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Sammanfattning 

Denna studies syfte var att undersöka hur föräldrastöd har implementerats i två olika kommu-

ner i Norrbotten. Studien syftade även till att beskriva olika föräldrastödsaktörers tankar, idéer 

och erfarenheter kring föräldrastöd, eftersom dessa kan antas ha betydelse för vilka insatser 

som implementeras. Studiens fokus var att studera förebyggande universella och selektiva 

föräldrastödsinsatser. Utöver detta, avgränsades denna kvalitativa och jämförande studie till 

att beskriva föräldrastöd i en mindre samt en större kommun i Norrbotten, utifrån både en 

strategisk- och en mer verksamhetsnära nivå. Studien beskriver även föräldrastöd i Norrbot-

tens län utifrån ett landstingsperspektiv samt ett perspektiv från en frivilligorganisation. Stu-

diens teoretiska referensram består av Carol Lee Bacchi´s ”What´s the problem?”– ansats, 

vilken kompletterats med tidigare forskning kring välfärdsstaten och föräldrastöd, vilket möj-

liggjorde för att samhällets erbjudande om föräldrastödsinsatser kunde belysas utifrån både ett 

social konstruktivistiskt och ett historiskt perspektiv. 

 

Resultatet i den första undersökningen visar främst att det finns lite olika förutsättningar för 

att implementera föräldrastödsinsatser i en mindre respektive i en större kommun, resultatet 

visar även att förutsättningarna mellan de olika universella föräldrastödsinsatserna som under-

sökts skiljer sig åt. Och resultatet i den andra undersökningen visar främst på att förutsätt-

ningarna skiljer sig åt mellan den mindre och den större kommunen. I denna del framträder 

även olika samhällsförändringar som en av anledningarna till att föräldrastöd behövs. Sam-

manfattningsvis blir mina slutsatser av hela studien att informanterna anser att föräldrastöd 

behövs av olika anledningar och att de undersökta organisationernas perspektiv skiljer sig åt. 

Informanterna upplevde att det var en svårighet att få många föräldrar att avsätta tid för att gå 

föräldrastödscirklar. Den främsta svårigheten som föräldrastödsaktörerna beskrev handlade 

om att nå föräldrarna till de barnen som allra mest kan behöva det. 
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Abstract 

This study aimed to examine how parental support has been implemented in both a large and 

a small community in northern Sweden. The study also aimed to describe different parenting 

actor´s thoughts, ideas and experiences in regards to parenting, since these are likely to be 

relevant to the actions implemented. The focus in this study was to study universal and 

selective preventive parenting interventions. In addition, the boundaries of this qualitative and 

comparative study were to describe parental support in a smaller and larger municipality in 

Norrbotten, from a strategic level as well as a more operational level. The study also describes 

parental support in Norrbotten from a county perspective as well as that of an NGO. The theo-

retical framework consists of Carol Lee Bacchi´s "What's the problem?" - approach, which is 

complemented with previous research on the welfare state and parental support, enabling the 

society's offer of parenting support interventions to be illuminated from both a social con-

structivist and a historical perspective. 

 

The results of the first survey shows mainly that there are some different prerequisites for 

implementing parenting interventions in a smaller or a larger municipality, the results also 

show that the conditions of the various universal parenting interventions studied are different. 

Finally, the outcome of the second study shows mainly that the conditions differ between the 

smaller and the larger community. For this part it appears also that various social changes are 

some of the reasons that parental support is needed. To sum up my conclusions of the study: 

The informants believe that parental support is needed for various reasons and that the 

perspectives of the organizations differ. The informants felt that there was a difficulty to get 

parents to devote time to attending parenting circles. The major difficulty that parenting actors 

described was about reaching the parents of those children who need it most. 
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1. Inledning 

Alla är nog överens om att alla barn har rätt till bästa möjliga fysiska, psykiska samt sociala 

välbefinnande och i rapporten ”Tänk långsiktigt!” (2004) som har tagits fram gemensamt av 

Skolverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, presenteras en samhällsekonomisk 

modell för att analysera värdet av olika förebyggande insatser, när det gäller barns och ung-

domars psykiska hälsa. I rapporten beskrivs psykisk ohälsa som ett både allvarligt och utbrett 

hälsoproblem bland barn och unga och därmed ett angeläget område för samhällsinsatser. 

 

Åtskilliga vetenskapliga undersökningar visar att goda relationer mellan barn och deras för-

äldrar kan minska risken för en mängd olika hälsoproblem (Stewart - Brown 2008). Och en-

ligt folkhälsoinstitutets barnexpert Sven Bremberg (2004) kan ett gott samspel minska risken 

för att olika former av psykisk ohälsa kommer till uttryck eller utvecklas, däribland beteende-

problem som exempelvis, ADHD och uppförandestörning och även för inåtvända problem 

som exempelvis, depression och ångest. Bremberg (2004) menar även att det finns stöd för att 

en god relation mellan barn och föräldrar minskar risken för alkohol- och drogmissbruk, rök-

ning, fetma, ohälsosamma matvanor, olycksfallsskador och hjärt- kärlsjukdom. I rapporten 

”Nya verktyg för föräldrar” (2004) menar Sven Bremberg att tidigare forskning visar att tidi-

ga hälsofrämjande insatser som erbjuds brett, det vill säga till alla föräldrar, är det som ger 

bäst effekt på den totala folkhälsan. 

 

Under de två senaste decennierna har barn och ungdomars hälsa försämrats och det är fram-

förallt den psykiska ohälsan som ökat. Det blir exempelvis allt fler ungdomar i skolåldern som 

har olika stressrelaterade symtom som nedstämdhet och oro, sömnbesvär, trötthet och huvud-

värk. Regeringen säger sig se med oro på denna utveckling och äldre- och folkhälsoministern 

Maria Larsson belyser hur samhället ska lösa detta ”samhällsproblem” då hon i förordet till 

”Den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd” (2009) argumenterar för att föräld-

rarna kan påverka förutsättningarna för sitt barns psykiska hälsa: 

http://www.fhi.se/sv/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Psykisk-ohalsa---former/
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”Föräldrar har som inga andra möjlighet att ge sina barn kärlek, omtanke och värderingar. 

[---]Föräldrar som förmedlar både värme och ramar får barnet att känna tillit till vuxenvärl-

den och till samhället” (Socialdepartementet 2009:1). 

Hon menar vidare att då föräldrarna är de personer som har störst betydelse för sina barn, är 

det föräldrarna som är samhällets viktigaste resurs i arbetet med att främja barnens hälsa och 

psykosociala utveckling. Larsson menar även att det är många föräldrar som upplever att det 

är svårt att vara förälder. Enligt Maria Larsson ställs dagens generation föräldrar inför större 

utmaningar, de har även ont om tid och vidare menar Larsson att: ”många föräldrar har svårt 

att få det så kallade ”livspusslet” att gå ihop” (Socialdepartementet 2009:1). 

 

I maj 2008 tillsatte regeringen en utredning, som fick i uppdrag att ta reda på hur samhällets 

erbjudande om stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap kan förbättras och ytterligare 

utvecklas. Ett övergripande mål var att föräldrastöd ska erbjudas kontinuerligt under barnets 

hela uppväxttid och i januari 2009 presenterade utredningen betänkandet Föräldrastöd - en 

vinst för alla (SOU 2008:131). I den så kallade ”föräldrastödsutredningen” (SOU 2008:131) 

framkom att det stöd och den hjälp som erbjuds till föräldrar är ojämnt fördelat och varierar i 

såväl kvalitet som kvantitet, och att skillnader finns både mellan olika kommuner och inom 

dem. Föräldrastödsutredarna anger några tänkbara förklaringar till dessa stora skillnader, 

nämligen, vilken kapacitet, kompetens samt även vilket engagemang personalen har för att 

bedriva föräldrastödssamarbete. De menar vidare att resurser och organisatoriska lösningar 

har stor betydelse för vilket föräldrastöd som erbjuds till föräldrar samt hur detta utvecklas. 

 

Mot bakgrund av de förslag som ”föräldrastödsutredningen” lämnat, har Socialdepartementet 

utarbetat: ”En nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla” (2009). 

Denna ”nationella strategi” syftar till att inspirera Sveriges kommuner och landsting, att ska-

pa bättre förutsättningar i sitt arbete med att stärka föräldrar i deras föräldraskap, genom att 

erbjuda och utveckla olika stöd- och hjälp insatser. Strategin är även tänkt att: ”utgöra ett 

praktiskt stöd i det organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet”(Socialdepartementet 

2009:2). Strategin handlar om att utveckla ett universellt förebyggande föräldrastöd, vilket 

innebär att alla landets föräldrar ska erbjudas lika möjligheter till stöd och hjälp. Målsättning-

en är att: ”via föräldrar främja barns hälsa och positiva utveckling och maximera barnets 
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skydd mot ohälsa och sociala problem” och i ”den nationella strategin” framhålls även att: 

”Ingen enskild grupp av föräldrar, eller enskild förälder, väljs ut av något skäl” (Socialde-

partementet 2009:2). 

Bremberg (2004) argumenterar för olika föräldrastödsinsatser i form av olika samspels - och 

kommunikationsprogram och att tidiga föräldrastödsinsatser kan minska behovet av senare, 

vanligtvis mer kostsamma åtgärder. Folkhälsoinstitutets barnexpert Bremberg (2005) menar 

vidare att: ”lokala föräldrastödsinsatser leder till en kommunal besparing redan efter några 

år” (www.fhi.se 2011). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur föräldrastöd har implementerats i två olika kommuner i Norrbot-

ten. Studien syftar även till att beskriva olika föräldrastödsaktörers tankar, idéer och erfaren-

heter kring föräldrastöd, eftersom dessa antas ha betydelse för vilka insatser som implemente-

ras. Ett delsyfte är att belysa likheter och skillnader mellan de undersökta kommunerna, orga-

nisationerna samt de olika föräldrastödsaktörernas perspektiv. 

Mina frågeställningar är: 

 Vilka universella - och selektiva föräldrastödsinsatser erbjuds i respektive kommun? 

 Vilka möjligheter och svårigheter har föräldrastödsaktörerna upplevt vid implemente-

ringen av föräldrastöd i sin organisation? 

 Vilka tankar, idéer och erfarenheter har de olika föräldrastödsaktörerna kring föräldra-

stöd? 

 Hur ser de olika aktörerna på behovet av att erbjuda föräldrarna föräldrastödsinsatser? 

1.2 Bakgrund 

Då jag inte funnit tidigare forskning kring universella föräldrastödsinsatser, blir det relevant 

att här belysa en del av det som skrivits om generella stödinsatser av forskare i rapporten 

”Tänk långsiktigt!” (2004). I rapporten beskrivs mödra- och barnhälsovård, förskoleverksam-

het, skola, skolhälsovård, skolbarnsomsorg och ungdomsmottagningar som exempel på vanli-

ga generella verksamheter, dessa beskrivs även som generella insatser. Vidare beskrivs att 

dessa generella insatsers innehåll, organisation och resurser har stor inverkan på barns välbe-

finnande. Och enligt ”Tänk långsiktigt!” är det inom de generella verksamheterna som sam-

http://www.fhi.se/
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hället har de bästa förutsättningarna för att påverka många barns uppväxtvillkor och psykiska 

hälsa. I rapporten definieras de selektiva insatserna som olika insatser som ges i syfte att stötta 

de barn och ungdomar som har det som svårast. Selektiva insatser erbjuds i form av till exem-

pel barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänstens individ- och familjeomsorg. I rapporten 

”Tänk långsiktigt!” uttrycks ett antagande om att både omfattningen av och kvalitén på de 

generella och selektiva insatserna kommer att påverka vilket behov som kommer att finnas av 

respektive insatsform i framtiden. I rapporten uttrycks även ett antagande om att det sett ut-

ifrån ett långsiktigt perspektiv är rimligt att anta, att behoven av de selektiva insatserna kom-

mer att minska i framtiden, om de generella insatserna har en förebyggande effekt. Med an-

ledning av detta är det enligt rapporten viktigt att satsa på bra generella insatser som når fram 

till alla barn. 

 

I ”Tänk långsiktigt!” menar de att samhällets resurser är begränsade och även när det gäller 

barn och ungas hälsa är det ett ofrånkomligt faktum att beslutsfattare tvingas till att göra prio-

riteringar. Enligt rapporten ”Tänk långsiktigt!” är kunskapen om vilka generella insatser som 

kan påverka barns och ungdomars psykiska hälsa, och hur denna påverkan går till fortfarande 

begränsad. De menar att det i stora delar saknas svensk forskning som behandlar effekter av 

generella insatser för barn och ungdomar, och att detta medför svårigheter med att utvärdera 

de samhällsekonomiska följderna av olika insatser. Mot bakgrund av hur stor betydelse de 

generella verksamheterna har för barns och ungdomars uppväxtmiljö är det även viktigt att 

kunskapen om deras effekter på barns psykiska hälsa ökar. Enligt rapporten ”Tänk långsik-

tigt!” antas generella insatser av hög kvalitet kunna tillgodose behoven hos de flesta barn, det 

vill säga även hos barn som har stora stödbehov. Samtidigt uttrycks ett antagande om att verk-

samheterna antagligen, om de fungerar dåligt, i sig själva utgör riskfaktorer för psykisk ohäl-

sa. I rapporten argumenteras exempelvis för att det är troligt att det fanns ett samband mellan 

1990- talets omfattande nedskärningar inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola 

och den samtidiga ökningen av antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

 

Enligt rapporten ”Tänk långsiktigt!”(2004) blir samhällets möjligheter att göra någonting åt 

problemen större om barns hälsoproblem uppmärksammas tidigt. Trots att det finns kunskap 

om olika riskfaktorer för psykisk ohälsa är det svårt att tidigt förutse vilka barn som kommer 
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att få problem. Barn kan riskera att utveckla psykisk ohälsa av många olika skäl. Barnets med-

födda egenskaper antas ha stor betydelse. Samtidigt kan olika faktorer i barnets uppväxtmiljö 

påverka barnets utveckling. Under de första åren påverkas barnen främst av föräldrarna och 

familjen. De tidiga relationerna mellan spädbarnet och föräldrarna är av stor betydelse (Ce-

derblad 2003). Under barnets fortsatta uppväxt får också andra miljöer stor betydelse, särskilt 

förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen. Många forskare har kommit fram till 

ungefär samma typer av föräldraegenskaper och familjeförhållanden som fungerar som 

skyddsfaktorer. Forskning visar att barnen som växer upp till stabila och resursrika vuxna ofta 

karaktäriseras av att de haft starkt engagerade föräldrar som visat kärlek och förståelse för 

barnet, samtidigt som de satt rimliga gränser för barnet på ett sätt som är konsekvent men inte 

hårt. Vidare menas att dessa familjer utmärks av stabilitet och låg konfliktnivå. Det finns även 

studier som visar på vikten av att det finns andra stödjande och engagerade vuxna utanför 

familjen (Tänk långsiktigt! 2004). 

1.3 Begrepp 

Föräldrastöd 

Det florerar en hel del olika definitioner av begreppet föräldrastöd, vilket jag har för avsikt att 

belysa här. Föräldrastöd som erbjuds till föräldrar kan dels bestå av indirekta föräldrastödin-

satser, såsom exempelvis, familjerätt och olika transfereringar som föräldrapenning och barn-

bidrag, och dels av direkt föräldrastöd, vilket definieras som organiserade insatser, vilka riktar 

sig till föräldrarna, med syfte att främja barnens hälsa och välfärd. I min studie kommer jag 

enbart att studera olika direkta föräldrastödsinsatser. 

 

I rapporten Tänk långsiktigt! (2004:7) beskrivs: ”föräldrastöd och personal- och lärartäthet i 

förskolan och skolan, särskilda pedagogiska insatser samt lärarnas kompetens som skydds-

faktorer som har betydelse för barns och ungdomars skolprestationer och psykiska hälsa”. I 

den ”Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd- en vinst för alla” (Socialdepartemen-

tet 2009:9) definieras föräldrastöd som ”En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns häl-

sa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nät-

verk”. Vidare brukar olika direkta föräldrastödsinsatserna indelas i tre kategorier, dessa är 

universella -, selektiva -, respektive indikativa insatser. 
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Figur 1: Tre kategorier/nivåer av föräldrastödsinsatser. 

 

 

3:Indikativ 

 

2:Selektiv 

 

1:Universell 

 

Källa: Internt organisationsmaterial från de två undersökta kommunerna, vilket har omarbe-

tats och förenklats. 

Den universella nivån (1) riktar sig generellt mot alla föräldrar och de insatser som erbjuds på 

denna nivå är av förebyggande karaktär. Den selektiva nivån (2) riktar sig till dem som har 

någon form av identifierad risk, exempelvis föräldrar som har barn som på något sätt bedöms 

befinna sig i riskzonen, exempelvis att de är utåtagerande. Och den indikerande nivån (3) 

handlar om föräldrar till barn där man har ett tydligt identifierat problem som exempelvis 

missbruk, kriminalitet eller annat asocialt beteende. Då universella och selektiva insatser syf-

tar till att minska behovet av insatser på den indikativa nivån, kommer även dessa att nämnas i 

uppsatsen. Det jag har för avsikt att belysa och studera i min uppsats är de förebyggande uni-

versella - samt selektiva föräldrastödsinsatserna. Vidare kan föräldrastöd ges individuellt, i så 

kallade ”öppna” föräldrastödsgrupper eller i strukturerade föräldrastödsgrupper och även via 

telefon och internet. Även om individuellt föräldrastöd och föräldrastöd via telefon och inter-

net kommer att beröras, ligger mitt fokus i denna uppsats på att undersöka de förebyggande 

universella - samt selektiva föräldrastödsinsatserna, som erbjuds i form av ”öppna” föräldra-

stödsgrupper eller i olika strukturerade föräldrastödsgrupper. 

 

I rapporten ”Tänk långsiktigt!” (2004) beskrivs både generella och selektiva insatser. Då min 

uppsats syftar till att undersöka det universella och selektiva föräldrastödet och begreppet 
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generella insatser som beskrivs i rapporten ”Tänk långsiktigt!” (2004) har sådana likheter 

med begreppet universella, kommer båda dessa begrepp att användas i denna studie. 

 

Implementering 

I vardagligt tal används ofta ord såsom förverkliga, genomföra, sjösätta och få till stånd, när 

vi talar om att implementera. Förutom denna betydelse, innefattar begreppet implementera 

även vanligtvis att det som genomförs får den verkan och effekt som avses och som är öns-

kad. I rapporten ”Från nyhet till vardagsnytta- Om implementeringens mödosamma konst” 

(2007) presenteras en forskningsöversikt gällande implementeringsforskning. När det gäller 

implementering finns det enligt olika forskare som det refereras till i denna rapport inte någon 

gemensam och väldefinierad begreppsram, gällande begreppet implementering. När jag skri-

ver om implementering i denna uppsats har jag valt att tolka och belysa implementeringsbe-

greppet utifrån hur Sundell och Soydan (2008) definierat begreppet:”De procedurer som an-

vänds för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoder-

na används som avsett och med varaktighet” (Sundell och Soydan 2008:17). 

 

I denna uppsats är det således implementering av metoder som avses, när jag fortsättningsvis 

använder begreppet implementering. Grundförutsättningarna för att kunna lyckas väl med att 

implementera en ny metod eller ett nytt program i en organisation, är att det finns ett uttalat 

behov och att det är rätt metod eller program som införs på rätt sätt (www.kfsk.se 2011). 

 

Policy 

Begreppet policy kan ha olika innebörder beroende på hur det definieras. I denna uppsats har 

jag valt att definiera policy utifrån den terminologi som Carol Lee Bacchi (1999) använder. 

Vilket i denna uppsats innebär att det är den politiska debatten samt politiska förslag angåen-

de föräldrastöd, som avses då jag använder begreppet policy. 

1.4 Avgränsning 

Studien har av tids- och utrymmesskäl avgränsats till att endast omfatta två kommuner i Norr-

botten. Då jag ville undersöka om det finns skillnader i att implementera föräldrastödsinsatser 

http://www.kfsk.se/
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i kommuner med olika befolkningsmängd, valdes en större samt en mindre kommun i Norr-

botten ut. Då det finns många olika organisationer som erbjuder föräldrastöd har studien av-

gränsats till att belysa föräldrastödsperspektivet utifrån hur representanter för kommun, lands-

ting och en frivillig organisation beskrivit det. För att inte få ett allt för stort material har stu-

dien avgränsats till att omfatta totalt sex intervjupersoner. I anslutning till urvalet av infor-

manter avgränsades studien till att omfatta två föräldrastödsaktörer som arbetar på strategisk 

nivå med lokala föräldrastödsfrågor i respektive kommun, samt två personer i respektive 

kommun som arbetar i föräldrastödjandeverksamhet. Samt en person som arbetar i en frivillig 

organisation på nationell nivå med föräldrastödsfrågor och en person som på central nivå ar-

betar med föräldrastödsfrågor inom landstinget. Eftersom att begreppet föräldrastödsinsatser 

kan innefatta väldigt många och varierande insatser beroende på vilken definition som väljs, 

var det motiverat att avgränsa detta område mer. Studien kom således att avgränsas till att 

beskriva olika universella - och selektiva föräldrastödsinsatser som erbjuds i form av öppna - 

respektive strukturerade föräldrastödsgrupper. 

