivt skapade förhållningsregler (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000, pp. 21-22). Subjektet är på det här sättet nära sammansvetsat med 

diskurser och makt/kunskap. Beroende av vilka subjektspositioner vi tar till oss följer också 

vissa bestämda beteendemönster som begränsar vårt beteende. I den här studien kommer jag att 

analysera vilka förhållningsregler som gäller för subjektspositionen ”förälder”. Jag kommer 

också se om det finns flera specifika subjektspositioner inom föräldradiskursen. Genom att 

studera subjektspositionerna på djupet kommer jag bättre förstå hur en ideal förälder idag ska 

vara. 
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5.5 SAMMANFATTNING TEORI 
Jag har nu presenterat Foucaults begrepp diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner som jag 

kommer att använda mig av i analysen. Med hjälp av diskursbegreppet kommer jag kunna 

analysera föräldradiskursen närmre och se vilka kategorier av föräldraskap som uppstår i 

litteraturen. Jag kommer också med hjälp av diskurs-begreppet kunna analysera diskursens 

gränser för att se vad som inryms i föräldradiskursen och utges vara normativt föräldraskap. På 

det sättet kommer jag också se vad som är icke-normativt beteende för föräldrar, det vill säga 

vad som hamnar utanför diskursens gränser. Individer som inte lever inom diskursens gränser, 

det vill säga de föräldrar som gör motstånd mot diskursen, riskerar att bli ifrågasatta som 

föräldrar. Dels riskerar föräldern att bli ifrågasatt av människor runt omkring, dels riskerar 

föräldern också att bli ifrågasatt av socialtjänsten och de statliga myndigheterna. I extrema fall 

kan föräldern till och med bli fråntagen sitt barn som sedan placeras hos andra vuxna som anses 

bättre lämpade och är mer ideala föräldrar.  

Med hjälp av teorier om makt och kunskap kommer jag kunna analysera föräldralitteraturen 

och dra paralleller till hur föräldrars attityder påverkas av de rådande diskurserna. Genom att se 

diskursen som något som sätter gränser och riktlinjer för social handling kommer jag kunna 

analysera hur diskurserna också utövar makt över alla subjekt inom diskursen. Detta genom att 

sätta gränser och riktlinjer för hur subjektspositioner inom diskursen skall agera. Hur det talas 

om föräldrar påverkar föräldradiskursen och därmed utgör diskurserna också makt över 

individers beteende. Med dessa begrepp kommer jag kunna besvara min huvudfrågeställning: 

”Hur konstrueras idealt föräldraskap i litteratur för föräldrar?”  

6 METOD 

I den här delen av texten kommer jag att presentera Foucauldiansk diskursanalys och mitt 

tillvägagångssätt i analysen. Jag inleder med att argumentera varför jag valt diskursanalys för 

studien. Syftet med den här studien är att studera hur idealt föräldraskap konstrueras i litteratur 

riktad till föräldrar. Jag anser därför att diskursanalys är särskilt lämplig för min studie. Med 

hjälp av diskursanalys kommer jag kunna studera texten i föräldralitteraturen för att reda ut hur 

föräldradiskursen ser ut och vad som konstrueras som idealt föräldraskap. Jag har valt att 

analysera böcker om föräldraskap för att jag anser att böckerna är väl formulerade och 

genomtänkta. De har gått igenom en hel redigeringsapparat. Det anser jag blir gynnsamt i min 

studie för att alla dessa råd och ideal som konstrueras i böckerna känns genomtänkta och 

trovärdiga för läsaren. Jag kommer specifikt att använda Foucauldiansk diskursanalys i den här 

studien. I den typen av diskursanalys ligger fokus på Foucaults begrepp diskurs och 

makt/kunskap (Carabine, 2001, p. 267). Jag kommer nu att presentera metoden mer utförligt. 

6.1 FOUCAULDIANSK DISKURSANALYS 
Diskursanalys bör ses som en samling av olika vetenskaper. Gemensamt för dem alla är dock 

att diskursanalys studerar språket i användning och man anser att språket är under ständig 

utveckling och förändring. Dessutom anser en diskursanalytiker att språket i användning skapar 

åsikter och förhållningssätt i samhället. Genom hur vi talar om saker skapas också olika 

förhållningssätt till fenomen i samhället. Därför är det också betydelsefullt att studera språket i 

användning och utläsa olika kategorier för att sedan relatera dessa till olika samhällsfenomen 

(Taylor, 2001, pp. 6-7). Jag anser därför att diskursanalys för min studie är mycket relevant. 
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Genom att studera språket i föräldralitteratur kan jag också förstå hur språket konstruerar ideala 

föräldrar. Genom språket skapas också klassificeringar och kategoriseringar av fenomen. I linje 

med dessa klassificeringar och kategoriseringar av fenomen skapas också åsikter och 

grupperingar i samhället. Detta är också grundantaganden för all diskursanalys (Taylor, 2001, 

p. 9). Studien kommer att studera språket i litteraturen för att bättre förstå hur föräldraidealet 

ser ut, det vill säga vad som anses vara normativt respektive icke-normativt beteende för 

föräldrar. Vår verklighet är under ständig konstruktion och omkonstruktion. Verkligheten 

konstrueras genom språket (Bolander & Fejes, 2009, p. 82).  

Jag kommer specifikt att använda Foucauldiansk diskursanalys i den här studien. I den typen 

av diskursanalys ligger fokus på Foucaults begrepp diskurs och makt/kunskap (Carabine, 2001, 

p. 267). Med hjälp av Foucaults teorier om makt/kunskap kommer jag också kunna teoretisera 

hur den rådande föräldradiskursen också styr hur föräldrar uppfostrar sina barn. Som jag 

beskrivit ovan är studien av språket i användning utmärkande för diskursanalys, i det här 

synsättet anser man att språket skapar vår verklighetsuppfattning (Taylor, 2001, p. 6). I 

diskursanalys är teori och metod sammanlänkade och går inte att sära på (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000, p. 10). Min teoretiska referensram och de begrepp jag presenterat ovan är alltså 

en del av ett helhetspaket där teori och metod utgör ett helhetsperspektiv Jag anser att dessa 

begrepp är mycket användbara i min analys av föräldraideal. Att studera diskursens gränser, det 

vill säga vad som anses vara normativt beteende inom föräldradiskursen, på ett tydligt sätt kan 

kopplas till Foucaults makt/kunskap-begrepp. För att den diskursiva ordningen påverkar idealen 

som i sin tur styr alla människors uppfattning av världen och attityd till fenomen. Dessa begrepp 

ger mig också användbara verktyg vid analysen av hur föräldradiskursen skapas och påverkar 

attityder och beteenden hos föräldrar idag. 

6.2 URVAL & DATAINSAMLING 
Syftet med studien är att studera hur idealt föräldraskap konstrueras i litteratur för föräldrar. 

Studien ämnar inte att studera all litteratur, utan en specifik genre inom litteraturen. Det vill 

säga litteratur om barn för föräldrar. Studien ämnar studera böcker för föräldrar med barn i 

åldern 3-12 år. Föräldradiskursen idag har konstruerat (och konstruerar fortfarande) ett 

förhållningssätt där det anses att barn i det här åldersspannet är i behov av vuxnas vägledning. 

Barnet anses vid tre års ålder kommit förbi stadiet i livet där föräldern mest gör blöjbyten och 

kroppslig skötsel av barnet. Efter att barnet fyllt tolv år blir barnet tonåring och går in i en annan 

del av livet och är på väg att bli vuxen. Jag har även funderat över att använda annan typ av 

data till analysen, bloggar eller flöden/kommentarsfält på sociala medier. Dock har jag valt att 

analysera böcker i den här studien. Min tanke med att välja böcker är att dessa oftast är mer 

arbetade än till exempel bloggar. Böcker går igenom en hel redigeringsapparat innan den går i 

tryck och innan den når läsaren. Detta tror jag är av fördel för min studie då de råd och 

förhållningssätt i böckerna borde vara mycket genomtänkta och arbetade av författaren. 

Dessutom krävs det ett mer aktivt val av läsaren att först välja boken, sedan köpa, betala och 

till sist läsa boken. Förhållningssättet i böckerna ingår redan i diskurser om föräldraskap. De 

reproducerar endast de redan existerande diskurserna på området. Böckerna når ut till en stor 

publik, de länkas och citeras även på olika typer av sociala medier. 

 

För att förstå detta begränsade område anser jag att typiskt urval är bäst lämpat för den här 

studien. Typiskt urval är lämpligt att använda sig av för att kartlägga och beskriva specifika 

grupper, vilket den här studien kommer att göra (Patton, 2002, p. 236) Jag anser att denna 

urvalsmetod kommer vara gynnsam i studien, då syftet är att ringa in det normativa, vilken 
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denna urvalsmetod också tillåter mig att göra. Det är också betydelsefullt för metodvalet för 

studien. Att välja typiskt urval gör att jag kommer kunna se de typiska diskurserna om 

föräldraskap. Patton (2002, s.236) beskriver också att forskaren kan använda statistisk data för 

att säkerställa det typiska urvalet. I den här studien anser jag det då lämpligt att välja böcker 

som riktar sig till målgruppen och handlar om barnuppfostran och barns utveckling. Jag anser 

också att det kommer vara mest gynnsamt för studien att välja de böcker som ligger högst på 

topplistan. Dessa böcker är de mest lästa inom området, därför går det i linje med typiskt urval. 

Att dessutom använda statistisk data i form av försäljningssiffror ger bra riktlinjer för vad som 

är typiskt. Enligt statistik från statistiska centralbyrån (2011) bor 20 % av alla barn i Sverige 

med ensamstående föräldrar. För att försäkra mig om att även frånskilda föräldrar inkluderas i 

analysen kombinerar jag mitt urval med låta en av böckerna vara speciella riktad till separerade 

föräldrar. Den boken ligger också högt i försäljningsstatistiken på Adlibris hemsida. Alla 

böckerna är de nu (2015-04-23) mest sålda böckerna på adlibris.se under rubriken 

”föräldraskap”. Adlibris är en av de ledande återförsäljarna av böcker. Försäljningsstatistiken 

hos andra återförsäljare såg likadan ut som på Adlibris den dagen (2015-04-23). 

