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ABSTRACT

The purpose of this study was to describe and investigate the system of support to parents as it
is motivated in Swedish officials’ reports 1972-1997.
The main research questions of the study where:

• Which conceptions about parenthood appear in the officials reports?
• Which conceptions are expressed about the responsibility between the individual and

the state referring to the support system to parents?
• Which conceptions about professionals are expressed?
• Are there some changes in the government bills referring to the system of support to

parents?

The study was defined as a qualitative study of documents with intent to discourse analysis.
I used a critical approach in order to understand and explain the system of parent support.

I used different theories and investigations to comprehend the historical context in which the
official reports where expressed.

The main conclusions where that there are three tracks: the paternal track which is overlapped
by the empowerment track and the independent track. In these I found that the psychological
development theory discourse is replaced by a social discourse. The parents are shown both as
independents and as parents with needs in the parenthood. The role of the professionals is
seen as essential. The parental education is the base in the supportsistem to parents although I
found a change in the discourse.

Another important conclusion was that the social worker normally has no place in the general
system of support to parents.

The study forms a basis for reflections about the future of the system of support to parents in
there parental role.

Key words: Empowerment, individualisation, infants, parent, parenthood, parental education,
paternalism, professionals, support to parents, the government.
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FÖRORD

Uppsatsen handlar om det svenska samhällets stöd till föräldrar så som det beskrivs och

framställs i fem offentliga utredningar under perioden 1972-1997. De behandlar generella

föräldrastöd såsom föräldrautbildning till föräldrar till nyfödda barn och förskolebarn samt

stöd genom förskola och skola.

Arbetet med uppsatsen har varit mycket inspirerande och lärorikt. Temat har öppnat upp

vägar och tolkningar som inte alltid varit lätta att orientera sig i. Resultatet har ni i er hand

och jag hoppas att läsningen kan inspirera i arbete och studier kring samhällets föräldrastöd.

Ibland har jag ställts inför situationer och frågeställningar som har fordrat hjälp av olika slag.

Jag vill därför tacka er som gav mig en hjälpande hand i dessa lägen, till alla er som har hejat

på under resans gång, till alla er på kursen och till alla er andra som har hållit er undan när

arbetet så har krävt.

Stort tack till Bodil Rasmusson, min handledare som på ett tålmodigt och engagerat sätt lät

mig utforska och gå djupare i ämnet. Tack också för att ständigt ställa upp med tid och

konstruktiv handledning för nya versioner.

Jag vill också tacka Maj-Britt Karlén som väglett mig, framför allt i kommatecknens och

synonymernas värld men också med positiv uppbackning. Tack också till Eva Linér som gav

mig kloka synpunkter i slutspurten. Sist men inte minst tack till Heléne, kurskamrat och ett

ovärderligt stöd under detta arbete.

Lund i maj 2003

Anneli Holmgren
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1.  INLEDNING

Temat för denna uppsats, ”samhällets stöd till föräldrar” har alltid på något sätt funnits med

mig i min yrkesverksamhet som socionom.  I början intresserade jag mig för att förstå och ta

reda på hur föräldrastöd kan fungera. Det var ett sökande och prövande av modeller och

metoder. Flera års arbete med föräldrastödjande verksamhet i Uruguay gav mig också många

viktiga erfarenheter som socionom. Erfarenheter som bidrog till reflektioner kring det sociala

arbetets relation till samhällsutvecklingen. I min nuvarande huvudsakliga syssla med

handledning och konsultation till personal inom förskola väcks nya frågor om föräldraskapets

förändring och innebörden i begrepp som t.ex. individualisering1.

Frågor som jag funderat på är varför föräldrastödet ser ut som det gör i Sverige, vilka tankar

och idéer som styrt och legitimerat olika tendenser och beslut samt vilka strömningar som

dominerar just nu. Jag är också intresserad av att spana efter socialarbetarens roll i

föräldrastödet. Det är stora och intressanta frågeställningar som emellertid inte låter sig

besvaras inom ramen för en uppsats av detta slag. Syftet har därför begränsats till beskrivning

och analys av samhällets stöd till föräldrar utifrån statliga utredningar under perioden 1972-

1997.

Min förhoppning är att uppsatsen kan bidraga till eftertanke och reflektion kring arbetet med

föräldrastöd.

Problemformulering

De senaste 100 åren har familjelivet genomgått en stor förändring i Sverige. Numera försörjer

man och kvinna gemensamt familjen (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). 75 % av barnen

mellan 1 och 6 år har plats inom barnomsorgen (Blomqvist, 2001).  Av barn mellan 1och 17

år lever 75 % i ”kärnfamilj”, 16 % med ensamstående förälder och 9 % i olika typer av

ombildade familjer (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Familjen och föräldraskapet har

förändrats till både innehåll och form.
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Staten och dess institutioner har under 1900-talet stärkt sin uppmärksamhet familjens roll

(Ohrlander, 1992). Statens institutioner delar ansvaret med föräldrarna för omsorgen och det

praktiska arbetet med barnen. Det delade ansvaret har materialiserats i generella stödsystem

som på olika sätt intervenerar i familjen (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Här kan vi se

framväxten av förskolor, fritidshem, fritidsaktiviteter men även stödsystem som barnbidrag,

underhållsbidrag m.m.

Föräldrautbildning är en verksamhet inom föräldrastöd som har institutionaliserats under

senare delen av 1900-talet. Den har haft som syfte att påverka föräldrars attityder, ideal och

normer (Blomqvist, 2001).

Länkar har alltså skapats mellan familjen och staten; de emotionella, individuella och

offentliga sfärerna (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Idealen skiftar liksom former och

metoder för olika föräldraverksamheter. Vetenskaperna tillför kunskap om föräldraskap,

familjen, barnens behov och samhällets behov. Föräldrastödsverksamheter är en arena för

olika professioner.

När Sverige ratificerade FN´s barnkonvention2 1990 stärktes också uppmärksamheten på

barns villkor och välfärd. Det innebär bl.a. att Sverige förbinder sig att se till att barnen

åtnjuter bästa uppnåeliga hälsa. Föräldrastöd är en del i detta arbete (Ds 1997:6, SOU

1997:161).

Samhällets stöd till föräldrar är en viktig fråga dels för det enskilda barnet och dess familj

men också för samhällets utveckling. Föräldraskapet är alltså inte endast en privat

angelägenhet, det är också intimt förknippat med socialpolitiken och välfärden.

Mot denna bakgrund växer uppsatsens problemområde fram. Föräldraskapet och familjelivet

interagerar dagligen med professionella på förskolor, skolor inom barnhälsovården m.m. Men

hur beskrivs denna interaktion i offentliga dokument; hur framställs föräldraskapet, vilka

behov och problem prioriteras, hur ser man på de professionellas roll och vilka förslag till

föräldrastöd läggs fram?

                                                                                                                                                                                                          
1 Individualisering enl. Beck (1995) växer fram ur välfärdsstaten där de tidigare sociala strukturerna blir upplösta
och avlösta av något nytt, i vilket individen själv måste forma och skapa sitt liv.
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 Syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera samhällets föräldrastöd som det framställs

och motiveras i Statliga Offentliga Utredningar under perioden 1972-1997.

I offentliga utredningar framställs föreställningar och motiveras statens beslut.  Studerar man

utredningar i ett ämne under en viss period kan man följa diskussionen och se i vilken riktning

processen går i den statliga diskursen. 3 Jag använder ordet ”process” för att lyfta fram att det

är ett utvecklingsförlopp jag vill beskriva. Syftet är att beskriva och analysera såväl

gemensamma teman i utredningarna som avvikelser och brytpunkter.

Statliga offentliga utredningar (SOU) bereder förslag till riksdagen och det är därför intressant

att granska innehållet i dessa.

I denna uppsats beskriver och analyserar jag områden i utredningarna som behandlar

utredarnas syn på föräldraskap, barnen, individens respektive samhällets ansvar, de

professionellas roll och förslag till föräldrastöd.

Frågeställningar

§ Hur framställs statens föreställningar om föräldraskap?

§ Hur framställs individens respektive statens ansvar för föräldrastöd ?

§ Hur framställs de professionellas roll och arbete med föräldrastöd?

§ Hur förändras och utvecklas förslagen om föräldrastöd över tid?

Disposition

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. Första kapitlet behandlar bakgrunden till uppsatsens ämne,

dess syfte och frågeställningar. Här tas också upp några för uppsatsen centrala begrepp.

Andra kapitlet beskriver och diskuterar hur jag gått till väga i granskning och analys av

utredningarna. Här redogör jag också för urvalet av material.

                                                                                                                                                                                                          
2 Barnkonventionen ratificerades av Sverige 1990 och innehåller det enskilda barnets rättigheter, dels
medborgerliga och politiska rättigheter, dels ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
3 Diskurs är enl. Alvesson och Sköldberg (1994) muntliga och skriftliga texter som finns i ett socialt
sammanhang.
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Tredje kapitlet redovisar forskning om svensk familjepolitik. Av redovisningen framgår hur

stödet till föräldrar i Sverige har sett ut under 1900-talet. Kapitlet avslutas med en

sammanfattning.

Fjärde kapitlet beskriver teorier och tankemodeller som inspirerat mig och som använts i

analysarbetet.

I femte kapitlet presenteras granskningen av fem offentliga utredningar som behandlar ämnet

föräldrastöd. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

Kapitel sex ägnas åt analys av de granskade utredningarna.

I kapitel sju presenterar jag mina slutsatser. I kapitel åtta gör jag några avslutande reflektioner

kring socialarbetarens roll i samhällets föräldrastöd, det framtida föräldrastödet, processen i

uppsatsarbetet och nya frågeställningar som väckts.

Centrala begrepp

Föräldraskap

Olika sammanhang och tidsepoker präglar hur man beskriver och definierar föräldraskap men

sammantaget kan man säga att en förutsättning för föräldraskap är barnet. Det är barnet som

håller samman familjeprojektet i vilket föräldraskapet formas (Bäck-Wiklund & Bergsten,

1997).

Föräldraskapet beskrivs ofta med en biologisk betydelse genom de biologiska föräldrarnas roll

i att vara föräldrar till sitt barn (Bonniers ordbok, 1996)4. Däremot visar den sociala

betydelsen i föräldraskapet på att det inte behöver finnas ett biologiskt samband mellan den

vuxne och barnet när det gäller omvårdnad och fostran t.ex. adoptivförälder, fosterförälder

och styvförälder. Den juridiska betydelsen av föräldraskap fastslås i föräldrabalken med att

det är vårdnadshavaren som har ansvar för barnets omsorg.

Samlevnadsformerna varierar från epok till epok. Man kan säga att samtiden präglar

föräldraskapet. Kärnfamilj, ensamförälder, kollektivboende och andra levnadsformer formar

och formas av föräldraskapet. 75 % av barnen mellan 0 och 18 år i Sverige bor tillsammans

med båda sina föräldrar och övriga bor med ensamstående förälder eller ombildade familjer

                                                                
4 Observera att man kan se ordböckers förklaringar som en allmänt accepterad uppfattning men också som att det
i hög grad är en uppfattning av tiden då den publicerades.
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(”Barn - här och nu”, skr.1999/2000: 137). Detta förhållande ger skäl att anta att

föräldraskapet i dessa familjer formas olika.

Samtiden påverkar också familjepolitiken och statens roll att i större eller mindre utsträckning

ta över eller delar viktiga funktioner med föräldrarna (Ohrlander, 1992). Föräldraskapet har

institutionaliserats genom t.ex. förskolans och skolans roll i fostran och social bildning av

barnen och ungdomarna. Förskola och föräldrar har fått ”delad vårdnad” av barnen (Gars,

2002). I detta begrepp ligger både en betydelse av vård och av ett djupare, mer omfattande

gemensamt engagemang beträffande barnen.

Dencik & Bäckström (1988) anser att daghemmen påverkar många föräldrars värderingar och

att föräldrarna upplever att de är otillräckliga i sin roll. Persson (1994) däremot menar att

föräldrar inte helt övertar institutionernas synsätt utan omtolkar och gör om dem så att de

passar de egna levnadsförhållandena.

Föräldraskapet och familjen är i ständig förändring.  Det ”moderna” föräldraskapet präglas av

ambivalenser som t.ex. önskan om att vara närvarande och samtidigt frånvarande, att ha

ansvar och samtidigt inte ha det (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997).

Det är upp till var och en att gå in i ett föräldraskap. Det är alltmer ett individuellt beslut. Men

det är ett beslut som skiljer sig från många andra. ”Det är ett val som  för all framtid binder

samman den moderna människan med en annan individ” (Ibid, s.193).

Föräldrastöd

Begreppet föräldrastöd är i svenska statliga utredningar en sammanfattande term som

omfattar ekonomiskt bistånd (generellt och riktat), utbildning (generellt och riktat) samt

social, psykologisk, juridisk och medicinsk stöd till föräldrar (generellt och riktat) (SOU

1997:161).

Föräldrastöd ges av stat, landsting och kommuner på olika sätt. Privata mottagningar i form

av föräldrarådgivning förekommer och likaså föräldrautbildningar genom studieförbund,

fackföreningar, intresseföreningar m.fl.

Föräldrastöd har stöd i barnkonventionen (artikel 24) där konventionsstaterna erkänner

barnens rätt att erhålla bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. För att

uppnå det, ska konventionsstaterna erbjuda hälsovård till mödrarna före och efter förlossning,

förmedla kunskaper om barnhälsovård till föräldrar och utveckla förebyggande barnhälsovård,

föräldrarådgivning och familjeplanering.
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I denna uppsats är det statens syn på föräldrastöd i ”generell” bemärkelse som undersöks och

då specifikt föräldrautbildning och stöd som ges genom förskola, skola, MVC 5, BVC6 och

frivilliga organisationer.

Stat

Begreppet stat definieras i denna uppsats som en övergripande social enhet med lagstiftning,

politiska verksamheter, central och lokal administration (Blomqvist, 2001).

Den kan indelas i en central nivå med riksdag, regering och central förvaltning. På denna nivå

utformas direktiv till utredningar som ska beredas till riksdagen. Här finns

socialdepartementet och utbildningsdepartementet som arbetar med frågor som t.ex.

utbildning och stöd till föräldrar.

På regional nivå finns bl.a. landsting och länsfunktioner. Här finns hälsovården som har hand

om mödravårdscentraler och barnavårdscentraler där föräldrautbildning till största del

genomförs.

Den lokala nivån  är den kommunala politiska och administrativa organisationen. Här kan

fattas lokala beslut som t.ex. kan omfatta föräldrastödjande verksamhet.

Den statliga styrningen är tydlig men ger samtidigt utrymme till lokala variationer utifrån det

kommunala självstyret som stadgas i kommunallagen.