2. Metod och genomförande 

2.1 Metodval 

Eftersom syftet och mina frågeställningar syftar till att nå en djupare förståelse av hur olika 

föräldrastödsaktörer upplever behovet av föräldrastödsinsatser och beskriver föräldrastödsar-

betet inom sin organisation, har jag valt att genomföra en deskriptiv, kvalitativ studie med 

hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Starrin (2008) menar att studier med ett förståelse-

inriktat syfte som avser att beskriva hur olika människor ser på verkligheten, bäst besvaras i 

en kvalitativ studie. Då forskare vill återge en nyanserad beskrivning av sitt forskningsämne 

är det även enligt Kjær Jensen (1995) mest adekvat att använda sig av en kvalitativ metod. 

Denna studie innefattar flera olika perspektiv i syfte att möjligöra för att en mer nyanserad 

beskrivning av föräldrastöd ska kunna belysas. Vidare menar Starrin (2008) att ett hermeneu-

tiskt förhållningssätt är lämpligt, då man vill nå en djupare förståelse av det fenomen som 

studeras. Enligt Rosengren & Arvidsson (1992) innebär den hermeneutiska ansatsen att fors-

karen placerar det studerade fenomenet i sitt rätta sammanhang, samt att denne redogör för sin 

egen förförståelse av det studerade. 
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Vid studiens inledningsfas var samhällsfenomenet föräldrastöd ett obekant forskningsområde 

för mig. Detta föranledde att jag inledningsvis ägnade mig åt att ha informativa samtal med 

olika föräldrastödsaktörer, samt studerande olika uppsatser, statliga rapporter och andra myn-

dighetspublikationer som behandlade det valda ämnet. Min bedömning är att detta förfarande 

underlättade för det fortsatta arbetet med studien. Och även att dessa förstudier möjliggjorde 

att föräldrastödet kunde studeras och belysas i sin kontext. Vid formulerandet av intervjugui-

den utgick jag ifrån en mera induktiv ansats. Även om jag inledningsvis hade några tankar om 

möjliga teoretiska perspektiv som kunde vara lämpliga, var det inte någon teori som styrde 

formuleringen av mina intervjufrågor eller det inledande fokuset i studien. Utan jag började 

istället med att först undersöka mina intervjupersoners utsagor om ”verkligheten” och efter 

det var det empirin som avgjorde vilka teoretiska perspektiv som valdes ut. En kvalitativ data-

analys består enligt Miles & Huberman (1994) av tre parallella aktiviteter, dessa handlar om 

att: reducera data, visa/presentera data och att slutsatsskrivning/verifiering sker. Då den in-

duktiva ansatsen i mitt tillvägagångssätt vid datainsamlingen, kom att medföra att det empi-

riska materialet blev väldigt omfattande, resulterade det senare i en omfattande data reduk-

tions process. Efter ett flertal genomläsningar av intervjuutskrifterna har dessa sedan kodats 

och några intressanta teman upptäcktes. Dessa teman har sedan strukturerats och analyserats 

utifrån Bacchi’s (1999) ” What's the problem?”- ansats, som både är teoretisk och metodolo-

gisk. Miles & Huberman (1994) menar att vid en kvalitativ dataanalys ligger fokus på data i 

form av ord och att dessa ord i sin tur kräver bearbetning och de menar även att denna bear-

betning i sig, utgör en form av analys. I denna uppsats har jag använt mig av ett integrerat 

framställningssätt vid presentationen av resultatet och detta innefattade även att jag i linje med 

Miles & Hubermans (1994) resonemang bearbetade mitt datamaterial. Vid den avslutande 

analysen kompletterades Bacchi´s metod och teoretiska ansats med tidigare forskning kring 

föräldrastöd och välfärdsstatsforskning. 

2.2 Urval och datainsamling  

Studien har avgränsats geografiskt till att genomföras i två olika kommuner i Norrbotten. Det 

ursprungliga utvärderingsuppdraget som Länsstyrelsen i Norrbotten önskade få genomfört, 

var avsett för flera studenter och handlade om att undersöka hur föräldrastöd har implemente-

rats i samtliga kommuner i Norrbotten. Av tids och utrymmesskäl i en c- uppsats som denna 

var det inte möjligt att genomföra ett sådant stort uppdrag själv och med anledning av detta 

avgränsades studien inledningsvis till att genomföras i tre kommuner. Min kontaktperson på 
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länsstyrelsen gav mig förslag på några geografiskt utspridda kommuner i länet och föreslog 

även att urvalet gärna kunde göras utifrån att kommuner med olika befolkningsmängd blir 

representerade. Urvalet av kommuner gjordes bland de föreslagna kommunerna och från bör-

jan valdes en mindre, en mellanstor samt en större kommun ut. Den mellanstora kommunen 

valdes senare bort beroende på att jag först hade svårt att få tag på informanter i denna kom-

mun, samt att en inbokad intervjuperson, fick förhinder vid två inplanerade intervjutillfällen. 

 

De kommuner som slutligen kom att ingår i denna studie, var således en mindre samt en större 

kommun i Norrbotten. Detta val gjordes med avsikt att möjliggöra för att eventuella jämförel-

ser mellan två olika kommuner, som skiljer sig åt angående befolkningsmängd, skulle kunna 

genomföras. Utifrån min förförståelse antog jag att förutsättningarna och svårigheterna med 

att arbeta med föräldrastödsfrågor kunde skilja sig åt runt om i länet och att dessa skillnader 

kunde vara särskilt påtagliga om en stor kommun jämförs med en liten kommun. Vid urvalet 

av intervjupersoner har jag följt Miles & Huberman (1994) rekommendation om att sträva 

efter att försöka finna några av de informationsrikaste källorna. 

 

Urvalet av fem av de totalt sex informanter som medverkar i studien, har gjorts bland föräld-

rastödsaktörer i en större samt en mindre kommun i Norrbotten. Till skillnad från de fem för-

sta har den sjätte informanten som valts ut, inte valts utifrån att denne specifikt arbetar med 

föräldrastödsfrågor i Norrbotten. Då denna informant arbetar med föräldrastödsfrågor inom 

sin organisation både på nationell nivå samt i norra Sverige, kommer även Norrbotten att in-

kluderas i detta. När det gäller två av de informanter som valdes ut i respektive kommun, val-

des dessa ut bland olika personer som arbetar med föräldrastöd på en strategisk nivå i respek-

tive kommun. Då jag även ville få med ett mera verksamhetsnära perspektiv från respektive 

kommun, har även två olika informanter valts ut bland personer som arbetar i föräldrastödjan-

de verksamheter. Redan vid inledandet av min studie förstod jag att landstinget var en viktig 

föräldrastödsaktör och med anledning av detta valdes landstinget ut som en organisation som 

jag ville ha med i min undersökning. Vid informativa samtal med olika föräldrastödsaktörer 

som jag hade vid studiens inledning, fick jag beskrivet för mig att landstinget, eller för att 

vara mer exakt, primärvårdens mödra- och barnhälsovård ses som en viktig föräldrastödsaktör 

i samhället. Personerna som jag talade med i informativt syfte uttryckte även att primärvår-



17 

 

dens mödra- och barnhälsovård är att betrakta som en viktig samhällsaktör när det gäller att 

erbjuda alla föräldrar föräldrastöd. Jag fick även beskrivet för mig att denna verksamhet an-

svarar över barnens hälsovård fram tills de börjar skolan och att kommunens skolhälsovård tar 

över vid denna tidpunkt. Således valdes informanten som representerar landstinget ut bland 

personer inom Norrbottens läns landsting som på något sätt arbetar med föräldrastödsfrågor. I 

samhället finns ett flertal olika organisationer som erbjuder föräldrastöd och med anledning 

av att jag var intresserad av att komplettera mina kommun - och landstingsperspektiv fann jag 

det lämpligt att även ta med ett ”icke myndighets” perspektiv i studien. Därav valdes den sjät-

te informanten ut bland personer som på något sätt arbetar med föräldrastöd i en organisation 

som inte är någon form av myndighet. Min avsikt med att intervjua föräldrastödsaktörer som 

representerar skilda organisations perspektiv, var dels att möjliggöra för att resultatet skulle 

komma att innehålla mer nyanserade beskrivningar och dels att jämförelser mellan de olika 

perspektiven skulle kunna ske. 

 

Angående urvalen av de två första intervjupersonerna gjordes dessa två på samma sätt. De två 

informanterna som valdes var personer som jag utifrån min förförståelse, antog skulle kunna 

ge en samlad bild av det lokala föräldrastödsarbete som bedrivs i respektive kommun. Båda 

dessa informanter kontaktades först via telefon. Inledningsvis presenterade jag då mig själv 

och syftet med studien. Efter att intervjupersonerna sagt att de ville vara med i studien kom vi 

överens om en tid som passade dem. Vid det första samtalet med dessa informanter frågade 

jag även om tillåtelse att få spela in den kommande intervjun, vilket de båda godkände. I 

samband med att jag bokade in intervjuer med de två första informanterna föreslog jag även 

att jag kan skicka de ett informationsbrev (Bilaga 2), som de kunde ta del av innan intervjun. 

Vid de fyra andra tillfällena omformulerades informationsbrevet (Bilaga 3), och jag skickade 

då istället ut informationen först, för att ringa upp de inom några dagar och fråga om de var 

intresserade av att delta i studien. I samband med att jag ringde upp dessa fyra inter-

vjupersoner, frågade jag även om de godkände att intervjun bandades. Då en av informanterna 

gav uttryck för att inte vilja detta respekterades detta, och vid denna intervju skrevs anteck-

ningar av svaren istället. Denna informant hade jag även samtalat med i informativt syfte vid 

ett tidigare tillfälle och även vid detta tillfälle diskuterade vi kring de olika teman som inter-

vjuguiden innehåller. Även om avsaknaden av bandinspelning försvårade sammanställnings - 

och kodningsprocessen något, bedömer jag att då jag talade med informanten vid två tillfällen 
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möjliggjorde detta för att även denne informants perspektiv blivit korrekt återgivet i min upp-

sats. Urvalet av de två personerna som arbetar i föräldrastödjande verksamhet gjordes utifrån 

att dessa antogs ha god insikt kring det förebyggande selektiva föräldrastödet i sin kommun. 

Utifrån min förförståelse antog jag att, då dessa informanter i sitt dagliga arbete möter föräld-

rar som redan har fått problem i föräldraskapet, är det möjligt att anta att deras utsagor kring 

behovet av föräldrastöd kan innehålla än mer detaljerade uttryck. Angående urvalet av lands-

tingsrepresentanten gjordes detta beroende på att denna person utifrån min förförståelse an-

togs kunna ge en god bild av det tidiga föräldrastödet som erbjuds av primärvården. Urvalet 

av den personen som representerar frivillig organisationen gjordes utifrån att en person som 

jag kontaktade inom denna organisation föreslog och rekommenderade mig att kontakta den 

informant som senare kom att medverka i studien. 

 

Då fem av de tillfrågade informanterna godkände att intervjun spelades in, har fem av de to-

talt sex intervjuerna bandats. Studiens empiriska data har samlats in vid sex skilda intervju-

tillfällen med olika personer som på något sätt arbetar med föräldrastödsfrågor eller -insatser. 

Tiden som respektive intervju tog i anspråk varierade mycket. Den kortaste intervjun genom-

fördes på fyrtio minuter och den längsta intervjun pågick i cirka en timme och trettio minuter. 

De fyra andra intervjuerna pågick under mellan fyrtiofem minuter och en timme och en kvart. 

Två av intervjuerna har genomförts i ett kontorsrum på intervjupersonens arbetsplats, medans 

fyra har genomförts via telefon. Ljudupptagningen vid telefonintervjuerna skedde genom att 

jag använde mig av högtalarfunktionen på min telefon, vilket underlättade inspelningen av 

dessa intervjuer, samt möjliggjorde att jag kunde föra lite anteckningar även under dessa in-

tervjuer. Under intervjuerna har jag utgått ifrån en semistrukturerad intervjuguide med mesta-

dels öppna frågor. Angående utformningen av mina intervjufrågor i relation till att den ur-

sprungliga idén om att skriva om föräldrastöd kommer från Länsstyrelsen i Norrbotten, vill 

jag understryka att det är jag själv som har skrivit frågorna som ställdes till informanterna, 

samt formulerat studiens olika frågeställningar. Däremot har jag strävat efter att belysa olika 

aspekter vid implementeringsprocessen av föräldrastöd utifrån olika kommuners, organisatio-

ners och aktörers perspektiv, med en förhoppning om att uppsatsen ska kunna användas som 

diskussionsunderlag vid kommunernas fortsatta implementeringsarbete. Även om frågorna i 

intervjuguiden inte ställdes i samma ordningsföljd vid de olika intervjuerna, har jag gått ige-

nom de frågor som intervjuguiden innehöll med alla informanter. Dock ställdes några fler 
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frågor vid de två första intervjuerna. Dessa frågor ställdes inte vid de fyra följande intervjuer-

na eftersom att jag bedömde att dessa kunde strykas helt. Då jag hade valt en mer induktiv 

ansats med min studie, innebar det att jag strävade efter att ge intervjupersonerna tillfälle att 

berätta relativt fritt kring universellt- respektive selektivt föräldrastöd. Beroende på vad in-

formanterna svarat ställdes olika följdfrågor till dem. Ryen (2004) rekommenderar att forska-

ren ska försöka bibehålla kontakten med sina informanter. I min studie har samtliga informan-

ter uttryckt att de önskar att jag kontaktar de om det skulle visa sig att jag har kompletterande 

frågor, och mina informanter har även haft möjlighet att kontakta mig via email om de själva 

önskat tillägga någonting. 

2.3 Etik 

Med avsikt att skydda personer som deltar i humanistiska och samhällsvetenskapliga intervju-

studier har Vetenskapsrådet ställt upp fyra forskningsetiska principer. Dessa huvudkrav är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa etis-

ka principer är framtagna för att följas i forskningssammanhang, och de är även lämpliga att 

förhålla sig till vid genomförande av studentuppsatser, där intervjustudier ingår (codex.vr.se 

2011). Även om min bedömning är att min studie inte är av särskilt känslig karaktär, har jag 

genom hela uppsatsens genomförande tagit hänsyn till och följt de fyra huvudkraven. Jag har 

även informerat intervjupersonerna om att de fyra forskningsetiska principerna finns, vad des-

sa innebär och att jag kommer att följa dessa. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera de som deltar i studien om vad som är syftet med den aktuella forskningen, samt att 

deltagandet är frivilligt och att informanten när som helst kan välja att avbryta sin medverkan 

eller avstå från att besvara någon fråga om de önskar (codex.vr.se 2011). Detta har beaktats då 

jag redan vid den första telefonkontakten med informanterna berättade om syftet med min 

studie och att den skrivs inom ramen för universitetsstudier (C- uppsats i sociologi) och även 

att den skrivs på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten. Samtliga intervjupersoner har sam-

tyckt till att delta i studien och samtliga har även fått ett informationsbrev (Bilaga 2-3) med 

information om vad som gäller vid deras medverkan i studien. Dessa brev innehöll dels den 

information som redan givits tidigare och dels mer detaljerad information kring studien och 

hur det insamlade materialet kommer att användas och hanteras (Bilaga 2-3). Brevet skicka-

des till informanterna via email för att de skulle kunna ta del av informationen innan den in-

planerade intervjun genomfördes. 
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Samtyckeskravet handlar om att personerna som deltar i studien själv ska få bestämma över 

sin medverkan. Personerna som medverkar ska få bestämma kring vilka villkor de deltar och 

om någon väljer att avbryta sin medverkan i studien ska inte det leda till några negativa följ-

der (codex.vr.se 2011). Samtliga informanter har i informationsbrevet informerats om att det 

är frivilligt att delta och om att de har rätt att avbryta sin medverkan i studien om de så öns-

kar. I brevet gavs även information kring att de kan avstå från att besvara frågor om de så vill. 

Samtyckeskravet har beaktats då alla informanter har gett sitt samtycke till att delta i denna c-

uppsats. Vidare har jag lämnat min email adress till alla informanter för att de lätt skulle kun-

na kontakta mig om de ångrat sig och inte längre önskar vara med. En av informanterna har 

efter eget önskemål, givits möjlighet att läsa och kommentera innehållet i de delar av uppsat-

sen som berör denne, innan uppsatsen publicerades. 

 

Med konfidentialitetskravet menas att forskaren ska sträva efter att ge informanterna största 

möjliga anonymitet och även att denne ska ansvara för att det insamlade intervjumaterialet 

hanteras varsamt så att inte någon obehörig kan få tillgång till detta (codex.vr.se 2011). Ge-

nom hela uppsats processen har jag verkligen strävat efter att ge mina informanter största 

möjliga anonymitet. Medans en av informanterna uttryckte att det inte var nödvändigt för 

denne att vara anonym, var det samtidigt en del av mina intervjupersoner som gav uttryck för 

att de önskade vara anonyma. Med anledning av detta har jag valt att skydda alla mina infor-

manters identitet genom att inte namnge de olika kommunerna, personerna och deras befatt-

ningar. Vilket jag även finner vara ett lämpligt framställningssätt och även om jag själv upp-

lever att informanternas utsagor inte är av känslig karaktär, är jag medveten om att mina in-

formanter kan ha en annan uppfattning. Därav anser jag att det är bra att låta dessa uppgifter 

vara konfidentiella. När det gäller mitt arbetsmaterial, som fältanteckningar och bandinspel-

ningar och intervjuutskrifter har dessa hanterats och förvarats säkert hemma hos mig så att 

ingen obehörig ska kunna ta del av detta. Då inspelningarna var färdigtranskriberade har även 

innehållet på samtliga band raderats. Vidare har fältanteckningarna samt de transkriberade 

intervjuutskrifterna förstörts då uppsatsen blivit klar och dessa inte längre behövdes. Nyttjan-

dekravet innebär att det material som insamlas endast får användas i forskningssyfte och alltså 

inte komma att nyttjas vid något kommersiellt eller annat icke vetenskapligt ändamål. Vidare 

handlar kravet även om att olika personuppgifter som samlats in vid undersökningen, inte får 

nyttjas till beslut angående åtgärder som påverkar den enskilde, utan att den enskilde indivi-
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den själv godkänt detta (codex.vr.se 2011). Angående nyttjandekravet har materialet insamlats 

för att endast användas till min c-uppsats. Informanterna har informerats om detta, och om att 

den färdiga uppsatsen kommer att överlämnas till Länsstyrelsen i Norrbotten samt publiceras 

på internet. 

2.4 Reliabilitet  

Ejvegård (2003) menar att en studies reliabilitet handlar om dess tillförlitlighet och även om 

användbarheten av materialet. Enligt Trost (2005) förutsätter detta traditionella sätt att se på 

reliabilitet att det finns ett stabilt och statiskt förhållande. Trost (2005) beskriver istället att 

med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv är utgångspunkten att vi hela tiden är delta-

gande i processen och att det då är rimligt att förvänta sig olika resultat vid skilda tillfällen. 

Trost (2005) menar att konstans behandlar tidsaspekten i begreppet reliabilitet och förutsätter 

att det undersökta fenomenet inte förändras över tid. Vid kvalitativa studier är forskaren ofta 

intresserad av att studera olika förändringar (Trost 2005). Trost (2005) anser då att konstans 

inte är lika aktuellt vid kvalitativa studier som det är i kvantitativa studier. För att uppnå en 

högre reliabilitet finns det enligt Ryen (2004) olika åtgärder som denne rekommenderar fors-

karen att genomföra. De förslag som Ryen (2004) ger är exempelvis att forskaren bör spela in 

alla intervjuer på band. Detta var någonting som jag gjorde vid fem av de totalt sex intervju-

erna. Vidare kan sägas att jag hade kontakt med den informant, vars intervju inte bandades vid 

två tillfällen. Ryen (2004) anser även att forskaren i rapporten ska redogöra för hur datainsam-

lingen och antecknande har skett, och att forskaren även presenterar större utdrag från sin in-

samlade data. Angående att beskriva procedurerna vid datainsamling och antecknande, fram-

går detta i mitt metodavsnitt. När det gäller presentationen av data, har detta beaktats i min 

uppsats, exempelvis genom att jag låter informanterna själva komma till tals i innehållsrika 

citat. Vidare menar Ejvegård (2003) att hög reliabilitet innefattar att studien ska kunna åter-

upprepas av andra för att även då resultera i samma slutsats. Ryen (2004) menar dock att olika 

forskningstraditioner har sina egna och skilda tolkningar om hur hög reliabilitet kan nås vid 

kvalitativa studier. Ejvegård (2003) argumenterar även för att en studies reliabilitet är beroen-

de av hur tillförlitliga mätinstrument och måttenheter som används. I min studie skulle de 

frågor som intervjuguiden innehåller, kunna liknas vid en slags måttenhet. Vidare kan här 

även nämnas att frågorna som ställts haft en öppen karaktär och det därmed alltid finns en risk 

för att frågorna har uppfattats på olika sätt av informanterna. För att uppnå hög reliabilitet ska 

forskaren genom hela studien sträva efter att skapa en trovärdighet, vilket innebär att ha be-
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lägg för sina slutsatser, och att dessa även ska vara rimliga. (Ejvegård 2003). Reliabilitet är 

alltid svårare att uppnå vid kvalitativa undersökningar, dock har jag i syfte att underlätta för 

läsaren att följa den genomförda undersökningsprocessen, strävat efter att denna ska vara 

transparent. 

2.5 Validitet 

Enligt Ejvegård (2003) handlar validitet om att forskaren mäter det denne avser att mäta. 

Trost (2005) menar att begreppet validitet har lite olika innebörd beroende på om det är en 

kvalitativ eller kvantitativ studie som avses, och att det är felaktigt att försöka applicera och 

använda den kvantitativa betydelsen av validitet vid genomförandet av en kvalitativ studie. 