6.3 ETIK OCH KVALITETSKRITERIER 
Vad gäller etiskt förhållningssätt i uppsatsen har jag funderat en del över samtyckeskravet och 

informationskravet. Samtyckeskravet innebär att forskningspersonen som deltar i studien har 

accepterat sin medverkan, samt att individen har tillåtits att ställa egna frågor och fått dem 

besvarade (Nygren, 2012). Informationskravet innebär att alla medverkande skall informeras 

om varför och på vilket sätt de medverkar i studien (Vetenskapsrådet, 2002, p. 7). Det jag 

funderat över är de författare och journalister som skrivit texterna. De kommer inte få möjlighet 

att samtycka till medverkan i studien. Å andra sidan är detta material offentligt och finns att 

tillgå på många ställen. Studien innehåller inga fysiska deltagare, utan endast lättillgänglig 

tryckt data. Studien innehåller inte heller någon känslig information om någon. Det som skall 

studeras är strukturer inom ett fenomen, inte individer. Därför anser jag att studien inte behöver 

ta hänsyn till samtyckeskravet. Dessutom poängterar Foucault specifikt att författarens åsikter 

eller avsikter med texten inte är relevant vid diskursanalys. Det viktiga är att studera vilken 

diskurs texten är med och skapar (Foucault, 1969/2002, p. 44). Vad gäller nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet innebär dessa att forskaren ger forskningspersonerna sekretess och att 

uppgifter om specifika deltagare inte får användas utanför studien (Vetenskapsrådet, 2002, pp. 

12-14). Dessa två etiska krav anser jag faller utanför min studie då jag analyserar redan tryckt, 

offentligt material. 

För att hålla en hög kvalitet på studien kommer jag att vara reflexiv, vilket innebär att jag hela 

tiden är medveten och reflekterar kring min egen närvaro i studien. Dels genom att vara 

medveten om att jag själv är med och skapar den diskurs som jag studerar. Dels genom att 

reflektera kring min egen förförståelse och attityder kring föräldradiskursen (Symon & Cassel, 

2012, p. 214). Viktigt att påpeka är att den här studien endast är ett ytterligare dokument i 

föräldradiskursen. Genom att studera och utrycka hur jag ser på föräldradiskursen är jag också 

med och påverkar den, genom att producera ytterligare data till diskursen (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000, p. 111). Precis på samma sätt är de böcker jag valt att studera också enbart en 

reproduktion av en redan existerande diskurs i samhället. Mitt val av att analysera litteratur från 

topplistan blir då än mer motiverat, eftersom de mest sålda böckerna också borde vara de mest 

lästa och innehålla de populäraste tankesätten inom föräldradiskursen.  
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6.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Egentligen erbjuder Foucauldiansk diskursanalys ingen fast analysmetod. Grundtanken vid 

analysen är dock att kategorisera sina data för att hitta mönster och sedan relatera dem till 

Foucaults begrepp. Forskaren studerar språket i användning för att hitta mönster. I 

diskursanalytisk metod är den teoretiska ramen mycket viktig för analysen (Taylor, 2001, p. 

39). Bolander och Fejes (2009, pp. 86-96) erbjuder analysverktyg i fyra steg som jag har 

inspireras av.  

Första steget var att översiktligt läsa texterna och fundera över vad det talas om sägs hur det 

talas om föräldraskap. I början av analysen var det viktigt att lära känna sina data. Genom att 

läsa materialet flera gånger för att bli bekant med den. Först då kunde jag bli varse de diskursiva 

mönster som fanns i texten. I början av läsningen koncentrerade jag mig på rubriker och 

innehållsförteckningar, för att sedan läsa hela texten flera gånger. För min studie var det också 

viktigt att under läsningen ständigt fundera över mina frågeställningar: ”hur konstrueras idealt 

föräldraskap i litteratur för föräldrar?” och ”Vilka råd om föräldrars förhållningssätt till 

barnet konstrueras i litteraturen?” Det vill säga att jag funderade hela tiden på vilka diskursiva 

konstruktioner av föräldraskap som skapades. I inledningen fokuserade jag på att kategorisera 

texten vad som sägs om föräldraskap och hur det sägs (Bolander & Fejes, 2009, pp. 88-90).  

I analysens andra steg var det dags att djupläsa texterna för att kunna göra en djupare analys av 

vad som sades i texten och hur det sades. Andra steget i analysen liknar den första, men nu 

djupläste jag texterna. Under tiden jag läste hade jag ett antal frågor jag sökte efter i texten. 

Dessa frågor var med mig under alla steg i analysen och var vägledande vid läsningen: Vad 

sägs det om föräldraskap i texten? Hur talas det om föräldraskap? Vad framställs som normativt 

föräldraskap? Vilka subjektspositioner skapas i litteraturen? Finns det någon form av 

föräldraskap som utesluts, som inte anses vara normativt? (Bolander & Fejes, 2009, p. 88)  

Tredje steget i analysen var att se vilka strukturer i texten som uppkom. Alltså vad konstrueras 

i texten som normativt och idealt. Genom att studera vad som var textens centrala teman och 

vad som fick mest utrymme i texten kunde jag se vad som konstruerades som mest normativt 

och självklart inom diskursen (Bolander & Fejes, 2009, p. 93) 

I det fjärde steget såg jag om något inom diskursen konstruerades som icke-normativt, alltså 

föll utanför diskursen. Detta för att studera diskursen gränser. I analysens slutfas funderade jag 

alltså över vilka kategorier av föräldraskap jag har hittat i texten för att sedan se om det fanns 

något tema som inte togs upp i litteraturen. Detta gjorde att jag kunde att ana diskursens gränser 

och ringa in vad som ansågs vara idealt föräldraskap (Bolander & Fejes, 2009, pp. 96-97). Dessa 

olika steg i analysen, som jag beskrivit, har till största delen skett parallellt. Dock är det 

signifikanta för diskursanalys att finna mönster i sina data och det är också det som jag har 

fokuserat kring. Dessa mönster har jag sedan relaterat och analyserat med hjälp av Foucaults 

begrepp: diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner. 

 

7 RESULTAT OCH ANALYS 

I följande text har jag analyserat studiens litteratur och kommer nu att presentera hur 

diskurserna om föräldraskap framträder. Jag har valt att dela upp presentationen i tre olika 
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huvudteman; Det första temat som presenteras är diskurser om det viktiga barnet, där barnets 

självkänsla och idealet att barnet skall behandlas som en medmänniska är i fokus. Det andra 

temat är diskurser om den jämställda och auktoritära relationen. Här presenteras de spänningar 

som konstrueras inom diskursen där föräldern å ena sidan skall sträva efter en jämlik relation, 

å andra sidan framgår det att föräldern har ansvaret för relationen och att utforma rutiner för 

barnet. Det tredje temat jag kommer presentera är subjektspositioner inom föräldradiskursen, 

här ligger fokus på att föräldern å ena sidan är i behov av experthjälp, å andra sidan själv är 

experten på sitt eget barn. Här presenteras också den ideala konstruktionen att förälderns ska 

och vill vara en god förebild. Inom varje huvudtema kommer jag också att presentera ett antal 

diskurser som konstrueras i texten inom respektive tema. Varje rubrik representerar en enskild 

diskurs inom föräldraskap. I samband med resultatredovisningen kommer jag också att 

analysera resultatet med hjälp av Foucaults begreppsapparat som jag presenterat tidigare i 

texten (diskurser, makt/kunskap och subjektet) 

7.1 DISKURSER OM DET VIKTIGA BARNET 
Under den här rubriken kommer jag presentera de diskurser om föräldraskap som är i direkt 

relation till barnet. Vilka egenskaper som är viktigt att ge barnet och vilket förhållningssätt till 

barnet föräldern bör ha.  

7.1.1 Barnets självkänsla 

I litteraturen kan jag urskilja en diskurs om att utvecklandet av barnets självkänsla är en viktig 

del i det ideala föräldraskapet. Här ifrågasätts aldrig strävan efter självkänsla, det konstrueras 

som idealt att föräldrar skall sträva efter att ge barnet självkänsla. Detta blir extra tydligt när två 

av böckerna till analysen till och med innehåller ordet självkänsla i titeln; Med känsla för barns 

självkänsla och Våga vara- visa vägen till bättre självkänsla. Redan innan läsare öppnar 

böckerna för att läsa kan man alltså förstå att självkänsla är ett viktigt begrepp i dagens 

föräldraideal och hur föräldrar uppfostrar sina barn. Krantz Lindgren inleder med en 

beskrivning av sin syn på barnets självkänsla som sammanfattar hela diskursen om synen 

barnets självkänsla i den studerade litteraturen: 

Jag föreställer mig att barn föds med ett groende frö till självkänsla inom sig. Det 

vi vuxna kan göra är att skapa goda livsbetingelser för detta frö, så att det kan rota 

sig och växa. Att utveckla en sund självkänsla är en process hos barnet som vi 

föräldrar och andra människor i barnets omgivning kan ge näring till (Krantz 

Lindgren, 2014, s. 25) 

Här antyds det att alla har potential att utveckla en god självkänsla. Kunskapen som konstrueras 

här är att för att bli en ideal förälder skall man sträva efter att gynna barnets självkänsla. 

Utvecklandet av självkänsla beskrivs vara en process hos barnet, men även andra vuxna i 

barnets omgivning kan hjälpa till att utveckla barnets självkänsla. I dagens samhälle är föräldrar 

oftast de viktigaste vuxna i barnets närhet. Därför placeras det huvudsakliga ansvaret för att 

utveckla och stärka barnets självkänsla i den här diskursen hos föräldern. Att föräldrar bör 

sträva efter att ge barnet självkänsla konstrueras som en sanning i litteraturen och ifrågasätts 

aldrig. Det är viktigt att tydliggöra att det konstrueras ett ideal av att föräldrar har ansvar över 

att ge näring åt barnets självkänsla. Det är alltså föräldern och dennes agerande som är ansvarig 

för att barnet får en god självkänsla. Detta kan alltså beskrivas inom ramen för idealt 

föräldraskap, det finns innanför diskursens gränser. Att något tas för givet på det här sättet kan 

också kopplas till Foucaults makt/kunskap-begrepp, genom att detta förhållningssätt 
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konstrueras som självklart sätter det också ribban för vad som anses vara accepterat 

föräldraskap. Därmed utövar också den diskursiva konstruktionen makt över föräldrar att följa 

diskursernas konstruerade norm. 