I det följande kapitlet beskrivs metod och urval av offentliga utredningar som valts för denna

studie.

                                                                
5 MVC - Mödravårdscentral
6 BVC - Barnavårdscentral
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2. METOD OCH URVAL AV UTREDNINGAR

I detta kapitel redovisar jag mitt urval av textmaterial och offentliga utredningars roll i

samhällsutvecklingen. Jag beskriver också den forskningsmetod jag använt mig av och

tillvägagångssättet i bearbetning och analys. Avslutningsvis diskuteras begreppen validitet

och reliabilitet.

Metodval

I uppsatsen används kvalitativ metod med ansats till diskursanalys.

Jag beskriver statens syn på samhällets föräldrastöd så som det framställs i några valda

statliga utredningar. Speciellt belyser jag hur föräldrar och barn framställs, ansvar för

föräldrastöd, de professionellas roll och vilka åtgärder som föreslås.

Att analysera texter i Statens Offentliga Utredningar (SOU) är ett sätt att försöka förstå och

förklara föräldrastödets utformning. Vår omvärld skapas och förändras bl.a. genom det sätt vi

skriver, läser och talar på (Alvesson & Sköldberg,1994) och det kan antas att utredningarna

påverkar och har konsekvenser både i utredningsväsendet och i den sociala praktiken7.

Urval och avgränsning

Mitt urval består av fem statliga utredningar från perioden 1972 – 1997. Periodens start 1972

är vald för att Barnstugeutredningen, som då publicerades, betraktas som en brytpunkt för

familjepolitiken och föräldrastödet (Blomqvist, 2001, Hultqvist, 1990, Ohrlander, 1992,

Persson, 1996).

Perioden avslutas med två utredningar från 1997 vilka är de senaste offentliga utredningar

som skrivits i ämnet.

Utredningarna behandlar föräldrastöd såsom föräldrautbildning genom MVC, BVC och skola,

föräldrasamverkan i förskola och skola och frivilligorganisationers föräldrastöd.

I uppsatsen granskar och analyserar jag föreställningar och teman som finns i dessa valda

utredningar. Däremot studerar jag inte eventuella ”bakomliggande faktorer” till

framställningar i utredningarna eller effekterna i den sociala praktiken.

                                                                
7 Social praktik är enl. Jörgensen, Phillips (1999) verksamheter där diskursen är en del.
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I ett första steg läste jag flera statliga utredningar som behandlar ämnet för att få en

övergripande bild av de diskussioner som förts under 1900-talet. Så småningom

utkristalliserade sig fem utredningar från perioden 1972-1997 som kom att utgöra mitt

empiriska material.

Jag använder mig av Statliga Offentliga Utredningar (SOU) då man får anta att de ger en god

bild av vad staten strävar efter. Utredningarna speglar vad som är viktigt, de speglar

tidsandan. De lyfter fram argument för de föreslagna prioriteringar som presenteras.

De utredningar jag studerar rör familjepolitiken eftersom det är inom dessa politiska ramar

föräldraskap och föräldrastöd definieras.

SOU är offentliga dokument och därmed finns inga accessproblem vilket har underlättat

insamlandet av empirin.

Min studie bygger på följande utredningar:

• Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning, del 1 och del 2 (SOU 1972:26  och

27). Syftet med detta dokument är att utreda frågor angående barnstugeverksamheten i

Sverige. Jag har valt att ta med Barnstugeutredningen för att den tar ett nytt markant steg

i svensk familjepolitik, i synsätt på barnet, moderns roll, samhällets roll, organisationen

av daghem och förskoleverksamhet i Sverige och behovet av stöd till föräldrar i deras

relation till sina barn. Betänkandet lägger också fram ett konkret förslag på hur

föräldrautbildningen skulle kunna utformas för föräldrar till nyfödda barn och barn i

förskoleåldern.

• Barnomsorgsgruppens utredning kring föräldrautbildning – kring barnets födelse (SOU

1978: 5) behandlar den övergripande målsättningen med en allmän föräldrautbildning i

Sverige. Jag har valt denna utredning för att den lämnar tydliga förslag på hur

föräldrautbildning skulle kunna genomföras vid tiden kring barnets födelse.

• Barnomsorgsgruppens slutbetänkande om föräldrautbildning (SOU 1980: 27) bygger på

ovan nämnd utredning, SOU 1978: 5. Slutbetänkandet har jag valt för att i den diskuteras

föräldrarnas möjlighet att påverka de miljöer som deras barn befinner sig i. Man talar t.ex.

om ”praktisk demokrati” och föräldramedverkan i förskola och skola och gör kopplingar

till föräldrastöd. Även föräldrautbildning och dess innehåll behandlas.
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• Stöd i föräldraskapet – kartläggning av föräldrautbildningen (Ds 1997: 6) kartlägger,

beskriver och analyserar verksamheter med föräldrautbildning och föräldrastöd.

Jag har valt denna utredning eftersom den bereder väg för nya föreställningar om

föräldraskap och individens ansvar för föräldrastöd.

• Stöd i föräldraskapet (SOU 1997: 161) har som uppdrag att föreslå hur stödet i form av

föräldrautbildning och andra verksamheter till föräldrar med barn i förskoleåldern och

skolåldern kan utvecklas och stimuleras. Det är den senaste statliga utredningen som

särskilt behandlar frågan om stöd till föräldrar.

Diskursanalys

Diskursanalys (DA) bygger på material som systematiskt analyseras. I jämförelse med andra

kvalitativa forskningsansatser (enkäter, intervjuer, observationer) lyfter man i DA fram

variationer i vad som uttrycks (Winther Jörgensen & Phillips, 1999). Metoden låser inte fast

det empiriska materialet i förutbestämda kategorier utan forskaren arbetar med en öppen

ansats.

Foucault (1972) anser att det är viktigt att inte göra egna tolkningar av dolda eller

underliggande meningar, utan i stället lyfta fram likheter och skillnader mellan olika texter

och/eller dokument. Jörgensen & Phillips (1999) följer Foucaults tankegångar när de

definierar DA som en metod att ”undersöka vilka mönster det finns i utsagorna” (ibid, s.28)

inte vad forskaren tror ligga bakom utsagan. Metoden är att få fram vad som faktiskt sagts och

vilka sociala konsekvenser de olika diskursiva framställningarna av verkligheten får.

Alvesson & Sköldberg (1994) anser också att DA nedtonar den ”bakomliggande

verkligheten” i olika utsagor. De menar att med DA är det viktiga inte är att få fram om något

är ”sant” eller ”inte sant”.

I mitt tillvägagångssätt har jag försökt anamma detta förhållningssätt till texterna. Jag har inte

fokuserat på de bakomliggande syftena till utredningar och förslag utan i stället intresserat

mig för statens syn på föräldraskap och föräldrastöd så som det framställs i utredningarna.



15

Begreppet diskurs

Begreppet diskurs är ett omdiskuterat begrepp. Foucault och flera av hans efterföljare

definierar diskurs som utsagor som utgår från samma perspektiv och existensvillkor

(Foucault, 1972, Jörgensen & Philips, 1999).

Jag har valt ett pragmatiskt förhållningssätt och följande definition på begreppet diskurs:

”/…/ alla slags användande av språk i muntliga och skriftliga sociala

sammanhang, dvs. utsagor och skriftliga dokument. En diskurs är en social

text.” (Alvesson & Sköldberg, 1994,s.281).

Utifrån denna definition kan offentliga utredningar betraktas som en del av en social text.

Tillvägagångssätt i bearbetning och analys

Robson (1999) menar att dokument är ett ”mått” som inte kan påverkas av att bli använt i en

undersökning, s.k. ”unobtrusive measure”. Texten har redan en tolkning som textförfattaren

bestämt sig för (Hultqvist, 1990).  Man kan säga att läsningen blir en tolkning av

textförfattarens tolkningar.

I valet av tillvägagångssätt i läsningen frigörs texten från sin ursprungliga ordning. Det kan

ses som att den blir levande i läsandets stund och forskaren observerar oobserverad.

Analysprocessen av de ca 2 500 sidorna som utgjorde empirin har genomförts stegvis. Först

läste jag noggrant igenom de valda utredningarna och sökte efter teman, kategorier och

föreställningar som återkommer i utredningarna, de som försvinner och de som kommer till.

Sedan tematiserade jag utredningarna i fyra teman; föräldrar och föräldraskap, barnfamiljers

välfärd och levnadssituation, individen som subjekt och/eller objekt samt åtgärder (kapitel 5).

Dessa teman med sina underrubriker återkommer i alla de studerade utredningarna och

kommer under granskningen att framstå som basen för dessa offentliga utredningars texter om

föräldrastöd.

Därefter placerade jag utredningarna i kronologisk ordning. Framställningen utifrån angivna

huvudteman samt den kronologiska ordningen bildade en struktur som gjorde materialet

överblickbart (kapitel 5).
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För att kunna studera utredningarnas genomslagskraft i samhällsdebatten och planeringen av

föräldrastöd placerade jag dem i sitt sammanhang som statliga dokument (kapitel 2 och 6).

Vidare studerade jag föreställningar (antaganden, uppfattningar och värderingar) som

dominerar i utredningarna och sådana som är tillfälliga eller tillkommande (kapitel 6).

Denna sammanlagda arbetsprocess utmynnar i analys (kapitel 6), slutsatser (kapitel 7) och

reflektioner (kapitel 8) där det granskade materialet sätts i relation till bl.a. tidigare forskning

(kapitel 3) och teorier (kapitel 4).

Källkritik

Uppsatsens material utgörs av statliga utredningar genomförda och skrivna utifrån syften som

svenska riksdagen formulerat. De är rika kunskapskällor, inte bara för att förstå hur den

praktiska familjepolitiken genomförts i Sverige utan också, som i fallet med denna uppsats,

undersöka hur synsätt och diskussioner leder fram till just de förslag som ställs. De är

historiska dokument där vi kan följa intentionerna med olika former av föräldrastöd.

Viktigt är att förstå och tolka utredningarnas ursprungliga syften (Robson, 1999). Källkritisk

granskning är därför väsentlig.

”” Varje entitet som kan ge forskaren kunskap om en förfluten händelse.

Händelsen har på ett eller annat sätt satt spår i/avspeglats i källan – mediet – och

forskaren tar del av detta ”spår” eller denna avspegling för att få sina frågor om

en försvunnen tid besvarad.”” (Alvesson o Sköldberg, 1998, s.124).

Det svenska utredningsväsendet härrör från 1600-talet och riktlinjerna för arbetet är i grunden

fortfarande desamma (Regeringskansliet DS 1998:57).

Syftet med utredningarna är att bereda frågor som regeringen ska ta ställning till. Regeringen

arbetar för detta syfte fram direktiv med utgångspunkt i vad problemet är och tillsätter en

kommitté att handha uppdraget. Kommittéerna arbetar relativt självständigt och ofta med

hjälp av olika experter. De skriver framför allt för statsråd, riksdagsledamöter och berörda

chefer hos remissinstanserna. Utredningarna ska ange vilka mål den utredda verksamheten

ska ha, om det är ett offentligt åtagande, och i så fall om det är på statlig eller t.ex. kommunal

nivå. Uppnådda resultat, som redan finns inom verksamheten, ska analyseras och redovisas

och finansieringen ska bedömas.
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Utredningens slutsatser och förslag lämnas som en rapport, ett betänkande till regeringen.

Detta är ofta ett SOU (Statlig Offentlig Utredning) men kan också vara förslag som utarbetas

inom ett departement och som presenteras som en rapport inom Departementsserie (DS).

Rapporten skickas på remiss för att berörda myndigheter, kommuner och organisationer ska

få säga sin mening och när remissvaren inkommit förbereds regeringsbeslut och proposition

till riksdagen.

Frågan motioneras sedan i riksdagen varefter utskott i det aktuella departementet arbetar fram

ett nytt betänkande som diskuteras och beslutas av riksdagen (www.regeringen.se).

I kommittéhandbok från 2000 (Ds 2000: 1) framförs kritik mot statliga utredningars sätt att

använda språket. Det sägs vara krångligt, svårt, abstrakt, opersonligt och mångordigt. Man

anser att ett stort antal ord inte bidrar till att förstärka utredningens budskap. Man kritiserar

också kommittéerna för att ge sken av samförstånd fast de ofta består av personer med olika

åsikter.

I Ds 1998: 57 diskuteras ”myten” om utredningars ”höga kvalitet och objektivitet” (ibid,s.14),

något man inte finner belägg för i sin analys. ”/…/det finns stora kvalitetsbrister i de

betänkanden som tas fram av kommittéerna. Detta gäller framför allt i fråga om data,

dokumentation, utredningsmetoder och analys” (ibid).

I kvalitetsgranskningen ingår bl.a. utredningen Stöd i föräldraskap (SOU 1997: 161) som

uppges vara ”omöjlig för läsaren att bedöma och ta del av hur man arbetat” (ibid, s.71).

I statskontorets rapport (1998: 24) kritiseras kommittéväsendet för att kommittéerna inte

tillräckligt prövar det offentliga åtagandet och att tidsramarna har minskat. Det krävs högre

kompetens och större resurser till kommittéerna, remisstiderna är för korta och uppdragen är

alltför avgränsade och tydliggör inte övergripande frågeställningar. Vidare anser statskontoret

att kommittéernas traditionella roll som kompromiss- och konsensusverktyg minskat i

betydelse. Antalet utredningar med enskilda utredare ökar och de politiska partierna och

organisationerna deltar allt mindre. Statskontoret antar att de söker sig till andra möjliga

arenor för att påverka politiska beslut.

I rapporten är man kritisk till att det blir alltfler politiker eller personer som tidigare varit

yrkespolitiker som utreder, att politikerinslaget i kommittéerna blir större. Det sägs också i



18

rapporten att majoriteten av utredarna är män och att jämställdheten ännu inte har nått

kommittéväsendet.

Validitet

Månsson (2001) anser att relevanta frågor kan ställas då forskaren har teoretiska kunskaper

och konkreta erfarenheter i ämnet, vilket ökar trovärdigheten i studien. Det gör det möjligt att

tolka det observerade och förståelsen för det aktuella fenomenet ökar.

Flera teoribildningar som förklaringsgrund till det aktuella ämnet ökar också validiteten enligt

Månsson (2001).

Mina erfarenheter från föräldrastödjande verksamheter, studier av tidigare forskning, olika

tankemodeller och teoretiska utgångspunkter menar jag, har gjort det möjligt för mig att

kunna förstå och analysera samhällets föräldrastöd så som det framställs i de valda

utredningarna.

Reliabilitet

Denna uppsats bygger på offentliga dokument. De är skrivna, publicerade och som text inte

påverkningsbara. Texter är oförändrade så länge som de finns och kan studeras om och om

igen. På så sätt är reliabiliteten stark.