Angående validitet menar däremot Trost (2005) att det är av stor vikt att forskaren i en kva-

litativ studie genomför intervjuer och datainsamling på ett sådant vis att data blir relevanta, 

trovärdiga och överensstämmer med verkligheten. Denna studie syftar till att undersöka hur 

olika föräldrastödsaktörer beskriver sina upplevelser kring implementering av föräldrastöd i 

sin organisation och även de tankar, idéer och erfarenheter som de har kring detta och av vil-

ket behov av föräldrastödsinsatser som de upplever finns. Angående validiteten i min studie 

anser jag att jag har strävat efter att den empiri som presenteras i uppsatsen ska vara relevant i 

förhållande till mitt syfte och frågeställningar. Vidare då det gäller trovärdigheten och san-

ningshalten i den empiri som presenteras och analyseras, är det mina informanters berättelser 

som återges. Min upplevelse var att några av mina informanter tvekade och var lite extra ef-

tertänksamma när de besvarade frågor kring behovet av föräldrastöd och att en del av svaren 

innehöll en viss politisk korrekthet, vilket i sig är intressant att studera. Avslutningsvis kan 

sägas att jag i denna uppsats har för avsikt att analysera mina informanters utsagor som utsa-

gor och inte som sanna ”verklighetsbeskrivningar”. 

2.6 Disposition 

I kapitel 1 presenterades studiens sociologiska problemställning, syfte och frågeställningar. I 

det inledande kapitlet redogjordes även för denna studies avgränsningar och definitioner av 

begreppen föräldrastöd, implementering och policy. I kapitel 2 redogör jag för studiens meto-

dologiska utgångspunkt, urval och tillvägagångssätt. I detta kapitel diskuteras även etik, relia-

bilitet och validitet. I kapitel tre redogör jag för studiens teoretiska referensram, som består av 

Carol Lee Bacchi´s (1999) ”What´s the problem?”- ansats och tidigare forskning kring för-

äldrastöd samt välfärdsstatsforskning. För att underlätta läsningen av denna studie, följer här 
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en mer detaljerad beskrivning över hur undersökningsdelarna i kapitel 4 - 6 är disponerade. I 

samtliga undersökningsdelar avser jag att med hjälp av Bacchi´s (1999) ”What´s the pro-

blem?” – ansats belysa hur föräldrastödsaktörerna problematiserar, det vill säga vad infor-

manterna lyfter fram som ”problem” i föräldrastödsfrågan. Min avsikt är även att belysa vilka 

antaganden som uttrycks i samband med dessa problematiseringar. I kapitel 4 (undersök-

ningsdel 1) beskrivs det universella föräldrastödet utifrån både ett kommun- och landstings-

perspektiv. Här ges inledningsvis en kort beskrivning av vilka gruppbaserade föräldrastödsin-

satser på den universella nivån som kommunerna och landstinget erbjuder i respektive kom-

mun. I avsnitt 4.1 avser jag att belysa hur den aktör som representerar landstinget problemati-

serar, det vill säga vad denne informant lyfter fram som ”problem” kring föräldrastöd och 

vilka antaganden som denne samtidigt ger uttryck för. Landstingsperspektivet kommer endast 

att belysas i detta avsnitt och det är även enbart landstingsperspektivet som jag avser att bely-

sa i detta avsnitt. Det är informantens tankar, idéer och erfarenheter kring föräldrastödet inom 

mödra- och barnhälsovården i Norrbotten som jag här avser att beskriva. 

 

Avsnitt 4.2 innehåller inledningsvis en sammanfattad beskrivning av vad Familjeverkstan är. 

Här avser jag att belysa implementeringsarbetet av Familjeverkstan utifrån hur de båda kom-

munrepresentanterna som på strategisk nivå arbetar med föräldrastödsfrågor i den mindre re-

spektive den större kommunen beskrivit det. Avsnitt 4.3 inleds med en sammanfattad be-

skrivning av vad Örebro preventionsprogram (ÖPP) är. Därefter avser jag att belysa imple-

menteringsarbetet av ÖPP utifrån hur de båda kommunrepresentanterna som på strategisk 

nivå arbetar med föräldrastödsfrågor i den mindre respektive den större kommunen beskrivit 

det. I avsnitt 4.4 avser jag sedan att belysa hur dessa kommunrepresentanter i de undersökta 

kommunerna talar kring behovet av Familjeverkstan och ÖPP, utifrån tre teman: föräldrars 

olikhet, sociala nätverk och föräldrakunskaper. Mitt fokus är att främst belysa vilka problema-

tiseringar, det vill säga vad informanterna lyfter fram som ”problem” som framträder samt 

vilka antaganden som följer av problematiseringarna. Under avsnitt 4.5 avser jag att belysa 

hur de två kommunrepresentanterna problematiserar kring olika samhällsförändringar och 

andra kulturers syn på barn och barnuppfostran. Och i avsnitt 4.6 avser jag att belysa hur 

kommunrepresentanten i den större kommunen problematiserar själva konstruktionen av för-

äldrastöd som ett ”samhällsproblem” och vilka antaganden denne samtidigt uttrycker. Under 
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avsnitt 4.7 finns en sammanfattande kapiteldiskussion som behandlar det universella föräldra-

stödet. 

 

I Kapitel 5 (undersökningsdel 2) belyses det selektiva föräldrastödet, företrädesvis utifrån det 

verksamhetsnära kommunperspektivet. I avsnitt 5.1 ges en kort beskrivning av vilka förebyg-

gande föräldrastödsinsatser på den selektiva nivån, som kommunerna erbjuder i form av 

gruppverksamhet i respektive kommun. Under detta avsnitt avser jag även att belysa hur Ko-

metprogrammen skiljer sig från det universella föräldrastödet (undersökning 1), därefter följer 

en sammanfattad beskrivning av vad Kometprogrammen är. Under avsnitt 5.2 avser jag att 

främst belysa hur de två aktörerna som representerar det verksamhetsnära perspektivet beskri-

ver implementeringen av föräldrakometprogrammen i sin kommun. Utsagor från de två in-

formanterna som arbetar med föräldrastödsfrågor på strategisk nivå kommer även att ingå i 

detta avsnitt. Vid de tillfällen jag avser att belysa även deras utsagor kring implementerings-

arbetet, kommer detta att anges. I avsnittet avser jag även att belysa vilka problematiseringar 

och antaganden kring implementeringen som utkristalliserade sig ur informanternas berättel-

ser. I avsnitt 5.3 avser jag att belysa hur de båda aktörerna som representerar det verksamhets-

nära perspektivet i respektive kommun beskriver behovet av kometprogrammen. Under av-

snitt 5.4 avser jag att belysa hur informanten som representerar det verksamhetsnära perspek-

tivet i den större kommunen problematiserar kring förändrade samhällsvärden, normer och 

föräldrarnas självinsikt, samt vilka antaganden kring detta som denne informant samtidigt ger 

uttryck för. I avsnitt 5.5 finns en sammanfattande kapiteldiskussion behandlar det selektiva 

föräldrastödet. 

 

I kapitel 6 avser jag att presentera ett föräldrastödsperspektiv utifrån hur en aktör inom en 

frivilligorganisation beskriver och problematiserar, det vill säga vad informanten lyfter fram 

som problem i föräldrastödsfrågan och vilka antaganden som denne samtidigt ger uttryck för. 

I detta kapitel är det endast frivilligorganisationens perspektiv som belyses. I avsnitt 6.1 avser 

jag att belysa hur informanten problematiserar kring att nå de särskilt utsatta barnen och för-

äldrarna och vilka antaganden som denne informant uttrycker i samband med det. Under av-

snitt 6.2 avser jag att belysa hur informanten som representerar frivillig organisationen be-

skriver dels vikten av att samverka med kommuner och landsting och dels beskriver föräldra-
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stödsarbete utifrån en av deras arbetsmetoder som handlar om påverkansarbete. Här har jag 

även för avsikt att belysa vilka problematiseringar och antaganden som framträdde i infor-

mantens utsagor. Efter undersökningsdelarna följer en avslutande diskussion i kapitel 7. Av-

slutningsvis redogör jag för mina referenser och internetkällor i kapitel 8 och slutligen har jag 

i kapital 9 bifogat fyra bilagor som innehåller de intervjuguider och informationsbrev som 

använts vid denna intervjuundersökning. 
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3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras den teoretiskt tvärvetenskapliga referensramen som denna studie 

vilar på. Med följande citat avser jag att belysa en tankemodell för hur det ”sociologiska per-

spektivet” genomgående kommer att studeras och lyftas fram i denna studie: 

”Sociologin lär oss att det vi anser vara naturligt, oundvikligt, gott och sant inte behöver 

vara just på det viset; det som ter sig som självklart i vårt liv påverkas i hög grad av historis-

ka och sociala krafter”(Giddens 2007:23). 

3.1 What´s the problem? - the construction of policy problems 

I policy forskaren Carol Lee Bacchi’s, bok ”Women, policy and politics” – the construction of 

policy problems (1999), presenteras en ny sorts approach till att genomföra policystudier. 

Bacchi (1999) utmanar de traditionellt mer accepterade sätten att närma sig olika policy frå-

gor, då tidigare policystudier vanligtvis har syftat till att undersöka vilka förmodade sociala 

problem som finns, undersöker Bacchi istället hur dessa ”samhällsproblem” har blivit kon-

struerade. Carol menar vidare att just skapandet av olika samhällsproblem är en central akti-

vitet vid politisk styrning av samhället. Bacchi har utvecklat en metod för politisk analys som 

hon benämner ”What´s the problem?”, vilken även är lämplig för denna studie. Carol driver 

tesen att politisk styrning handlar om problemformulering och inte om problem i sig. Enligt 

henne finns det inga ”färdiga” problem att lösa ”där ute” i ”verkligheten”. Det som Bacchi 

(1999) undersökt i sina policystudier, är vilka argument som ligger bakom de kategoriseringar 

som görs, samt dess effekter eller konsekvenser i policyskapandet. Bacchi (1999:1, min över-

sättning) hävdar att: ”Hur vi uppfattar eller tänker på något kommer att påverka vad vi tycker 

borde göras åt det” och ”att det i varje politiskt förslag ingår en explicit eller implicit dia-

gnos av "problemet", som [hon kallar] en problem representation”. Bacchi menar vidare att: 

"I varje postulerade "lösning" har det byggts in en viss representation av vad problemet är, 

och det är dessa föreställningar och deras konsekvenser som vi måste diskutera”(Bacchi 

1999:21, min översättning). Metodens utgångspunkt innefattar: ”en noggrann analys av ob-

jekt som gör den politiska agendan för att se hur konstruktionen eller representation av dessa 

frågor begränsar vad som talas om som möjligt eller önskvärt, och som omöjligt eller inte 

önskvärt”(Bacchi 1999:3, min översättning). I Bacchi´s ”What´s the problem?”- ansats beto-

nas: ”hur särskilda representationer eller tolkningar alltid leder till konsekvenser, och att 
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dessa följder har effekter på människors liv, effekter som måste kommenteras och bedömas” 

(Bacchi 1999:54, min översättning). 

 

Bacchi (1999:3) refererar även till Rob Watts (1993/4: 116) och enligt hennes återgivning av 

Watts utgångspunkt, argumenterar Watts för att regeringars interventioner påverkar hur män-

niskor lever sina liv, dels genom att sända en mängd indirekta budskap och dels genom att låta 

olika expertgrupper komma till tals. Bacchi (1999:3) menar då att av detta följer att: 

”Det finns ett behov av att analysera ett brett spektrum av olika sociala institutioner som 

uppmuntrar människor att internalisera sina svårigheter, eller att agera på sätt som gör mer 

direkt tillsyn överflödig. Detta indirekta utövande av kontroll, vilket ibland benämns som "go-

vernmentality", riktar uppmärksamheten till de processer där ämnen blivit konstruerade i 

policys på ett sådant sätt att de blir självreglerande” (anm. min översättning). 

För att undersöka vad som ligger bakom ett policyförslag, utifrån Bacchi´s ” What´s the pro-

blem?” approach uppmuntras forskaren att analytiskt reflektera över den övergripande beskaf-

fenheten i olika politiska initiativ, vad dessa innehåller? och vad de på samma gång uteläm-

nar? Vidare finns det enligt Bacchi (1999:2, utifrån min översättning samt viss omformule-

ring) en rad frågor som då kan ställas, exempelvis: 

 Hur har problemet konstruerats (Hur representeras problemet)? 

 Vilka antaganden innehåller problematiseringen? 

 Vilka är de konsekvenser/effekter som följer av den aktuella problematiseringen? 

 Vad lämnas oproblematiserat? 

Med hjälp av Carol Lee Bacchi´s teoretiska ansats har jag vidareutvecklat mitt syfte och mina 

frågeställningar och avser att undersöka hur mina informanter konstruerar föräldrastöd som ett 

”problem”, samt vilka antaganden de har kring problematiseringen? Samt vilka konsekven-

ser/effekter som följer av den aktuella problematiseringen? 
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3.2 Tidigare forskning  

3.2.1 Välfärdsstatsforskning 

I välfärdstater som Sverige har staten spelat en avgörande roll i att utjämna de orättvisor och 

brister i jämlikhet som finns i samhället. Att erbjuda barnfamiljer barnbidrag och familjestöd 

har varit ett sätt att försöka minska de negativa effekterna som oundvikligen följer av mark-

nadsförhållandena. Vidare är välfärdssystemen i Sverige universellt uppbyggda vilket innebär 

att alla har rätt till välfärd när man behöver den, oavsett vilken inkomst eller förmögenhet 

invånaren har (Giddens 2007) och (Lundberg & Åmark 2001). 

 

Historikern Anders Berge (1995) har i sin studie, ”Medborgarrätt och egenansvar” undersökt 

de sociala försäkringarnas normativa innehåll, under åren 1901-1935, vilket var tiden för när 

det moderna välfärdssamhället grundlades. Han menar att när den svenska staten initierade 

organiseringen av de sociala försäkringarna, vid förra seklets början, var målet inte enbart att 

skapa en ekonomisk stödform. Berge (1995) menar att den sociala organiseringen som påbör-

jades under 1900- talets början, samtidigt var ett sätt för staten, att via samhällets välfärdsin-

stitutioner förmedla normer samt konstruera kontakter mellan stat och samhällsmedlemmar. 

Berge anser att staten med hög prioritet och stor konsekvens såg social politik som ett upp-

fostringsprojekt. Han menar även att de sociala försäkringarna genom sina positiva och nega-

tiva incitament, gav uttryck för en sann dygdekatalog, vilken även sammanfattade statens för-

väntningar på alla som kom i kontakt med försäkringarna. Berge argumenterar för att tanken 

med uppfostringsstrategin i de sociala försäkringarna inte i första hand, handlade om att styra 

genom att: ”lägga livet till rätta” (Berge 1995:7) för samhällsmedborgarna. 

 

Det som Berge istället hävdar är att de som utformade de första socialförsäkringarna, däremot 

fokuserade på detaljer kring hur de olika välfärdsinstitutionerna skulle konstrueras. Historie-

forskaren menar vidare att staten utgick ifrån att det var tillräckligt att institutionerna fanns 

till, för att ha: ”en normativ påverkan på alla som kom i kontakt med dem” (Berge 1995:8). 

Vilket han menar föranledde staten att prioritera arbetet med att: ”lägga institutionerna till 

rätta” (Berge 1995:7 f). Införandet av det statsfinansierade moderskapsunderstödet från år 

1931, var en del av statens social hygieniska arbete, i samband med barnsbörd. Moderskaps-
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understödet skulle användas till barnmorskevård samt möjliggöra för att även mindre bemed-

lade kvinnor skulle kunna få vård på förlossningsanstalt. Detta understöd syftade till att mins-

ka ohälsan bland de sämst ställda kvinnorna och deras barn. Statens teknik för normgivning 

var i detta fall inte att spela på individens drift att undvika ”obehag”, genom att byta förmåner 

mot motprestationer och inte heller att använda hot om bestraffning eller moderering genom 

kostnader. Tvärtom erbjöds moderskapsunderstödet istället villkorslöst och enligt Berge kom 

organiseringen av moderskapsunderstödet att utgöra en ny form av normgivning. Berge menar 

att det här handlade om att verka för normuppfyllelse, genom att uppmuntra och hjälpa denna 

målgrupp att bete sig på ett visst sätt. Det skedde genom att ekonomiska hinder för vårdinsat-

ser togs bort och att en kontakt med sjukkassa skapades. Ingen individuell prestationsuppfölj-

ning fodrades av lagen och vad kvinnan till sist gjorde i fråga om vård och hygien var upp till 

henne själv. Berge (1995:52), belyser detta med ett citat från RT (1931, proposition nr 75, s. 

117), ”Meningen är att underlätta tillgången till sådan vård men bibehålla avgörandet hos 

kvinnan själv”. Vidare kom Berge (1995) fram till att moderskapsunderstödets tillkomst visar 

på att staten var kapabla att fokusera sin strävan till att påverka samhällsmoralen på nya vis 

och samtidigt skapade staten även nya former av relationer till samhällsmedlemmarna. 

 

Avslutningsvis lyfter Berge (1995:141) fram den normativa frågan ytterligare genom att refe-

rera till B, Rothstein (1994) och dennes huvudtitel ”Vad bör staten göra?” Berge (1995:141) 

menar då att: ”de som försöker klargöra denna fråga har skäl att sätta sig in i hur den svens-

ka staten besvarade den, när de sociala försäkringarna grundlades i vårt land”. Trots att var-

ken Berges (1995) studie eller denna studie syftar till att besvara denna normativa fråga, 

kommer jag att återkomma till denna intressanta frågeställning i min avslutande diskussion. 

3.2.2 Forskning om föräldrastöd 

Vid Lunds universitet har Ann-Christine Hallberg (2006) har skrivit en avhandling ”Parental 

support in a changing society”. Hallbergs avhandling fokuserar på att undersöka det direkta 

föräldrastödet, med hjälp av internationell och svensk forskning kring vikten och effekten av 

olika former av sådant stöd. Avhandlingens syfte var att belysa aspekter på föräldrastöd i 

Sverige från ett föräldra- och personalperspektiv i relation till samhällsutvecklingen och ett 

förändrat hälsoproblempanorama. Studien genomfördes utifrån en form av diskursanalys. 

Hallbergs (2006) avhandling består av sammanlagt fyra delar. Den första studien i Hallbergs 
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avhandling syftade till att synliggöra huvudlinjerna i den svenska barnhälsovårdens utveck-

ling över tid. Utifrån en litteraturstudie av ett urval av texter och offentliga dokument rörande 

barnhälsovården från 1930-talet fram till tidpunkten då studien genomfördes, identifierade 

Hallberg (2006: 41, viss omarbetning) fyra perioder i barnhälsovårdens utveckling: 

1. 1930- tal och 40-tal (hygien och ordning) var barnreformernas tid, vid denna period var 

barnhälsovårdens främsta uppgift, parallellt med att kontrollera barnets utveckling, att in-

formera samt utbilda mödrarna. 

2.  1950-tal och 60-tal (profylax och optimism) under denna tid kom mer generella insatser i 

form av förebyggande arbete och vaccinationsprogram att ges. Fokuset under denna tids-

period var att bevaka barnens hälsotillstånd, i syfte att identifiera risker samt att upptäcka 

avvikelser samt handikapp var den primära uppgiften. 

3. 1970-tal och 80-tal (sviktande nätverk och omsorg) var insatserna dels generella i form av 

hälsofrämjande arbete, föräldrautbildning och hälsovård för förskolebarn och dels selek-

tiva, i form av identifikation av hälsorelaterade och sociala riskgrupper. Barnhälsovårdens 

arbete kom även mer och mer att handla om att bevaka föräldrarnas skötsel av barnen. 

Typiskt för denna tidsperiod var även att föräldrarna skulle ges stöd i syfte att själva kun-

na hantera sina problem. 

4. 1990-tal och 2000-tal (kostnadseffektivitet och nedrustning). Under denna tidsperiod kom 

arbetet istället att utgå ifrån ett vidare perspektiv, genom att se på barnets omgivning och 

familjen som helhet, och under denna tidsperiod kom barnhälsovården att definieras som 

en välfärdsinrättning, vars syfte är att stärka både föräldrarnas självförtroende och kom-

petens. 