Juul skapar ytterligare konstruktioner i den här diskursen. Det här citatet talar också med 

självklarhet om att föräldern skall ge barnet självkänsla. Han preciserar också de två viktigaste 

grundstenarna för att barnet skall kunna utveckla en sund självkänsla: 

Vår självkänsla behöver näring och växer huvudsakligen av två näringsämnen: när 

en av de viktiga personerna i vårt liv ”ser” och erkänner oss som vi är, och när vi 

upplever att vi är värdefulla för andra människor precis som vi är. När dessa två 

grundelement tillförs ett personligt språk har vi de maximala förutsättningarna för 

att få ett fruktbart liv, själva och tillsammans med andra. (Juul, 1995, s. 93) 

Precis som ovan konstrueras här en sanning av att barnets självkänsla är en process som behöver 

vårdas. Precis som Krantz Lindgren använder sig Juul av metaforer om att självkänslan ”gror” 

och behöver ”näring”. Genom att använda metaforer som antyder att självkänslan kan likställas 

med en växt tydliggörs att självkänsla konstrueras vara något naturligt. Genom att ge växten 

(självkänslan) näring kan den växa sig starkare. I den här texten definieras även byggstenarna 

för att utveckla en sund självkänsla. Den första byggstenen för att utveckla självkänsla är enligt 

citatet att våra nära bekräftar oss som vi är. Genom att föräldern bekräftar barnet som det är tas 

barnet också på allvar. Att bekräfta barnet som det är och inte bedöma eller berömma barnet 

konstrueras som en viktig byggsten i den här diskursen om barnets självkänsla. Den andra 

byggstenen för att nära självkänslan är att vi får känna oss värdefulla för någon annan. Denna 

byggsten kan kopplas ihop med diskursen om den jämlika relationen som jag beskriver senare 

i texten. Sammanfattningsvis vill jag återigen synliggöra att det konstrueras ett ideal av att 

föräldrar skall sträva efter att ge barnet självkänsla. Därför konstrueras kunskapen att föräldern 

har det huvudsakliga ansvaret för att nära barnets självkänsla. Att värna om barnets växande 

självkänsla ifrågasätts aldrig och är något föräldrar tvingas göra genom de diskursivt skapade 

idealen. Att det ses som självklart kan förstås med Foucaults teorier om makt/kunskap; här 

konstrueras kunskap om barnets växande självkänsla som föräldrar påverkas av, därmed utövar 

diskursen makt över subjekten inom diskursen. 

7.1.2 Barnet skall behandlas som en annan vuxen 

I texterna konstrueras en diskurs som menar att föräldrar skall ta sina barn på allvar. Barnen 

beskrivs äga samma typer och känslor och beteende som en vuxen och bör därmed behandlas 

därefter. Likhet mellan barn och förälder betonas och det konstrueras kunskap som menar att 

barn inte är annorlunda varelser än vad vuxna är. Samtidigt är det återigen förälderns ansvar att 

åstadkomma jämlikhet genom hur hen beter sig mot barnet. Dikotomin vuxen/barn luckras här 

upp genom att likhet betonas mellan parterna. Samtidigt är det föräldern som ges det 

övergripande ansvaret i diskursen. Krantz Lindgren beskriver detta ideala förhållningssätt till 

barnet tydligt: 

Jag utgår från att mitt barn är en annan jag. Jag utgår från att ditt barn är en annan 

du. Barn är ingen annan art som fungerar enligt andra principer än vad föräldrar 

gör. Om jag inte gillar att bli hotad tror jag inte att mitt barn gillar det 

heller/…/eftersom jag antar att barn och vuxna i grund och botten är väldigt lika har 

jag en tydlig princip för de råd jag ger i mitt arbete med föräldrar: behandla dina 

barn som du själv vill bli behandlad (Krantz Lindgren, 2014, s. 28-29) 
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Krantz Lindgren konstruerar ett synsätt att barn och vuxna i grunden är lika. Barn beskrivs äga 

samma typer av känslor och behov som sina föräldrar och bör därför också behandlas som de 

vuxna själva vill bli behandlade. Här konstrueras också ett ideal av hur föräldern bör förhålla 

sig till sitt barn. I grunden konstruerar den här texten idealet att föräldern skall behandla barnet 

som den behandlar vilken annan människa som helst. Barn skall behandlas som en annan vuxen. 

Samtidigt som likhet betonas konstrueras dock en maktrelation där förälderns överordning 

medför ansvar att behandla sitt barn som en jämställd. Med det här förhållningssättet till barnet 

tar föräldern barnet på allvar. Att respektera sitt barn och ta det på allvar konstrueras här som 

det ideala förhållningsättet till barnet. Juul konstruerar ytterligare en ideal bild av diskursen om 

att föräldrar skall ta barnet på allvar: 

Om man vill värna om sitt barns integritet, stödja utvecklingen av deras självkänsla 

och försäkra sig om att de utvecklar en hög grad av personlig och social ansvarighet 

(de tre begreppen: integritet, självkänsla och ansvarighet hänger dessutom olösligt 

samman) måste ett nytt begrepp introduceras i familjen: att ta på allvar, dvs att ta 

både sig själv och barnet på allvar. (Juul, 1995, s. 140) 

Jesper Juul har här tidigare i sin text beskrivit vikten av att sträva efter att ge sitt barn integritet, 

självkänsla och ansvarighet, både personligt och socialt. Han knyter till slut ihop alla dessa 

begrepp med att påpeka att begreppet ”ta på allvar” är det viktigaste förhållningssättet vid 

barnuppfostran. Att ta barnet på allvar konstrueras här som förutsättningen för utvecklandet av 

barnets integritet, självkänsla och ansvarighet. Återigen kan man se konstruktioner i texten som 

antyder förälderns ansvar för utvecklandet av specifika egenskaper hos barnet. I den här 

konstruktionen av föräldraskap antyds också att ”ta barnet på allvar” är grunden till att andra 

egenskaper hos barnet får näring. Juul poängterar också vikten av att föräldern tar sig själv på 

allvar också, detta kommer jag till senare i texten.   

Att behandla barnet som en annan vuxen är en av de diskurser som konstrueras om föräldraskap 

i litteraturen. Både Krantz Lindgren som antyder att barnet skall behandlas som en vuxen och 

Juul som beskriver att föräldern bör ta barnet på allvar beskriver samma typ av förhållningssätt 

till barnet, att barnet skall tas på allvar och behandlas med respekt. Genom att ta barnet på allvar 

konstrueras också en kunskap som antyder att föräldern kan gynna barnets självkänsla. Detta 

kan tolkas med makt/kunskap-begreppet; genom att det konstrueras en ideal bild av att föräldern 

tar sitt barn på allvar och behandlar det som en annan individ skapar det också förutsättningar 

för alla föräldrar. Samtidigt har jag påvisat att det implicit i texten konstrueras att föräldern har 

ett stort ansvar att vägleda barnet och relationen. Genom att det här förhållningsättet existerar 

inom diskursen skapar det också en kunskap om att det är ”det rätta” och ideala för föräldrar. 

 

7.2 DISKURSER OM DEN JÄMSTÄLLDA OCH AUKTORITÄRA 

RELATIONEN 
Jag kommer under den här rubriken presentera de diskurser om relationen mellan barnet och 

föräldern som framträder i studien. Att sträva efter en jämställd relation, där föräldern spenderar 

mycket tid på barnet och anstränger sig för att lyssna och förstå barnet, konstrueras som idealt. 

Samtidigt finns det spänningar inom diskurserna om relationen. Dessa spänningar handlar om 

hur föräldern skall förhålla sig till sin makt.  Förälderns makt konstrueras vara naturligt skapad, 
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samtidigt skall föräldern sträva efter en jämställd relation. Där uppstår också dessa spänningar 

inom diskursen som jag nu kommer presentera.  

7.2.1 Den jämställda relationen  

För att kunna ta sitt barn på allvar konstrueras ett ideal att relationen mellan barnet och föräldern 

bör vara jämlik. Detta synsätt går också i linje med att behandla sitt barn som en jämlik individ. 

Att sträva efter jämlikhet anser jag vara en av diskurserna inom föräldraskap. Forster 

konstruerar att idealet i diskursen om jämlikhet är att det är viktigt att barnet och föräldern 

umgås tillsammans: 

Det sägs ofta att man ska låta barnet styra leken (så även i denna bok). Ibland gör 

det att föräldrarna känner sig skyldiga till att leka samma lek eller läsa samma bok 

om och om igen- för barnets skull. Även om det förstås känns meningsfullt att 

barnet gillar aktiviteten är det ännu bättre att ha roligt tillsammans. (Forster, 2009, 

s. 28) 

Återigen beskriver Forster vikten av att barnet och föräldern har roligt tillsammans. Här 

konstrueras en diskurs om att relationen bör vara jämställd. Idealet framställs som att det inte 

ska vara barnet som bestämmer ensam, inte heller bör den vuxna vara den som styr. När barn 

och förälder leker med varandra är det ultimata i den här diskursen att de leker tillsammans, det 

vill säga att både barn och förälder tillåts få sin plats i leken. Det bör inte heller vara någon som 

tar större plats än den andra i samspelet mellan barn och förälder. Idealet konstrueras vara att 

samspela tillsammans. Juul utvecklar diskursen om jämlikhet ytterligare och talar om vikten av 

en jämlik och personlig kommunikation mellan barnet och den vuxna. 

… att barn är kompetenta, betyder bland annat att barn kan ge oss feedback som 

kan göra det möjligt för oss att återvinna vår egen förlorade kompetens och hjälpa 

oss att bli kvitt våra ofruktbara och kärlekslösa handlingsmönster. Därtill krävs mer 

än bara en demokratisering av dialogen mellan barn och vuxna. Det innebär att vi 

måste utveckla en form av dialog som många vuxna ännu inte klarar av inbördes: 

den jämlika personliga dialogen (Juul, 1995, s. 15) 

Juul utvecklar den diskursiva konstruktionen om en jämlik relation ytterligare. Här talas det om 

dialogen mellan barn och föräldrar. Att hålla en jämlik dialog beskrivs vara svårt och något som 

inte alla vuxna klarar av. Denna uppgift, att skapa en jämlik relation, läggs nu på barnet och 

föräldern tillsammans. I den här konstruktionen läggs ett stort ansvar på barnet att vägleda sin 

förälder. I texten skapas kunskap av att barnet är kompetent. Det insinueras vara barnet som 

kan ge respons på förälderns beteende för att förbättra föräldraskapet. Barnet konstrueras som 

kompetent att vägleda föräldern i sitt föräldraskap. Då krävs det att föräldrarna också släpper 

in barnen och tar dem på allvar, för att förändra föräldrarna som beskrivs ha förlorat sin 

kompetens Den här texten menar att det behövs mer än bara jämlikhet (demokrati) i relationen. 