Skulle en annan forskare komma fram till samma resultat som i denna uppsats? Enligt

Egelund (1997) så är det en av svårigheterna i kvalitativ forskning. För även om forskaren

väljer samma problemställning tar man inte upp exakt samma frågeställningar till belysning.

Varje undersökning är på så sätt unik. Kontexten förändras och det är inte utifrån samma

verklighet som ämnet studeras nästa gång. På så sätt bidrar forskningen till ett större

sammanhang av kunskap genom ”indirekt reliabilitet” (ibid, s.146).

I nästa kapitel belyses svensk forskning kring föräldraskap och föräldrastöd.
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3.  TIDIGARE FORSKNING

I detta kapitel ges dels en bild av forskning och studier som belyser och diskuterar

föräldraskap och föräldrastöd dels en bild av de familjepolitiska sammanhang det svenska

samhällets föräldrastöd har vuxit fram ur. Bilderna ger inte en heltäckande beskrivning utan

tyngdpunkten ligger på några valda teman och tidpunkter.

Redogörelsen är upplagd i kronologisk ordning med avsikt att ge ett historiskt perspektiv.  De

avhandlingar och studier jag valt att behandla belyser väsentliga delar av familjepolitiken

under 1900-talet. Ingen har dock föräldrastöd som huvudtema.

Stat och filantropi uppfostrar – 1910-talet

I början av 1900-talet fanns det i den statliga familjepolitiken en vision om att de borgerliga

värdena skulle överföras på underklassen (Ohrlander, 1992). Socialt radikala intellektuella i

kooperationen, kvinnorörelsen, folkbildningsrörelsen, nykterhetsrörelsen, fredsrörelsen och

filantropin hade hos ”underklassen” börjat se det fattiga barnet, de ogifta mödrarna, de

ansvarslösa fäderna, sjukdom och död. Det var ett nationellt problem som tärde på ekonomin

och moralen. Visionen bestod i att staten skulle gå in och dela faderskapet, framför allt med

modern. Man skulle rädda de fattiga barnen, men låta dem vara hos sina föräldrar. Nya lagar

och centrala myndigheter skulle inrättas som skulle skapa nya normer för föräldraskap.

Gjorde man inget skulle problemen växa. Ohrlander (1992) hävdar att staten hade tilltro till

människan, trots dess fattigdom och omoral. Staten trodde på människans inneboende

möjligheter till förändring och bättring.

De offentliga myndigheterna formulerade i samarbete med filantropiska föreningar program

för den sociala bildningen av de fattiga (Stenhammar, 2001). Filantropins förhållningssätt

hade ”en kombination av både hjärta och kontroll vilket skulle medverka till solidarisk,

uppfostrande och ansvarstagande social bildning” (Ohrlander, 1992). Som exempel kan

nämnas den filantropiska föreningen Mjölkdroppen8 som startade sin verksamhet 1901 på

Södermalm i Stockholm. Det var den första organiserade förebyggande barnhälsovården i

Sverige.

                                                                
8  Verksamhet för mödrar med spädbarn som behövde mjölk och amningshjälp.
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Statliga familjeprogram från tiden 1906-1911 handlar enligt Ohrlander (1992) om kontroll,

straff och uppfostran av familjen. De båda diskurserna om frihet och kontroll förekom

jämsides.

Från samhällsansvar till individuellt ansvar – 1920-talet

Denna period inleddes med en statlig ”aggressiv kritik” mot de fattiga familjerna (Ohrlander,

1992, s.297). Normsystemet flyttade nu över från familjen till staten och dess institutioner.

1926 kom barnavårdslagen i vilken samhällets barnavård centraliserades och effektiviserade

ingripandet till barnets skydd. Det blev den lag som blev den ”verkligt stora” (ibid, s.151).

Staten tog över föräldraskapet när det inte fungerade. Familjen var orsaken till problemen och

staten var normen.

Modern hade en nedvärderad plats. Hon var ifrågasatt och kritiserad av ”normen”. Hon skulle

lära sig ”/…/var initiativet fanns, vilka ideal som gällde och en av lagarnas viktigaste syften

var att hon skulle omformas och uppfostras” (ibid,  s. 196).

I slutet av 1920-talet var det barnavårdsnämndernas administratörer som såg

”familjeproblemen” i samhället. De skapade koncept som t.ex. vikten av att uppfostra barnen i

lekåldern ”då karaktären danas” (ibid, s. 154). Debatten handlade både om huruvida staten

överhuvudtaget skulle ha ”socialt ansvar” och huruvida problemen kunde påverka andra i

samhället. Det kom att handla om lojalitet gentemot den enskilde eller samhället.

Barnläkarna kom i detta läge in som räddare. De skulle genom vetenskap, medicinsk praktik

och instruktioner till mödrarna skapa människan som anpassade sig till det ”moderna”

samhället. I jämförelse med tidigare diskurs under denna period ifrågasätts i detta

”räddningsprogram” både den fattiga och den rika modern. Man sa att modern skapade

”beroende” människor (Ohrlander, 1992).

Det nya programmet var anpassat till de nationalekonomiska och rashygieniska teorier som

fanns under den här tiden. Barnen skulle bli helt nya och kompetenta människor som passade

den moderna industrialismens krav.

1920-talet, som inleddes med ett synsätt präglat av att barnen var samhällets ansvar, slutade

med en medicinsk diskurs för barnens uppfostran som placerade problemen i människan, det

enskilda barnets ”dåliga arv och bristande uppfostran” (ibid, s. 300).
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Vision om ”det moderna samhället” - 1930-talet

Under 1930-talet fanns det två familjepolitiska linjer inom socialdemokratin (Rothstein,

1994). Det var den Myrdalska och den Möllerska.

Alva och Gunnar Myrdals linje stog för att de socialpolitiska reformerna skulle vara

profylaktiska. En väsentlig del av försörjningsbördan för barn skulle göras till hela samhällets

angelägenhet. Myrdal ansåg att försörjningslättnader för föräldrarna skulle vara ett givande

och tagande mellan samhället och dess invånare där man med hjälp av ekonomi och

uppfostran kunde utveckla det ”moderna” Sverige. Huvudproblemet var, enligt Myrdal, den

låga nativiteten och att familjen inte följde med i det samhällsutvecklingen krävde i form av

social rörlighet och arbete (Hultqvist, 1990).

Gustav Möller, dåvarande socialminister ledde den andra linjen inom socialdemokratin som

gick ut på att stärka barns och mödrars autonomi genom att ge dem preciserade rättigheter –

”inte att med godtyckliga medel lägga deras liv till rätta” (Rothstein, s.215). Möller ville hitta

vägar att förse medborgarna med grundläggande resurser utanför fattigvårdens stigmatisering.

Han ville också att rättigheterna skulle organiseras på ett icke-passiviserande sätt för

mottagarna och inte bli en del av ”ämbetsmannabyråkratins inflexibilitet” (ibid, 210).

Hultqvist (1990) menar att makarnas Myrdals ”Kris i befolkningsfrågan” 1934 blev ett

startskott för många socialpolitiska reformer i Sverige. Rothstein (1994) anser att det framför

allt var den Möllerska linjen som genomfördes i de konkreta reformerna medan den

Myrdalska linjen till viss del stannade på idé- och utredningsplanet.

De båda linjerna verkade parallellt och enligt Hultqvist (1990) band samhällets institutioner

upp familjelivet till sina verksamheter och ”ytterst, i förlängningen därav, även med den

statliga maktsfären” (ibid, s. 276).

Staten tog ett reproduktivt ansvar gentemot familjen under 1930-talet (Persson, 1996). Detta

p.g.a. att bondesamhällets tid var förbi och att familjens funktion försvunnit i det industriella

samhället. Ägarna till de nybyggda industrierna behövde arbetskraft och fäderna fick ge sig i

väg utanför hemmet. Samhället förändrades och familjen var inte längre självförsörjande. De

behövde kontanta inkomster för att klara kostnader för bostad, kläder och mat.
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Makarna Myrdal hade sett att regeln ”mamma vet bäst” under årens lopp hade dödat tusentals

spädbarn. Först i samband med folkupplysning om vikten av hygien och specialistmedverkan

(barnläkare) lyckades man nedbringa barndödligheten. De överförde metoden på det som de

såg behövde utvecklas i det moderna svenska samhället nämligen den framväxande

generationen. Deras idé var bl.a. att samhället borde ta över delar av uppfostran av barnen. De

ansåg att familjen urartade som uppfostringsmiljö och att skolan eller samhället måste gå in i

familjens ställe (Myrdal, 1934).

Ett nytt pedagogiskt projekt med ”skolan som substitut för familjen” planerades av Alva

Myrdal (Nilsson, 1994). Verksamheten vid barnkammarskolorna skulle ske i ett nära

samarbete med familjen där man också skulle utbilda föräldrarna (Hultqvist, 1990).

Befolkningskommissionen tillsattes 1936 där ”föräldrafostran” som begrepp nu helt legitimt

användes.

””En ”föräldrafostran” sätter som sitt mål att ge de enskilda människorna

sådana kunskaper och en sådan karaktärsfostran, att de skola vara bättre rustade

att kunna leva i harmoniska äktenskap och därigenom utveckla ett

föräldraskap. Uppnåendet härav förutsättes vara ett både individuellt och

samhälleligt intresse”” (från Befolkningskommissionen 1936: Nilsson s.221).

Alva Myrdal startade 1931 i ABF: s regi (Arbetarnas bildningsförbund) en föräldracirkel i

Stockholm. Idén var hämtad från USA där makarna Myrdal blivit inspirerade. Föräldracirkeln

skulle pågå 15 kvällar med innehåll kring framför allt barnpsykologi. (Nilsson, 1994). ”Ett

målmedvetet upplysningsarbete hade startats” (SOU 1938:19).

Hultqvist ser i offentliga dokument från 1930-talet ett skifte i syn på barnet. Tidigare sågs

barnet enligt Hultqvist som en ”mötesplats” för skapandet av den ”nya människan” och ”en

mer civiliserad samhällsgemenskap”. (Hultqvist, s.276).

På 1930-talet omvandlas ”gemenskapen” till ”social ordning”. ”Gud, konungen och

fosterlandet ersätts av vetenskapen, folkhemmet och socialpolitiken” (ibid).
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Staten blev under 1930-talet tydligare med att det skulle vara institutionerna som skulle styra

(makt) barn och vuxna och få dem att förstå (kunskap) det man ville lära dem (Hultqvist,

1990, s. 276).

Övertagandets tid – 1940-talet

Under detta årtionde blev föräldraauktoriteten mindre betydelsefull än tidigare. Skolan tog

över den fostrande uppgiften. Familjen förlorade sin funktion som uppfostrare och

beskyddare. Skolans uppdrag blev, från att ha varit att fostra kollektivet, alltmer individuell

fostran och att ”fylla ett socialisationsgap i syfte att skapa den demokratiska människan”

(Persson, 1996).

Det ”nya” samhället ger enligt Hultqvist upphov till ”moraliska krisen” eller ”krisen i

samhällsgemenskapen” (Hultqvist, 1990, s.273). Arbetsdelningen mellan hem och arbete

ökade mellan könen vilket skapade motsättningar dem emellan, nya samhällsklasser uppkom,

en medveten arbetarrörelse växte fram och relationerna mellan barn och vuxna förändrades.

Staten anpassade programmen för institutioner som förskola, skola, socialvård och

barnpsykiatri till de nya förhållandena i samhället. Det kom att bli dessa verksamheter som

tog över en del av föräldrarnas roll när det gällde uppfostran och skydd (ibid).

Mjölkdropparnas aktiviteter i Stockholm togs över av Stockholms stad i början av 1940-talet.

Intresset för barns psykiska hälsa ökade inom barnhälsovården och föräldracirklar enligt Alva

Myrdals modell ”Barnpsykologi” utformades. (Stenhammar, 2001).

I diskussionen om familjepolitiken fanns det framför allt två diskurser; en om ”det dygderika

familjelivet” och en annan om det ”moderna samhället”. Den första diskursen behandlade och

förespråkade det som gällde hemmets skötsel, barnavård och barnuppfostran inom familjen.

Den andra diskursen handlade om skapandet av något nytt och genomgripande för

familjepolitiken och för samhället i stort. Denna senare diskurs var den som inletts med stor

genomslagskraft av Alva och Gunnar Myrdal.
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Experterna bidrar i diskursen om ”den nya människan” – 1950-talet

Familjens tidigare centrala ställning i barnens fostran var nu väsentligt nedtonad i statliga

utredningar (Persson, 1996). I 1957 års skolutredning framgår det att fostran av barnen blev

en viktig uppgift för skolan. Så viktig att t.o.m. undervisningen sågs som underordnad. Den

individuella fostran av barnet blev allt viktigare. De skulle fostras till arbete, god fritid, god

hälsa, intellektuell skolning och goda framtida familjebildare. Den sociala, kollektiva fostran

som man talat om på 1930-talet var inte längre så aktuell. Allt fler aspekter av barnens liv

införlivades även i daghemmen och förskolorna genom att täcka barnens ”näringsbehov,

rörelsebehov, känslomässiga behov m.m.” (Hultqvist, 1990, s.133).

Expertis fanns nu i skolan. Psykologerna behövdes för skolmognadstester och bedömning av

behov av specialundervisning.  Kuratorerna behövdes för kontakten mellan skola och hem när

det gällde enskilda barn och likaså i samband med att hjälpklasselever skulle börja i

arbetslivet. Kurator, psykolog liksom läkare och sköterska inom skolan arbetade med enskilda

elevers anpassning till skolan och samhället. Gruppers sammansättning och betydelse för

barnens utveckling och grupporienterade verksamheter inom skolan var ännu inte

arbetsuppgifter för dessa yrkeskategorier inom skolan. Även inom barnhälsovården anställdes

det psykologer och särskilda mottagningar upprättades för barn med problem. (Stenhammar,

2001).

Barnpsykologin deltog i argumentationen för utbyggnad av daghem. Nya vetenskapliga rön

visade på att barnen behövde mer än det hemmet kunde erbjuda i form av kamrater och

stimulans (Persson, 1996). När det gällde barn under 3 år ansåg läkarexpertisen att daghem

inte kunde rekommenderas p.g.a. höga smittorisker. Dock kunde man tänka sig daghem för

yngre barn som levde i svåra sociala situationer hemma. Därigenom kunde man skydda dem

mot ”dåligt inflytande” (Persson, 1996, s.83).

Under 1950-talet var det enligt Hultqvist det beteendevetenskapliga synsättet som skapade det

”goda”. Dock anser han att detta leder till en mer komplicerad fostran där vi inte längre kan

särskilja när det handlar om ”lydnad” och när det handlar om ”frihet”.

Frihet och tvång sätts inte längre i motsatsförhållande till varandra som i början av seklet.