Under de två första perioderna, det vill säga under 1930-tal och 1940-tal samt 1950 och 1960-

tal, dominerade ett kollektivt ansvar för barns hälsa. Barns hälsa och välbefinnande ansågs 

vara en uppgift för samhället. Även under den tredje undersökta perioden som var 1970-tal 

och 1980-tal, noterades detta kollektiva ansvar även om införandet av en föräldrautbildning 

gjorde att ansvaret alltmer tillskrevs föräldrarna. Från och med period fyra, det vill säga under 

1990-tal och 2000-tal, ses hälsa som en individuell resurs som det är den enskilda individens 

ansvar att sköta, och barnhälsovårdens uppgift blir då att påverka föräldrarna samt stödja en 

hälsosam livsstil. Barnhälsovården får även en expertroll och ska finnas tillgängliga när för-

äldrarna själva söker stöd. 
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4. Undersökning 1: Universellt föräldrastöd 

I detta kapitel kommer olika universella föräldrastödsinsatser som erbjuds av landstinget och 

kommunerna att presenteras. De föräldrastödsinsatser som presenteras här, var de insatser 

som de tre informanterna själva definierade som universellt föräldrastöd inom sin organisa-

tion. I de undersökta kommunerna erbjuds de universella föräldrastödsinsatser som finns till 

alla föräldrar i förebyggande syfte. I den mindre kommunen erbjuds föräldrarna tre olika för-

äldrastödsinsatser på den universella nivån. Det föräldrastöd som erbjuds inom mödra- och 

barnavårdscentralens regi, består i den mindre kommunen av en lokal samverkansmodell som 

riktar sig till alla blivande föräldrar och fram tills barnen de blir sex år gamla. I detta erbju-

dande kombineras den sedvanliga föräldrastödsutbildningen med föräldragruppträffar då bar-

net är tre år och föräldrastödjande samtal erbjuds även vid två olika tillfällen. Vidare erbjuds 

även två olika strukturerade föräldrastödsprogram, dessa är Familjeverkstan för föräldrar till 

barn mellan tre och tolv år samt ÖPP som erbjuds till föräldrar med barn i åldrarna tretton till 

sexton år. Även i den större kommunen erbjuds föräldrarna tre olika föräldrastödsinsatser på 

den universella nivån, som vänder sig till alla föräldrar, en av dessa är den sedvanliga för-

äldrautbildningen inom mödra- och barnhälsovårdens regi, vilken erbjuds till blivande föräld-

rar och fram tills barnet blivit 1- 1,5 år. Föräldrarna i den större kommunen erbjuds även att 

delta vid en föräldraträff när barnet är två år. Vidare erbjuds även Familjeverkstan för föräld-

rar till barn mellan tre och elva år samt ÖPP som erbjuds till föräldrar med barn i åldrarna 

tretton till sexton år. 

 

Både informanten som representerar landstinget och informanterna som representerar kom-

munperspektiven betonar att föräldrastödet på den universella nivån är till för alla föräldrar, 

vilket jag avser att belysa med följande citat: ”Den universella nivån riktar ju sig till alla, 

alla i en klass, alla föräldrar på en skola, alla föräldrar som har fått barn… det är inte kopp-

lat till problem egentligen…” (Kommunrepresentant i den större kommunen). 

 

4.1 Föräldrastöd inom mödra- och barnhälsovården 

Den föräldrautbildning som erbjuds inom primärvårdens mödra- och barnhälsovård, är en 

form av föräldrastödsinsats som erbjuds i form av så kallade ”öppna” föräldrautbildnings 

grupper. Med detta menas att föräldrautbildningen skiljer sig från den så kallade strukturera-
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de föräldrastödsmodellen. Den svenska föräldrautbildningens förankring och stora utbred-

ning, har sin grund i 1979 års riksdagsbeslut gällande föräldrautbildningsgrupper. Då beslu-

tade riksdagen att mödra- och barnhälsovården är skyldiga att erbjuda alla blivande och ny-

blivna föräldrar att delta i föräldrautbildningsgrupper. Deltagandet ska vara frivilligt och rik-

tar sig till båda föräldrarna (Varför har vi föräldragrupper på MHV och BHV? 2010). 

 

Informanten som representerar landstingsperspektivet berättade att alla föräldrar i Norrbotten 

erbjuds en likvärdig föräldrautbildning, dock uttryckte informanten att detta erbjudande ser 

lite olika ut på olika vårdcentraler i Norrbotten. Det är exempelvis skillnad i antalet träffar 

som föräldrarna erbjuds. Denne informant uttryckte vidare utifrån sin förförståelse av proble-

met, att erbjudandet av föräldrautbildning anpassas utifrån de olika verksamheternas förutsätt-

ningar. Informanten exemplifierar detta genom att beskriva att i glesbygdskommuner med få 

barn kan det bli nödvändigt att genomföra speciallösningar. Informanten problematiserade 

vidare kring att föräldrarna i Norrbotten inte erbjuds lika många föräldrautbildningsträffar. 

Och utifrån sin förförståelse kring problemet uttryckte denne att detta vanligtvis kan förklaras 

utifrån det faktum att: ”det sjuka alltid går före det friska” i vårdcentralernas prioriteringar, då 

besparingar och neddragningar behöver genomföras. Informanten förtydligade detta med att 

berätta att mödra- och barnhälsovårdens föräldrautbildning därmed är det första som priorite-

ras bort eller minskas vid eventuella neddragningar på vårdcentralerna. 

 

Utifrån sin erfarenhet av föräldrautbildningen, betonade informanten att föräldrautbildningen 

som erbjuds av mödra- och barnhälsovården fyller en viktig funktion angående att främja för-

äldrarnas sociala nätverk och att det tidiga föräldrastödet som erbjud inom dennes organisa-

tion, även syftar till att ge föräldrarna en stadig grund. Informanten uttryckte särskilt att det är 

viktigt att föräldrarna får träffa andra föräldrar som är i samma skede i livet, det vill säga, bli-

vande respektive nyblivna föräldrar. 

”Få träffa andra föräldrar och se att barn är olika och att det finns flera olika sätt att lösa 

saker och ting på, det vill säga, det finns inte bara en sanning”. (Landstingsrepresentant). 

Informanten berättade att föräldrarna erbjuds att ta del av föräldrautbildningen från och med 

slutet av graviditeten fram tills barnet är cirka 1- 1,5 år. Vilket informanten även utifrån sin 

erfarenhet beskriver som lämpligt, eftersom att det vanligtvis är under den tiden som någon av 
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föräldrarna är föräldraledig med sitt barn. Informanten motiverar detta vidare med att utifrån 

sin förförståelse berätta att föräldrarna förmodligen inte har tid att gå på regelbundna träffar 

som anordnas under dagtid, efter föräldraledigheten, då båda föräldrarna vanligtvis börjat ar-

beta igen. Informanten berättade även att det förekommer att extra träffar anordnas vid två 

och/eller tre- års ålder i några av Norrbottens kommuner. Informanten berättade vidare att det 

ibland kan finnas möjlighet för föräldrarna att få låna en lokal på vårdcentralen för ytterligare 

föräldraträffar, som anordnas av föräldrarna själva. 

 

Utifrån sin erfarenhet och förförståelse av föräldrars behov av föräldrastöd, uttryckte infor-

manten att då både föräldrar och barn är olika är det viktigt att föräldrautbildningen utgår ifrån 

föräldrarnas behov och att det även ska vara föräldrarna som till största del ska få styra vad 

som diskuteras vid föräldragruppträffarna. Informanten betonade att det föräldrastöd som er-

bjuds av mödra- och barnhälsovården är helt frivilligt, och att det är större delen av alla för-

äldrar som tar emot detta erbjudande. Detta följdes av att informanten uttryckte ett antagande 

om att de flesta föräldrar har förtroende för mödra- och barnhälsovården och att det är viktigt 

att denna verksamhet även fortsättningsvis är utformad för att kunna nå de flesta föräldrarna. 

Vilket jag avser att belysa med informantens egna ord: 

”Även om mvc och bvc är helt frivilligt, når vi de allra flesta föräldrarna[---]det finns ett 

grundmurat förtroende för mvc och bvc[---]Vi är politiskt och religiöst neutrala och ej bara 

till för den ena eller den andra”(Landstingsrepresentant). 

År 2002 fick folkhälsoinstitutet i regeringsuppdrag att samla in, analysera och sprida kunskap 

om hur föräldrastöd ska utformas för att ”göra verklig nytta”. I folkhälsoinstitutets rapport 

”Nya verktyg för föräldrar” (2004) rekommenderades det att barnhälsovården skulle byta ut 

den så kallade ”öppna” föräldragruppsmodellen och ersätta den med en strukturerad föräldra-

gruppsmodell med inriktning på samspelsträning, det vill säga insatser som syftar till att öka 

antalet barn som utvecklar en så kallad ”trygg anknytning”. Senare i regeringens betänkande 

”Föräldrastöd- en vinst för alla” (SOU 2008:131) blev rekommendationen gällande barnhäl-

sovårdens föräldrastödsinsatser, lite friare. Där rekommenderades istället att de öppna föräld-

rastödsgrupperna skulle minska i omfattning och då ersättas av en strukturerad föräldra-

gruppsmodell med inriktning på samspelsträning. 
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Informanten uttryckte vid ett flertal tillfällen att 1979 år riksdagsbeslut om att mödra- och 

barnhälsovården ska erbjuda alla blivande och nyblivna föräldrar att delta i föräldrautbild-

ningsgrupper fortfarande gäller. Min tolkning av denna utsaga är att informanten uttryckte att 

föräldrautbildningen fortfarande behövs. Informanten berättade vidare att det endast finns en 

vårdcentral i Norrbotten där samspelsträning erbjuds till föräldrarna. När jag frågade infor-

manten om det fanns några tankar inom dennes organisation om att utveckla det befintliga 

föräldrastödet, genom att erbjuda alla föräldrarna föräldrastöd i form av strukturerade föräld-

rastödsgrupper, gav informanten uttryck för att det inte fanns sådana planer i dagsläget. I an-

slutning till detta svar uttryckte informanten även att denne inte ansåg att olika manualbasera-

de metoder bör erbjudas till alla föräldrar i förebyggande syfte. Informanten påtalade vid ett 

flertal tillfällen att dennes uppfattning är att metoderna däremot kan vara lämpliga att använ-

da, i de fall där det finns uppmärksammade problem. Informantens problematiseringar kring 

att införa manualbaserade föräldrastödsprogram handlade till stor del om att denne uttryckte 

att det inte är lämpligt att erbjuda sådana program till alla föräldrar i den generella verksam-

het som bedrivs inom primärvården. Jag avser att belysa detta med informantens egna ord: 

”När det gäller att föra in metoder… är det bra att sådana finns om det finns något problem, 

men bvc/mvc är till för alla… vilket inte metoderna är”(Landstingsrepresentant). 

Det som informanten problematiserade, det vill säga lyfte fram som ”problem”, i citatet ovan, 

handlade om att erbjuda manualbaserade föräldrastödsprogram på den universella nivån till 

alla föräldrar. Informanten gav utifrån sin förförståelse uttryck för att de metoder som tilläm-

pas i många strukturerade föräldrastödsprogram inte är tillräckligt beprövade än, angående att 

ge effekter på föräldrar och barn som inte har några problem, för att det ska finnas skäl till att 

erbjuda dessa till alla föräldrar i förebyggande syfte. Informanten gav även utifrån sin förförs-

tåelse uttryck för ett antagande om att det kan ”göra mer skada än nytta” att föräldrar som 

redan har en välfungerande relation till sitt barn, börjar interagera med sitt barn utifrån anvis-

ningar som finns i en manual. Ett antagande som informanten samtidigt gav uttryck för var att 

oavsett barnets ålder kommer det att reagera på att föräldrarna inte beter sig på sitt naturliga 

sätt. Vidare gav informanten även uttryck för att dennes uppfattning är att föräldra- barn rela-

tionen är oerhört privat, och även att redan välfungerande relationer mellan föräldrar och barn 

inte ska störas i onödan. Vidare problematiserar informanten även kring att den utbildning av 

personalen som krävs för att organisationer ska kunna erbjuda olika manualbaserade föräldra-

stödsprogram är väldigt kostsam. Angående vikten av att barnen får en så kallad ”trygg an-
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knytning”, berättade informanten vidare att barnets anknytning, ändå är någonting som hela 

tiden hålls under uppsikt. Informanten berättar att personalen bevakar hur föräldrarna samspe-

lar med sitt barn, och då problem uppmärksammas ger personalen istället individuellt stöd till 

de föräldrarna. Informanten betonade vid ett flertal tillfällen att dennes ståndpunkt är att de 

allra flesta föräldrar är fullt kompetenta som föräldrar. Informanten berättade utifrån sin erfa-

renhet att många föräldrar efterfrågar expertråd, vilket denne uttryckte att personalen vid mö-

dra- och barnhälsovården ska bistå med när föräldrarna själva uttrycker att de vill ha detta. 

Informanten utryckte att det beror på att personalen kan ge råd utifrån en bred erfarenhetsbas, 

då de i sin yrkesroll möter många olika föräldrar och barn. Avslutningsvis gav informanten 

även uttryck för att en stor del av föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården handlar 

om att stärka föräldrarna i sin föräldraroll, med informantens egna ord avser jag att belysa att 

denna gav uttryck för att det är viktigt att få föräldrarna att känna att de duger som de är: ”vik-

tigt att de känner att de är good enough som föräldrar”(Landstingsrepresentant). 

4.2 Implementering av Familjeverkstan  

Familjeverkstan är framtaget av Statens folkhälsoinstitut och började användas i Sverige år 

2008. Familjeverkstan är ämnad för att erbjudas i studiecirkelform, vilka olika studieförbund 

anordnar i samarbete med kommunerna. Metoden som används utvecklades i syfte att nå ut 

till alla föräldrar och studiecirkel materialet riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 

tre till tolv år, det vill säga, inte enbart till de som upplever att de har problem i sitt föräldra-

skap (www.fhi.se 2011). Statens folkhälsoinstitut marknadsför Familjeverkstan tillsammans 

med följande frågeställning: ”Hur kan man förebygga konflikter och utveckla goda relationer 

mellan föräldrar och barn?”. Familjeverkstan syftar till att först få föräldrarna att reflektera 

kring sitt eget beteende som förälder, för att sedan testa andra vägar. Familjeverkstan består 

av totalt åtta korta filmer, som skildrar teman som rutiner, positiv kommunikation, umgänge, 

gränssättning och jämställdhet vid vardagliga situationer i familjelivet. Varje film är tänkt att 

fungera som ett diskussionsunderlag, utan att presentera några färdiga svar. Tanken är istället 

att svaren ska komma fram vid gruppdiskussioner. Efter varje träff får föräldrarna i uppgift att 

arbeta med praktiska övningar hemma. Hittills finns Familjeverkstan filmerna översatta samt 

textade på sex olika språk. Förutom den svenska språkversionen, finns Familjeverkstan mate-

rialet på arabiska, somaliska, farsi, kurdiska samt finska, vilket kan tolkas som ett samhälleligt 

uttryck för att det främst är föräldrar från dessa nationer som behöver nås. Enligt folkhälsoin-

stitutet är det många föräldrar som efterfrågar föräldrastöd och de menar att det visat sig att 

http://www.fhi.se/
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enkla självlärande underlag kan ge goda effekter. Folkhälsoinstitutet argumenterar även för att 

erbjudande om strukturerade föräldragrupper är kostnadseffektivt, i syfte att erhålla hälsovins-

ter (www.fhi.se 2011). 

 

Inledningsvis avser jag att citera en informant, då denne återger föräldrarnas typiska utvärde-

ringar av Familjeverkstan, med detta syftar jag till att belysa många informanters typiska utta-

lande kring vad Familjeverkstan kan betyda för många föräldrar: 

”det är otroligt uppskattat det här… just att få träffa andra och få… känna att man inte är 

ensam och man får höra hur andra har löst olika saker och så där”.(Kommunrepresentant i 

den större kommunen).  

Angående implementeringen av Familjeverkstan uttryckte informanten i den större kommu-

nen att de inte lyckats nå ut med familjeverkstan i önskad omfattning än.  Även informanten i 

den mindre kommunen uttryckte att denne skulle vilja nå ut med Familjeverkstan till fler för-

äldrar. De två kommunrepresentanternas svar skiljde sig även åt och problemen kring imple-

menteringen uttrycktes på olika vis. Informanten i den större kommunen problematiserade 

främst utifrån målet om att på lång sikt få en effekt på den totala folkhälsan. Denne gav ut-

tryck för att denne vill nå ut till många fler föräldrar än vad som görs idag. För att mer exakt 

kunna återge vad informanten i den större kommunen, avsåg med att nå ut till många och för 

att belysa informantens erfarenheter och antaganden kring svårigheterna med att implemente-

ra Familjeverkstan, har jag valt att beskriva det med hjälp av två detaljrika citat: 

”Men Familjeverkstan… där skulle jag tycka det skulle vara jättekul om man kunde säga att 

i… kör vi tjugo cirklar varje år… och så kanske det är åtta- tio personer i varje cirkel, det 

vore väl kanon… så är det inte idag…” (Kommunrepresentanten i den större kommunen). 

”De som har gjort det tycker att det är jättebra och tycker att herregud kan vi inte fortsätta 

när de väl… kommit dit men om man ska nå de här stora massorna, kanske man måste göra 

lite… färre träffar[---]det här att få ut människor och gå ut och sätta sig på en studiecirkel tio 

gånger… det är ganska mycket…” (Kommunrepresentant i den större kommunen). 

 

Med dessa två citat ville jag även beskriva att informanten i den större kommunen utifrån sin 

förförståelse antog att en svårighet med att implementera Familjeverkstan handlade om att det 

är svårt att få en stor mängd föräldrar att ta sig tid till att gå på ett flertal studiecirkelträffar. 

http://www.fhi.se/
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Informanten berättar vidare att det var ungefär ett år sedan som kommunen genomförde en 

stor satsning med att utbilda ledare till Familjeverkstan och denne uttryckte även att man får 

ha lite tålamod i implementeringsarbetet. Detta blir mer talande genom att belysa med infor-

mantens egna ord: ”Det tar också tid för sånt här och sätta sig… man måste vara jätteenvis 

och man måste hålla på och folk ska känna igen det…”(Kommunrepresentant i den större 

kommunen). Informanten i den mindre kommunen gav istället uttryck för att deltagandet i 

Familjeverkstan åtminstone varit högre än förväntat. Denne beskrev istället att en generell 

svårighet i kommuner med litet befolkningsunderlag, vanligtvis handlar om att det krävs att 

föräldrarnas intresse för det stöd, som erbjuds blir relativt stort. En annan erfarenhet som den-

ne informant berättade om, var att implementeringen hade försenats med anledning av att det 

tagit lång tid innan de hittade rätt person för uppdraget som studiecirkelledare. Informanten 

betonade även detta, det vill säga, att det är viktigt att hitta ”rätt person” för uppdraget som 

ledare för Familjeverkstan. 

4.3 Implementering av Örebro preventionsprogram  

Metoden som används i ÖPP är framtagen vid Örebro universitet (www.fhi.se 2011). ÖPP 

skiljer sig tydligt från övriga föräldrastödsinsatser, eftersom att det är helt inriktat på att före-

bygga alkohol- och drogbruk hos barn- och ungdomar. Detta sker genom att exempelvis, sko-

lans lärare eller någon annan som genomgått utbildning för att använda ÖPP- manualen, med-

verkar vid några av skolans ordinarie föräldramöten. Tanken med dessa informatörers med-

verkan, är dels att informera föräldrarna om vikten av deras egna förhållningssätt och dels att 

uppmuntra föräldrarna i klassen att göra överenskommelser kring gemensamma förhållnings-

sätt, främst gällande bruk av alkohol (www.fhi.se 2011). 

 

Båda informanterna talar om att de förväntar sig positiva effekter av ÖPP. Däremot lyfter de 

två kommunrepresentanterna fram olika typer av förväntade effekter, vilket jag vill belysa 

med deras egna ord: 

”… Vi kan inte garanterat säga att det hänger ihop men till exempel med ÖPP… att det är så 

utspritt och det har … visat effekt dels att det är färre föräldrar som bjuder sina barn på alko-

hol och sen att siffrorna går ner på konsumtionen…” (Kommunrepresentant i den större 

kommunen). 

http://www.fhi.se/
http://www.fhi.se/
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”Alltså Örebro Preventionsprogram handlar ju om gränssättning och alkohol då egentligen, 

men det har också en effekt på kriminellt beteende så Örebro preventionsprogram körs med 

då i sexan till nian…” (Kommunrepresentant i den mindre kommunen). 

Medan informanten i den större kommunen fokuserar på effekter på alkoholkonsumtionen. 

Väljer informanten i den mindre kommunen att understryka att ÖPP dessutom har en effekt på 

kriminellt beteende. I båda kommunerna upplever jag att de två kommunrepresentanterna var 

väldigt engagerade i ÖPP programmet och att de båda strävar efter att ÖPP ska implementeras 

väl i skolorna. Utifrån min tolkning av de två informanternas utsagor kring implementeringen 

av ÖPP i skolan, har detta arbete dock kommit lite längre i den större kommunen. I den mind-

re kommunen berättar informanten att denne upplevt att det är en svårighet att få lärarna att ta 

på sig ÖPP uppdraget. För att belysa den aktuella situationen i den mindre kommunen citerar 

jag informantens egna ord: 

”Det är meningen att lärarna ska ta det här vid ordinarie föräldramöte då och det här drar 

på i femton minuter… ungefär, det ska vara en naturlig del av föräldramötet men lärarna har 

väl den här inställningen att varför läggs det så mycket på oss ungefär… så det är svårt att få 

delaktighet från lärarkåren just nu [---] min tanke är att det ska gå över till lärarna i alla 

fall” (Kommunrepresentant i den mindre kommunen). 

 

I den större kommunen ger informanten uttryck för att implementeringen av ÖPP i skolorna 

går ungefär som planerat och denne ger inte heller uttryck för att det finns några särskilda 

hinder. För att belysa detta samt återge erfarenheter och antaganden som kommunrepresen-

tanten i den större kommunen berättar om presenteras två citat: 

”Det är mestadels lärarna som håller i ÖPP, i samband med de ordinarie föräldramötena 

men det är även en del elevhälsopersonal och sen har det varit ett krav att alla rektorerna ska 

gå bara för att man ska få en förankring på skolan och att rektorerna också ska driva på job-

bet, att det görs, blir utfört och så där”. (Kommunrepresentant i den större kommunen). 