Nu konstrueras behovet av en jämställd, personlig dialog med barnet. Både Forster och Juul 

talar med självklarhet om att föräldrar skall sträva efter en jämlik relation, att det är förälderns 

ansvar att skapa en jämlik relation. Behovet av en jämlik kommunikation framträder också inom 

diskursen. Detta kan tolkas med Foucaults teorier om makt/kunskap. Diskursen om jämlikhet 

sätter ribban för gott föräldraskap. Nu skall föräldern sträva efter en jämlik relation med barnet 

för att passa in i idealet och vara en normativ förälder. Diskursen skapar en kunskap om att 

jämställdhet är det önskvärda.  
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Alla texter konstruerar råd om hur föräldern på bästa sätt skall bemöta och förhålla sig till barnet 

för att upprätthålla en jämlik relation där barnet behandlas som en medmänniska. Idealet som 

konstrueras är att föräldern skall bekräfta barnet, inte bedöma. Att ofta berömma barnet ses inte 

som det ultimata sättet att bemöta sitt barn. I stället bör föräldern bekräfta och uppmärksamma 

barnet och inte bedöma barnet när de kommunicerar. Forster tydliggör och beskriver detta råd: 

Det finns en skillnad i att vara entusiastisk och att berömma sitt barn. Beröm gärna 

barnet, men undvik att göra det för mycket just när ni leker. Det kan låta konstigt, 

men om föräldrar ofta säger ”vad duktig du är” skapar man distans. Poängen är att 

visa att vi har roligt tillsammans – inte att föräldern ska bedöma och värdera om 

barnet är duktig på olika saker.(Forster, 2009, s. 33) 

Här konstrueras råd om hur en ideal förälder bör förhålla sig till sitt barn i en leksituation. Det 

antyds vara okej att berömma sitt barn, men inte under tiden man leker. I stället konstrueras 

vikten av att skapa en jämställd leksituation där både barnet och den vuxna har roligt 

tillsammans. Den vuxnes uppgift ska alltså inte vara att bedöma barnet, utan leka tillsammans. 

Genom att berömma (det vill säga bedöma) barnet mycket konstrueras kunskapen att det skapas 

en distans till barnet. I det här citatet kan man också se att distans mellan förälder och barn 

konstrueras som något negativt. Därmed konstrueras också ett ideal att föräldern och barnet 

skall sträva efter närhet i relationen. Distans till barnet kontureras som icke-normativt och 

hamnar därmed utanför diskursens gränser. Däremot går det inte att komma bort från det faktum 

att det är föräldern som bestämmer att relationen skall genomsyras av jämlikhet. Relationen 

fortsätter att vara jämställd för att föräldern bestämmer att den skall fortsätta vara det. I det 

hänseendet har barnet inget att säga till om oavsett om relationen är jämställd eller inte. Här 

kan jag också se att trots att det finns konstruktioner i texten som menar att relationen bör vara 

jämställd är det föräldern som har auktoriteten att upprätthålla en jämställd relation. 

7.2.2 Ge barnet uppmärksamhet och tid 

Att ge barnet mycket av sin tid konstrueras i böckerna som idealt för föräldraskap. Tiden 

föräldern ger sitt barn bör dessutom vara av positiv karaktär. Mycket tid tillsammans beskrivs 

ge positiva konsekvenser för relationen mellan barnet och föräldern. Jag börjar med att 

presentera Forsters resonemang om vikten av positiv samvaro:  

En tumregel är att barn under en dag bör få minst fem gånger så mycket 

uppmärksamhet i positiva sammanhang än som uppmärksamhet när de gör fel eller 

något dålig. Det är förstås ingen exakt siffra, men poängen är att det ofta behövs 

mer samvaro och uppmuntran än man tror.(Forster, 2009, s. 19) 

Här konstrueras idealet att barnet bör få mycket mer positiv samvaro med sin förälder än 

negativ. Dessutom ger Forster läsaren ett råd för hur mycket mer positivt umgänge föräldern 

bör ge. Detta verkar vara så viktigt att Forsters bok till och med heter fem gånger mer kärlek. 

Viktigt att synliggöra i Forsters resonemang är dock att texten inte konstruerar vikten av en 

jämlik relation. Nu konstrueras istället rådet att föräldern skall ge barnet uppmärksamhet. Här 

talas det inte om att föräldern får något ut av umgänget med barnet. Nu konstrueras i stället 

idealet att föräldern skall ge barnet sin tid. Krantz Lindgren konstruerar dock en annan syn på 

hur det bör gå till när föräldern och barnet har tid tillsammans och hur föräldern bör formulera 

sig när hen bjuder in till lek: 
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… när föräldern visar att hon vill vara med barnet och inte bara erbjuder sig att vara 

det – är betydligt mer värdefull för barnet. Det är härligare att höra att andra 

människor vill vara med en, än att höra att de kan tänka sig att vara det. (Krantz 

Lindgren, 2014, s. 47) 

Den här texten antyder att föräldern bör vara genuint intresserad av att umgås med sitt barn. 

Dessutom konstrueras kunskapen att föräldern bör formulera det som ett önskemål att umgås 

med barnet, snarare än ett erbjudande. Krantz Lindgrens förhållningssätt är annorlunda än det 

Forster konstruerar, där barnet skulle få uppmärksamhet av föräldern. Krantz Lindgrens 

konstruktion av tiden tillsammans genomsyras av diskursen om jämlikhet i relationen och att 

föräldern och barnet skall umgås tillsammans på bådas villkor. Dessa båda förhållningssätt till 

tiden tillsammans är olika och tyder på en viss spänning i diskursen; det konstrueras kunskap 

dels att föräldern bör ge sin uppmärksamhet till barnet, dels att föräldern skall vilja vara med 

barnet och inte enbart erbjuda umgänge. Både Krantz Lindgren och Forster menar dock att det 

är viktigt med mycket tid tillsammans med sitt barn. Däremot konstruerar de olika ståndpunkter 

till vem det är som skall dra nytta av samvaron; föräldern och barnet eller enbart barnet.  

7.2.3 Att lyssna på och förstå barnet 

Hur föräldern samtalar med barnet konstrueras vara av stor betydelse för hur deras relation blir. 

Litteraturens synsätt på hur föräldern samtalar med barnet går hand i hand med synen på att 

barnen skall tas på allvar och att man skall behandla barnet som en jämlik. Eftersom det 

konstrueras ett ideal av att kommunikationen skall vara jämlik och barnet skall behandlas som 

en annan människa, med respekt. Tonvikten i den här diskursen ligger framförallt på att lyssna 

på och förstå barnet. I förlängningen anses det i den här diskursen att vårt sätt att kommunicera 

med barnet även påverkar andra aspekter i barnets utveckling. Jag börjar med att presentera den 

konstruerade uppfattningen att föräldern bör lyssna på barnet: 

Att lyssna, som jag definierar det, handlar om att försöka sätta sig in i den andra 

människans situation, att vilja förstå hur hon upplever den/…/Det är just detta jag 

menar att många föräldrar behöver öva sig på. Att försöka förstå vad barnen menar 

med det de säger. Att försöka förstå vad barnen känner och vad som är viktigt för 

dem och att dessutom visa respekt för det. Jag tycker mig nämligen se många 

föräldrar som i samtal med barnen är fullt upptagna med att tänka ut hur de skall 

reagera på och bemöta det som barnen säger, istället för att verkligen förstå vad 

barnet som berättar känner och behöver (Krantz Lindgren, 2014, s. 81) 

Att som förälder verkligen lyssna på sitt barn konstrueras i Krantz Lindgren vara idealt.  Att 

lyssna i den här kontexten innebär att föräldern försöker förstå vad barnet menar på riktigt. Att 

lyssna, försöka förstå och respektera det man nyss har hört konstrueras som den viktigaste delen 

i kommunikationen med barnet. Krantz Lindgren antyder dessutom att det inte alltid är så att 

föräldrar verkligen lyssnar och att de behöver öva sig på att göra det. Föräldern skall, i den här 

diskursen, sträva efter att förstå barnets behov och känslor. Här finns det två motstridiga fakta 

om vad som bör ske i samtalet mellan barnet och föräldern. Å ena sidan konstrueras ett ideal 

där föräldern inte ska tänka så mycket på hur hen reagerar eller svarar på vad barnet säger, för 

att enbart lyssna och förstå på ett djupare plan.  Å andra sidan finns det en uppsjö av råd som 

ges till föräldern om hur den skall svara på sitt barn, då krävs det en del tankekraft från förälders 

sida i kommunikationen med barnet. Söderberg lägger till ytterligare en aspekt i den här 

diskursen om kommunikation: att vinna barnets förtroende: 
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Det viktigaste är att hela tiden visa barnet att du finns och att du vill lyssna. 

Fokusera i dina samtal på att vinna barnets förtroende och förstå dess tankar utan 

att direkt föreslå lösningar (Söderberg, 2014, s. 20) 

Den här texten skapar också kunskap av att det viktigaste i samtalet är att generera en förståelse 

för barnets behov och tankar. Här konstrueras också en kunskap om att förälderns förståelse för 

barnet och barnets förtroende för föräldern går hand i hand. Att svara på barnet och komma 

med lösningar på problem konstrueras här inte alls vara det viktigaste i samtalet, utan det viktiga 

är att söka efter förståelse för att vinna barnets förtroende. Detta är i linje med Krantz Lindgren 

som ju menar att föräldern allt för ofta är mer fokuserad på att komma på något smart att svara. 