”Auktoriteten återvänder nu i en annan och mer sofistikerad skepnad.” (Hultqvist, 1990

s.134). Det handlar bl.a. om kunskapen om att personligheten utvecklas i relation till det
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sociala livet i samhället. Att ”växandet utgör den psykologiska aspekten, medan uppfostran

syftar på den sociala sidan av samma växtförlopp”. (Ibid).

Vuxna barn hade fortfarande försörjningsplikt gentemot föräldrarna på 1950-talet. Med

sociallagstiftningen 1955 kom staten att ta över detta ansvar genom införandet av den

behovsprövade socialhjälpen (Stenhammar, 2001).

Stat och familj i samverkan – 1960-talet

Familjeberedningen (1962-1964) föreslog ökad valfrihet för föräldrarna att bestämma hur

många barn man önskade medan staten ansvarade för att ge familjerna den ekonomiska

trygghet de behövde (SOU 1964: 36). I slutet av 60-talet omfattade familjestödet: allmänt

barnbidrag, familjebostadsbidrag, moderskapsförsäkring, moderskapspenning, vårdbidrag,

bidragsförskott, bosättningslån, mödra- och barnhälsovård, skolhälsovård, barntillsyn och

familjerådgivning.

Gustav Jonsson och Anna-Lisa Kälvesten gjorde undersökningen ”222 Stockholmspojkar”

där de konstaterade att 65 % av föräldrarna var anhängare av aga som uppfostringsmetod

(Persson, 1996). Först 1979 förbjöds aga i svensk lag.

Familjeberedningen ansåg att ökad föräldrasamverkan i skola och förskola var viktig.

Utredningen rekommenderade att det allmänt skulle förekomma en ”föräldraorientering i

barnuppfostrans problem och metodik” (ibid, s.85), speciellt för att nå föräldrar till barn som

”hade problem av olika slag” (ibid). I utredningen ansåg man att personal på daghem och

barnavårdscentraler skulle kunna stå för rådgivning till föräldrarna.

Barnet och förskolan i centrum – 1970-talet

I Familjesakkunnigas utredning (SOU 1972:41) ansåg man att familjer framför allt bildades

för att motsvara en känslomässig funktion för paret. Diskussioner om att staten skulle vara

neutral i förhållande till olika samlevnadsformer bidrog bl.a. till att giftermålsbalken från

1920 kom att förändras och att det blev lättare att upplösa äktenskap. Ingen skulle tvingas att

fortsätta leva i äktenskap som man ville frigöra sig från.
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I Barnstugeutredningen (SOU 1972: 26,27) ställdes barnet i centrum för en del av

familjepolitiken. Statens mål var att stödja barnet i sin utveckling som individ och i relation

till andra (Hultqvist, 1990). Barnstugeutredningen lade grunden till att förskolorna skulle

kunna avlasta föräldrarna och tillföra nya impulser i familjelivet. Förskolan tog över den

fostrande och skyddande funktionen från familjen (Persson, 1996).

Barnstugeutredningens sociologiska analys visade att Sverige hade förändrats och att

invånarna levde alltmer i moderna förorter utan att känna varandra. Det blev enligt både

Hultqvist (1990) och Persson (1996) förskolans uppgift att integrera familjemedlemmarna i

samhällsgemenskapen, d.v.s. folkhemmet.

Förskolan skulle också fungera som extra stöd till mödrar som hade behov av att kunna

fungera även utanför sin roll som moder och välja den livsform som passade henne bäst

(Persson, 1996).

Barnavårdscentralernas fokus gled alltmer över på den psykosociala hälsan hos barnen. De

tog upp betydelsen av god relation mellan barn och mor, mellan båda föräldrarna och barnet.

De startade samtalsgrupper och föräldrautbildning för nyblivna föräldrar där socialsekreterare

och psykologer deltog (Stenhammar, 2001).

Barnet som psykologisk varelse kom att bli en del av konstruktionen av den

utvecklingspsykologiska diskursen genom Piagets kognitiva teori och Erikssons teori om

barns psykosexuella utveckling. Detta lade grunden för de pedagogiska insatserna på

förskolan. Egentligen uppstod det ”psykologiska barnet” på 1700- talet och fanns med under

hela 1900-talet i statliga förskoleprogram. På 1970-talet stärks denna bild av barnet och i

förskoleprogram menar man att barnet ska lära sig för livet och att undervisningen ska stödja

det i dess känslor och tankar. ”Barnet ska bli sin egen auktoritet” (Hultqvist, 1990, s.259).

Frihet och tvång i uppfostran får alltså en ny dimension. I det föränderliga samhället är det

nödvändigt att barnet får pröva sig fram. MEN ordningen och gemenskapen ska bevaras. Och

det är här som den vuxne kommer in som ”korrigerare”. Läraren har stigit ner från sina

katedrar och blivit naturligare i sin kontakt med barnet och hjälper det ut i livet.
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Balansgången mellan auktoritär och fri uppfostran finns som en ständig diskurs i

Barnstugeutredningen och Hultqvist (1990) anser att ”Man försöker här gå balansgång på slak

lina mellan frihet och tvång på samma sätt som andra statliga utredningar” (ibid,s.262).

Dialogpedagogiken och socialpsykologin fyller här en viktig funktion anser Hultqvist.

Personalen är en medmänniska som arbetar utifrån sina privata erfarenheter och behov med

hänsyn till allmänna nationella värderingar. Men villkorsbundenheten i denna relation

analyseras inte i Barnstugeutredningen enligt Hultqvist som refererar till den franske

sociologen Bourdieus konstaterande att människan är ”bärare av sociala och kulturella

erfarenheter” (ibid, s.263).

Hultqvist hävdar att bilden av barnet i Barnstugeutredningen är bestämd av statens ideologi

och teorier. Utsagor i offentliga utredningar bestäms utifrån vad staten anser, även om det inte

är tydligt uttalat.

På 1970-talet intar ”reformsträvarna” en hållning som innebär att man ser barnets anpassning

till samhällsförändringarna som en ”oproblematisk anpassning av barnet till ett förändrat

samhälle” (Blomqvist, 2001, s.231). Barnet behövde anpassa sig till olika sociala miljöer, bli

mindre styrt av sina sociala ursprungsmiljöer, bli mer demokratiskt och mindre auktoritärt.

Blomqvist beskriver hur samhällsreformerna med t.ex. förskolor och fritidsaktiviteter har gått

hand i hand med de nya socialisationsvillkoren.

Statliga direktiv om föräldrautbildning – 1980-talet

1979 fattade riksdagen beslut om utbyggnad av föräldrautbildning. Målet var att engagera

föräldrar och att bidra till att skapa nätverk samt medvetenhet hos föräldrar för att de skulle

kunna påverka sin livssituation. Utbildningen skulle bygga på nya medicinska, psykologiska

och sociala kunskaper men också på människors krav, önskemål och förväntningar

(Stenhammar, 2001).

Emellertid blev föräldrautbildningen enligt Socialstyrelsens rapport ”Skydda skyddsnätet”!

(1992) inte vad den var tänkt. Den blev ojämnt utbyggd i landet och under 1980-talet stannade

utbyggnaden helt. Rapporten anser att det berodde på distriktssköterskornas många och

konkurrerande arbetsuppgifter och avsaknad av fortbildning. Det saknades också uppbackning

av ansvariga politiker och chefstjänstemän.
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Ytterligare ett misslyckande var att föräldrar inte kom till utbildningarna i den omfattning

man hade tänkt sig. Deltagandet i föräldrautbildning (föräldrar till barn mellan 6 och 18

månader) var 60 %. Framför allt var det storstadsföräldrarna som deltog. Fädernas deltagande

i föräldrautbildning varierade mellan 10 – 30 % (ibid).

Socialstyrelsen ansåg att s.k. familjecentra med samverkan mellan olika myndigheter skulle

kunna skapa ett förebyggande arbete med ”barnen i fokus”.

Barnperspektivet stärks – 1990-talet

1990 ratificerade Sverige FN´s konvention om barns rättigheter – barnkonventionen9.

Härigenom förstärktes statens ansvar för barns villkor och välfärd. Tidigare hade dessa frågor

varit en del av familjepolitiken. 1993 planerades en stärkt barnombudsmannroll och i slutet av

årtiondet föddes området ”barnpolitik” och bildade ett eget övergripande politikområde. En

samordningsavdelning inom regeringskansliet skapades för barnfrågor (Regeringsskrivelse

”Barn – här och nu” 1999/2000:137).

Barnpolitiken har blivit ett s.k. mainstreamingområde där man arbetar med att påverka andra

politikområden så att de tar in ett barnperspektiv i sina program och diskussioner när dessa

handlar om barn (Regeringsskrivelse, 2001/2002:166).

BVC (Barnavårdscentralen) ses fortfarande som basen för den föräldrautbildning som riktas

till flertalet nyblivna föräldrar. I Regeringsskrivelsen ”Barn – här och nu” betonas vikten av

en kraftsamling bland tjänstemän och politiker för att möta vissa problem såsom barns och

ungdomars psykiska hälsa, de ökade allergierna, missbruk och fysisk inaktivitet bland unga.

Det klargörs vidare att det inte finns några förutsättningar att träffa avtal mellan staten och de

två kommunförbunden för att föräldrautbildningen ska förbättras och byggas ut. Utredarna

sätter i stället hoppet till att Landstingsförbundet och Folkhälsoinstitutet skall kunna

samverka. I utredningen framgår att statens uppfattning är att föräldrautbildningen ska vara

frivillig för varje enskild förälder och att föräldrastöd ska ges lokalt med förvaltningar och

politiker som ansvariga för verksamheterna. Statens roll ska vara att stödja ett

utvecklingsarbete av välfungerande modeller och metoder.

                                                                
9  Barnkonventionen innehåller det enskilda barnets rättigheter, dels medborgerliga och politiska rättigheter, dels
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
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Under 1990-talet har det arbetats fram ett flertal olika metoder10 för arbete med föräldrar som

har behov av extra stöd i sitt föräldraskap. Både socialtjänsten och BUP (Barn och ungdoms

psykiatrisk mottagning) erbjuder sådant stöd.

Familjecentraler byggdes ut under 1990-talet och finns nu på ett hundratal platser i Sverige.

De har en gemensam intresseförening som arbetar för att de små barnens situation ska

uppmärksammas (Bergström, 2002).

Sammanfattning

På 1910-talet fanns det i Sverige en önskan att rädda de fattiga barnen, både för att förhindra

mänskligt lidande och av samhällsekonomiska skäl.

I samarbete med filantropin startade man skolningen av de fattiga, såväl med hygien och mat

som med utbildning. Staten fick en allt mer normerande roll för familjerna som ansågs vara

både problemskapare och problembärare. En barnavårdslag instiftades som gav

myndigheterna rätt att överta och skydda barnen mot föräldrarna.

På 1920-talet vann en liberal teori inflytande om individens ansvar. Socialpolitiken hade blivit

för kostsam samtidigt som det fanns en uppfattning om att brottsligheten och sedeslösheten

ökade. Barnläkarna svarade med ett program för att förbättra barnhälsovården och

barnuppfostran. Programmet vände sig direkt till familjerna i syfte att individualisera och

behandla varje enskilt barn för att skydda det mot eventuella orena anlag, fattigdom och

ovanor.

På 1930-talet involverades staten återigen men nu med inriktning på pedagogiska insatser i

uppfostran av barnen. Man ansåg att hemmen var otillräckliga som stimulans för barnen.

Storbarnkammare och skola tog över ansvaret för utbildning och fostran. Även föräldrarna

fostrades i att utveckla sitt föräldraskap genom föräldracirklar.

På 1940- och 1950-talen säkrade statens institutioner sin fostrande roll i relation till barnen.

Experter anställdes och personal och föräldrar kunde få råd och kunskap.

Med reformpolitiken på 1960-talet tog staten ett ekonomiskt ansvar gentemot barnfamiljerna.

På 1970-talet var de olika individernas roller i familjen tydligare. I offentliga utredningar

ansåg man att även mödrarna borde förvärvsarbeta och att fäderna var viktiga för barnen. En

diskussion om jämställt föräldraskap fördes.

                                                                
10 Framför allt metoder som bygger på social inlärning och kognitiv teori. Målet är att förbättra samspelet barn-
förälder. Flera metoder kommer från Australien, Kanada, och USA.
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Förskolan byggdes ut. Den ”delade vårdnaden” mellan föräldrar och stat som inleddes vid

seklets början och förstärktes på 1930-talet förverkligades på 1970-talet.

På 1980-talet försökte man genomföra de förslag om föräldrautbildning som lagts i 1972 års

Barnstugeutredning. Utbyggnadsplanerna fullföljdes emellertid inte, många orter fick aldrig

föräldrautbildningsprogrammet och myndigheterna hade svårt att samordna.

Under 1990-talet blev det varje individs rättighet att välja det föräldrastöd man behövde.

Staten verkade fortfarande för att myndigheter på central, regional och lokal nivå skulle kunna

samverka så att föräldrautbildningen skulle kunna nå alla föräldrar.

Statens roll i det föräldrastödjande arbetet var bl.a. att stödja metodutvecklingsarbete som

t.ex. familjecentraler.

I analysen av uppsatsens empiri återkommer jag till dessa historiska och familjepolitiska

sammanhang i vilka föräldrastödet har växt fram.
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4.  TEORETISKA PERSPEKTIV

Olika teorier = många  seenden

I detta kapitel beskriver jag teorier och tankemodeller som är centrala för uppsatsen. De

hjälper mig att analysera, förstå och förklara hur man i de studerade utredningarna ser på

samhällets föräldrastöd. Utredningarna har gett mig många associationer som lett till flera

olika infallsvinklar i bearbetningen. Därför har behov av att kombinera olika teorier i

analysarbetet funnits. De valda teoriernas räckvidd och djup går långt utanför mitt ämne men

jag ser dem som verktyg för att analysera samhällets föräldrastöd.

Tankemodellerna paternalism och empowerment är viktiga redskap för att förstå och förklara

återkommande begrepp i empirin såsom t.ex. ansvar, kunskap, förebyggande arbete,

inflytande, delaktighet, experter, lojalitet och solidaritet.

Den franske sociologen Jacquez Donzelot hävdar i sin teori kring de moderna

institutionaliserade sociala relationerna att ”det sociala” har ersatt de traditionella

gemensamhetsstrukturerna i samhället och därmed förbundit familjen med institutionernas

verksamheter. Det perspektivet blir viktigt för mig i analysen.

Jag hämtar också inspiration och tankar från den ”moderna samhällsteoretikern” Jürgen

Habermas och ”modernitetsteoretikern” Ulrich Beck.