”… flera lärare har sagt att det är bra och veta att man har något vettigt och säga på föräld-

ramötet och sen att man ser de här behovena… och då vet man att man pratar om det på ett 

sätt som är verksamt… sen är det naturligtvis de som tycker att varför ska vi hålla på och 

prata om såna här grejer överhuvudtaget?… men det är också nåt man trycker på när alla 

har gått utbildningen… att om det ska få någon trovärdighet… tro på det själva… känner de 
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att de inte tror på det då ska de inte göra det för då blir det ingen bra effekt”. (Kommunre-

presentant i den större kommunen). 

Då informanten uttryckte att det är en framgångsfaktor att rektorerna på skolorna genomgått 

ÖPP utbildning och är drivande i implementeringen kan detta liknas vid ett antagande om att 

detta är en förutsättning för att lyckas väl. Vidare betonar informanten i den större kommunen 

att det är viktigt att lärarna själva tror på programmet för att det ska implementeras väl. 

4.4 Föräldrars olikhet, sociala nätverk och föräldrakunskaper 

”Möjliggöra de här mötena kunna stärka och ge verktyg för att alla föräldrar vill sina barns 

bästa men vi har lite olika på fötterna[---]En del kanske det inte alls passar att träffa andra 

föräldrar och diskutera utan man kanske bara pratar med sina kompisar, eller man går in på 

nätet och kollar någonting men det ska ändå finnas möjlighet om man vill”. (Kommunrepre-

sentant i den större kommunen). 

Citatet ovan syftade till att belysa att alla föräldrar i varierande utsträckning antas ha behov av 

att på något sätt inhämta olika föräldrakunskaper och att gruppverksamhet inte passar för alla. 

Angående behovet av att erbjuda Familjeverkstan beskriver de båda informanterna detta på ett 

liknande sätt, en skillnad är dock att informanten i den större kommunen berättar mycket mer 

kring behovet av Familjeverkstan. Informanten i den större kommunen betonar även vikten 

och behovet av att underlätta för föräldrarna att utvidga sina sociala nätverk: 

”… många vill träffa andra föräldrar och diskutera, för det är också många som inte har de 

nätverk, de kanske har sin familj långt borta och så där… och att man kanske får underlätta 

för att ha de här nätverken...” (Kommunrepresentant i den större kommunen). 

Båda informanterna ger uttryck för att det är viktigt att möjliggöra möten, där föräldrar kan 

diskutera föräldrafrågor med varandra. I informanternas utsagor framträdde att det i de båda 

kommunerna fanns tankar och en förhoppning, om att i framtiden även kunna erbjuda föräld-

rarna föräldrastöd i grupp via internet. När informanten i den mindre kommunen talade om 

behovet av Familjeverkstan, problematiserades inte föräldrarnas sociala nätverk i samma ut-

sträckning. Vilket möjligtvis kan tyda på att avsaknaden av sociala nätverk inte har kommit 

att konstrueras som ett lika aktuellt problem i den mindre kommunen. Denne informant ut-

tryckte istället att det kan finnas ett eventuellt behov av Familjeverkstan, i syfte att hjälpa för-
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äldrarna att sätta gränser och kommunicera med sina barn på ett bättre sätt. Vilket belyses 

med informantens egna ord: 

”Gränssättning har man skrivit in också vid tre års kontrollerna att man försöker ta upp med 

föräldrarna… viktigt återkommande kanske att man är tydlig[---] behovet finns hos många 

det här med gränssättning och kommunikation” (Kommunrepresentant i den mindre kommu-

nen). 

Informanten i den mindre kommunen berättade vidare att de för ett antal år sedan uppmärk-

sammade en markant ökning av antalet skadegörelser och ungdomskriminalitet i kommunen. 

Och då individ- och familjeomsorgen senare ville få de berörda ungdomarnas föräldrar att 

samarbeta, upptäckte de att det var en svårighet att nå fram till och få dessa föräldrar att sam-

arbeta. Mot bakgrund av detta kom en del av det föräldrastödjande arbetet i denna kommun 

att syfta till att underlätta för socialförvaltningen att skapa tidiga kontakter med föräldrarna i 

kommunen. Med följande citat syftar jag till att belysa på vilket sätt kommunrepresentanter i 

den mindre kommunen ville förändra den generellt negativa attityden som fanns till att ta 

emot stöd från individ- och familjeomsorgen: ”En bild av att socialtjänsten är en plats som 

man kan vända sig till om man har frågor kring barn och kring barnuppfostran exempel-

vis…”(Mindre kommunen). Informanten berättade att det tidigare inom kommunen funnits 

tankar om att föräldrarna skulle ges information om, och därigenom avdramatisera vad indi-

vid- och familjeomsorgen arbetar med, på föräldramöten. I samband med att informanten i 

den mindre kommunen talade om att de kom till insikt om att det är viktigt att skapa en tidig 

kontakt med föräldrarna i kommunen, synliggjordes en annan svårighet som här belyses med 

informantens egna ord: ”de föräldrar som har problem med sina barn, de är sällan på föräld-

ramöten”. Angående föräldrastödsprogrammet ÖPP ges även detta i samband med ordinarie 

föräldramöten i skolan, och här synliggjordes ett antagande om att det kan vara svårt att nå 

många av de föräldrar som redan har fått problem med sina barn. 

 

I linje med hur Giddens (2007) och Lundberg & Åmark (2001) beskriver att välfärden i Sve-

rige traditionellt sett har organiserats utifrån, att erbjudas generellt till alla medborgare, ger de 

båda informanterna uttryck för att föräldrastödjande insatser är en ”samhällsservice” som 

kommunen ska erbjuda till alla föräldrar. En av informanterna betonar även att det är frivilligt 

om föräldrarna vill ta emot det föräldrastöd som erbjuds. Det ska vara frivilligt men samtidigt 

vill föräldrastödsaktörerna i de båda kommunerna att många fler ska ta del av det universella 
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förebyggande föräldrastödet som finns. I Berges (1995) studie kring införandet av 1913 års 

moderskapsunderstöd, belyses statens dåtida arbete med att påverka samhällsmoralen utifrån 

en underliggande normgivning, som skedde genom att ”uppmuntra och hjälpa” och samtidigt 

”bibehålla avgörandet” hos den enskilde individen. Trots att Berges (1995) forskning behand-

lade ett ekonomiskt stöd och att detta då enbart riktade sig till mindre bemedlade mödrar, är 

min tolkning att olika myndigheters nuvarande erbjudande om frivilligt föräldrastöd har vissa 

beröringspunkter med organiseringen av 1913 års moderskapsunderstöd. Informanten i den 

större kommunen berättar vidare om vad som är tanken med Familjeverkstan och ÖPP och 

varför vilken förälder som helst kan få stöd genom dessa föräldrastödsinsatser, vilket här be-

lyses med informantens egna ord: 

”… utan det är ett erbjudande, att till exempel det här med Familjeverkstan och ÖPP, det är 

ju många som ändå tänker så att man inte ska bjuda sina barn och så här…” (Kommunrepre-

sentant i den större kommunen). 

”Men det blir som ett stöd att man får den här forskningen när det gäller ÖPP… när man får 

den här forskningen presenterad för sig att det har betydelse vad vi gör som föräldrar och allt 

det här som den innehåller… så där tänker jag att det är inga särskilda föräldrar utan det är 

alla föräldrar” (Kommunrepresentant i den större kommunen). 

Denna informants utsagor för mina tankar till Giddens (2007) och Lundberg & Åmark (2001) 

beskrivning av hur den svenska välfärdsstaten strävat efter att erbjuda barnbidrag och familje-

stöd i syfte att förbättra situationen för de som har det sämst i samhället. Även om båda in-

formanterna uttryckte att vilken förälder som helst kan behöva få universellt föräldrastöd, 

tolkar jag det som att informanten i den större kommunen ändå med följade utsaga uttrycker 

ett antagande om att ”alla” föräldrar kanske inte behöver föräldrastöd: ”det är många som 

ändå tänker så” . Utifrån min tolkning framträder här vissa likheter med den svenska statens 

erbjudande om barnbidrag. När det gäller ekonomiska föräldrastödinsatser som barnbidrag, är 

det sannolikt att anta att en underliggande målsättning är att därigenom underlätta situationen 

för ekonomiskt missgynnade familjer. Min tolkning av informantens utsagor blir att även er-

bjudandet om universellt föräldrastöd på ett implicit vis, syftar till att särskilt förbättra situa-

tionen för socialt missgynnade grupper. 
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4.5 Samhällsförändringar och ”kulturchock” 

Utifrån de två kommunrepresentanterna utsagor och motivering av varför alla föräldrar kan 

behöva föräldrastöd beskrivs olika samhällsförändringar som en orsaksförklaring. För att för-

tydliga vilken typ av samhällsförändringar mina informanter talar om, belyses detta med ett 

citat: 

”i övrigt så är det väl vårt nya sätt och leva alltså att behovet finns hos många det här med 

gränssättning och kommunikation det är dator sent på kvällen, mobiltelefoner på dygnet runt 

just sånt gör att det behövs nog i den mest välartade familjen kanske… lite tänk om hur man 

blir smartare som förälder…”(Kommunrepresentant i den mindre kommunen). 

När jag frågade informanterna om det finns föräldrar med särskilt behov av att få föräldrastöd 

i förebyggande syfte varierade informanternas utsagor. I ”den nationella strategin för ett ut-

vecklat föräldrastöd” (2009) anges riktlinjer kring det universella föräldrastödet, och i dessa 

betonas att varken särskilda grupper eller enskilda föräldrar ska pekas ut. Jag upplevde det 

som att informanterna arbetade utifrån dessa riktlinjer och även helst ville undvika att tala om 

att några särskilda föräldrar skulle ha ett större behov. Kommunrepresentanter i de båda 

kommunerna nämner dock att de exempelvis har särskilda föräldrastudiecirklar som riktar sig 

till invandrare. Nedanstående citat syftar till att belysa att informanterna ändå ansåg att det 

kan finnas grupper av föräldrar som kan ha särskilt behov av att få föräldrastöd: 

”Det jag har förstått och det har gått vidare per automatik via andra i kommunen… flyk-

tingarna… de som har kommit hit som har barn som är nästan lite rädda för vad det innebär 

att vara förälder i Sverige, det här de hör ju talas om det här att det är förbjudet med aga och 

allt möjligt så de är nog kanske lite rädda och göra fel… så vuxenskolan har dragit igång nån 

sorts utbildning[---]det är ett eget koncept så det är inte Familjeverkstan men det behovet 

finns hos invandrarfamiljer helt klart, stort behov…”(Kommunrepresentant i den mindre 

kommunen). 

4.6 Konstruktionen av föräldrastöd som ett problem- kan skapa oro 

Kommunrepresentanten i den större kommunen uttryckte utifrån sin förförståelse att en svå-

righet handlar om att en viss försiktighet och balansgång krävs då kommunen marknadsför 

och erbjuder en rad olika föräldrastödsinsatser. Denne informant berättade vidare att det inte 

är helt oproblematiskt att kommunen erbjuder en mängd olika föräldrastödjande insatser, ef-
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tersom att det kan få en del föräldrar att tro att exempelvis Familjeverkstan är någonting som 

alla föräldrar ”behöver” gå för att bli en bra förälder. Detta blir mest talande med informan-

tens egna ord: 

”Man måste vara jättemedveten också när man går ut som kommun… så att man inte säger 

så här är det och så här ska ni göra[---] Att inte skapa en osäkerhet hos föräldrarna… för det 

kan också om man säger att det finns massor med föräldrastöd… då kanske (föräldrarna) tror 

att jag kan inte själv om inte jag går en kurs liksom[---] det är jätteviktigt att det är ingenting 

som att man måste ha gått en kurs för att bli en bra förälder så är det ju 

inte”(Kommunrepresentant i den större kommunen). 

4.7 Sammanfattande kapiteldiskussion 

Med hjälp av Carol Lee Bacchi´s (1999) ”What´s the problem?”- ansats har jag undersökt hur 

mina informanter problematiserar kring det universella föräldrastödet och funnit att både in-

formanten som representerar landstingsperspektivet och de två informanterna som represente-

rar det strategiska kommunperspektivet har en samstämmig syn angående att det finns ett be-

hov av att erbjuda föräldrarna universella föräldrastödsinsatser. Däremot uttryckte informan-

terna i landsting respektive kommun skilda antaganden kring varför alla föräldrar bör erbju-

das stöd. Detta speglade sig i strukturen för de insatser som erbjuds. Medan landstinget erbju-

der föräldrastödsinsatser i form av ”öppna” föräldragrupper, där föräldrarna till största del ska 

få styra innehållet, utgick båda de föräldrastödsinsatser som kommunerna erbjöd ifrån en 

strukturerad föräldragruppsmodell, vilket innefattar att de är mer styrda i sitt innehåll. Det 

blev tydligt att det fanns ett samband mellan, hur informanterna problematiserade och vilka 

insatser som deras organisation för närvarande erbjuder eller planerar att erbjuda i framtiden. 

Det visade sig även att det fanns skillnader i hur kommun representanterna i den mindre och 

den större kommunen problematiserade kring implementeringen av Familjeverkstan och ÖPP. 

I den mindre kommunen problematiserades främst att då befolkningsunderlaget är lågt kan det 

vara svårigheter med att få ihop det antal deltagare som förutsätts vid genomförandet av Fa-

miljeverkstan cirklar. Och gällande ÖPP problematiserade informanten främst kring att det 

fanns svårigheter med att få lärarna delaktiga i implementeringen av ÖPP på skolorna. Ett 

annat tema som synliggjordes i den mindre kommunen var att det universella föräldrastödet 

där även syftade till att minska omfattningen av kriminellt beteende bland ungdomar. I den 
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större kommunen problematiserade informanten mer kring föräldrarnas eventuella avsaknad 

av sociala nätverk och ungdomarnas alkoholkonsumtion. 

 

Vidare synliggjordes att då de tre olika universella föräldrastödsinsatserna föräldrautbildning, 

Familjeverkstan och ÖPP, erbjuds i olika sammanhang och verksamheter, har detta även be-

tydelse vid implementeringen och angående hur många föräldrar som nås av respektive insats. 

Föräldrautbildningen är den av de undersökta insatserna som når flest föräldrar, vilket kan 

tolkas utifrån att mödra- och barnhälsovården som organisation har en väldigt hög legitimitet i 

samhället. ÖPP upptar endast cirka femton minuter, och ges i samband med ordinarie föräld-

ramöten på skolorna, vilket möjliggör för att många föräldrar på ett naturligt sätt kan ta del av 

denna föräldrastödsform. Familjeverkstan erbjuds i studiecirkelform av studieförbundet vux-

enskolan, och är den universella föräldrastödsinsats som de båda kommunerna hade svårast 

att få många föräldrar intresserade av. Antaganden som utkristalliserade sig kring det låga 

intresset av Familjeverkstan var att det är många föräldrar som upplever det för tidskrävande 

att gå studiecirklar och även att gruppverksamhet inte intresserar alla. Utifrån min tolkning av 

om det kan finnas något underliggande budskap i informanternas utsagor tolkar jag det som 

att Familjeverkstan och ÖPP underförstått syftar till att fler föräldrar ska ta till sig önskvärda 

referensramar kring barnuppfostran. Utifrån hur Familjeverkstan är upplagt tolkar jag det som 

att detta manualbaserade program syftar till att föräldrarna både ska kunna hjälpa sig själv och 

varandra i att tänka ”rätt”. Denna tolkning gör jag utifrån mina informanters utsagor och det 

faktum att Familjeverkstan materialet behandlar olika aspekter av barnuppfostran och då varje 

tema efterföljs av gruppdiskussioner och individuella hemuppgifter. Utifrån min tolkning av 

de båda informanternas utsagor kring fenomenet universellt förebyggande föräldrastöd fram-

träder den första problem representationen: Många föräldrars sociala nätverk kan vara otill-

räckliga, föräldrar kan behöva hjälp med barnuppfostran, samt barn och ungdomars alkohol-

bruk. I den mindre kommunen var även kriminellt beteende något som informanten problema-

tiserade. Antaganden: Många föräldrar vill och behöver träffa andra föräldrar för att diskutera 

föräldrafrågor, många föräldrar behöver få bekräftelse i sin föräldraroll och föräldrarna behö-

ver även erbjudas ”verktyg” som kan hjälpa dem att utveckla ett positivare föräldraskap. Samt 

att en del föräldrar bjuder sina ungdomar på alkohol och behöver få stöd genom att delges 

forskningsresultat kring att deras förhållningssätt till alkohol har betydelse för ungdomarnas 

alkoholbruk. Den andra problem representationen: Olika samhällsförändringar har gjort det 



45 

 

svårare att vara förälder och vissa kulturers syn på barn och barnuppfostran stämmer inte 

överens med det synsätt som finns i Sverige. Antaganden: Många föräldrar behöver hjälp med 

hur dem ska sätta gränser för sina barn och många som kommer från andra kulturer kan behö-

va socialiseras in i det ”svenska föräldraskapet”. 
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5. Undersökning 2: Selektivt föräldrastöd 

Här i studiens andra undersökningsdel kommer de selektiva föräldrastödsinsatser som kom-

munerna erbjuder föräldrarna i förebyggande syfte att presenteras och studeras. I detta kapitel 

avser jag att främst belysa det selektiva föräldrastödet utifrån det verksamhetsnära perspekti-

vet. Vid denna undersökning är det en aktör i en mindre samt en aktör i en större kommun 

som kom att representera det verksamhetsnära perspektivet. Dock avser jag att komplettera 

deras perspektiv vid några tillfällen, genom att även belysa det selektiva föräldrastödet utifrån 

hur de som arbetar med föräldrastödsfrågor på strategisk nivå i respektive kommun har be-

skrivit det. Då jag avser att belysa deras utsagor kring det selektiva föräldrastödet kommer 

detta att anges. De föräldrastödsinsatser som presenteras här, var föräldrastödsinsatser som de 

två verksamhetsnära representanterna i respektive kommun själva arbetade med. I den mindre 

kommunen är det Tonårskomet som erbjuds föräldrarna på den selektiva nivån, denna föräld-

rastödsinsats riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna tolv till arton år, som har stött på pro-

blem i föräldraskapet. Det lokala utbudet på den selektiva nivån i den större kommunen be-

står av två Kometprogram, varav det ena är Föräldrakomet för föräldrar med barn i åldrarna 

tre till elva år, och det andra är Tonårskomet som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 

tolv till arton år. 

5.1 Komet 3-12 år och Tonårskomet 12- 18 år 

Genom att återge en utsaga från en person som arbetar med föräldrastödsfrågor på strategisk 

nivå i den större kommunen, avser jag att belysa mina informanters typiska sätt att beskriva 

Kometprogrammen på: 

”Det är väl kanske Komet som man tänker på när man tänker på att fånga upp de här som 

man pratar om att man såg redan på dagis att det skulle gå åt skogen för den där killen och… 

det är kanske de barnen man hoppas på att kunna fånga upp med Komet… och att vi inte ska 

behöva säga så, så himla mycket mer för det är ju bara hemskt när personalen… när man inte 

har kunnat erbjuda någonting eller kunnat fånga upp de tidigare”(Kommunrepresentant i den 

större kommunen). 

Citat ovan syftar även till att belysa en typisk övergripande beskrivning av vad kommunerna 

vill uppnå genom att erbjuda Kometprogrammet. Utifrån folkhälsoinstitutets beskrivning är 

Komet en KOmmunikationsMETod som från grunden har tagits fram i Nordamerika vid So-
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cial Learning Centre i Oregon. Kometprogrammen har sedan anpassats till svenska förhållan-

den, då det utvecklats vidare vid Preventionscentrum i Stockholm. Föräldrakomet för de yng-

re barnen är avsett för föräldrar med barn i åldern 3 till 12 år, som har:” utagerande beteen-

den, är svåra att få kontakt med, har koncentrationssvårigheter eller dåliga kamratrelatio-

ner” (www.fhi.se 2011). Motsvarigheten för de äldre barnens föräldrar kallas ”Tonårskomet” 

och detta utbildningsprogram syftar även till att minska bråk och konflikter kring datoran-

vändning, alkohol, droger, skolk och annan aktuell problematik. Tonårskomet riktar sig till 

föräldrar som har barn mellan 12 och 18 år (www.kometprogrammet.se 2011). 

 

Utifrån mina informanters beskrivningar framgår det att de båda Kometprogrammen är manu-

albaserade och att de erbjuds i form av strukturerade föräldrastödsgrupper. Med följande Citat 

avser jag att återge ett typiskt exempel för hur de båda aktörerna som representerar det verk-

samhetsnära perspektivet, på ett mera klargörande vis beskriver vilka kriterier som ska vara 

uppfyllda för att föräldrarna ska få gå Komet samt för att belysa att även Komet ges i före-

byggande syfte: 

”Grunden är att barnen ska uppvisa ganska stora (bråk-) och trotsbeteenden för att man ska 

gå Komet… det är som det som är grunden[---]att man ska ha ganska stora… problem hem-

ma, att det någonstans påverkar familjelivet, det är där vi ska jobba[---]det är den definitio-

nen man gör nånstans och tanken är egentligen att om det finns de indikationerna så kan det 

utveckla sig till någonting annat”(Aktör i den större kommunen). 

Med citatet ovan avser jag att belysa att Kometprogrammen skiljer sig något från de univer-

sella föräldrastödsinsatserna som beskrevs tidigare i undersökningsdel ett. En skillnad är att 

medan de tidigare beskrivna universella föräldrastödsinsatserna har alla föräldrar som mål-

grupp, riktar sig Kometprogrammen i första hand till de föräldrar som redan har fått problem i 

föräldraskapet. 