Att dessutom vara tillgänglig hela tiden för barnets tankar och funderingar konstrueras i texten 

som en viktig uppgift för föräldern i Söderbergs resonemang. Det görs gällande att det ideala i 

den här diskursen om att lyssna på barnet är att vara konstant närvarande och redo att förstå 

barnet 

7.2.4 Konstruktioner av den naturliga makten i relationen  

I litteraturen konstrueras det ett ideal om att jämlikhet i relationen är en viktig byggsten för det 

ideala föräldraskapet. Ändå naturliggörs maktrelationen mellan barnet och förälder. Föräldrar 

äger mer pengar, ägodelar och livserfarenhet än barnet. Detta faktum ifrågasätts aldrig heller, 

utan det görs naturligt i texten att det är så. Därmed konstrueras kunskapen att föräldern har 

mer makt än barnet och har som uppgift är att vägleda barnet under uppväxten, tills barnet klarar 

sig själv. Det poängteras på ett flertal ställen i litteraturen att föräldern besitter en naturlig makt, 

detta konstrueras också som naturligt i relationen mellan barn och förälder. Krantz Lindgren 

beskriver på ett tydligt sätt hur denna maktkonstruktion yttrar sig i litteraturen: 

 Det finns inte bara väsentliga likheter mellan barn och vuxna. Ytterligare en 

utgångspunkt i mitt arbete är att barn och vuxna är lika mycket värda. Barns tankar 

och barns känslor är lika viktiga och värdefulla som vuxnas. Detsamma gäller barns 

behov. Låt mig med en gång göra klart att lika värde inte betyder lika makt. 

Eftersom barn är beroende av föräldrarnas omsorg uppstår en naturlig maktrelation. 

I en familj innehas makten av de vuxna och det är precis så det ska vara. Det viktiga 

är hur de vuxna hanterar makten, att de förhåller sig likvärdigt till barnen (Krantz 

Lindgren, 2014, s. 30) 

Föräldrar beskrivs här ha mer makt än barnen och det är naturligt i relationen. Därför 

konstrueras kunskapen att barnet är i en beroendeställning till föräldern. Att föräldrar har mer 

makt i relationen beskrivs med naturlighet. Här konstrueras också vuxenheten som norm och 

barndomen som avvikelse, barnet tillåts vara självständigt när det har blivit vuxen. Det viktiga 

i den jämlika relationen är att föräldern förhåller sig jämställt till barnet. Det Krantz Lindgren 

beskriver här är spänningar inom diskursen om relationen med barnet. Det konstrueras ett 

dubbelt budskap att föräldern bör förhålla sig jämställt till sitt barn och samtidigt konstrueras 

makt som ett naturligt element i relationen, ”det är precis så det ska vara” (Ibid.). Forster 

bekräftar spänningen inom diskursen ytterligare genom att bekräfta att förälderns makt är 

naturlig och självklar, samtidigt som en jämställd relation konstrueras som idealet  

Det har visat sig att umgänge med barn ”vaccinerar” relationen från onödiga 

konflikter. Man har också sett att fungerande relationer innehåller betydligt mer 

positivt umgänge än gränssättning. Naturligtvis måste föräldrar sätta gränser, men 
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de får inte dominera umgänget. För mycket gränssättning leder till onda cirklar som 

faktiskt ökar konflikterna istället för att minska dem. (Forster, 2009, s.19) 

Mycket umgänge med barnet konstrueras som ett råd för att minska antalet konflikter mellan 

barn och föräldrar. Å ena sidan antyds att fungerande relationer har mer kvalitativt umgänge än 

gränser och regler. Å andra sidan menar den här texten att föräldrar måste sätta gränser för 

barnet, men inte för mycket då det snarare beskrivs öka konflikterna. I det här citatet konstrueras 

gränser till och med som en självklarhet- ”naturligtvis måste föräldrar sätta gränser” (Ibid.). 

Däremot bekräftas återigen idealet att positivt umgänge skall vara dominerande, precis som i 

diskursen om att föräldern skall ge barnet uppmärksamhet och tid.  

Rutiner och regler i familjen är ett centralt tema som avhandlas i alla böcker i studien. Det 

konstrueras också en skillnad i begreppen ”regler” och ”gränser” och begreppet ”rutiner”. 

Accepterad maktutövning på barnet konstrueras på en skala där rutiner är acceptabla, regler 

och gränser ineffektiva och straff/mutor icke acceptabla. På det här sättet konstrueras med hjälp 

av språket vad som är god maktutövning och dålig maktutövning. Detta kan också kopplas till 

vad som konstrueras som gott föräldraskap respektive dåligt föräldraskap. Jag kommer nu att 

presentera rutiner, regler och straff/mutor som kan ses som en fallande skala vad som 

konstrueras vara god och dålig maktutövning. 

Rutiner konstrueras vara något bra som ger vardagen struktur och som något som gör 

familjelivet gott. Forster beskriver på ett tydligt sätt hur det pratas om rutiner i studien:  

De flesta tycker att det är bra med rutiner. Det skapar ordning och sammanhållning 

i familjen. Om man har rutiner ökar också möjligheten att använda andra pusselbitar 

i boken. Det blir till exempel lättare att få tid för umgänge och man orkar 

uppmärksamma barnen mer. Både barn och föräldrar vinner på att ha tydliga rutiner. 

(Forster, 2009, s. 101) 

Här konstrueras rådet att rutiner i vardagen skapar luckor för andra aktiviteter i vardagslivet. 

Med hjälp av rutiner kan föräldern frigöra mer tid för barnet och det är lättare att ge barnet mer 

uppmärksamhet. Här framställs rutiner som något som är bra och gynnar hela familjen. Regler 

och gränser däremot verkar vara något ideala föräldrar skall undvika, för att ge plats åt den 

jämställda relationen. Krantz Lindgren beskriver varför barn trotsar och att föräldrar då sätter 

regler till ingen nytta, regler konstrueras vara något dåligt som inte gynnar någon och kränker 

barnets behov av självständighet: 

En vanlig föräldrareaktion på de uttryck som barns trots tar sig är tanken att det 

krävs större tydlighet och mer gränssättning. Jag hör ofta föräldrar och pedagoger 

säga att ”ett trotsigt barn behöver gränser”. Därför inför de (fler) regler som det 

trotsiga barnet skall följa och utfärdar (fler) kännbara sanktioner när så inte sker. 

Jag menar att detta många gånger är olyckligt eftersom det innebär att man inte tar 

hänsyn till de behov som ligger bakom barnets beteenden: behov av självständighet 

i olika former (Krantz Lindgren, 2014, s. 71) 

Här beskriver texten att det är olyckligt att föräldrar sätter mer gränser och fler regler när barnet 

är bråkigt eller trotsar. Anledningen till att barn trotsar uppges här vara att barnet visar ett ökat 

behov av självständighet. Då verkar det som att det vanligaste är att ge barnet mer regler och 

fler konsekvenser vid konfliktsituationer. Juul beskriver den här typen av gränssättning mot 

trots bra: ”Barnen blir självständiga och de vuxna trotsar” (Juul s. 23). Det ideala verkar här 
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vara att föräldrarna tillåter barnet att bli mer självständigt och göra fler saker själv. Föräldrar 

antyds i citatet istället göra tvärtom. Här låts förstå att det inte alls är barnet som trotsar. Det är 

den vuxna som trotsar mot barnet. Barnet växer upp och blir mer självständig och föräldern 

verkar inte hänga med utan tillåter inte barnet att utvecklas, då protesterar barnet och gör 

motstånd. Återigen konstrueras idealet att ta barnet på allvar. Det beskrivs vara förälderns ”fel” 

att barnet trotsar. Det konstrueras kunskap i texten som menar att det är förälderns bemötande 

mot barnet som skapar bråk. Med hjälp av litteraturens råd kan denna ”trots” motverkas. Denna 

konstruktion om föräldraskap kan kopplas till subjektspositionen föräldern behöver 

vägledning, som jag beskriver mer ingående senare.  

Straff och mutor konstrueras däremot som icke önskvärt vid barnuppfostran: 

När vuxnas hot förmår barnet att förändra sitt beteende beror det på att barnet 

känner en rädsla för att få ett straff. Ibland uppfattas mutor som snällare än hot, men 

faktum är att barnet då också styrs av rädsla – rädslan att förlora en belöning. 

(Krantz Lindgren, 2014, s. 129) 

Här konstrueras förhållningssättet att det är dåligt med straff och konsekvenser för barnets 

oönskade beteende. Straff beskrivs ha som enda konsekvens att barnet ändrar sitt beteende för 

att det blir rädd för straffet. Att muta barnet beskrivs ha samma effekt som straff. Barnet blir 

rädd att förlora belöningen. Här kan jag skönja föräldradiskursens gräns. Straff och mutor 

konstrueras inte vara idealt och bör inte ingå i det normativa föräldraskapet. Föräldrar skall inte 

inta en maktposition i relationen, där hen anser sig ha rätten att dela ut belöningar och straff 

med följden att barnet blir rädd. Maktutövning med konsekvensen att barnet känner rädsla är 

definitivt utanför föräldradiskursens gränser. 

I litteraturen naturliggörs behovet av den auktoritära föräldern i relationen. Föräldern skall 

enligt idealet upprätta rutiner för att underlätta vardagen i familjen. Å ena sidan konstrueras 

rutiner konstrueras som något bra. Å andra sidan beskrivs användandet av regler och gränser 

inte vara gynnsamt för relationen mellan barn och förälder. Både regler och rutiner beskriver 

förälderns auktoritet över barnet, dock konstrueras en skillnad i vilket av orden man använder. 

Straff och mutor beskrivs som icke-normativt inom föräldradiskursen. 

7.3 SUBJEKTSPOSITIONER 

Under den här rubriken kommer jag att presentera vilka attribut som följer med 

subjektspositionen ”förälder” i den studerade litteraturen. Jag har dessutom funnit tre specifika 

subjektspositioner inom föräldradiskursen i texten, som jag kommer presentera. 

7.3.1 Föräldern som subjektsposition 

”Förälder” är en subjektsposition i sig som interpelleras i texten och konstruerar förälderns 

ideala förhållningssätt till barnet, detta går således i linje med ovan presenterade diskurser av 

den ideala föräldern. Under rubrik 7.1.1 kan vi se hur föräldern förväntas nära sitt barns 

självkänsla och att aktivt arbeta för att stärka barnets groende självkänsla.  