Professor Rose-Marie  Eliassons teori kring ”helhetssyn på människan” ger mig ytterligare en

dimension i analysen med hennes klargörande av konflikten mellan att å ena sidan ta ansvar

för den andra och att å andra sidan respektera individens självbestämmande och integritet.

Paternalism

Bertrand Russell har formulerat innebörden av paternalism på följande sätt: ”Så länge som

människan inte tror på sin egen förmåga att handla kommer hon att vilja följa en ledare.”

Detta citat kan ses som en av många anledningar till att paternalismen har en flertusenårig

historia och fortfarande har grepp över vårt tänkande.

Begreppet paternalism har sitt ursprung i latin (pater = fader). Den paternalistiska modellen

baserar sig på att utfärda direktiv och att kontrollera. Den som besitter rollen av att handla
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paternalistiskt utfärdar anvisningar för hur man bör bete sig, hur man ska vara mot varandra

och vilka moraliska rättesnören man ska rätta sig efter.

I denna modell fungerar man ofta känslomässigt neutralt, tekniskt och formellt. Experterna

har här en betydelsefull roll genom att skapa regler, normer, tillvägagångssätt och rutiner för

att få ordning på de problem man behöver lösa.

”Mänsklighetens historia är inte bara en historia över framsteg utan också en historia om makt

och förtryck och om över- och underordning” (Lundberg & Starrin, 1997, s. 15).

Jag  har tagit fasta på följande definition:

”En verksamhet är paternalistisk om genomförandet motiveras med hänvisning

till individens bästa utan dennes uttryckliga medgivande” (Starrin & Jönsson,

2000, s.208).

Man antar alltså att alla inte vet sitt bästa och att man därför låter bestämma vad som är bäst

för henne.

Sennett beskriver detta som ”den falska kärlekens auktoritet”. Paternalismens ”kärlek” tjänar

endast dess egna intressen och bryr sig inte om individerna och dem som tagit emot hjälpen.

Vuxna kan i denna modell bli behandlade som barn vilka är begränsade att ta egna beslut och

initiativ (ibid).

Rappaport kritiserade på 1980-talet det preventiva arbete som syftade till att lösa sociala och

känslomässiga problem. Han ansåg att preventionsideologin baseras på ett tänkande som

betraktar den vanliga människan som passiv, okunnig och i behov av hjälp och styrning

uppifrån. Enligt Rappaport innebär det traditionella preventionsarbetet att experterna ser

farorna och bestämmer vad som ska förhindras och hur. Den vanliga människan ses som

okunnig, en som inte vet sitt bästa och som behöver ”upplysas” (Lundberg & Starrin, 1997).

Barbara Levy Simon (1994), professor i socialt arbete i USA beskriver paternalismen inom

socialt arbete i USA under de senaste 100 åren. I det tidiga skedet i utvecklingen av socialt

arbete i slutet av 1800-talet i USA kunde de hjälpsökande gå miste om bistånd om de inte

visade socialarbetare tillräcklig uppskattning. Man hade en nedvärderande syn på de

hjälpsökande. Efter första världskriget hade speciellt det psykiatriska inflytandet blivit starkt i
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 det sociala arbetet och människor i svåra situationer sågs ofta som i stora behov av hjälp och

omhändertagande för att kunna anpassa sig till myndigheternas krav.

Simon beskriver vidare hur socialarbetarna i USA efter andra världskriget och fram till 1990-

talet antingen inte engagerat klienterna i att vara aktiva i olika hjälpprogram eller att de sett

klienterna som avvikande eller som offer för situationen. Socialarbetarna såg inte klienternas

egna erfarenheter som viktiga för förändring.

Den paternalistiska modellen har skapat experter som har haft och fortfarande har ett stort

inflytande på våra liv och på samhällsutvecklingen. I Sverige har myndigheterna

rekommenderat oss att äta 6 till 8 brödskivor om dagen, hur våra vardagsrum ska se ut, hur

länge våra barn bör vara på dagis och om vi får gå och handla fast barnen är kvar på dagis

o.s.v.

Våra liv har planerats av andra, kanske ofta i paternalistisk välvilja.

Kanske har man också trott att det ”goda” skulle kunna växa fram ur detta välplanerade liv.

För att kunna planera det har man tagit hjälp av experter som inte alltid själva upplevt de

problem som de varit satta att lösa. De analyserar och hittar lösningar som ofta utformas på ett

detaljerat sätt i den så kallade sociala ingenjörskonsten.

Lawrence Mead (1997) beskriver begreppet ”den nya paternalismen” och menar att den nya

paternalismen, till skillnad från den tidigare amerikanska socialpolitiken, innebär två viktiga

förändringar. För det första lägger den större vikt vid tvång och motprestationer. För det andra

ger den myndigheten rätt att avgöra vad som ligger i det individuella intresset.

Lundberg & Starrin (1997) beskriver detsamma med begreppet ”den moderna paternalismen”

som betonar klientens skyldigheter snarare än dennes rättigheter. Som exempel kan nämnas

socialtjänstlagen från 2002 i vilken man kräver motprestation i form av praktik eller

utbildning av ungdomar under 25 år när de söker socialbidrag.

Empowerment

Empowerment utvecklades som social rörelse i 1970-talets USA och omfattade socialt arbete

i bostadsområden och stärkande av utsatta grupper. Det var ”ett förhållningssätt inom socialt

arbete och folkhälsoarbete, som ifrågasatte rådande top-downstrategier och istället förordade

bottom-upstrategier som innebar att utsatta grupper gavs ett avgörande inflytande i arbetet att

stärka de egna gruppernas positioner i samhället” (Lundberg & Starrin, 1997, s. 5).
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Empowerment som begrepp och idé finner man i många skiftande sammanhang. När jag

började leta efter litteratur kring detta begrepp kom det i datasökningsprogrammen

automatiskt upp litteratur som handlar om ledarskap och företagsledning samt vård av fysiskt

och/eller psykiskt funktionshindrade personer. Iakttagelsen kan vara intressant då andra ord

som också används i socialt arbete (t.ex. mobilisering, förankring) från början kommer från

den militära vokabulären. Det är också intressant att empowerment under 1980- och 90-talen

blivit en sk. modeterm som  används av skilda intressenter.

Betydelsen av begreppet empowerment i denna studie relateras till följande beskrivning:

”Termen empowerment ger associationer till företeelser och egenskaper som

t.ex. självtillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet, makt, egenkontroll, kompetens,

medborgarskap, självstyre och liknande. I många definitioner av vad

empowerment handlar om nämns känslan av kontroll över det egna livet, d.v.s.

en känsla av att vara herre över sig själv och sin situation. Ett annat ofta nämnt

inslag är förmåga och/eller inre styrka, d.v.s. tron på den egna förmågan att nå

de mål man ställt upp. Samarbete och deltagande nämns som viktiga

ingredienser för empowerment” (Starrin & Jönsson, 2000, s. 211).

Begreppet har sitt ursprung i det latinska ordet potere som betyder ”att vara i stånd till” och

man kan säga att aktiviteter som omfattas av empowerment ska innefatta att man har

självtillit, att man kan genomföra handlingar samt att man ser sitt samband med omvärlden

och möjlighet att förändra den. Empowerment är således både en process och ett mål

(Lundberg & Starrin, 1997).

I begreppet ingår också ordet ”power”. Således innefattar empowerment också en maktaspekt.

Man tar aktivt ledning enskilt eller i grupp för processen. Makttagandet kan vara bestämt

utifrån beslut och arbetsform men det kan också bli resultatet av motsättningar och maktkamp

mellan olika intressen.

Termen empowerment hade kanske varit enklare att förstå som tankemodell i svenska

företeelser om den hade kunnats översättas till svenska. Istället kan man för att ytterligare

förtydliga vad empowerment är beskriva dess motsatser som alienation, hjälplöshet,

maktlöshet och hopplöshet.
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Empowerment utgår från horisontella relationer mellan människor med syftet att få olika

infallsvinklar för att lösa t.ex. sociala problem. I begreppet empowerment finns ett tänkande

som innebär att det finns mer än en lösning på varje enskilt problem. Lundberg och Starrin

(1997) menar att människor har kompetenser och förmågor som kan utvecklas men som

auktoritetstro, förmyndarskap, professionalisering, jantelag och långtgående arbetsdelning

hindrar.

Empowermentmodellen samlar människor till hjälp-till-självhjälp för att stärka delaktigheten.

Lösningarna på problemen är informella och kan ibland också vara civil olydnad. Man arbetar

tillsammans enligt modellen ”learning by doing”. Relationerna kan vara känslomässiga eller

känslomässigt neutrala men man binds samman och blir starka tillsammans.

I empowermentmodellen är det medborgarna i det lokala samhället som tillsammans

definierar problemen och diskuterar vad som behöver göras. Empowerment har framtiden

som mål och vill stärka människorna på vägen dit genom deltagande och demokratisk dialog

(Lundberg & Starrin, 1997).

Tre utvecklingsstadier utmärker empowerment.  För det första att man blir medveten om i

vilken situation man befinner sig det s.k. Kunskapsstadiet. För det andra att man blir

medveten om sina känslor inför den situation man upplever, det s.k. Känslomässiga stadiet.

Samt för det tredje att man vill förändra situationen, flytta fram sina egna positioner och

förverkliga de egna intressena, det s.k. Viljemässiga stadiet. De som inte omfattas av dessa tre

steg kommer sannolikt inte att deltaga i aktiviteterna (ibid).

Bak och Gunnarsson (2000) tar upp ett individuellt perspektiv på empowerment. De menar att

empowerment avser att stärka den enskilda människan och göra henne redo att styra sitt eget

liv.

Empowerment kan alltså ses som en process och ett mål både individuellt och kollektivt.

Individuella empowermentstrategin arbetar med att stärka och stödja genom att t.ex. ge råd

och information för att en person ska känna sig säkrare, sätta ord på svårdefinierade problem

och lära sig förstå samhällssystemet.

Kollektiva empowermentstrategin arbetar med individernas skapande av upplevelsen av en

gemensam känsla, en identitet och i förlängningen en känsla av stolthet.  Tidigare egna
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känslor av ensamhet, utsatthet, utanförskap, stigmatisering och skam ersätts av gemenskap,

medlemskap i en grupp och att våga stå för det man tycker och den man är.

Krockar kan uppstå när professionella och ”brukare” samarbetar. Öppenhet, jämlikhet,

delaktighet och inflytande över besluten kan betyda olika saker för de professionella i

”strukturen”, politiker och andra beslutsfattare och deltagarna i den empowermentbaserade

aktiviteten/rörelsen.

I den paternalistiska tankemodellen förväntas oftast de professionella inta en lojal ställning

gentemot verksamhetsbeslut och att protestera kan ses som en illojal handling medan en

protest utifrån den empowermentinriktade tankemodellen kan ses som ett uttryck för

solidaritet. Termerna lojalitet och solidaritet hör därför till olika världar (Lundberg & Starrin,

1997).

Teorin om det sociala territoriet - Donzelot

Jacquez Donzelots (1998) teori om det sociala territoriet beskriver det ”fält” där den liberala

ekonomin, familjen och staten interagerar med varandra. I detta ”fält” verkar den ”sociala

sektorn”. Den finns mellan de juridiska, ekonomiska, medicinska, privata och offentliga

sektorerna. Dess främsta mål är enligt Donzelot att påverka och förändra familjen, d.v.s. att

försäkra ”makten” och en uttänkt befolkningsutveckling genom kontroll, passivisering och

social integration. I denna styrning blir familjen ett centralt instrument.

”Den sociala sektorn” formaliserades enligt Donzelot med filantropin. Den var en strategi för

att opolitiskt intervenera i ”det sociala” – med välgörenhetsmål och – metoder gick filantropin

i förbund med ”makten”. Detta förbund möjliggjorde moraliska och hygieniska förändringar

bland den fattiga befolkningen utan att ”makten” egentligen syntes. De fattiga kvinnorna

drevs in i hemmen medan de rika började med välgörenhetsarbete. Föräldrarnas och

husbondens makt föll samman enligt Donzelot då den övertogs av staten genom

skilsmässolagar, abort, barnarbete, skolgång m.m. Mödrarna blev läkarnas bundsförvanter i

omsorgen om barnen. Det blev, menar Donzelot en blandning av allians och förmyndarskap.

Introduktionen av föräldrautbildning på 1930-talet i Frankrike var baserad på psykologiska

och pedagogiska teorier med inspiration från psykoanalysen. Den samlade medelklassen och

välbesuttna som var skrämda av bilder om brottslighet och personlighetskaraktärers inflytande
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på beteendet. Familjelivet och parrelationen sattes i fokus och beskrivningar som ”det

oönskade barnet” och ”barnet som bärare av familjens symtom” föddes. Enligt Donzelot

medförde det ett normativt sätt att tänka om barns utveckling och ett profylaktiskt om

barnuppfostran.

Det nuvarande sociala arbetet menar Donzelot är en fortsättning på detta. Nu finns det

socialarbetare i olika samhälleliga verksamheter, ofta med fokus på barnens ”bästa” och med

uppgift att uppmärksamma de barn som inte får den omvårdnad och uppfostran som

förespråkas av lagar och den ”allmänna opinionen”. Sociala kartläggningar och studier

urskiljer ”riskbeteenden” hos barn och förebyggande socialt arbete försöker förhindra

framtida ”asociala” beteenden.

Familjen är motorn i arbetet i ”den sociala sektorns” verksamheter inriktade på sexualitet,

reproduktion, undervisning och uppfostran. Föräldrarna deltar i den ”sociala sektorn” genom

att aktivera sig i barnens skolor. På så sätt tillägnar de sig skolans värderingar och stödjer

barnen i att anpassa sig till omgivningen. Följaktligen är barnet den förmedlande länken

mellan familjen och ”makten”. Föräldrarna har intresse av barnomsorg och undervisning och

staten ger det utifrån ”maktens” riktlinjer och resurser. Ibland överensstämmer intressena,

ibland inte (ibid).

Den offentliga sfären – Habermas

Jürgen Habermas menar att det finns en ”offentlig sfär” och en ”privat sfär” mellan stat och

individ (Månsson, 1997). Den ”privata sfären” är intim, frivillig och emotionell och utgör

grunden för en autonom medverkan i den ”offentliga sfären”. Den ”offentliga sfären” är det

gemensamma och det kollektiva.

Människor kommer i klientposition till staten. Alltfler människor blir beroende av statlig

omvårdnad och skyddsnät och den ”intima sfärens” roll bryts ner. Familjen delar den

skyddande och ekonomiska funktionen med ”den offentliga sfären” och såväl

auktoritetsrollen som familjens försvarsfunktion försvagas (Månsson, 1997).
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Frågeställningar och värden som tillhör den ”intima sfären” fragmentariseras och förs in av

experterna i den ”offentliga sfären”. Samtal kring vardagliga fenomen blir sakliga och

normativa.