5.2 Implementering av Kometprogrammen 

Båda informanterna som representerar det verksamhetsnära perspektivet betonade att delta-

gandet sker helt frivilligt och att det är föräldrarna själva som anmäler sitt intresse. De båda 

informanterna som själva arbetar med Kometprogram, berättade vidare att det förekommit att 

även föräldrar som inte uppfyller kriterierna anmäler sitt intresse för att gå ett Kometprogram. 

http://www.fhi.se/
http://www.kometprogrammet.se/
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Med citaten nedan avser jag att belysa hur informanterna som arbetar med Kometprogram 

motiverar förfarandet med att erbjuda alla föräldrar, trots att det egentligen inte är för alla: 

”… Vilken förälder som helst kan anmäla sitt intresse… sen gallrar vi vem som har… får gå 

och inte… på det sättet kan man väl ändå säga att det är riktat… generellt men ändå får inte 

alla gå”(Aktör i mindre kommunen). 

”… men det man menar är att man inte ska peka ut folk…”(Aktör i den större kommunen). 

Vid ett flertal tillfällen uttryckte båda aktörerna att de verkligen tyckte om programmets upp-

lägg, informanternas typiska uttalanden och omdömen kring Komet var exempelvis att det var 

”så genialt” och ”helt klockrent”. I den mindre kommunen erbjuds enbart Tonårskomet och 

detta program är även relativt nyuppstartat där. Vid intervjutillfället hade endast två Tonårs-

kometutbildningar genomförts i den mindre kommunen. I den större kommunen erbjuds båda 

kometprogrammen. Komet har även erbjudits under lite längre tid i den större kommunen och 

de har även genomfört fler föräldrakometutbildningar. Informanten i den större kommunen 

talar om att det finns en stor efterfrågan av Komet hos föräldrarna i kommunen och att det 

även finns föräldrar som väntar i kö, på att få gå ett Kometprogram. Vid mina intervjuer be-

rättade olika informanter att det vanligtvis är exempelvis en pedagog eller socionom som har 

ett kometledaruppdrag vid sidan om sitt ordinarie arbete.  I båda de undersökta kommunerna 

uttryckte, inte bara de två informanterna som själva arbetar med att leda kometprogram, utan 

även de två informanterna som arbetar med föräldrastödsfrågor på strategisk nivå i respektive 

kommun, att en svårighet i implementeringsarbetet handlar om att de som leder kometpro-

grammen ska ges tillräcklig arbetstid för uppdraget som kometledare. Detta typiska uttalade 

har jag valt att belysa med en av informanternas egna ord: 

”… hitta formerna… hur man ska kunna få in det här i en ordinarie verksamheten? det är det 

hela tiden[---]det är ett ganska omfattande uppdrag att driva… tonårskomet kurser eller ut-

bildningar för föräldrarna och då måste man få en realistisk arbetsbörda i övrigt… för an-

nars blir det inte hållbart”(Kommunrepresentant i den större kommunen). 

Angående implementeringen av Kometprogrammet i den mindre kommunen ger informanten 

uttryck för att deras problem snarare handlar om att få ihop tillräckligt många intresserade 

föräldrar för att kunna starta upp föräldragrupper i önskad omfattning. Efter denna problema-

tisering följer ett antagande, vilket synliggjordes då denna informant gav uttryck för att sam-

verkansarbete med närliggande kommuner kan vara nödvändigt för att lyckas väl med imple-
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menteringen. I den mindre kommunen var det inte enbart den informanten som representerar 

det verksamhetsnära perspektivet som talade om samverkansarbete som en viktig förutsätt-

ning för att föräldrastödsinsatser skulle kunna implementeras. Vikten av samverkansarbete 

betonades även av den informanten som arbetar med föräldrastödsfrågor på strategisk nivå i 

den mindre kommunen. Informanterna i den mindre kommunen beskrev även att de lyckats 

skapa olika samverkansformer vid implementeringen av både det universella och det selektiva 

föräldrastödet. Detta framträdde som ett typiskt uttryck i den mindre kommunen, vilket jag 

avser att här belysa med en av dessa informanters egna ord: 

”Det här är nog den lilla kommunens fördelar… att det går att skapa samarbeten lite med 

hjälp från personkännedom från början…”(Kommunrepresentant i den mindre kommunen). 

Angående behovet av att erbjuda Kometprogram utifrån det verksamhetsnära perspektivet, 

tolkar jag det som att både informanten i den mindre kommunen och informanten i den större 

kommunen i sina berättelser kom att uttrycka att de ser ett stort behov och att många fler för-

äldrar än de som genomgått ett Kometprogram skulle behöva ta emot en föräldrastödjandein-

sats. Dessa två citat av hur informanten i den mindre kommunen utifrån sin erfarenhet berättar 

om det upplevda behovet, beskriver ett typiskt uttryck. 

”Det ser vi när vi gör barnvårdsutredningar… sen är det ju en annan sak… att kunna motive-

ra föräldrarna att… ta emot föräldrastödjande insatser[---]… vi ser ett stort behov”.(Aktör i 

den mindre kommunen). 

”… många föräldrar kan behöva hjälp med att bemöta sina barn… sen kan ju graden av (dys-

funktion?) hos barnen variera väldigt mycket men … föräldrarna skulle komma långt och bar-

nen skulle må mycket bättre om… föräldrarna fick föräldrastödjande insatser” (Aktör i den 

mindre kommunen). 

Informanten som representerar det verksamhetsnära perspektivet i den mindre kommunen, 

berättade vidare att denne önskade att kommunen skulle utöka det lokala föräldrastödsutbu-

det. Informantens förhoppningar syftade då främst på att de även skulle kunna erbjuda det 

Kometprogram som riktar sig till de yngre barnens föräldrar i framtiden. Informanten uttryck-

te även utifrån sin erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar att denne ser ett lokalt be-

hov av att implementera Föräldrakomet för föräldrar med yngre barn. Detta avser jag att bely-

sa med informantens egna ord: 
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”Småbarnsåren är ju så otroligt viktiga och där läggs grunden, när dem kommer upp till ton-

åren då är det… då har mycket vatten hunnit rinna under broarna redan”(Aktör i den mindre 

kommunen). 

Jag tolkar det som att informanten även gav uttryck för ett antagande om att tidiga föräldra-

stödsinsatser skulle kunna minska behovet av senare insatser. 

5.3 Behovet av Kometprogrammen  

Både aktören som representerar det verksamhetsnära perspektivet i den mindre och aktören 

som representerar det verksamhetsnära perspektivet i den större kommunen svarade att det 

inte fanns någon särskild grupp av föräldrar som de ansåg hade större behov av att få föräldra-

stöd. Informanten i den mindre kommunen uppgav dock att föräldrar som har barn med någon 

form av diagnos hade ett stort behov av föräldrastöd. För att belysa hur aktören i den mindre 

kommunen svarade på denna fråga har jag valt att citera dennes egna ord: 

”... alltså det är supersvårt och säga särskilt, det är svårt att göra en sån form av… absolut 

föräldrar som har barn med diagnoser, adhd och såna saker… behöver ju få mycket stöd dels 

i hur de… alltså kunskap också i hur de ska hantera sina barn …”(Aktör i den mindre kom-

munen). 

Angående att aktören svarade att föräldrar med barn som har olika diagnoser är en grupp av 

föräldrar som kan behöva särskilt stöd, betyder inte detta nödvändigtvis att aktören menade att 

dessa föräldrar har ett särskilt behov av att gå ett Kometprogram. Då frågan inte ställdes på ett 

sådant vis att jag med säkerhet kan säga att det var Kometprogram som aktören avsåg. För-

utom detta uttryckte aktören i den mindre kommunen att det var svårt att säga att några sär-

skilda föräldrar skulle ha särskilt behov av föräldrastöd. Aktören i den större kommunen vida-

reutvecklade detta, då denne argumenterade för att det kan vara vilken förälder som helst som 

kan behöva gå en föräldrakometutbildning och denne betonade även att föräldrarnas socio-

ekonomiska situation inte har någon betydelse. Vilket jag avser att belysa med aktörens egna 

ord: 

”Det är högutbildade och det är lågutbildade och alla där emellan, alltså föräldrar som sö-

ker hjälp och stöd… rent vad man har för socioekonomisk situation spelar egentligen ingen 

roll, det är själva föräldraskapet som…”(Aktör i den större kommunen). 
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Båda informanterna som representerar det verksamhetsnära perspektivet svarade på i stort sett 

samma antal frågor. Dock kom intervjun med aktören som representerar den större kommu-

nen att uppgå till ungefär dubbelt så lång tid som intervjun med motsvarande aktör i den 

mindre kommunen. Medans aktören i den mindre kommunen med undantag av det som tidi-

gare belystes ovan, inte utryckte fler problematiseringar eller antaganden kring behovet av 

föräldrastöd, berättade aktören i den större kommunen mer kring sina antaganden och erfa-

renheter. Då jag även fortsättningsvis i följande avsnitt avser att belysa behovet av Kometpro-

grammen kommer det fortsättningsvis i denna undersökning, enbart att vara aktören i den 

större kommunen som jag avser när jag talar om aktören eller informanten. 

5.4 Samhällsvärden och föräldrars insikt 

När aktören i den större kommunen problematiserade kring behovet av Kometprogrammen 

uttryckte denne olika antaganden som till stor del beskrev olika samhällsfaktorer och sam-

hällsförändringar. Denna aktör gav exempelvis uttryck för att det finns olika samhällsnormer i 

dagens samhälle som kan göra det svårare att vara förälder idag. Informanten uttryckte exem-

pelvis att dagens föräldrar tvingas till att göra många fler val. Informanten berättade vidare att 

olika samhällsfaktorer, i sin tur kan leda till att fler föräldrar har behov av att få stöd i sin för-

äldraroll idag än tidigare. De samhällsnormer som informanten problematiserade handlade 

dels om att denne uttryckte att det numera finns föreställningar i samhället om att vi helst bör 

både konsumera mycket och att, både de vuxna och barnen helst ska ha många aktiviteter. I 

samband med att aktören berättade vidare om problemen med dessa samhällsnormer, kom 

denne även att ge uttryck för att många föräldrar som upplever att de har ett stressigt familje-

liv, kan behöva reflektera över varför de lever som de gör? Och även att fråga sig hur viktigt 

det är att leva upp till de i samhället rådande konsumtions- och aktivitetsnormerna och om det 

är detta som de värdesätter mest. Angående att leva upp till samhällsnormen som handlar om 

att vara en aktiv familj problematiseras det av informanten som en möjlig stressfaktor, som i 

sin tur antas vara en anledning till att det finns ett större behov av föräldrastödjande insatser 

idag. 

”det finns… många faktorer som på nåt sätt markerar om jag är en bra förälder[---] att folk 

uppfattar det så… vi ska gärna ha mycket aktiviteter, både jag som förälder och barnen[---] 

då är man en jättebra aktiv familj… visst är det så?... vi ska gärna resa mycket, vi ska rusta 

huset hela tiden, gärna andra grejer, alltså faktorer som på nåt sätt bedöms som… det är[---] 
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inget fel i det, men det är nånstans där jag tror att det är viktigt att fundera över [---]Måste 

barnen vara i aktiviteter fyra dagar i veckan? Måste jag vara i aktiviteter flera dagar i veck-

an? ger det här ett mervärde i familjen?eller skapar det bara stress?… vågar vi prata om 

det?”(Aktör i den större kommunen). 

Detta innehållsrika citat sammanfattar hur informanten uttryckte sig kring samhällsnormen 

om att vara en aktiv familj och vad informanten samtidigt uttryckte att denne upplevde att 

många föräldrar kan behöva reflektera kring.  Angående att leva upp till samhällsnormen som 

handlar om att konsumera mycket problematiserades det av informanten som en anledning till 

att föräldrar i dagens samhälle kan ha svårare att sätta gränser för sina barn. Även här ut-

tryckte informanten att denne anser att föräldrar bör reflektera över hur och varför de lever 

sina liv som de gör. Detta belyses med informantens egna ord: 

”Vad är det vi värdesätter? Är det de värdena som gäller i samhället, vi ska bara köpa, kon-

sumera, jag tycker att det är det som signaleras hela tiden[---] då måste man som liksom stäl-

la sig frågan: Är jag intresserad av att ställa upp på det? Och hur sätter man gränser mot sitt 

barn? Det är ju det som är den största faktorn då egentligen…” (Aktör i den större kom-

munen). 

Utifrån min tolkning innehöll problematiseringen av samhällsnormerna ett antagande om att 

det inte alltid är önskvärt att många föräldrar strävar efter att leva upp till rådande normer i 

samhället. Samtidigt problematiserade informanten även avsaknaden av de tidigare gemen-

samma normerna och värderingarna som fanns i samhället, och att detta i sin tur antas ha 

medfört att varje familj numera gör som de själv vill och att det inte alltid är bra. 

”Jag tror som att tidigare var det så att man hade som ändå i samhället… många gick till ex-

empel i kyrkan i söndagar och där fick man lära sig hur man skulle liksom vara mot var-

andra, idag vi har som tappat de här gemensamma normerna och värderingar… det betyder 

inte att allt skulle komma från kyrkan, det är inte så jag menar, men… lite det här så här gör 

man och så här gör man inte, det har vi ju helt tappat idag tycker jag” (Aktör i den större 

kommunen). 

I samband med att aktören ger uttryck för att problematisera kring avsaknaden av de tidigare 

gemensamma normerna och värderingarna som fanns i samhället, följer ett uttryckt antagande 

om att individualiseringen i vårt samhälle även kommit att få konsekvenser i form av att för-

äldrar numera gärna hittar sina egna speciallösningar när dem uppfostrar sina barn. Vidare 
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uttrycker aktören utifrån sin förförståelse av problemet, ett antagande om att föräldrarnas 

praktiserande av dessa individuella speciallösningar, kan få negativa följder för barnens hälsa. 

Aktören uttryckte att det kan uppstå problem om speciallösningarna samtidigt innebär att för-

äldrarna inte sätter tillräckligt med gränser för sina barn. Vilket jag avser att belysa med in-

formantens egna ord: 

”Det här moraliska och etiska, nu ska varje familj… vi göra som vi vill och vi gör det som 

passar oss, för vi är så fria individer tror man då… det innebär att man hela tiden hellre hit-

tar speciallösningar, därför att mitt barn ska ha bara det bästa och det tycker jag lite grann… 

för idag är det så [---]alltså barnen håller nästan på att ta över så att det har som blivit ett 

slag åt det hållet istället…”(Aktör i den större kommunen). 

”och många barn mår inte bra, barn behöver styrning, barn behöver gränssättning och de vill 

ha det också… det är hur man sätter gränser och hur man liksom… det är där det blir väldigt 

individuellt ändå…”(Aktör i den större kommunen). 

I citatet ovan uttryckte informanten att många barn inte mår bra idag, varefter det följde ett 

antagande om att barnen behöver ha gränser att förhålla sig till. Min tolkning av dessa uttryck 

blir att informantens uttryck även innehåller ett antagande om att många barn mår dåligt för 

att många föräldrar inte ger sina barn några gränser att förhålla sig till. Vidare kom informan-

ten även att problematisera kring föräldrarnas självinsikt, då denne utifrån sina erfarenheter 

som kometledare uttryckte att en viktig aspekt kring behovet av komet är att, många av de 

problem som föräldrarna upplever att de har med sina barn, har sin grund i föräldrarnas eget 

beteende, relation och förhållningssätt gentemot sina barn. Vilket jag avser att belysa med 

informantens egna ord: 

”Det som är tydligt med Komet… är att… många föräldrar söker ju hjälp utifrån barnens 

beteende, men man har inte riktigt förstått hur mycket mitt eget beteende som förälder påver-

kar mitt barns beteende…”(Aktör i den större kommunen). 

”… att det egentligen handlar om vilken känslomässig relation vi har eller vilket förhåll-

ningssätt jag som förälder har gentemot mitt barn, hur tittar jag på mitt barn? Är det nån som 

jag lever med eller är det nån som jag ska hantera eller åtgärda… eller på nåt sätt? [---

]våran uppgift är att uppmuntra alla försök till positiv förändring som föräldrar 

gör…”(Aktören i den större kommunen). 
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Med citaten ovan avser jag även att belysa att informanten utifrån sin förförståelse kring det 

upplevda sambandet mellan föräldrarnas och barnens beteende uttryckte att lösningen främst 

handlar om att föräldrarna ska förändra sitt beteende och föräldraskap. Avslutningsvis talade 

informanten om att en upplevd svårighet angående att möta det behov som denne upplever 

finns av Komet, handlar om att många föräldrar kan uppleva att de inte vill eller vågar arbeta 

med att förändra det egna beteendet och förhållningssättet. 

5.5 Sammanfattande kapiteldiskussion 

Med hjälp av Carol Lee Bacchi´s (1999) ”What´s the problem?”- ansats har jag funnit att 

både de två informanterna som representerade det verksamhetsnära perspektivet och de två 

som representerade den strategiska nivån inom respektive kommun många gånger problemati-

serade kring de selektiva föräldrastödsinsatserna på ett samstämmigt vis. I den mindre kom-

munen problematiserade båda informanterna kring kommunens låga befolkningsunderlag som 

en anledning till att det var svårt att få ihop det antal föräldrar som Kometprogrammen förut-

sätter och de båda representanterna i den mindre kommunen uttryckte även antaganden om att 

samverkansarbete med andra kommuner är en förutsättning för att kunna erbjuda alla föräld-

rar föräldrastöd. I den större kommunen uttryckte de två informanterna som representerar den 

större kommunen att de hade en mycket stor efterfrågan av föräldrar som är intresserade av att 

gå ett Kometprogram. I den större kommunen problematiserade den informant som represen-

terar den strategiska nivån i kommunen att det finns svårigheter med att implementera Komet-

programmen på ett sådant sätt att kometledarna får en rimlig arbetsbörda i sitt ordinarie arbete 

hos kommunen. Vidare uttryckte den informant som representerar det verksamhetsnära per-

spektivet i den större kommunen att behovet av Föräldrakomet för de yngre barnen samt Ton-

årskomet, kan förstås utifrån förändrade samhällsvärden och normer samt att föräldrarnas 

självinsikt och vilja till att förändra sig själv är av avgörande betydelse. 
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6. Föräldrastöd i en frivilligorganisation 

”… Mycket det här att föräldrar också har en kraft och styrka och kan… mycket om sitt eget 

föräldraskap… sen har vi sett allt det här som har kommit på media nanny… tvprogrammen 

och allt det här och där fråntar man… på nåt sätt föräldrarna deras egen kunskap, att det 

som måste till experter för att man ska veta hur man ska va som förälder[---]”me-

dans(vårt)arbete… handlat mycket om att stärka föräldrarna i sin roll att hjälpa sig själva, 

lite… självhjälpsgrupper har vi haft studiecirkelmaterial kring”(Representant frivillig organi-

sation). 

Citatet ovan syftar till att belysa hur informanten som representerar frivillig organisationen 

uttryckte sig kring frivillig organisationens inriktning på det föräldrastöd som de erbjudit till 

föräldrar. Informanten uttryckte exempelvis att det material som används vid familjestödjande 

studiecirklar inom dennes organisation fungerar mer som ett diskussionsunderlag, än att det är 

en strikt manual som ska följas. Informanten som representerar frivilligorganisationen berät-

tade att det numera inte pågår lika mycket föräldrastödsarbete inom organisationen som det 

gjorde för cirka fyra- fem år sedan. Vilket informanten motiverade utifrån att dem inom orga-

nisationen uppmärksammat att det under de senaste åren blivit många andra aktörer i samhäl-

let som erbjuder föräldrastödsinsatser. Informanten berättade att organisationens föräldrastöd-

jande arbete ute i kommunerna till stor del möjliggörs, av att organisationen har ideellt ar-

betande medlemmar. Informanten uttrycker att dem inom dennes organisation har uppmärk-

sammat att det pågår en hel del föräldrastödjande verksamhet i Sveriges kommuner och att 

medans andra frågor har fått högre prioritet, har föräldrastödet fått lägre prioritet inom denna 

frivilligorganisation. Med informantens egna ord kring vad organisationens verksamhetside 

är, avser jag att belysa hur frivilligorganisationens övergripande perspektiv skiljer sig något 

från de tidigare beskrivna perspektiven som belyses i (undersökning: 1 och 2): 

”Våran verksamhetsidé det som vi alltid utgår ifrån det är att vi ska jobba med de mest ut-

satta barnen, att det är de mest utsatta barnen som ska ha stöd och då är frågan hur gör vi 

det? och vilka barn når man inte då genom de insatser som finns?” (Representant frivillig 

organisation). 

I citatet ovan uttryckte informanten dels att de ska sträva efter att hitta lämpliga former för att 

erbjuda stöd, som exempelvis föräldrastöd, som kan nå fram till och kan hjälpa de mest utsatta 

barnen. Informanten betonade även att tanken är att frivilligorganisationen endast ska erbjuda 
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föräldrastöd till olika grupper av föräldrar om sådant stöd saknas alternativt om de bedömer 

att utsatta grupper av föräldrar inte nås av det som redan erbjuds. 

”Vi försöker hitta våran nisch liksom, vad görs det inte någonting? var behöver vi gå in? vad 

täcker inte kommun och landsting och andra insatser upp för någonting? så det är mycket det 

vi diskuterar…” (Representant frivillig organisation). 