Subjektspositionen förälder förväntas också bemöta barnet som en jämlik individ och sträva 

efter en jämställd relation där tonvikten ligger på att umgås tillsammans med sitt barn, där båda 

parter i relationen får ut något av umgänget, detta kan vi läsa under rubriken 7.2.1, här 

interpelleras i texten att subjektspositionen ”förälder” skall bemöta barnet, som en jämlik. Detta 

skapar alltså förhållningssätt för subjektspositionen ”förälder” att följa. Här skapas det 
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diskursivt ett förhållningsätt att föräldern skall ”ta ett steg tillbaka” och inte låta sin egen 

auktoritet bli dominerande i relationen, nu skapas istället ett ideal att föräldern och barnet skall 

umgås tillsammans. Dock kan vi under rubrik 7.2.4. se att det konstrueras spänningar i 

subjektspositionen vad gäller hur mycket auktoritet föräldern skall visa gentemot barnet. 

Lösningen här blir att påvisa skillnader i begreppet rutiner, som konstrueras vara av godo, och 

begreppet regler, som beskrivs vara dåligt för barnet.  

Att lyssna noggrant på sitt barn konstrueras också som idealt för subjektspositionen förälder. 

Genom att lyssna omsorgsfullt på sitt barn och bemöda sig att sätta sig in i barnets känslor kan 

man skapa en intimare relation barn och förälder emellan, denna konstruktion presenteras under 

rubriken 7.2.3.  

Att föräldrar vill sina barns det bästa och att de älskar sina barn är något som tas för given i all 

litteratur i studien. Jag har här visat på flera olika typer av subjektspositioner som konstrueras 

i texten. Subjektspositioner om föräldrar skapar förhållningssätt och en ”mall” där föräldern 

kan placeras inom. Dessa sätter gränser för vad som anses normativt respektive icke-normativt 

att göra för respektive subjektsposition. Subjektspositioner kan också kopplas till 

makt/kunskap- begreppet. Genom språket interpelleras förhållningssätt och attityder som 

subjektspositionen bör tillämpa utövar den också makt over individen. Föräldern är i det här 

synsättet inte en fri individ. Alla förhållningsätt och beteende är styrt av hur diskurserna och 

subjektspositionerna är konstruerade 

 

7.3.2 Förebilden 

Jag vill understryka att alla böcker på något sätt konstruerar vikten av att föräldern är en god 

förebild för sitt barn. Att föräldern ska och vill vara en förebild konstrueras som en självklarhet 

i litteraturen. Föräldern som förebild är en konstruerad, subjektsposition i litteraturen och det 

beskrivs som en självklarhet att en förälder kliver in i den här subjektspositionen. Jag kommer 

nedan att presentera vilka innebörder som inryms i ”förebilden”. Söderberg är en av de som 

påtalar vikten av att föräldern är en god förebild för sitt barn. Här konstrueras till och med 

bilden av att föräldern kommer ha svårt att få barnets respekt om hen inte är en bra förebild:  

Vi måste först börja med oss själva för att kunna vara trygga förebilder som våra 

barn vågar luta sig mot. Har du till exempel själv svårigheter att sätta gränser och 

utrycka din egen vilja, blir det svårt att med intresse och respekt vägleda barn på 

deras upptäcktsresa. Det är viktigt att skapa ett positivt och innehållsrikt liv för oss 

själva för att ha kraft mod och tålamod att vara den förebild vi så gärna vill vara. 

(Söderberg, 2014 s. 5) 

Här konstrueras en självklarhet att alla föräldrar vill vara goda förbilder åt sina barn. För att 

vara en bra förbild konstrueras rådet att föräldern behöver skapa ett positivt och innehållsrikt 

liv för sig själv. Det låts förstå att om föräldern inte är en trygg förebild vågar inte barnet luta 

sig mot föräldern. Söderberg ger som exempel att om föräldern inte vågar säga vad den vill och 

vägleda barnet förlorar också föräldern sin respekt och trovärdighet gentemot barnet.  

För att hjälpa sitt barn både att våga lyssna på sina känslor och visa dem skapas en sanning av 

att föräldern behöver vara en förebild och själv visa sina känslor. När barnet sedan visar känslor 

behöver föräldern ta barnets känslor på allvar. Krantz Lindgren menar att detta ger barnets 
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självkänsla en skjuts. Hon antyder också att när föräldern visar känslor ser barnet föräldern som 

mer mänsklig och någon man kan identifiera sig med:  

Barn mår bra av att veta att de lever med verkliga människor. Människor som 

känner, behöver och längtar. Människor som gläds och förundras, men också sörjer, 

tvivlar och prövar sig fram. Människor som är precis som de och som de kan 

identifiera sig med. (Krantz Lindgren, 2014, s. 183) 

Återigen konstrueras kunskap om att det är bra att föräldern visar sina egna känslor för barnet. 

Det beskrivs att föräldern ger signaler till barnet att hen är av samma sort som barnet. Den 

känner och fungerar precis som barnet själv. Detta ger barnet en trygghetskänsla och någon att 

känna igen sig i. Däremot menar Klasson att det inte alls är hälsosamt för barnet att föräldern 

visar för mycket känslor: 

Dra inte in barnet i din känslomässiga kris. Om du nämner för barnet att du mår 

dåligt, påpeka att det är normalt och snart går över. Belasta inte barnet med mer 

information om dina känslor än vad som är nödvändigt. (Klasson, 2005, s. 37) 

Här menar Klasson att det inte alls är idealt att föräldrar visar sina känslor, som sorg eller ilska. 

Snarare konstrueras rådet att normalisera och förminska sina egna känslor inför barnet. Här 

anses föräldern belasta barnet med sina egna känslor när det visar sorg eller ilska. Barnet skall 

inte behöva bli indragen i en känslomässig kris. Detta skapar också spänningar i diskursen om 

att vara en god förebild och hur mycket känslor förebilden förväntas dela med sig av. Forster 

antyder också att föräldern bör fundera över vilka känslor hen visar och hur mycket: 

Forskning har visat att barns rädsla ökar ju mer föräldrar själva uttrycker rädsla. Det 

är en helt naturlig reaktion som ofta hjälper oss. Om ett barn ser att föräldrarna är 

vaksamma när de går över vägen kommer barnet också bli vaksamt. Problemet är 

om föräldrar förmedlar onödig eller överdriven rädsla till barnet. (Forster, 2009, s. 

196) 

Forster hänvisar till forskning när han antyder att barnets rädsla ökar ju mer rädsla föräldrarna 

uttrycker. Forskning får här en legitimerande roll vilket stärker Forsters argument. Här 

konstrueras kunskap som visar att det ibland kan vara bra och ge barnet signaler om att själv 

vara extra uppmärksam (visa rädsla). Det kan dock finnas ett problem om föräldern visar för 

mycket känslor vid tillfällen där man inte behöver vara rädd. Då antyds det att föräldern kan 

föra över sin ogrundade rädsla till barnet. Detta skapar spänningar för förebilden som 

subjektsposition. När man blir förälder beskrivs det som självklart att man ”tar på sig” 

subjektspositionen att vara förebild. Däremot finns det vissa spänningar inom diskursen som 

förvirrar. En god förebild skall å ena sidan visa mycket känslor för barnet, det beskrivs att barnet 

mår bra av det. Å andra sidan konstrueras kunskap om att föräldern inte skall belasta barnet 

med sina känslor.   

7.3.3 Föräldern är god och vill väl men behöver vägledning 

Det konstrueras också ytterligare en subjektsposition om föräldrar i litteraturen; föräldern som 

behöver vägledning. Bilden som konstrueras är att föräldern vill väl men det blir inte alltid så 

bra. Det konstrueras kunskap diskursivt att föräldern behöver lite vägledning ibland. Krantz 

Lindgren får synliggöra hur det talas om att föräldern behöver hjälp:  
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Jag tror nämligen att föräldrar vill våra barn väl. Det mesta vi gör syftar till att 

hjälpa dem, antingen i stunden eller så att de på lång sikt utvecklas till människor 

som är omtyckta och accepterade i sociala sammanhang. Vi vill väl och ändå blir 

det ibland så att det vi gör tär på barnens självkänsla. I den här boken vill jag lyfta 

fram några av de vanligaste situationerna när det händer. Jag hoppas kunna bidra 

med inspiration och idéer kring hur man skulle kunna göra istället. (Krantz 

Lindgren, 2014, s. 25) 

I den här texten skapas subjektspositionen att alla föräldrar är goda och vill väl. Deras 

handlingar är av kärlek, men resultatet blir inte alltid så bra. Det låts förstå att boken skall 

fungera som en vägledare att hantera de specifika situationer där författaren anser att det ofta 

blir tokigt. Här konstrueras också subjektspositionen att föräldrar behöver vägledning ibland 

för att på bästa sätt uppfostra sina barn. Forster reproducerar ovan nämnda subjektsposition och 

konstruerar uppfattningen av behovet av vägledning för föräldrarna: 

I vissa fall behöver föräldrar stöd, men ofta kan det räcka med några enkla råd för 

att de själva ska komma igång med en egen lösning (Forster, 2009, s. 7) 

Här synliggörs att föräldrar ibland kan behöva lite vägledning i sin föräldraroll för att ”komma 

på rätt köl” och sedan lösa sina problem själv. Det synliggörs att det endast handlar om lite 

vägledning. Även Klasson är inne på ett liknande resonemang när han talar om hur separerade 

föräldrar ska komma överens: 

Ibland behövs det bara några få samarbetssamtal för att få igång en bra samverkan 

föräldrar emellan. Handläggarna visar hur man kan gå vidare i sin 

separationsprocess och ger kunskap om hur man tillvaratar sitt barn bästa (Klasson, 

2005, s. 25)  

Här visar det tydligt på hur föräldrar ibland kan behöva en skjuts på vägen för att komma 

överens och se vad som är bäst för barnet. Det påtalas i texten att handledarna (experterna) visar 

hur föräldrarna skall komma överens, men också ge kunskap om hur föräldrarna skall agera för 

barnets bästa. Detta citat omyndigförklarar föräldrarna och antyder att de inte vet själva vad 

som är bäst för barnet. 

7.3.4 Föräldern är experten 

Trots alla riktlinjer och råd som ges i litteraturen konstrueras ändå en bild av föräldern som är 

expert på sitt eget barn och vet bäst vad som funkar i den egna familjen. Denna subjektsposition 

står i kontrast till föräldern behöver vägledning, detta skapar också ytterligare spänningar inom 

föräldradiskursen och subjektspositionen förälder. Det konstrueras en bild av att det i slutändan 

är föräldern som är expert på sitt barn. Klasson beskriver tydligt att föräldrar alltid känner sitt 

barn bäst: 

Det finns två verkliga experter på ert barn och det är du och den andra föräldern. 