Habermas ser tre vägar för det ”moderna” samhällets fortsättning: återföring till marknaden

(de konservativas riktning) eller administrativ kolonisering av ”livsvärlden” (de

reformistiskas riktning) eller skapande av fria och människovärdiga liv genom solidaritet

(dissidenternas riktning) (Månsson, 1997).

Moderniseringen  – Beck

Ulrich Beck (1996) skriver om ”moderniteten”. Han sammanfattar vår tids dilemma med att

”vi lever i en annan värld än den vi tänker. Vi lever i världen för både/och, men tänker i

kategorier av antingen/eller” (Beck, 1996, s.59). Han menar att vi fortfarande vill föreställa

oss saker i svart eller vitt, gott eller ont. Men att antingen/eller -tänkandet egentligen hörde till

1800-talet med ”åtskillnad, specialisering, strävan efter entydighet och världens

förutsägbarhet. (---) Vårt liv på 2000-talet domineras av både/och såsom mångfald, ovisshet,

frågan om sammanhang och sammanhållning” (Ibid, s.11).

Man kan se det som att den ”moderna” individen antingen bejakar de omfattande influenserna

i samhället och skapar en identitet med ”mångfald” eller undviker dessa och söker sig till

traditioner och ”auktoriteter”. Enligt Beck behöver individen i det ”moderna” samhället

internalisera båda dessa tanke- och levnadssätt.

Individualiseringen i samhället anser Beck blev starkare under 1900-talet. Industrisamhällets

livsformer upplöstes och individerna har skapat nya utifrån ”välfärdsstaternas” premisser,

lagar och förordningar. Individualiseringen sker alltså inte helt utifrån fria individuella beslut.

Individen planlägger och verkställer sitt liv både utifrån sina egna bedömningar och de ramar

som ”samhället” sätter upp.

Ansvar och respekt för individen – Eliasson

Rosmari Eliasson menar att socialt arbete kräver att vi klargör dilemmat mellan å ena sidan

”ansvar för varandra” och å andra sidan ”respekten för den enskilda människan” (Eliasson,

1995).
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Hon utgår från att vi alla är beroende av varandra, både som subjekt och objekt. Det är ett

”dubbelt seende” som gör att vi respekterar den enskilda människan och hennes

självbestämmande och integritet samtidigt som vi tar ett kollektivt ansvar för varandra  och

speciellt för de ”svaga” i samhället.

Eliasson visar dock hur pendeln kan slå mellan de olika synsätten. Antingen skapas en

förtryckande relation genom att professionella värderar enskilda och försöker att ändra dem.

Eller så vinner den ”starke” genom att de professionella låter var och en sköta sig själv, s.k.

underlåtenhetssynd.

Båda dessa strategier är enligt Eliasson flykt till ”halverade människosyner”. I den första

förnekas individens egen kraft och åsikt. Experter tar över identifiering av problem och

”förslag till åtgärder”. I den andra ”halverade människosynen” ses individen som autonom

och självständig, förmögen att själv skapa sitt önskade liv. Individen blir lämnad till att lösa

det själv oavsett förmåga och karaktär på problemet.

Eliasson anser att ”staten tycks vara på väg att dra sig tillbaka som ansvarstagare” (ibid, s.62).

Hon poängterar att om det i den politiska retoriken blir vanligare med framställningar om

”individens eget ansvar” så kan ”syndabockstänkandet” och tankar om ”den enskilda

individens skuld” stärkas.

I nästa kapitel granskas de studerade utredningarna och därefter återkommer jag till de

teoretiska perspektiven i samband med analysen.
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5.  GRANSKNING AV UTREDNINGARNA

I detta kapitel kommer jag att, utifrån nedanstående teman, granska stödet till föräldrar i

Sverige, så som det framställs i några av Statens offentliga utredningar (SOU) under perioden

1972 – 1997. De SOU som granskas är:

§ Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning, del 1 och 2, SOU 1972:26 och 27.

§ Barnomsorgsgruppens utredning kring föräldrautbildning – kring barnets födelse,

      SOU 1978:5.

§ Barnomsorgsgruppens slutbetänkande om föräldrautbildning, SOU 1980:27.

§ Utredningen Stöd i föräldraskapet – kartläggning av föräldrautbildningen, Ds 1997:6.

§ Utredning Stöd i föräldraskapet – SOU 1997:161.

Som jag har redogjort för i kapitel 2 - ”urval” - har de alla relevans för och anknytning till

uppsatsens syfte och frågeställningar.

I min genomgång av utredningarna har följande teman med underrubriker utkristalliserats.

Tema 1: Föräldrar och föräldraskap

• Mödrar och fäder

• ”Speciella grupper”

Tema 2:  Barnfamiljers välfärd och levnadsvillkor

• Synen på barnet

Tema 3: Individen som subjekt och/eller objekt

• De professionellas roll och ansvar

Tema 4: Åtgärder

• Begrepp: föräldrautbildning, samverkan och stöd

• Förebyggande arbete

• Förslag på föräldrastöd

• Deltagande i föräldrautbildning

• Utförare av föräldrautbildningen
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Tema 1: Föräldrar och föräldraskap

I Barnstugeutredningen (SOU 1972; 26 och 27) anses att föräldrar i sin vårdande och

fostrande roll behöver kompletteras med samhällets institutioner (förskola och skola).

Man menar att föräldrar är begränsade i sin föräldraroll ”/…/ av traditioner i den sociala,

etiska eller religiösa grupp familjen tillhör.” (ibid, s.93).

Man anser också att ekonomiska faktorer påverkar förälderns beteende mot barnet. Liksom

förälderns egen känslomässiga och personliga mognad, uppfostringssyn samt egen

uppfostran.

Samtidigt betonar man föräldrarnas stora betydelse för barnets utveckling. ” Hur barnets

utveckling ska gestalta sig beror i hög grad av barnets upplevelser av det sociala och

känslomässiga samspelet i den första grupp den konfronteras med och ingår i, d.v.s. familjen.

/---/Den mänskliga miljö föräldrarna kan skapa kring sitt barn har starkt inflytande på inte

bara den känslomässiga utvecklingen hos barnet utan också på den tankemässiga.”  (ibid,

s.94).

I Barnomsorgsgruppens utredning (SOU1978: 5) ses föräldrar i sin egenskap av vårdare och

fostrare av barnen som de som ”fortfarande har yttersta ansvaret” (ibid, s.35). Samtidigt

ligger delar av utförandet av föräldrafunktionen på samhällsinstitutioner (förskola och skola).

Denna förändring avspeglas i ”kärnfamiljen” 11. ”Samtidigt som vi har behållit kärnfamiljen

som samhällsbyggande organisatorisk enhet, har den förlorat vissa och förändrat andra

funktioner” (ibid).

Andra förändringar som noteras är att föräldrar och barn lever ”sektoriserade” i olika

aktiviteter och uppdrag i arbete, fritid och intresseföreningar som ””/…/innebär en

uppdelning av personligheten i olika ”deljag”, som inte har något nödvändigt inbördes

samband.”” (ibid).

I utredningen framställs föräldrars öppenhet för att integrera sig i olika samhällsaktiviteter

som ett problem. ”Detta bidrar till att försvaga familjen som organisatorisk enhet.” (ibid).

Refererande till Låginkomstutredningen12 menar barnomsorgsgruppen att det är den ojämlika

situationen mellan familjer; ekonomiskt, socialt och utbildningsmässigt som skapar olika

förutsättningar för föräldraskapet.

                                                                
11 Barnstugeutredningen definierar ”kärnfamiljen” som ”den moderna lilla familjen”, ibid, s. 16.

12 SOU 1970:34.
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Barnomsorgsgruppens slutbetänkande (SOU 1980:27) präglas av en föräldrasyn där

föräldrarna är ”offer” för ekonomiska krafter i samhället; ”Samhället styrs av ekonomiska

krafter och de företeelser som påverkar barn och föräldrar – t.ex. kommersialismen,

snedfördelningen av sociala problem, av utbildning, skolframgång och bostadsstandard, är

produkter av dessa ekonomiska krafter.”(ibid, 60).

Föräldrarna är också ”offer” för ett ideal om ”individuell framgång”. Ett ideal som enligt

utredarna kan ”passa” en del men inte andra. ””För de grupper som har ekonomiska och

andra möjligheter att från början göra sina barn väl rustade för ett, i individuell mening

framgångsrikt liv/…/ För de grupper som inte kan ge allt detta kan den starka betoningen av

det individuella framgångsidealet leda till en ”imitation” av överklassbeteenden,

överkonsumtion av ”prylar” och en ökad mottaglighet för kommersiellt tryck.”” (ibid, s.57).

Till detta kan läggas att utredarna menar att föräldrar och samhället inte skapar en

kontinuerlig barndom för barnen. Familjen är inte alltid stabil och byggd på varaktig

gemenskap, liksom inom förskolor och i skolor där personal och barngrupper byts. ”De

förväntningar på familjen som en stabil och varaktig gemenskap som finns i samhället

stämmer ibland inte med barnens erfarenheter av vuxenvärlden.” (ibid, s.51).

Ytterligare ett fenomen som man anser tar tid från föräldraskapet är ”tvåförsörjarfamiljen”,

där både mamma och pappa arbetar. Att arbetslivet också fungerar ojämlikt och inte ger alla

samhällsklassers föräldrar samma möjligheter att deltaga i barnens förskola och skola anser

utredarna är odemokratiskt.

Stöd i föräldraskapet (DS 19977: 6) framställer föräldrarna som ”samhällets viktigaste

brottsförebyggande resurs” (ibid,s.366).Samhällskostnader och enskilt lidande för

samhällsvård av unga kriminella  riskerar att öka och utredarna menar att föräldrarna

tillsammans med  åtgärder från samhällets sida är viktiga för att förebygga detta.

I utredningen Stöd i föräldraskapet (SOU1977: 161) är man positiv till förvärvsarbete för

båda föräldrarna. ”Andra positiva och viktiga förändringar för barnfamiljerna är att i de

flesta familjer är numera båda föräldrarna förvärvsarbetande, vilket har förbättrat

tryggheten för familjen i ekonomiskt avseende och minskat sårbarheten  /…/.” (ibid, s.62).

Föräldrar beskrivs å ena sidan som medvetna ”om sina barns behov av stimulans och stöd i

sin utveckling/…/ Många föräldrar arbetar aktivt med sitt föräldraskap, söker kunskap,

information och kontakt med andra föräldrar” (ibid).
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Men beskrivs å andra sidan som ovilliga att söka hjälp genom föräldraträffar på förskola,

skola och inom MVC, BVC.13  Det hänvisas till studier (men inte vilka) där föräldrar känt sig

kränkta av den som gett hjälpen.

”Familjekrets” är det begrepp man använder i utredningen för att beskriva familjen.

”Begreppet familjekrets är en mer relevant beskrivning och syftar på hur familjerelationer

inom ett utspritt nätverk kan te sig” (ibid, s.51). Man menar att familjer ser olika ut, finns på

olika geografiska avstånd, varierar med ensamstående, gifta, sambo, sammanflyttande med

barn från tidigare förhållanden o.s.v.

Trots denna ”vidare syn” på familjen menar utredarna att de nya familjebildningarna, med

ensamstående föräldrar, samboförhållanden, ”mina barn och dina barn”- familjer m.fl. är

komplicerade familjemönster (ibid, s.52).

Man skiljer på ”goda” krafter och ”krafter som undergräver” föräldraskapet. Till de ”goda”

hör familjernas nätverk, egen försörjning, goda miljöer, samhällsservice och ekonomiska

bidrag till familjer. Till de ”onda” krafterna hör arbetslöshet, dålig ekonomi och kommersiella

krafter. I utredningen utgår man från att det finns en ”stark medvetenhet och vilja hos dagens

barnfamiljer att påverka sin egen situation” (ibid, s.61).

Mödrar och fäder

I Barnstugeutredningen - BU (1972:26 o 27) formuleras att mödrarna  ”/…/hyser överdrivna

skuldkänslor därför att de förvärvsarbetar och lämnar barnen till daghem eller

familjedaghem” (ibid, s.95).

Det antas att fäderna inte har samma skuldkänslor då hans roll med de små barnen ännu inte

uppmärksammats i samhället. Barnstugeutredningen poängterar emellertid att fäderna har en

lika viktigt roll som mödrarna när det gäller barnuppfostran och samvaron med sina barn.

Föräldrautbildningen måste inriktas på att även nå fäderna. ”I dagens samhälle där man mer

och mer inser lika stora behov av fadern som av modern och där föräldrarnas sinsemellan

börjar dela uppfostringsansvaret måste en föräldrautbildning starkt inriktas på att nå även

fäderna” (ibid, s.101).

I utredningen beskrivs kvinnan och mannen som personer och inte endast i sin roll som

förälder. ”Föräldrarna har egna behov och egna uppgifter som inte direkt kan relateras till

barnets behovstillfredsställelse, dvs. föräldrarna är inte enbart föräldrar” (ibid, s.95).

                                                                
13 Mödravårdscentral och Barnavårdscentral.
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Barnomsorgsgruppen (SOU 1980: 27) kritiserar samhället för de traditionella könsrollerna

och i stället förordar man en ”ändrad rollfördelning mellan kvinnor och män och barn” (ibid,

s.17). Det anser man vara förutsättningen för ett framtida jämställt föräldraskap som man

genom sina förslag om föräldrautbildning vill förbereda barn och ungdomar för. ”I det ligger

att pojkar och flickor steg för steg fostras till en självklar medvetenhet och inställning att ta

ansvar för sin egen försörjning, att planera sitt föräldraskap, att dela ansvar för hemarbete

och omsorgen om egna barn i framtiden” (ibid).

 I ”Stöd i föräldraskapet” (DS 1977: 6) framställer man inte de olika individerna i

föräldraskapet. Man refererar genomgående till "föräldrarna".  Utredningens uppdrag var

begränsat till att kartlägga föräldrastöd och inga andra fördjupningar görs.

Stöd i föräldraskap (SOU 1997: 161) kritiserar de begrepp som används i föräldrastödjande

verksamhet. ”Utredningen om föräldrautbildning ifrågasätter i detta sammanhang begreppet

mödravårdscentral som per definition exkluderar den ene föräldern. Ett begrepp som t.ex.

familjecentral eller föräldracentral svarar bättre upp mot ambitionen att göra båda

föräldrarna och särskilt blivande fäder mer delaktiga” (ibid, s.162).

”Speciella grupper”

I alla studerade utredningar nämner man grupper av föräldrar som man anser behöver speciellt

stöd. För varje utredning utökas listan på ”speciella grupper”.