Med citatet ovan syftar jag till att belysa att representanten för frivillig organisationen beto-

nade att de inte i första hand har för avsikt att erbjuda föräldrastöd om sådant redan finns och 

om det som finns bedöms nå fram även till de mest utsatta barnen och deras föräldrar. Detta 

motiverade informanten bland annat, utifrån att organisationen är medlemsstyrd och har be-

gränsade resurser då många av de som arbetar med stödinsatser är ideellt arbetande medlem-

mar. Vidare berättar informanten utifrån sina erfarenheter av att på en strategisk nivå ha arbe-

tat med föräldrastödsfrågor inom frivillig organisationen, att medan många föräldrar har 

kommit då dem anordnat föreläsningar kring föräldraskap har det varit väldigt få föräldrar 

som har deltagit i olika föräldrastödjande studiecirklar. Vilket jag avser att belysa med infor-

mantens egna ord: 

”Föräldrar kommer verkligen när det är ordnat föreläsningar kring föräldraskap, det finns ju 

ett stort intresse av och va en bra förälder eller ett stort intresse av och möta andra föräldrar, 

det gör det…”(Representant frivillig organisation). 

”När det kräver mycket tid och det kräver att man avsätter mycket tid och återkommande tid, 

då kan det ju va svårt[---] det kanske beror på att man inte orkar eller inte har tid… och gå 

studiecirklar, man är förälder, man är trött, man har jobbet och man ska hinna med barnen… 

det vi har konstaterat… i alla fall har inte det fungerat så bra för oss… sen vet inte jag hur 

kommunerna har det?(Representant frivillig organisation). 

Precis som resultatet i undersökningsdel 1, visar denna informants utsaga att det kan vara pro-

blematiskt att få föräldrarna att delta i föräldrastödjande studiecirklar. Med citatet ovan avser 

jag att belysa att informanten utifrån sina erfarenheter av att erbjuda föräldrarna föräldrastöd-

jande studiecirklar uttryckte ett antagande om att en möjlig förklaring till att de inte lyckats nå 

särskilt många föräldrar med denna insats, kan vara att föräldrarna inte har tid eller ork att 

komma på aktiviteter som förutsätter att mycket tid avsätts, vid ett flertal tillfällen. 

”Det känns som att det kan va lättare om man kan ge stöd vid tillfällen där det passar föräld-

rarna, så är lite våran tanke[---] det känns som att telefonen är så här lite otidsenlig nu näs-
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tan och att man kanske hellre… mailar när man själv känner för det, man har tid 

…”(Representant frivillig organisation). 

Med citatet avser jag att belysa att informanten även i andra sammanhang, uttryckte att föräld-

rarnas tid var en viktig aspekt och att föräldrarnas egna val av tidpunkt och forum för föräld-

rastödjande insatser kan ha betydelse för hur många föräldrar som tar del av föräldrastödet. 

6.1 Ett dilemma - att nå särskilt utsatta föräldrar 

Informanten uttryckte utifrån sin förförståelse att det finns grupper av barn och föräldrar där 

det finns ett större behov av att nå fram till dessa med föräldrastödjande insatser och att en 

stor svårighet handlar om att nå dessa särskilt utsatta barn och deras föräldrar. Min tolkning 

av informanternas utsagor är att likt de universella eller åtminstone ”öppna” erbjudandena 

som det handlade om i undersökning ett och två, erbjuder även denna organisation sina föräld-

rastödsinsatser på ett så öppet och generellt vis som möjligt. Vidare uttryckte informanten 

även ett antagande om att det är en svårighet att både nå särskilt utsatta grupper och samtidigt 

försöka göra det utan att skada de genom att peka ut de på något särskilt sätt. Detta beskrev 

informanten som ett stort dilemma och för att belysa detta avser jag att belysa det med infor-

mantens egna ord: 

”Här finns det lite… av ett dilemma [---]man kan visst ibland se att här har vi en grupp för-

äldrar som kanske behöver särskilt stöd… men hur gör man?… det kan va ett dilemma hur 

man gör för att nå dem föräldrarna, därför att oftast[---]det vi har gjort har varit öppet för 

alla föräldrar… vi har inte riktat in oss på målgruppen[---]utan vi har jobbat så öppet och 

generellt som möjligt, för att också så många som möjligt ska känna sig inkluderade, att man 

inte blir utpekad, men det är ändå svårt och nå dem som kanske allra bäst behöver det, det är 

alltid en svårighet och göra det…”(Representant frivillig organisation). 

Informanten berättade vidare att de vanligtvis har strävat efter att erbjuda föräldrastödsinsatser 

utan att rikta det gentemot särskilda grupper. I samband med att informanten talade om utsatta 

gruppers behov av föräldrastöd, uttryckte denne utifrån sin förförståelse att personal inom 

mödra- och barnhälsovården uppmärksammat att det särskilt finns ensamstående föräldrar och 

då särskilt ensamstående mammor som är i ett skede av att inte orka med sin situation. Infor-

manten exemplifierade dessa som en grupp föräldrar som kan ha ett större behov av att er-

bjudas föräldrastöd. ”Det finns ju visst behov som är identifierat men dem är inte alltid så 

lätta och möta…” (Representant frivillig organisation). 
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Med citatet avser jag att belysa att informanten uttryckte att de försökte hitta arbetsformer för 

att stödja dessa särskilt utsatta ensamstående mammor, dock uttryckte informanten att de inte 

lyckats med att nå fram med tillräckligt mycket stöd till dessa föräldrar. Vidare beskrev infor-

manten olika föräldrars skilda behov av föräldrastödsinsatser utifrån ett antagande om att de 

särskilt utsatta barnen och deras föräldrar oftare än andra befinner sig i påfrestande livssitua-

tioner och att det i sin tur, kan öka behovet av att erbjuda dessa föräldrar föräldrastöd. Med 

informantens egna ord avser jag att belysa att denne betonade att ekonomiskt utsatta barn och 

föräldrar är en sådan utsatt grupp och att en stor del av denna grupp är barn med ensamstå-

ende föräldrar och barn som har föräldrar med utländsk bakgrund: 

”Det är känsligt för både barn och föräldrar och prata om att vara fattig och inte ha råd[---] 

Vi ser jättetydligt att de mest ekonomiskt utsatta barnen är de barn som har ensamstående 

föräldrar eller föräldrar med utländsk bakgrund och har man både en ensamstående förälder 

och att den har utländsk bakgrund så är risken för att leva i ekonomisk utsatthet eller barn-

fattigdom 49 % [---]de här barnen råkar ut för många saker som andra barn inte gör, att det 

är större risk för och utsättas för våld, deras fysiska och psykiska hälsa är oftast sämre än 

andra barns… den kunskapen har vi…” (Representant frivillig organisation). 

I samband med att informanten utifrån sin förförståelse av olika gruppers skilda livsvillkor 

beskrev vilka de mest utsatta barnen och föräldrarna är, uttryckte denne även ett antagande 

om att barnen i dessa familjer löper mycket större risk för att utsättas för våld. Samt att dessa 

barns fysiska och psykiska hälsa vanligtvis är sämre än andra barns hälsa. 

”Då handlar det om ekonomiskt utsatta barn och[---]föräldrar… vi vill verkligen visa att det 

här är ett problem för många och den här barnfattigdomen har ökat[---]det är också en fråga 

hur når man också de föräldrarna utan och peka ut de[---]måste få lyfta vissa grupper av 

kanske barn och föräldrar också för att synliggöra problem och samtidigt så behöver man 

göra det på ett sätt så att man verkligen hjälper dem här barnen och föräld-

rarna…”(Representant frivillig organisation). 

Informanten gav även här utifrån sin förförståelse av problemets omfattning uttryck för att 

barnfattigdomen ökat under de senaste åren, och återigen uttryckte informanten även att den 

stora svårigheten är att synliggöra dessa problem och samtidigt hjälpa dessa barn utan att peka 

ut barnen och deras föräldrar på ett negativt sätt. 
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6.2 Samverkan och påverkansarbete 

Informanten uttryckte utifrån sin förförståelse av frivilligorganisationernas och andra aktörers 

organisation att det kan kanske kan vara lättare för frivilliga organisationer att hitta andra och 

friare former i sitt föräldrastödjande arbete, än vad informanten utifrån sin förförståelse av 

skillnaderna mellan olika organisationsformer, antar kan vara möjligt för olika myndigheter 

att göra. 

”Tror att frivillig organisationerna fyller en viktig funktion[---] tror att det är jätteviktigt att 

man kan hitta varandras roller och samarbeta på ett bra sätt[---] fylla olika funktioner, olika 

roller…”(Representant frivillig organisationen). 

Med citatet ovan avser jag att belysa att informanten uttryckte att olika frivilliga organisatio-

ner, kommuner och landsting genom samverkansarbete antas kunna komplettera varandras 

olika inriktningar på föräldrastödsinsatser. Informanten ger utifrån sin förförståelse och erfa-

renhet av att arbeta med föräldrastödsfrågor i en frivillig organisation uttryck för att det inte är 

tillräckligt att enbart erbjuda föräldrarna föräldrastödsinsatser. Informanten berättade att ett av 

frivillig organisationens uppdrag handlar om att granska myndigheter och påtala när de anser 

att det finns brister. Informanten berättade att ett annat av deras uppdrag handlar om att be-

driva påverkansarbete. Påverkansarbete var en arbetsmetod som informanten talade mycket 

om. Med citatet nedan avser jag att belysa detta och att informanten även gav uttryck för att 

de mest utsatta barnen och deras föräldrar kan få hjälp och stöd genom att dennes organisation 

arbetar med att påverka politiker att förändra strukturer i samhället och därigenom förbättra de 

mest utsattas situation. Och även att denne uttryckte att påverkansarbete både på nationell och 

kommun nivå är en nödvändig och viktig del av deras föräldrastödjande arbete. 

”Jobbar man bara med stödinsatser då kan man få göra det alltid… för stöd finns det alltid 

behov av, men om man också jobbar med påverkansarbete, alltså politiskt försöker förändra 

situationen och strukturer, både på nationell och kommun nivå då kan man få förändringar 

till stånd som hjälper många barn och många föräldrar” (Representant frivillig organisa-

tion). 

Med citatet nedan avser jag att belysa hur informanten exemplifierade på vilket sätt de arbetar 

med föräldrastöd genom att bedriva påverkansarbete i Sveriges kommuner. Samt hur denne 

uttryckte att detta kan göras utan att få barnen och föräldrarna att känna sig stigmatiserade. 
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”gå på kommunen och se till att man har avgiftsfria skolor till exempel… ordnar fritidsakti-

viteter på loven som är kostnadsfria och så… att man stöttar föräldrarna att stötta sina barn, 

att barnen inte ska känna sig exkluderade och hamna i ett utanförskap där de inte kan va med 

och samtidigt vill man inte gå ut och säga… man vill inte att barn ska känna att bara för att 

jag har ensamstående föräldrar eller för att jag har utländsk bakgrund så kommer jag alltid 

att leva i ekonomisk fattigdom[---] dilemmat att både kunna lyfta frågan, men inte göra så att 

barnen känner sig stigmatiserad…”(Representant frivillig organisation). 

7. Avslutande diskussion 

Syftet var att undersöka hur föräldrastöd har implementerats i två olika kommuner i Norrbot-

ten. Studien syftade även till att beskriva olika föräldrastödsaktörers tankar, idéer och erfaren-

heter kring föräldrastöd, eftersom dessa antas ha betydelse för vilka insatser som implemente-

ras. Ett delsyfte var att även belysa likheter och skillnader mellan de undersökta kommunerna, 

organisationerna samt de olika aktörernas perspektiv. 

 

För att lättare kunna besvara studiens breda syfte, formulerades fyra frågeställningar, nämli-

gen: Vilka universella - och selektiva föräldrastödsinsatser erbjuds? Vilka möjligheter och 

svårigheter har föräldrastödsaktörerna upplevt vid implementering av föräldrastöd i sin orga-

nisation? Vilka tankar, idéer och erfarenheter har föräldrastödsaktörerna kring föräldrastöd? 

Hur ser de olika aktörerna på behovet av att erbjuda föräldrarna föräldrastödsinsatser? 

 

I den första undersökningsdelen som handlar om det universella föräldrastödet har jag med 

hjälp av Carol Lee Bacchi´s (1999) ”What´s the problem?”- ansats undersökt hur mina in-

formanter problematiserar kring det universella föräldrastödet och funnit att både informanten 

som representerar landstings perspektivet och de två informanterna som representerar kom-

munperspektivet har en samstämmig syn angående att det finns ett behov av att erbjuda för-

äldrarna universella föräldrastödsinsatser. Däremot uttryckte informanterna i landsting re-

spektive kommun skilda antaganden kring varför alla föräldrar bör erbjudas stöd. Detta speg-

lade sig i strukturen för de insatser som erbjuds. Medan landstinget erbjuder föräldrastödsin-

satser i form av ”öppna” föräldragrupper, där föräldrarna till största del ska få styra innehållet, 

utgick båda de föräldrastödsinsatser som kommunerna erbjöd ifrån en strukturerad föräldra-
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gruppsmodell, vilket innefattar att de är mer styrda i sitt innehåll. Det blev tydligt att det fanns 

ett samband mellan, hur informanterna problematiserade, det vill säga hur informanterna vi-

sade att de ser på problemet och vilka insatser som deras organisation för närvarande erbjuder 

eller planerar att erbjuda i framtiden. Det visade sig även att det fanns skillnader i hur kom-

mun representanterna i den mindre och den större kommunen problematiserade kring imple-

menteringen av Familjeverkstan och ÖPP. I den mindre kommunen problematiserades främst 

att då befolkningsunderlaget är lågt, kan det innebära svårigheter i att få ihop det antal delta-

gare som förutsätts vid genomförandet av Familjeverkstan cirklar. Och gällande ÖPP proble-

matiserade informanten i den mindre kommunen främst kring att det fanns svårigheter med att 

få lärarna delaktiga i implementeringen av ÖPP på skolorna. Ett annat tema som synliggjordes 

i den mindre kommunen var att det universella föräldrastödet där även syftade till att minska 

omfattningen av kriminellt beteende bland ungdomar. Ungdomskriminalitet var även någon-

ting som tidigare uppmärksammats som ett problem i kommunen. I den större kommunen 

problematiserade informanten främst kring föräldrarnas eventuella avsaknad av sociala nät-

verk och ungdomarnas alkoholkonsumtion. 

 

Vidare synliggjordes att då de tre olika universella föräldrastödsinsatserna föräldrautbildning, 

Familjeverkstan och ÖPP, erbjuds i olika sammanhang och verksamheter, har detta även be-

tydelse vid implementeringen och angående hur många föräldrar som nås av respektive insats. 

Föräldrautbildningen är den av de undersökta insatserna som når flest föräldrar, vilket kan 

tolkas utifrån att mödra- och barnhälsovården som organisation har en väldigt hög legitimitet i 

samhället. ÖPP upptar endast cirka femton minuter, och ges i samband med ordinarie föräld-

ramöten på skolorna, vilket möjliggör för att många föräldrar på ett naturligt sätt kan ta del av 

denna föräldrastödsform. Familjeverkstan erbjuds i studiecirkelform av studieförbundet vux-

enskolan, och är den universella föräldrastödsinsats som de båda kommunerna hade svårast 

att få många föräldrar intresserade av. Antaganden som utkristalliserade sig kring det låga 

intresset av familjeverkstan var att det är många föräldrar som upplever det för tidskrävande 

att gå studiecirklar och även att gruppverksamhet inte intresserar alla. Utifrån min tolkning av 

om det kan finnas något underliggande budskap i informanternas utsagor kring behovet av 

föräldrastöd, tolkar jag det som att Familjeverkstan och ÖPP underförstått syftar till att fler 

föräldrar ska ta till sig önskvärda referensramar kring barnuppfostran. Utifrån hur Familje-

verkstan är upplagt tolkar jag det som att dessa manualbaserade program syftar till att föräld-
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rarna både ska kunna hjälpa sig själv och varandra i att tänka ”rätt”. Denna tolkning gör jag 

utifrån mina informanters utsagor och det faktum att Familjeverkstan materialet behandlar 

olika aspekter av barnuppfostran och då varje tema efterföljs av gruppdiskussioner samt indi-

viduella hemuppgifter. 

 

Även vid den andra undersökningen har jag tagit hjälp av Carol Lee Bacchi´s (1999) ”What´s 

the problem?” – ansats, då jag undersökte hur de totalt fyra informanter som medverkar i 

denna undersökningsdel problematiserar kring de selektiva föräldrastödsinsatserna. Det som 

jag fann var att både de två informanterna som representerade det verksamhetsnära perspekti-

vet och de två som representerade den strategiska nivån inom respektive kommun många 

gånger problematiserade kring de selektiva föräldrastödsinsatserna på ett samstämmigt vis. I 

den mindre kommunen problematiserade de båda informanterna återigen kring kommunens 

låga befolkningsunderlag. Det informanterna ansåg var problematiskt var att det var svårt att 

få ihop det antal föräldrar som kometprogrammen förutsätter. De båda representanterna i den 

mindre kommunen uttryckte även antaganden om att samverkansarbete med andra kommuner 

är en förutsättning för att kunna erbjuda alla föräldrar i kommunen föräldrastöd. I den större 

kommunen uttryckte de två informanterna som representerar den större kommunen att de 

hade en mycket stor efterfrågan, från föräldrar som är intresserade av att gå ett Kometpro-

gram. I den större kommunen problematiserade den informant som representerar den strate-

giska nivån i kommunen kring att det finns svårigheter med att implementera kometprogram-

men på ett sådant sätt att kometledarna ges en rimlig arbetsbörda i sitt ordinarie arbete hos 

kommunen. Vidare visade den informant som representerar det verksamhetsnära perspektivet 

i den större kommunen att behovet av föräldrakomet för de yngre barnen samt Tonårskomet, 

kan förstås utifrån förändrade samhällsvärden och normer samt att föräldrarnas självinsikt och 

vilja till att förändra sig själv har en avgörande betydelse. 

 

Denna informants antaganden om att olika värden och normer i samhället förändrats till det 

sämre, fick mig att återgå till inledningen där jag citerade socialdepartementets Maria Lars-

son, när denne bland annat uttryckte att föräldrarna är de som bäst kan ge sina barn goda vär-

deringar. Min tolkning blir att även Larsson har konstruerat föräldrarnas värderingar som ett 

”samhällsproblem”. De olika utsagorna kring föräldrarnas värderingar har jag tolkat som att 
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de visar på hur föräldrastödsaktörer på både lokal och Regerings nivå konstruerar vad det 

verkliga problemet är, det vill säga vad som ses som grunden och en av de egentliga orsakerna 

till att föräldrastöd behövs. Om vi ser det faktum att alla de undersökta föräldrastödsinsatserna 

erbjuds frivilligt i ljuset av Hallbergs (2006) studie om barnhälsovårdens förändring över tid, 

då Hallbergs studie visade att utvecklingen under 1990- tal och 2000- tal kom att innebära att 

hälsa betraktas som en resurs som det är individens eget ansvar att förvalta, framträder vissa 

likheter. 

 

Om vi ser den ”nationella föräldrastödsstrategin” från år 2009 i ljuset av Berges (1995) 

forskning kring 1913 års moderskapsunderstöd framträder vissa likheter i dessa båda social 

politiska projekt. Berge (1995) synliggjorde hur staten, utifrån sin ”uppfostringsstrategi” för-

sökte påverka moralen hos medborgarna, genom att finjustera samhällets hjälpanordningar. 

Det vill säga, att moderskapsunderstödets konstruktörer fokuserade på att: ”lägga (väl-

färds)institutionerna till rätta” (Berge 1995:7 f) samt att det handlade om att verka för norm-

uppfyllelse genom att uppmuntra och hjälpa mindre bemedlade mödrar att bete sig på ett visst 

sätt. I ljuset av Berges (1995) historiska forskning kan implementeringen av en hel flora av 

föräldrastödjande insatser tolkas som ett slags normerande ”uppfostringsprojekt” i än mer 

bokstavlig mening. Meningen är att öka föräldrarnas tillgång till föräldrastöd och då det är 

frivilligt handlar det även här om att ”bibehålla avgörandet” hos föräldrarna. När det gäller 

den nationella föräldrastödsstrategin (2009) är det även tydligt att folkhälsoinstitutet haft en 

central roll i konstruerandet av föräldrastöd som ”samhällsproblem”. Jag vill påminna om att 

det var folkhälsoinstitutet som genomförde den föräldrastödsutredning (SOU 2008:131), som 

senare låg till grund för ”den nationella föräldrastödsstrategin” från år 2009 samt att det är 

folkhälsoinstitutet som har tagit fram Familjeverkstan materialet samt valt ut vilka föräldra-

stödsinsatser som ska rekommenderas. I denna undersökning av implementeringen av föräld-

rastödsinsatser i den mindre och den större kommunen, visade den att båda kommunerna ar-

betade i linje med de rekommendationer som finns i ”den nationella strategin”(2009). För att 

belysa folkhälsoinstitutets centrala roll och betydelse vid konstruerandet och implementering-

en av föräldrastöd som ett ”samhällsproblem” med Berges (1995) forskning, tolkar jag det 

som att staten med stort förtroende gav denna statliga myndighet i uppdrag att finjustera detal-

jerna som skulle ”lägga institutionerna till rätta” (Berge 1995:7 f). 
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I rapporten ”tänk långsiktigt!” (2004) finns forskningsresultat som visar att det finns en hel 

rad tänkbara förklaringar till att barn- och ungdomar utvecklar psykisk ohälsa, i rapporten 

presenteras exempelvis olika risk- och skyddsfaktorer. I ”den nationella strategin” (2009) har 

Regeringen valt att inrikta sig på att försöka minska ohälsan genom att fokusera på föräldra-

stöd och därigenom stärka/öka skyddsfaktorerna. Om vi återgår till Bacchi´s ”What´s the pro-

blem?”- ansats tolkar jag det som att, om problemet hade representerats att vara någonting 

annat hade de föreslagna ”lösningarna” blivit något annat än det folkhälsoinstitutet och Reger-

ingen nu föreslagit och rekommenderar. Utifrån hur problemet konstruerades har arbetet med 

att förebygga barn och ungas psykiska hälsa till stor del inriktats mot att erbjuda alla Sveriges 

föräldrar föräldrastödsinsatser som i varierande grad, syftar till att skapa bättre förutsättningar 

för alla föräldrar att ha goda hälsofrämjande relationer med sina barn, genom att ”lära” föräld-

rarna att ge sina barn tillräckligt mycket kärlek och gränser. För att återgå till rapporten ”Tänk 

långsiktigt!” (2004) uttrycktes det där att kvalitetsnivån på generella verksamheter som ex-

empelvis mödra- och barnhälsovård, förskola och skola kan antas ha betydande betydelse för 

barn och ungdomars psykiska hälsa. 