Det är ni som på bästa sätt och med störst motivation och kärlek kan se till ert barns 

bästa. Andra kan ha åsikter om hur ni borde agera, men det är ni föräldrar som ska 

sätta ert barns bästa i första rummet. (Klasson, 2005, s. 28) 

Den här texten understryker att andra människor kan komma med råd och åsikter om hur 

föräldern skall vara mot sitt barn, men i slutändan är det ändå alltid föräldrarna som bestämmer 

och vet bäst. De konstrueras här som de enda experterna på sitt barn. Detta påstående blir också 
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motstridigt och förvirrande; All litteratur i studien beskriver förhållningssätt och regler som 

föräldrar bör ha vid barnuppfostran. Litteraturen konstruerar idealt föräldraskap och förklarar 

vad som inte anses vara effektivt föräldraskap. Här kommer det nu fram ytterligare en 

konstruktion av föräldrar; som experter på sina egna barn och att föräldrar är de som kan avgöra 

vad som är bäst för barnet. Alla råd i litteraturen blir förvirrande när föräldern ändå beskrivs 

som den verkliga experten. Söderberg tar upp i sin bok att konflikten mellan att följa experters 

råd eller att följa sin egen magkänsla och lita på att man själv är experten. Detta citat ger också 

ytterligare stoff åt ovan nämnda subjektsposition: 

Det är lätt att köra på autopilot och antingen blint följa experternas råd, göra som 

alla andra eller förlita sig på värdegrunden man en gång ärvde från sina föräldrar. 

Det betyder inte att vi gör fel. Men risken är stor att vi hoppar mellan olika 

strategier, har svårt att känna oss trygga i våra beslut eller tvekar vid minsta 

kommentar från omgivningen. Det är viktigt att hitta en egen värdegrund – en tydlig 

beskrivning av riktlinjer som är betydelsefulla i just din familj, din parrelation och 

föräldraroll i den fas där du är just nu. (Söderberg, 2014, s. 83) 

Den här texten beskriver just den förvirringen som konstrueras i litteraturen. Ska man följa, 

experters råd? göra som alla andra? Eller följa magkänslan när man uppfostrar sitt barn? 

Lösningen som konstrueras i den här texten är att föräldern själv skall hitta sin egen väg bland 

alla råd och riktlinjer. En väg som funkar för en själv och den situation man befinner sig. Det 

verkar också vara viktigt att inte hoppa mellan olika strategier. När föräldern har hittat sin egen 

väg är det lättare att känna sig trygg i sitt föräldraskap och uppfostra sitt barn med 

självförtroende. Oavsett vilken väg föräldern väljer konstrueras det som självklart att föräldern 

alltid vill sitt barns bästa.  

Å ena sidan beskrivs det att föräldern är expert på sitt barn och den som vet bäst. Å andra sidan 

konstrueras kunskapen att föräldrar ibland behöver vägledning och experthjälp för att bli 

ultimata föräldrar. Dessa två subjektspositioner är varandras motsats och tyder på att det finns 

spänningar inom föräldradiskursen. 

7.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 
All litteratur som jag har studerat har i grunden samma synsätt på föräldraskap och hur man 

som förälder bör förhålla sig till sitt barn. Här talas det om ett föräldraskap med barnet i fokus 

och där barnet är jämställd med föräldern. Till synes bör all föräldraskap ske med respekt för 

barnet och att föräldern behandlar barnet som en jämlik. Jag har valt att dela upp analysen i de 

återkommande och centrala teman jag funnit i texterna; diskursen om det viktiga barnet, 

diskurser om den jämställda och auktoritära relationen och subjektspositioner inom 

föräldradiskursen.  

Barnets självkänsla är ett genomgående tema i studien. Den ideala föräldern skall sträva efter 

att ge barnet förutsättningar för att självkänslan skall växa. Självkänsla beskrivs också just så; 

som en egenskap som barnet äger och växer om man göder det. Här konstrueras också 

förälderns ansvar över att ge barnet självkänsla. Det konstrueras i litteraturen en ståndpunkt 

som säger att föräldern bör ta barnet på allvar. Den här diskursen domineras av en ”behandla 

andra som du vill bli behandlad själv-mentalitet”. Genom att behandla barnet som man 

behandlar en annan vuxen konstrueras i litteraturen bilden av en ideal förälder.  
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När föräldern strävar efter en jämlik relation med barnet ökar också förutsättningarna att barnet 

känner sig likvärdig med föräldern och behövd. Diskursen om den jämställda relationen 

genomsyras att föräldern och barnet skall vara tillsammans. Varken barnet eller föräldern skall 

vara styrande, utan relationen skall vara respektfull och föräldern skall behandla barnet som en 

jämlik. Det konstrueras också kunskap som menar att mycket kvalitativ tid med föräldern gör 

relationen mellan barnet och föräldern gott. Genomgående i hela studien är att föräldrarna ändå 

har det övergripande ansvaret över barnet. Å ena sidan påtalas vikten av jämlikhet i relationen 

och att barnet skall behandlas som en jämbördig. Å andra sidan antyds att föräldern har ansvar 

över att ge barnets självkänsla. Föräldern har också ansvar för att upprätta och behålla en jämlik 

relation. Trots att jämlikhet betonas så finns det en auktoritär relation där förälderns 

överordning medför ansvar att behandla sitt barn som en jämställd. Det finns därför tydliga 

spänningar i diskursen om relationen. Dels skall föräldern sträva efter en jämlik relation där 

ingen har makten, utan samspela tillsammans. Dels beskrivs förälderns makt över barnet som 

något naturlig och bra. Specifikt görs det skillnader i språket när man talar om god och ond 

makt i relationen. ”Rutiner” beskrivs som något bra som gynnar familjen, medan ”regler” och 

”gränser” konstrueras vara ineffektivt, trots att det i princip är samma sak. Både rutiner, regler 

och gränser bygger på att föräldern intar en auktoritär position och bestämmer hur vardagen ser 

ut. Straff och mutor konstrueras som icke acceptabla och hamnar därför utanför diskursen. 

Det konstrueras också en ideal bild av kommunikationen med barnet. Tonvikten i den här 

kategorin ligger på att föräldern skall lyssna på barnet. När föräldern lyssnar ordentligt på sitt 

barn kan det också lära sig att förstå barnet bättre. I förlängningen verkar förståelsen i sin tur 

leda till att det uppstår ett förtroende mellan barnet och föräldern. Jag har också presenterat 

flera olika specifika subjektspositioner inom föräldradiskursen. Subjektspositionen Föräldern 

innehåller alla de attribut jag kunnat påvisa vid redovisningen av diskurser om det viktiga barnet 

och diskurser om det jämställda och auktoritära relationen. Subjektspositionen Förebilden 

konstrueras som en självklar subjektsposition som föräldern tar till sig. Här är det viktigt att 

visa gott föredöme. Det finns dock en spänning i hur mycket känslor en förebild skall visa för 

barnet. Å ena sidan antyds det att om föräldern visar mycket känslor är det bra för barnet. Å 

andra sidan antyds det vara en belastning för barnet. Därtill presenteras ytterligare en 

subjektsposition som antyder att föräldern är god och vill väl men behöver hjälp för att bli en 

ideal förälder. Experten konstrueras också som subjektsposition. Här konstrueras kunskapen att 

föräldern är expert på sitt barn och vet bäst.  

8 DISKUSSION 

Vi har nu kommit till den del i texten där jag kommer knyta ihop säcken och diskutera mitt 

resultat i relation till tidigare forskning och min teoretiska ram. Jag kommer i den här texten 

också att kritiska reflektera mitt urval och förförståelse. Jag börjar dock med en diskussion av 

mitt valda syfte och min frågeställning till studien: 

8.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Min övergripande frågeställning i studien har varit: ”hur konstrueras idealt föräldraskap i 

litteratur riktad till föräldrar?” och min andra frågeställning lyder: ”Vilka råd om föräldrars 

förhållningssätt till barnet konstrueras i litteraturen?” Syftet med den här studien har varit att 

studera hur idealt föräldraskap konstrueras i litteratur riktad till föräldrar. 
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Genom att peka på de diskurser om de viktiga barnet och diskurser om den jämställda och 

auktoritära relationen har jag sett hur den ideala föräldern konstrueras i litteraturen. De 

tydligaste konstruktionerna av idealt föräldraskap är att föräldern skall sträva efter att nära 

barnets självkänsla och sträva efter en jämställd relation. Jag har också sett ett antal 

subjektspositioner framträda i texten; föräldern, förebilden, föräldern behöver viss vägledning 

och förälder är experten. Jag har också kunnat peka på ett antal råd till föräldrar som 

konstrueras i texten.  

Genom att peka ut de diskurser och subjektspositioner som konstrueras i litteraturen har jag 

utifrån dem också kunna peka på vad som konstrueras som idealt föräldraskap. Genom ett rikt 

användande av citat hämtat från litteraturen har jag också kunnat visa på hur idealt föräldraskap 

konstrueras. Därför är syftet är uppnått och problemformuleringarna besvarade. 