”Speciella grupper” i Barnstugeutredningen (SOU 1972; 26 o 27) inbegriper de med annat

språk, de som bor otillgängligt och de som arbetar kvällar. I utredningen föreslås att Radio

och TV skall sända föräldrautbildningsprogram och att folkbildningsorganisationer borde

göra ”speciella” insatser.

Barnomsorgsgruppen (SOU 1978: 5) anger föräldrar till handikappade barn och invandrare

och språkliga etniska minoriteter som ”speciella grupper”. Föräldrar till handikappade barn

ska garanteras det stöd de efterfrågar och behöver. Invandrare och språkliga etniska

minoriteter i Sverige anser man ska få del av föräldrautbildningen enligt de mål

invandrarutredningen fastslagit om att den ska ”utgå från deras särskilda förutsättningar och

behov” (ibid, s.20).
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Utredarna problematiserar frågan om svensk kontra ”invandrarnas” barnuppfostran som man

menar är ett område där ”kraftig kollision” kan uppstå mellan ”svenskt sätt” och

”invandrarföräldrarnas sätt”.

Man tycker sig se att ”invandrarna” av svenskar kan uppfattas som alltför auktoritära och

”svenskar” kan uppfattas alltför normlösa av ”invandrare” (ibid,s.105).

Utredarna påstår flera saker om ”invandrarnas” syn på barnuppfostran utan förankring i

vetenskapliga studier. ”Bristande kunskap om hur det svenska samhället fungerar innebär

oförståelse inför de krav som det svenska samhället ställer. Som exempel kan anföras

oförståelse inför särskilt behov av stimulans för barnens utveckling, eftersom

utvecklingsstimulans är ett mer naturligt inslag i familjernas sätt att leva i utvandrarländer

/---/”Försvenskning kan allmänt sett upplevas som ett hot mot den egna kulturen och

familjestrukturen. Barnens försvenskning kan innebära en identitets- och lojalitetskonflikt och

ett avståndstagande från föräldrarna/---/Varje familjemedlems behov av och möjligheter till

utveckling kommer i konflikt med de familjeroller som dittills rått” (ibid, s.106).

Barnomsorgsgruppens slutbetänkande (SOU 1980: 27) uppmärksammar speciellt föräldrar till

handikappade barn, invandrarföräldrar, adoptivföräldrar och fosterföräldrar. Man förordar att

dessa grupper bör ingå i de allmänna föräldraverksamheter som föreslås inom

barnhälsovården, kommunal barnomsorg och skolan. Det poängteras att de också har behov

som bör bemötas på ett mer specifikt sätt.

I Stöd i föräldraskap (SOU 1997: 6) beskrivs olika verksamheter som finns för pappor,

adoptivföräldrar, invandrarföräldrar, asylsökande, föräldrar till barn med funktionshinder,

tonårsföräldrar m.fl. Föräldrautbildning ses som ett led i regeringens brottsförebyggande

arbete  och speciellt till ”särskilt utsatta föräldrar och barn” (ibid,s.366).

”Stöd i Föräldraskapet” (SOU 1997:161) har en lång lista på ”speciella grupper”: föräldrar

till tonåringar, föräldrar med invandrarbakgrund, föräldrar till barn med funktionshinder,

adoptivföräldrar, föräldrar som sviktar i sitt föräldraskap, kvinnlig könsstympning,

misshandlade kvinnor, fäder som har misshandlat, föräldrar i fängelse, föräldrar med barn

placerade i samhällsvård, familjehemsföräldrar och föräldrar med varaktiga funktionshinder.

I utredningen nämns olika samhällsaktörer som vänder sig till ”speciella grupper”, t.ex.

Folkhälsoinstitutet, Invandrarverket, Socialstyrelsen och särskilda pappautbildare.
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Tema 2: Barnfamiljers välfärd och levnadsvillkor

I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26 o 27) beskrivs samhället i början av 1970-talet som i

ett ”övergångssamhälle”  från det gamla till det nya.

Å ena sidan oroar man sig för den nya storstadsfamiljens anonymitet och brist på kontakt

mellan t.ex. generationerna samt att familjens roll som förmedlare av samhällets funktioner,

arbetslivet , lagarbete etc. till stor del försvunnit.

Å andra sidan betonar man att det finns begränsningar i den bilden och att det inte var bättre

förr. ”Bygemenskapen var ofta en snäv och isolerad gemenskap som värderade allt utifrån

lokala intressen. I industrialiseringens spår har nya och vidare solidariteter uppstått utanför

familjen, i organisationsliv, i religiösa, kooperativa, fackliga, politiska sammanslutningar

etc” (ibid, s.15).

Barnomsorgsgruppen (SOU 1978:5) anser att familjen är utsatt för ett ”yttre” och ett ”inre”

tryck.

Det ”yttre” trycket kommer från samhället med ”hastig urbanisering, nedbrytning av sociala

kontaktnät, krav på rörlig arbetskraft o.s.v.” (ibid, s.43).

Det ”inre trycket” kommer från familjens medlemmar som är ”problemskapande och

problembärare” (ibid).

Svensk familjepolitik har inte gjort tillräckligt för att stödja familjen.” Den har inte förmått

att till fullo motverka de negativa konsekvenserna av samhällsutveckling som medfört en

hastigt ökande urbanisering, nedbrytning av sociala kontaktnät, krav på rörlig arbetskraft

o.s.v. De familjepolitiska insatserna har inte heller förmått stärka familjens förmåga att

motstå det kommersiella trycket. Inte heller de individinriktade insatserna som utgår ifrån att

problemen kan härledas ur individens och familjens inre situation har räckt till för att lösa de

problem som bl.a. lett till krav på föräldrautbildning” (ibid).

I Stöd i föräldraskapet (DS 1997:6) beskrivs Sverige som ett land i ”riskzonen”.

Det föds färre barn än tidigare. Många får barn i trettioårsåldern. Unga tonårsmammor är inte

så vanligt. Allt fler barn lever i familjer med barn från tidigare äktenskap och skilda föräldrar.

 Det är högre arbetslöshet än tidigare. Invandringen till Sverige har ökat. Många barn

upplever våld och övergrepp. Fortfarande är det ca 3 % av alla barn och ungdomar som är

föremål för samhällsvård. Enl. SCB-undersökning har 30 % av svenska befolkningen någon

gång varit utsatta för kroppslig bestraffning av någon av sina föräldrar innan tonåren. Det
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finns en tendens till grövre brottsutveckling och mobbning i skolorna. I utredningen används

nya begrepp såsom ”barn i riskzon” 14, när en kombination av riskfaktorer samverkar och

”brottstrappan” 15, de steg eller den negativa spiral som ungdomar kan fastna i.

Utredarna ser stora sociala problem samtidigt som man ser att samhället genomför kraftiga

besparingsåtgärder och prioriteringar som kan komma att drabba verksamheter med

föräldrastöd.

Synen på barnet

I Barnstugeutredningen (SOU 1972: 26 o 27) är barnet i fokus. Barnet framställs med sina

fysiska och känslomässiga behov som de vuxna ska stimulera och bekräfta. ”Utvecklandet av

en känsla av trygghet och självförtroende beror av det sätt på vilket fundamentala behov

tillfredsställs” (ibid, s.182).

Likaså beskriver utredarna barnets behov av tillhörighet i ett större sammanhang; familjen,

förskolegruppen och samhället. ”Förskolans personal, jämsides med barnets föräldrar,

överför attityder och värderingar till barnen, vilka speglar deras egna upplevelser av

samhällstillhörighet” (ibid, s.151).

Barnomsorgsgruppen (SOU 1978: 5 och SOU 1980: 27) framställer barn och ungdomar som

att de är utlämnade till den omgivning som finns runt dem. ”Barnen påverkas inte endast

genom hemmet, förskolan och skolan. En stark påverkan sker också från det omgivande

samhället. Vuxnas förhållningssätt i allmänhet till barnen betyder mycket, men också de

värderingar kring mans- och kvinnoroll som förmedlas av tv, bio, musik, popidoler, reklam,

serier, porrtidningar och novellmagasin” (ibid, s.70).

Det är ett dystert scenario utredarna tecknar framför sig. ”Bland många ungdomar tycks

finnas en känsla av vanmakt inför möjligheten att förändra sitt liv eller samhället.”  (ibid,

s.71).

                                                                
14 ”Barn i riskzon” blev ett begrepp bl.a. genom en kampanj lanserad av försäkringsbolaget Skandia, polis och
sociala myndigheter. Målet var att samordna information och åtgärder för att upptäcka barn som levde i en
situation som kunde uppfattas som riskfylld p.g.a. missbruk, kriminalitet, skolk och ”dåligt umgänge”.

15 ”Brottstrappan” blev ett begrepp på 1980-talet som användes för att beskriva hur man ansåg att kriminalitet
ofta debuterade. Man studerade straffades tidiga läs- och skrivförmåga, skolk, polisrapporter och utanförskap för
att beskriva de tidiga tecknen hos barn som senare i livet kan leda till kriminalitet.
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Stöd i föräldraskapet (Ds 1997: 6 och SOU 1997: 161) anser att det skulle vara betydelsefullt

om samhället medverkar till att barn och ungdomar kommer till tals om sin syn på föräldrar,

föräldrarollen och föräldrarnas behov av föräldrautbildning och föräldrastöd.

Utredningen definierar ”barnperspektiv” med att det: ”/…/ handlar om en medvetenhet om

egna synsätt och perspektiv, att kunna se och ta ställning i olika intressekonflikter och att

kunna se tillvaron med barnets ögon och söka kunskap i barnets verklighet.” (Ibid, s.30).

I arbetet med SOU 1997:161 träffade utredarna barn och ungdomar i olika åldrar och kom

fram till att barn och ungdomar vill ha mer tid tillsammans med sina föräldrar och bli bemötta

med respekt och tagna på allvar.

Utredarna ser föräldrastödjande verksamheter som ett led i att förverkliga FN´s

barnkonvention. ”Enligt denna artikel (artikel 24, min anm.) erkänner konventionsstaterna

barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering ” (Ibid,

s.29).

Utredarna tolkar denna artikel med att konventionsstaterna skall ”/…/utveckla förebyggande

hälsovård, föräldrarådgivning samt undervisning om och hjälp i familjeplaneringsfrågor”

(Ibid).

Tema 3: Individen som subjekt och/eller objekt

I Barnstugeutredningen (SOU1972: 26 o 27) markeras tydligt att det nya samhället ställer nya

kompletterande krav på föräldrarna i deras roll som uppfostrare och samhällsmedborgare.

Man tänker sig att förskolan och föräldrarna ska dela på ansvaret för uppfostran av barn.

”Förskolan bör sträva efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjliga

betingelser att rikt och mångsidigt utveckla sina känslo- och tankemässiga tillgångar”(Ibid,

s.24).

Förskolan ska också ha del i att föräldrarna utvecklas som ”goda” samhällsmedborgare.

”Förskolan har som en viktig uppgift att möta skiftande behov som föräldrarna har, dels för

att de skall kunna fylla sina sociala, emotionella och ekonomiska föräldrauppgifter, dels för

att de skall kunna få möjlighet att fungera som självständiga individer och

samhällsmedborgare” (ibid,s.25). Förskolan utses som en viktig ”länk mellan familj och

samhälle” (ibid).
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Barnomsorgsgruppen (SOU 1978: 5) anser att barnen är allas ansvar då det finns ett starkt

samband mellan familj och samhälle. ”Alla vuxna påverkar direkt eller indirekt barnens

livssituation och bör därför ta ökat ansvar för att alla barn skall få goda uppväxtvillkor”

(Ibid, s.44).

De övergripande målen för svensk social- och familjepolitik ”demokrati, jämställdhet,

solidaritet och trygghet (ibid,s.43) anser man ska vara vägledande även för föräldrastödjande

insatser som t.ex  allmän föräldrautbildning.

Barnomsorgsgruppen ger politiken i allmänhet ansvar för barns och familjers välbefinnande.

”Detta innebär att politiska reformer, samhällsplanering i vid bemärkelse i väsentligt högre

grad måste genomföras utifrån barns och barnfamiljers förutsättningar” (ibid, s.44).

Barnomsorgsgruppens slutbetänkande (SOU1980:27) redovisar två vägar i innehållet för

föräldrautbildning:

– ”7…/tyngdpunkten vid att ge föräldrautbildningen inriktningen att kompensera och mildra

effekterna av rådande ekonomiska systemet”(ibid, s.60)

Eller

– ”/…/utforma den så att den i någon mån kan bidra till att göra sambandet mellan familjens

situation och samhällets utformning tydligt och att också något bidra till att ge föräldrar kraft

att gå vidare, att angripa de mer grundläggande orsakerna till sina problem” (Ibid, s.60).

Barnomsorgsgruppen väljer den sistnämnda vägen som ”ett led i demokratiseringen” (ibid,

s.60). Barnomsorgsgruppen menar att ””Vare sig barnomsorg, skola eller föräldrar klarar

ensamma ”sin” del av barnet, fostran och utveckling utan denna bör ske i samspel barn,

föräldrar, skola och barnomsorg”” (ibid, s.16).

Utredarna framställer också att samspel mellan föräldrar och samhälle även innebär

föräldrainflytande och -påverkan på dessa institutioner. ”Att öka möjligheterna till påverkan

för flera människor kan vara en besvärlig process som innebär maktförskjutning mellan olika

intressenter, större svårigheter att styra en verksamhet genom centrala kommunala beslut

o.s.v. Samtidigt är det emellertid en process som kan leda till förnyelse och utveckling och

ökade möjligheter att forma verksamheten i t.ex. barnomsorg och skola efter flera människors

behov” (Ibid, s.16).

Man anser att det är ett primärkommunalt ansvar enligt barnomsorgslagen och

socialtjänstlagen att föräldraverksamhet kommer till stånd. ””Föräldraverksamheter inom

barnomsorgen bör ha det övergripande syftet att ”slå broar mellan barnets olika miljöer” –
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att knyta ihop de olika världar barnet lever i till en mer begriplig och sammanhängande

verklighet, att öka tryggheten för både barn och vuxna. Det gäller därför att minska

sektoriseringen av såväl barnens som föräldrarnas liv” (Ibid, s. 19).

När det gäller föräldrasamverkan i skolan anser barnomsorgsgruppen att det ska bygga på ett

aktivt deltagande. ”Detta aktiva deltagande i skolan är den väsentligaste källan till kunskap

om barnens skola och därmed det viktigaste innehållet i föräldraverksamheten. Med aktivt

deltagande menar vi att föräldern skall vara med under lektioner, på raster, i skolmatsalen,

p å friluftsdagar och utflykter, men inte som passiv åskådare utan som en aktiv deltagare”

(Ibid, s.23).