 

I rapporten uttrycktes även ett antagande om att det är troligt att det fanns ett samband mellan 

nedskärningarna inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan under 1990-talet 

och den samtidiga ökningen av antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hallberg 

(2006) beskriver kostnadseffektivitet och nedrustningar som samhällsförhållanden som karak-

täriserar 1990- tal och 2000- tal. I ljuset av Bacchi´s (1999) resonemang kring att de problem 

representationer som presenteras i policys, samtidigt utelämnar vissa andra alternativa repre-

sentationer av ”problemet”, skulle det kunna betyda att om det samhälleliga fokuset försvin-

ner gällande att hålla en god kvalitet i de generella verksamheterna, som dessutom vanligtvis 

når de flesta barnen och ungdomarna, kommer detta att innebära att ytterligare ansvar läggs på 

föräldrarna, vilket även ligger i linje med Hallbergs (2006) resonemang kring att hälsa ses 

som den enskilde individens uppgift att sköta om. Och om vi utgår ifrån att föräldrastödsinsat-

serna kan ge goda effekter på hälsotillståndet och välbefinnandet, är det troligt att anta att 

barnen och ungdomarna i sådana fall kommer at bli, ännu mer beroende av vad deras föräldrar 

väljer att göra eller inte göra. 
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I min studie hade jag inte för avsikt att undersöka huruvida olika föräldrastödsinsatser är bra 

eller inte. Utan däremot ville jag utifrån Bacchi´s (1999) teoretiska och metodologiska ansats 

synliggöra och medvetliggöra att den nu gällande och dominerande konstruktionen av föräld-

rastöd som ett ”samhällsproblem”, samtidigt innebär ett slags tolkningsföreträde gällande vad 

som är ett ”problem” och då även hur detta ska lösas. Det jag menar är att det exempelvis kan 

vara svårare att hävda sina åsikter om man har en annan uppfattning kring vad ”problemet” är. 

Detta synliggjordes även i min studie kring det universella föräldrastödet då jag upptäckte att 

det fanns oenigheter kring att erbjuda olika manualbaserade föräldrastödsinsatser, som folk-

hälsoinstitutet menar har bäst effekt. Kommunrepresentanterna talade i likhet med det som 

rekommenderas i folkhälsoinstitutets rapport ”Nya verktyg”(2004) och den ”Nationella stra-

tegin” (2009) om att erbjuda alla föräldrar olika manualbaserade föräldrastödsinsatser, vilka i 

sin tur syftar till att förändra föräldrarnas relationer till barnen, genom att exempelvis arbeta 

med att förbättra föräldrarnas förmåga att sätta gränser, samspela och kommunicera med sina 

barn. Medan kommunrepresentanterna var väldigt fokuserade på att implementera sådana 

föräldrastödsinsatser som enligt folkhälsoinstitutet kan antas ge de bästa effekterna, var där-

emot informanten som representerar landstinget åtminstone i nuläget emot att erbjuda alla 

föräldrar föräldrastödsinsatser i form av manualstyrda program. 

 

Landstingsrepresentanten menade att den generella verksamhet som bedrivs vid mödra- och 

barnhälsovården är till för alla föräldrar, vilket de olika manualbaserade programmen som 

folkhälsoinstitutet rekommenderar inte är. Jag upplevde det som att denne representant var 

medveten om att denne hade en annan uppfattning än, den som är vanligt förekommande ut-

ifrån ett kommunperspektiv. När landstingsrepresentanten berättade om inriktningen av för-

äldrastödet inom sin organisation, upplevde jag att informanten var intresserad av att få berät-

ta om hur denne och även andra inom landstinget tänker kring att erbjuda alla föräldrar de av 

folkhälsoinstitutet rekommenderade manualbaserade föräldrastödsprogrammen. Då det hittills 

endast finns en kommun i Norrbotten där manualbaserade föräldrastödsprogram erbjuds gene-

rellt inom mödra- och barnhälsovården, tolkar jag det som att det är en följd av hur föräldra-

stödet har ”problematiserats” annorlunda inom landstinget. 
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Även om både de universella och de selektiva föräldrastödsinsatserna som undersökts i denna 

studie, har det gemensamt att deltagandet sker helt frivilligt, blir min tolkning att kommun- 

och landstingsperspektivet skiljer sig åt. Medan landstingsperspektivet i denna studie är mer 

likt det Hallberg (2006) beskriver som karaktäriserande för barnhälsovården vid denna tid-

punkt, har kommunperspektivet större likheter med det Berge (1995) beskriver som statens 

”uppfostringsprojekt”. Resultatet i studien visar även att varken de undersökta kommunerna, 

landstinget eller frivilligorganisationen har genomfört några egna undersökningar av vilket 

föräldrastöd som föräldrarna själva önskar att få ta del av. Med anledning av att dessa organi-

sationer har som mål att deras erbjudande om frivilliga föräldrastödsinsatser ska locka många 

föräldrar, blir just föräldrarnas intresse för det som erbjuds en viktig aspekt i det hela. I resul-

tatet framgår att både de undersökta kommunerna och frivillig organisationen hade svårighe-

ter med att få föräldrarna intresserade av att delta i föräldrastödjande studiecirklar. Inom fri-

villig organisationen har de även uppmärksammat att internet verkar vara ett forum som är 

mer tilltalande än stöd via telefon. Och då även aktören som representerar landstinget uttryck-

te att det kan vara svårt för många föräldrar som avlutat sin föräldraledighet att ha tid till att 

delta vid kontinuerliga föräldrastödsträffar, tolkar jag det som att föräldrars tid är en viktig 

aspekt att beakta, i den fortsatta implementeringen av föräldrastödsinsatser. Avslutningsvis 

synliggjordes det att det finns grupper av föräldrar som kanske särskilt skulle behöva få för-

äldrastöd, och att det samtidigt är en svårighet att nå fram till just dessa föräldrar och barn, 

utan att det ska få dem att känna sig stigmatiserade. Hur denna aspekt synliggjordes i mitt 

resultat från undersökningen av det universella föräldrastödet, vill jag belysa genom att återge 

en av mina informanters utsaga: ”de föräldrar som har problem med sina barn, de är sällan 

på föräldramöten” och svårigheterna att nå de föräldrarna som mina informanter antog hade 

allra störst behov av få föräldrastödjande insatser, var ett särskilt påtagligt dilemma för den 

undersökta frivilligorganisationen. Detta kan förklaras utifrån att frivilligorganisationens mål-

grupp är de mest utsatta barnen och deras föräldrar. 

 

I ”den nationella strategin” (2009) representeras ”problemet” med barn och ungas ohälsa 

utifrån olika brister i föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn. Med hjälp av Bacchi´s 

(1999) resonemang kring att de problem representationerna som finns i policys, kan komma 

att innebära att andra uppfattningar kring vad problemet är kan hamna i skymundan, har jag 

för avsikt att belysa frivillig organisationens perspektiv. Informanten som representerar frivil-
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lig organisationen synliggjorde att ”problemet” även kan förstås utifrån den svårare livssitua-

tion och de livsvillkor som de mest utsatta familjerna lever under och dessutom menar denne 

att barnfattigdomen i Sverige har även ökat under de senaste åren. Omfattningen av problemet 

med barn och ungas ökade ohälsa, kan då förstås utifrån olika samhällsfaktorer som att sam-

hällsklimatet blivit allmänt ”tuffare” under de senare åren, exempelvis har det skett en hel del 

åtstramningar i de sociala försäkringarna och troligtvis har även ”klyftorna” mellan människor 

i Sverige blivit större. Frivillig organisationens perspektiv bidrar till att lyfta fram fler sam-

hälls aspekter som kan öka förståelsen av hur olika samhällsfaktorer påverkar vilket behov 

som finns av föräldrastöd. Utifrån Bacchi´s (1999) resonemang om att, hur man tänker kring 

”problemet”, har betydelse för vad man tycker behöver göras åt det, blir min tolkning att detta 

även gäller för representanten för frivillig organisationen och dennes utsagor. Informanten 

som representerar frivillig organisationen uttryckte att det inte är tillräckligt med att enbart 

erbjuda föräldrarna stödinsatser. Efter det uttalandet följde ett antagande om att dennes orga-

nisation kan behöva fokusera ännu mer på att arbeta utifrån en av organisationens arbetsmeto-

der, som är påverkansarbete. Det vill säga, att arbeta mer med att försöka få politiker på både 

kommunal och nationell nivå att förändra olika samhällsstrukturer, i syfte att förbättra livssi-

tuationen för de mest utsatta barnen och deras föräldrar. 

 

En av informanterna som representerade ett av kommunperspektiven uttryckte antaganden om 

att det ökade behovet av föräldrastöd, kan förstås utifrån förändrade samhällsvärden, normer 

och värderingar. Jag tolkar det då som att informanten dels problematiserade dagens ”kon-

sumtionssamhälle” och dels att vi gått från det traditionella, det vill säga, från att det tidigare 

funnits mer gemensamma normer och värderingar i samhället till dagens ”individualistiska 

samhälle”. Antaganden som informanten uttryckte i samband med problematiseringen av des-

sa samhällsförändringar var att detta kan förklara varför många föräldrar har svårare med 

gränssättning och att många barn som inte mår bra idag. Sammanfattningsvis blir min tolk-

ning av dessa informanters utsagor att det inte enbart är föräldrars relationer till de egna bar-

nen som kan behöva förändras, utan resultaten visar även att det kan vara olika samhällsfakto-

rer som kan behöva förändras. 
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Resultatet i denna studie kom även att visa att myndigheters erbjudande om föräldrastödsin-

satser inte är helt okomplicerat och att det även kan skapa en osäkerhet hos föräldrarna. Detta 

tolkar jag utifrån att det på något sätt uppstår en form av ”värdegrundsladdning” då statliga 

myndigheter kommer att intervenera i föräldrarnas privata relation till sina barn. Avslutnings-

vis vill jag återkoppla den försiktighet och eftertänksamhet som en av informanterna berättade 

att myndigheter har att beakta, i samband med erbjudanden om föräldrastödsinsatser, till när 

Berge (1995:141) lyfter fram den normativa frågan ytterligare genom att referera till B, 

Rothstein (1994) och dennes huvudtitel ”Vad bör staten göra?”( Berge 1995:141). Enligt min 

tolkning kan denna frågeställning vara aktuell att reflektera kring, även när det handlar om att 

erbjuda föräldrar olika föräldrastödsinsatser. 

 

Då implementeringsprocesser kan vara komplexa och då det just nu finns ett stort behov i 

samhället av att utvärderingar genomförs, kring om och hur implementeringen av det univer-

sella föräldrastödet skett, skulle framtida undersökningar exempelvis kunna behandla fler 

aspekter av implementeringen, som kan tänkas ha betydelse för vilket resultat som uppnås. 

Andra förslag på fortsatta studier inom detta mycket intressanta och i stora delar outforskade 

område, kan exempelvis vara att genomföra en liknande implementeringsstudie som innefattar 

fler föräldrastödsaktörer eller att studera föräldrastödet utifrån andra föräldrastödsaktörers 

perspektiv. Eftersom att personalen inom vanliga generella verksamheter såsom förskolor, 

skolor och fritidsverksamhet, möter föräldrar och barn i sitt arbete, skulle det vara intressant 

att även belysa dessa aktörers perspektiv, angående föräldrastöd. Då ingen av de undersökta 

organisationerna frågat föräldrarna om vilket föräldrastöd de anser att de behöver och vill ta 

del av, kan även detta vara ett intressant område att studera vidare. En frågeställning som 

väcktes under arbetet med denna uppsats, var: Vilka föräldrar är det som deltar i de olika för-

äldrastödjande insatserna som erbjuds? Utifrån denna frågeställning, skulle fortsatta studier 

kunna genomföras med syfte att undersöka om det finns några särskilda grupper av föräldrar 

som är över- respektive underrepresenterade, angående att ha genomgått föräldrastödjande 

insatser och vad det i sådana fall kan bero på. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjuguide 1 ”strategisk föräldrastödsperson”i kommunerna 

Informerar inledningsvis om att syftet med studien är att undersöka om och hur föräldrastöd 

har implementerats på lokal nivå i olika kommuner i Norrbotten. Och att studien även syftar 

till att beskriva olika föräldrastödsaktörers föreställningar och erfarenheter kring föräldrastöd. 

Innan intervjun har informanterna fått information om de fyra forskningsetiska principerna 

som är framtagna och rekommenderas av vetenskapsrådet: Informationskravet, samtyckeskra-

vet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet som jag har för avsikt att följa i denna upp-

sats. 

Bakgrundsfrågor: 

Kommun? 

Organisationstillhörighet? 

Befattning? 

Vilka föräldrastödsfrågor arbetar personen med? 

Lokalt föräldrastöd 

Vad anser du kännetecknar det lokala föräldrastödsarbetet?(insatser som riktar sig till föräld-

rar som har barn mellan 0-18 år) 

Finns det behov av att erbjuda föräldrarna föräldrastöd i din kommun? varför? /varför inte? 

Vilka tankar finns det inom din organisation kring att erbjuda föräldrarna mer generella före-

byggande föräldrastödsinsatser? 

Vilka föräldrar är det som du upplever kan ha behov av föräldrastöd? varför? 

Har föräldrarna själva uttryckt önskemål om föräldrastöd? 

Vilka möjligheter och svårigheter bedömer du finns i arbetet med föräldrastöd (både riktat och 

generellt stöd)? 

Vem eller vilka anser du ”äga” föräldrastödsfrågan i din kommun? 

Avslutande fråga 

Finns det något annat kring föräldrastöd som du vill tillägga? 
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9.2 Bilaga 2: Informationsbrev 1 

Information kring din medverkan i c- uppsats 

Hej! Jag vill börja med att tacka dig för att du tar dig tid, och ställer upp på en intervju till min 

c- uppsats om föräldrastöd. Jag läser nu sista terminen av mitt tredje år på sociologiprogram-

met vid Luleå Tekniska Universitet, och ska nu under våren slutföra mitt examensarbete. Syf-

tet med studien kan komma att förändras något med tiden, men preliminärt handlar det om att 

undersöka om och hur föräldrastöd har implementerats på lokal nivå i olika kommuner i 

Norrbotten. Studien syftar även till att beskriva olika föräldrastödsaktörers tankar, föreställ-

ningar och erfarenheter kring föräldrastöd. Det finns fyra forskningsetiska principer som är 

framtagna av vetenskapsrådet för att skydda informanter som deltar i intervjustudier i forsk-

ningssammanhang, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Jag kommer att följa dessa i denna undersökning. Informationskravet handlar 

om att ha talat om vad som är syftet med studien, och hur jag kommer att följa de övriga prin-

ciperna skriver jag här: 

Din medverkan i denna studie är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta eller avstå 

från att besvara enskilda frågor om du så önskar. Jag tror att din medverkan kommer att vara 

av stort värde och tillföra mycket till min studie och hoppas därför att du även fortsättningsvis 

vill vara med. Du kommer givetvis att vara anonym i den färdiga uppsatsen. 

Intervjun kommer att spelas in på band för att sedan transkriberas till skriven text. Efter denna 

utskrift kommer inspelningen att raderas. Jag ansvarar även över att bandinspelningar, inter-

vjuanteckningar samt intervjuutskrifter förvaras så att ingen annan kan ta del av dem. 

Uppsatsen skrivs i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten och dem kommer att få ta del av 

den färdiga uppsatsen. Uppsatsen kommer även att publiceras på internet. Vill du ta del av 

den färdiga c- uppsatsen, meddela mig om det så skickar jag den elektroniskt till dig. 

Har du frågor efter avslutad intervju är du välkommen att kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar 

Malin Björnfot 

malbjo-8@student.ltu.se 

mailto:malbjo-8@student.ltu.se
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9.3 Bilaga 3: Informationsbrev 2 

Hej! Jag heter Malin Björnfot och går tredje året på sociologiprogrammet vid Luleå Tekniska 

Universitet. Jag håller nu på att skriva mitt examensarbete som handlar om föräldrastöd, och 

kommer att ringa upp dig inom de närmaste dagarna, för att fråga om du vill delta i min studie 

av föräldrastöd. Om du är intresserad skulle jag gärna vilja intervjua dig, vid ett tillfälle som 

passar dig. Jag kan då förslagsvis komma till din arbetsplats, alternativt så kan intervjun 

genomföras via telefon. Intervjun tar cirka 30 minuter. Syftet med studien kan komma att för-

ändras något med tiden, men preliminärt handlar det om att undersöka om och hur föräldra-

stöd har implementerats i en mindre och en större kommun i Norrbotten. Studien syftar även 

till att beskriva olika föräldrastödsaktörers tankar och erfarenheter kring föräldrastöd. Jag pla-

nerar att intervjua personer från olika organisationer (kommun, landsting och privata organi-

sationer). 

Det finns fyra forskningsetiska principer som är framtagna av vetenskapsrådet för att skydda 

informanter som deltar i intervjustudier i forskningssammanhang, dessa är informationskra-

vet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Tillämpning av dessa är 

även lämpligt i studentuppsatser som denna och jag kommer därför att följa dessa i min un-

dersökning. Informationskravet handlar om att ha talat om vad som är syftet med studien, och 

hur jag kommer att följa de övriga principerna skriver jag kort om här: 

Samtyckeskravet beaktas då din medverkan i denna studie sker helt frivilligt och du kan när 

som helst välja att avbryta eller avstå från att besvara enskilda frågor om du så önskar. Som 

kontaktuppgift finns då min mailadress här nedan. Jag tror att din medverkan kommer att vara 

av stort värde och tillföra mycket till min studie och hoppas därför att du även fortsättningsvis 

vill vara med. Konfidentialitetskravet kommer att följas genom att, jag kommer att sträva efter 

att ge mina intervjupersoner största möjliga anonymitet. Inga namn kommer att presenteras i 

uppsatsen och exakta befattningar kommer inte heller att anges. Om intervjupersonerna god-

känner det har jag för avsikt att spela in intervjuerna. Inspelningarna kommer då sedan att 

transkriberas till skriven text. Efter denna utskrift kommer inspelningen att raderas. Jag ansva-

rar även över att alla bandinspelningar, intervjuanteckningar samt intervjuutskrifter förvaras 

säkert så att ingen annan kan ta del av detta. När uppsatsen är färdig och materialet inte längre 

behövs kommer jag även att förstöra detta arbetsmaterial. 
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Nyttjandekravet handlar om att det material som insamlas vid studien endast får användas i 

forskningssyfte, vilket här innebär att mitt arbetsmaterial endast samlas in för att användas i 

studiesyfte till min c-uppsats. Uppsatsen skrivs i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten 

och dem kommer att få ta del av den färdiga uppsatsen. Liksom alla andra c- uppsatser kom-

mer även denna att publiceras på internet. Vill du ta del av den färdiga c- uppsatsen, meddela 

mig om det så skickar jag den elektroniskt till dig. 

 

Har du frågor före/efter genomförandet av intervjun är du välkommen att kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Malin Björnfot 

malbjo-8@student.ltu.se 
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9.4 Bilaga 4: Intervjuguide 2 ”olika föräldrastödsaktörer”  

Informerar inledningsvis om att syftet med studien är att undersöka om och hur föräldrastöd 

har implementerats i olika kommuner i Norrbotten. Och att studien även syftar till att beskriva 

olika föräldrastödsaktörers tankar, föreställningar och erfarenheter kring föräldrastöd. 

Bakgrundsfrågor: 

Kommun? 

Organisationstillhörighet? 

Befattning? 

Vilka föräldrastödsfrågor arbetar personen med? 

Föräldrastöd 

1. Hur ser du på behovet av att erbjuda föräldrarna föräldrastöd i din kommun? 

2. Vilka tankar finns det inom din organisation kring att erbjuda föräldrarna mer föräldra-

stödsinsatser? 

3. Vilka föräldrar är det som du upplever kan ha behov av generellt respektive riktat föräldra-

stöd? 

4. Känner du till om föräldrarna själva uttryckt några önskemål om föräldrastöd? 

5. Vilka möjligheter och svårigheter bedömer du finns i arbetet med föräldrastöd? (riktat re-

spektive generellt stöd). 

Avslutande fråga 

6. Finns det något annat kring föräldrastöd som jag inte har frågat om, som du vill till-

lägga/berätta om? 

 

 

 