8.2 DISKUSSION AV TEORI OCH METOD 
I diskursanalys är teori och metod sammanlänkade och går inte att sära på (Winter Jørgensen 

& Phillips, 2000, p. 10). Därför väljer jag här att diskutera studiens teoretiska ram och metod 

under samma rubrik. Hela studien har utgått ifrån en socialkonstruktionistisk synvinkel. Att 

studera hur ideal och normer konstrueras socialt genom språket har i den här studien varit 

gynnsamt för att det lett till att jag kunnat peka ut vilka olika diskurser inom litteraturen som 

det talas mest om. Syftet och frågeställningarna som har väglett studien avser studera hur ideal 

skapas. Detta är alltså en granskning av strukturer i samhället. Därför kändes diskursanalys som 

ett givet val av metod för studien. Med hjälp av diskurs som begrepp och metod har jag kunnat 

kategorisera mina data för att sedan relatera det till mina övriga begrepp. Att använda mig av 

Foucaults begrepp har varit givande för studien av hur ideal skapas. Jag har genom 

makt/kunskap-begreppet kunnat relatera mina studieresultat till hur dessa diskursiva ordningar 

påverkar subjekten inom diskursen. Foucault anser att beroende av hur diskursen ser ut skapas 

också olika förhållningssätt till världen. Vår syn på verkligheten, våra värderingar och vårt 

beteende, allt är socialt konstruerat och ingår i olika diskurser. Foucaults diskursbegrepp har i 

den här studien varit ett intressant verktyg. Med hjälp av diskursbegreppet har jag studerat vad 

som sägs, respektive inte sägs i litteraturen. Jag har också försökt utläsa diskursens gränser, 

alltså vad som inte anses vara normativt inom diskursen. Jag har alltså kunnat ringa in det som 

anses vara normativt och idealt föräldraskap. Det är det här Foucault menar med diskursanalys; 

genom att isolera en enskild diskurs och analysera villkoren för den kan man utläsa ideal och 

normer inom diskursen (Foucault, 1969/2002, p. 43). Kunskap/makt-begreppet har varit mycket 

intressant och användbart för min analys. Syftet med den här studien har varit att studera hur 

idealt föräldraskap konstrueras i litteratur riktad till föräldrar. Med Foucaults begrepp har jag 

kunnat analysera hur föräldradiskursen ser ut, för att i sin tur beskriva hur makt och kunskap 

som skapas inom diskursen påverkar vår syn på föräldraskap. Hur Foucault ser på subjekten 

inom diskursen har också det varit ett användbart begrepp. Han anser att subjekten är helt styrda 

av den diskursiva ordningen. På detta sätt hör också alla begrepp i analysen samman, hur den 

diskursiva ordningen ser ut påverkar vår syn på verkligheten, våra värderingar och beteende. 

Därför påverkas också subjekten inom diskursen. Foucault menar att subjekten inte har någon 

fri vilja alls, utan allt styrs av diskurser. 

Valet att använda mig av Foucauldiansk diskursanalys har givit mig friheten att utforma studien 

efter vad som har passat bäst för min frågeställning, syfte och data. Eftersom Foucauldiansk 

diskursanalys inte erbjuder något specifikt verktyg för analys har min teoretiska ram varit 
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vägledande för analysens gång. Enligt Foucaults definition av diskurser skall man söka efter 

vad som konstrueras som självklart och vad som inte sägs. Genom att göra detta har jag kunnat 

förstå studiens gränser. Foucaults teorier om subjektet har varit vägledande vid analysen av vad 

det skrivs om föräldrar. Utöver den övergripande subjektspositionen ”förälder” har jag också 

funnit subjektspositionerna ”förebilden”, ”experten” och ”föräldern behöver hjälp”.  Med min 

teoretiska ram som vägledande formulerade jag ett antal frågor som var med mig i läsningen; 

Vad sägs det om föräldraskap i texten? Hur talas det om föräldraskap? Vad framställs som 

normativt föräldraskap? Vilka subjektspositioner skapas i litteraturen? Finns det någon form av 

föräldraskap som utesluts, som inte anses vara normativt? Dessa frågor fungerade bra och 

strukturerade mitt läsande och hjälpte mig att strukturera läsningen.  

8.3 ÅTERKOPPLING TILL TIDIGARE FORSKNING 
Jag kommer nu att presentera mitt resultat i relation till tidigare forskning. Mitt studieresultat 

kommer här att jämföras med tidigare forskning för att se om min studie erbjuder några nya 

konstruktioner av föräldraskap. Här kommer jag också kunna påvisa hur jag bidrar till 

forskningen. 

I tidigare forskning konstrueras en bild av att föräldern är den i relationen som har ansvaret. 

Littmarck (2012, p. 16) menar till och med att föräldern både har ansvar över sig själv och 

barnet, men också över samhället i ett större sammanhang. Hon kopplar ihop uppfostran av 

barnet till hur barnet blir som vuxen samhällsmedborgare. Konstruktionen av förälderns stora 

ansvar genomsyrar stora delar av tidigare forskning. Här finns det ingen tvekan om vem i 

relationen med barnet som skall bestämma, alltså inneha makten. I min studie nämns begreppet 

ansvar väldigt sällan. Men trots att begreppet ansvar inte skrivs ut explicit i litteraturen har jag 

ändå kunnat påvisa att föräldrars ansvar genomsyrar hela föräldradiskursen. I studien har jag 

kunnat påvisa hur förälderns ansvar konstrueras implicit i litteraturen. Dels genom att föräldern 

har ansvar över att ge näring åt barnets groende självkänsla, dels ansvar att upprätta en jämlik 

relation, dels ansvar över att formulera rutiner som sägs förenkla vardagen. Dock uttalas 

begreppet ansvar sällan i litteraturen. 

Däremot uppstår det spänningar i diskursen om jämställdhet i min studie. Det finns 

konstruktioner i litteraturen som menar att förälderns makt i relationen är naturlig. Föräldern 

beskrivs ha mer pengar och livserfarenhet och där uppstår det en maktaspekt som kan kopplas 

ihop med tidigare forsknings syn på ansvar. Genom att föräldern anses vara den som kan skapa 

rutiner och försörja familjen kan detta kopplas ihop med att föräldern sitter på ett stort ansvar 

gentemot barnet. Böök & Perälä-Littunen (2008, p. 81) och Littmarck (2012, p. 38) har också 

beskrivit vikten av att föräldern är en bra förebild. Barnet förmodas ta efter förälderns goda 

beteende och föräldern anses vara en bättre förälder. Min studie har också synliggjort diskurser 

om föräldern som förebild. I studien har jag visat att det konstrueras kunskap av att föräldern 

bör och vill vara en god förebild för sitt barn. Dock anges vinningen med att föräldern är en 

förebild annorlunda än tidigare forskning. Medan Böök & Perälä-Littunen och Littmarck menar 

att barnet tar efter beteenden avser mitt studieresultat att en god förebild snarare är en trygg 

punkt att luta sig mot och att man lättare får barnets respekt om man föregår med gott exempel. 

Detta är en annorlunda vinkling på varför det är bra att vara en bra förebild.  

Solomon, et al. (2002, p. 967) beskriver att det ideala är att sträva efter en jämlik relation med 

barnet. Dock anses det uppstå en naturlig maktrelation mellan barnet och föräldern, studien 

beskriver då att fokus skall ligga i att skapa en jämställd relation på ett intimt plan. Detta 
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förhållningssätt är mycket likt det jag kommet fram till i min studie. Å ena sidan beskriver jag 

att det uppstår konstruktioner av en naturlig maktrelation, å andra sidan finns det en strävan 

efter jämlikhet i relationen. Solomon, et al. (ibid.) beskriver att i en jämlik relation bör det finnas 

en intim relation. Jag har sett liknande konstruktion i min studie, där man beskriver att en jämlik 

relation är mer än demokrati i relationen. I min studie används formuleringen ”en jämlik 

personlig dialog”, vilket jag jämställer med ”den intima relationen”. Jag gör också tolkningen 

att en intim relation genomsyras av en god kommunikation där föräldern försöker lyssna på 

barnet för att förstå det. Detta är en diskurs som återfinns i min studie. Det konstrueras en ideal 

bild av föräldern som en god lyssnare som koncentrerar sig att förstå barnets känslor i 

kommunikationen. Dock finns det i båda fallen spänningar i diskussionen om maktrelationen 

mellan barnet och föräldern. Min studie konstruerar även ett ideal som innebär att tiden 

tillsammans är viktig. Mycket positiv tid tillsammans konstrueras som idealt för relationen. Att 

föräldern och barnet gör saker tillsammans, på bådas villkor, understryks flera gånger i min 

studie. Detta förhållningssätt om tiden tillsammans återfinns inte i tidigare forskning.  

I tidigare forskning visas en förvånansvärd traditionell syn på familjen och kärnfamiljen som 

ideal. Gambles (2010, p. 703) menar till och med att familjen är den viktigaste byggstenen för 

barnets utveckling och socialisering till vuxenlivet. Denna typ av konstruktion är inte alls lika 

genomgående i min studie som i tidigare forskning. I mitt resultat finns knappt alls någon 

diskussion om familjens vikt för barnet. Här har min studie en annan vinkel är tidigare 

forskning. Medan forskningen cementerar bilden av kärnfamiljen som ideal läggs mycket liten 

vikt vid familjekonstellationer i min studie. 

Precis som min studie har kommit fram till återfinns sociala konstruktioner om att föräldern 

behöver vägledning även i tidigare forskning. Littmarck (2012, p. 30) menar att samhället idag 

är komplext och det finns många möjligheter. Därför behöver föräldrarna vägledning att bolla 

och hantera den nya tidens alla möjligheter. Precis den här typen av ideal konstrueras även i 

min studie. Det finns en uppfattning om att föräldrar vill sina barns bästa, men det är inte alltid 

de gör ”rätt”. Därför behöver de viss vägledning av expertis. Detta har min studie gemensamt 

med tidigare forskning. Dock har min studie även en motstridig diskursiv konstruktion som 

menar att föräldrar är sina barns experter. I studien konstrueras föräldrarna vara de enda 

verkliga experterna på sina barn och de behöver ingen vägledning.  

Min studie visar att strävan efter barnets självkänsla en mycket viktig aspekt av föräldraskapet. 

Till och med två böcker i urvalet har ordet ”självkänsla” i titeln. Att sträva efter barnets 

självkänsla genomsyrar hela föräldradiskursen i min studie. Detta är något som inte alls nämns 

i tidigare forskning. Att ha en jämställd relation, ta varandra på allvar, positiv tid tillsammans 

och vikten av att föräldern lyssnar och försöker förstå barnet ger alla näring åt barnets 

självkänsla. Begreppet självkänsla återfinns inte i tidigare forskning. Min studie berikar således 

forskningen endast genom att diskutera den diskursiva konstruktionen av barnets självkänsla. 

8.4 FRAMÅTBLICK 
I min studie har jag kunnat påvisa att det fattas forskning om konstruktionen av strävan efter 

självkänsla som norm vid föräldraskap. Min studie har kunnat peka på en rådande diskurs att 

föräldrar skall ge barnet självkänsla. Detta blir således mitt förslag på vidare forskning; en 

djupare analys av konstruktionen självkänsla i föräldradiskursen. 
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