I Stöd i föräldraskapet (SOU 1997:6) anser utredarna att det eftersträvansvärt att finna en

ansvarsmodell där det inte betyder att ”samhället ska gå in och ta över föräldraansvaret,

tvärtom är det föräldrarna och föräldrarollen som skall stärkas” (Ibid, s.386).

I Stöd i föräldraskapet (SOU 1997: 161) blir denna ansvarsmodell tydligare och grundar sig

på följande: ”Syftet är inte att samhället ska ta över barnets fostran utan tvärtom att ge

föräldrar det stöd de kan behöva för att lättare klara av föräldraskapet. Alla föräldrar

behöver dock kunskap för att kunna fungera som föräldrar och många föräldrar behöver stöd

i sitt föräldraskap” (Ibid, s.1).

I Stöd i Föräldraskapet tar man upp två perspektiv på stöd i föräldraskapet; en

föräldraindividansvarsmodell och en samhällsmodell.

– Individansvarsmodellen utgår, enligt utredarna från att individen vill ta egna initiativ och

söka information och kunskap utifrån sina behov. Samhällets sak är att erbjuda olika former

av stöd och individen väljer. Därför är det viktigt att det finns olika slags stöd i föräldraskapet.

Idealet är enligt denna modell att föräldrarna själva tar initiativ till grupper eller förslag till

verksamheter som de sedan själva genomför eller tillsammans med någon verksamhet i t.ex.

samhällets regi. Det viktiga är att ta reda på vad föräldrarna önskar. De professionella har här

en stödjande och främjande funktion.

– Samhällsansvarsmodellen utgår enligt utredarna från det som generellt gäller i samhället i

dag. Samhället ger adekvat information och kunskap om barns utveckling och behov m.m.

Samhället har egna behov av att arbeta preventivt med information om sådant som man anser

att föräldrarna har behov av att veta. Man anser att experterna har en samlad värdefull



51

erfarenhet och kunskap att delge föräldrarna. Modellen värnar speciellt om de sk. svagare

föräldrarna som i denna modell inte har någon kraft att ta för sig av utbudet och som inte

kräver något utifrån sina behov.

Utredarna ser risken med ”samhällsansvarsmodellen” som att ”/…/ föräldrar passiviseras och

väntar på information och kunskap från experterna i stället för att aktivt söka den själv”

(ibid, s.66).

Ändå ser utredarna det som angeläget att blanda de båda modellerna så att föräldrar som inte

söker kunskapen själv ska ha möjlighet att få den. ”Föräldrarna skall aktivt kunna söka

information och kunskap och aktivt efterfråga den verksamhet de önskar, men det skall finnas

ett tydligt ansvar i samhället för alla föräldrar att få stöd i sitt föräldraskap. Ansvaret skall

särskilt gälla föräldrar som har svårare att göra sig hörda och som av olika skäl, inte minst

för barnens skull, har särskilt behov av stöd i sitt föräldraskap” (Ibid).

De professionellas roll och ansvar

I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26 o 27) framställs relationen mellan förälder och

personal som ett samspel där man är försiktig med att låta den enskilda personalen ta på sig

expertrollen.

”Förmodligen ligger det en fara i att föräldrar överhuvudtaget uppfattar förskolans personal

som experter på uppfostran. Det kan innebära att föräldrar tvivlar på sin egen förmåga att

fungera väl som fostrare och vill skjuta över ansvaret på fackutbildad personal”(ibid,s.139).

Trots att BU omfattar 1 000 sidor ”upplysning” i hur barn utvecklas och hur ”rätt” samspel

och miljöer kan stimulera denna utveckling rekommenderar man personalen att endast stödja

föräldrarna. ”Råd om uppfostran är därför sällan relevanta såvida det inte gäller enkla,

praktiska anvisningar” (ibid).

Barnomsorgsgruppen (SOU 1978:5) föreslår att ”expertis” skall arbeta med föräldrastödjande

verksamhet på ett sätt som är stödjande och ”inte tar över”.

I första hand ska den ordinarie personalen på BVC (Barnavårdscentral) och MVC

(Mödravårdscentral) medverka i föräldrautbildningen d.v.s. barnmorskor vid MVC,

barnsjuksköterskor eller distriktssköterskor vid BVC och under BB-tiden barnsköterskor och

sjuksköterskor.
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Andra yrkeskategorier kan medverka både direkt i utbildningen och som handledare till den

ordinarie personalen. Främst gäller det socialarbetare, psykologer, barnavårdslärare,

vidareutbildade sjuksköterskor och läkare.

Man vill också att utbildningen ska vara öppen för medverkande från andra såsom ideologiskt

profilerade organisationer och företrädare för kommunernas sociala service.

””Dessa kan bidra till att ”tolka och förstå” det samhälle vi lever i och fånga upp det

intresse för att aktivt förändra den egna situationen som föräldrautbildningen kan bidra till””

(ibid,s.47).

All denna expertis är tänkt att tillföra kunskap men utredarna poängterar att ”/…/ personalen

inte bör framstå som experter i bemärkelsen att sitta inne med all kunskap eller svara på alla

frågor./…/ Detta kan hindra en öppen och jämlik kontakt mellan föräldrar och personal”

(ibid, s.52).

Utredarna anser att personalen behöver vidareutbildning för att tillägna sig ett mer

grupporienterat förhållningssätt. ”Denna grupperfarenhet bör sjuksköterskorna få som en

förberedelse inför att starta föräldragrupper” (ibid, s.100).

Barnomsorgsgruppen (SOU 1980: 27) ser de professionellas roll i föräldrastödjande

verksamheter som ”underlättare” d.v.s. deras uppgift är att skapa förutsättningar för ”gott”

föräldraskap.

Föräldrarna är huvudaktörer i ett samhälle vars institutioner öppnar sig för förälderns aktiva

deltagande. ”Endast genom att föräldern får en aktiv roll i skolan kan det uppstå varaktiga

möjligheter till att skapa kontakter, att få fördjupade kunskaper och att påverka skolan och

närsamhället” (ibid, s.160).

Stöd i Föräldraskapet (SOU 1997: 161) menar att experterna ska finnas till hands när

föräldrarna frågar efter dom. ”Det gäller att ta vara på föräldrars initiativ och kompetens,

stärka deras förmåga att klara sin situation, att stärka självförtroende och självtillit.

Föräldrar måste känna att de kan påverka sina villkor och att de har makt över sina liv, att

det inte är andra som bestämmer åt dem vad de skall göra och hur det skall gå till.

Experterna skall finnas till hands när föräldrarna frågar efter deras råd och stöd” (Ibid,

s.42).

Utredarna framställer förskola och skola som en ”samarbetsarena” där personal och föräldrar

möts kring barnet. De professionella och föräldrarna beskrivs som ”samarbetspartners”.
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Man menar att man inom svensk skola enligt Lpo 9416 och Lpf 9417 har ett uttalat mål i att

vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och bildning. Förskolan och

skolbarnsomsorgen ska vara ett komplement till hemmet och uppmuntra och underlätta att

föräldrarna blir delaktiga i förskolan.

”En väl fungerande barnomsorg och skola med en väl utvecklad föräldrasamverkan kan

s åledes sägas ha som indirekt effekt att föräldrar får ett viktigt och bra stöd i föräldraskapet”

(Ibid,s.114).

Utredningen lyfter fram andra möjliga aktörer som kan stödja föräldrar utifrån sina

organisationer och mål varav en del i det här sammanhanget kan ses som ”experter” medan

andra är ”underlättare”. Här nämns polis, fältassistenter, familjerådgivning, barnpsykiatrisk

verksamhet, bostadsområdet, fastighetsägare, hyresgästförening, kyrkliga samfund,

föreningar, studieförbund, idrottsrörelser och media.

Tema 4: Åtgärder

Begrepp: föräldrautbildning, samverkan och stöd

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26 o 27) fortsätter traditionen från 1930-talet med

begreppet föräldrautbildning utan ifrågasättande.

Barnomsorgsgruppen (SOU 1980: 27) diskuterar begreppet ”föräldrautbildning” och tycker

att det ”är ett olyckligt valt begrepp som leder tanken till konventionell undervisning med

läroplan, kursinnehåll, lärare, elever, läromedel o.s.v.” (ibid, s.13).

I utredningen använder de hellre orden föräldraverksamhet, föräldrasamverkan och

föräldragrupp. Begreppet ”föräldrautbildning” använder dem i stället som en övergripande

och sammanfattande beteckning på samtliga samhälleliga verksamheter som arbetar med

föräldrastöd.

 I Stöd i föräldraskapet (DS 1997: 6) hänvisas också till det länge använda begreppet

”föräldrautbildning”. Några av utredarna tolkar det som ”pekfingerbetonad verksamhet” och

andra anser att ”det är just utbildning som dagens föräldrar behöver /.../”) (Ibid, s.26).

                                                                
16 Lpo 94 är den statliga läroplanen för skolan från 1994.
17 Lpf 94 är den statliga förskoleplanen från 1994.
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Utredarna samsas dock om att begreppet fortfarande kan fungera som ett samlingsnamn för

hela verksamheten. ”Begreppet föräldrautbildning står för kunskapsförmedling, kontakt och

gemenskap i vid bemärkelse” (Ibid).

I Stöd i föräldraskapet (SOU 1997: 161) bestämmer sig utredarna för att ändra begreppet

”föräldrautbildning” och istället benämna det ”stöd i föräldraskapet”. Detta begrepp innefattar

olika verksamheter för föräldrar såsom; ekonomiskt stöd, utbildning och annat stöd.

”Utredningen om föräldrautbildning anser att ordet föräldrautbildning i viss mån är

föråldrat. Det handlar inte bara om att utbilda föräldrarna utan även om att skapa

förutsättningar för föräldrar att utvecklas och bli stärkta i sin föräldraroll liksom att stärka

föräldrarnas kompetens och förmåga att ta ansvar. Det innebär att stödja föräldrarna i deras

föräldraskap” (ibid, s.46).

Utredarna skulle vilja använda det engelska begreppet ”parenting”, men hittar inte

motsvarande ord i svenskan. De är egentligen tveksamma inför ordet stöd ”som kan uppfattas

som ett förhållningssätt av över- och underordning, men denna risk bedöms som liten” (ibid).

Förebyggande arbete

I Barnstugeutredningen (SOU 1972: 26 o 27) lämnas förslag på ”förberedande”

föräldrautbildning för skolungdomar. ”En föräldrautbildning, som utgår från ett samband

mellan föräldrarnas personlighetsutveckling och barnets, måste helst starta redan under

grundskoleåren innan individen medvetet planerat föräldraskap./---/Pubertetsfasen

karakteriseras av att den unga människan har svårigheter att förstå sina egna reaktioner och

de bakom dessa liggande processerna. /---/ Bearbetning och insikt i den egna problematiken

är en förutsättning för individen att fungera i mogna, sociala relationer” (ibid, s.98).

Man tänker sig att tidigt börja fostra de blivande föräldrarna.

Även i det mer framtidsinriktade förslaget om familjeservicecentraler18 så är ett av syftena att

verksamheten skulle vara uppsökande för att ”spåra barn med behov av särskilt stöd och

stimulans” (ibid, s. 375).

Barnomsorgsgruppen (SOU 1978: 5 o 1980: 27) använder inte begrepp som ”förebyggande

arbete”. ””Det går inte att ”föräldrautbilda bort” dåliga arbetsförhållanden, klasskillnader,

                                                                
18 Familjeservicecentral/Familjecentral – På ett och samma ställe hälsovård, rådgivning, gemenskap och
lekstunder. Ofta Mödrahälsovård, Barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola som samverkar.



55

l åg social status, dåliga bostäder och allt annat som påverkar föräldrars möjligheter att ge

sina barn en trygg och god uppväxt”” (SOU 1980: 27, s.60).

Istället är utredarnas mål med föräldrautbildning att föräldrar ska ”öka kunskaper, skapa

möjligheter till kontakt och gemenskap och skapa möjligheter till medvetenhet om och

p åverkan av samhälleliga förhållanden”  (ibid).

Barnomsorgsgruppen menar att föräldrautbildningen ska bidra till demokratisering i

samhället, framförallt i förskola och skola genom att föräldrar kommer samman och får

kunskap om hur samhället fungerar och inte fungerar. Den ska leda till att ”/…/bryta ner

beslutsprocesser och få fler människor delaktiga i beslut som påverkar deras liv och

därigenom motverka isolering och individualisering av problem” (ibid).

I Stöd i föräldraskapet (DS 1997: 6 och SOU 1997: 161) anser utredarna att

”Föräldrautbildning och föräldrastöd kan ses som en viktig förebyggande och

kompensatorisk åtgärd för att öka föräldrarnas kapacitet att fungera som goda föräldrar i ett

komplext samhälle i ständig förändring. Detta motiverar varför det även i dag finns ett

generellt behov av olika former av föräldrautbildning och föräldrastöd som attraherar så

m ånga föräldrar som möjligt” (Ibid, s.33).

Argumenten för föräldrautbildning som ”förebyggande verksamhet” är flera: ”

- /…/att fånga upp familjer som kan tänkas ha större behov av stöd och hjälp från

samhällets sida” (ibid, s. 34).

- ”Tidiga förebyggande insatser är effektivare än senare insatta åtgärder vid akuta

problem” (Ibid, s.386).

- ”De insatser som görs i ett tidigt skede kan ha en viktig brottsförebyggande verkan” (ibid,

s. 35).

- ”Forskning visar också att det är de tidiga kontakterna mellan barnet och vårdaren som

sätter sin prägel på barnets utveckling, dess trygghet, självtillit och empatisk utveckling”

(Ibid, s.35).
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Förslag på föräldrastöd

Barnstugeutredningen (SOU 1972: 26 o 27) lämnar förslag på hur stöd till föräldrar skulle

kunna utformas. Det föreslås en föräldrautbildning i tre etapper:

1) Föräldrautbildning i skolan

2) Föräldrautbildning i mödrahälsovården – en del av den medicinska och sociala

      familjeservicen

3) Föräldrautbildning i barnhälsovården – en del av den medicinska och sociala

      familjeservicen

Utredarna menar att syftet med föräldrautbildning är att ge föräldrarna en grund för deras

uppfostrarroll. De ska få insikter om uppfostrans mål och mening förutom kunskaper om

barns generella utveckling. Det ska i utbildningen förmedlas en uppfostringssyn som kan göra

föräldrarna lugnare och säkrare som uppfostrare och därmed påverka barnens

uppväxtsituation på ett tidigt stadium.

1. Föräldrautbildning i skolan - Den förberedande föräldrautbildningen är tänkt att

genomföras redan tidigt i livet, under skoltiden och då speciellt i tonåren. Förslaget tar

upp puberteten som en fas i livet då man tänker sig att ungdomen intresserar sig för

bakomliggande faktorer till egna reaktioner. Därför ser man en möjlighet att i denna ålder

i skolan integrera undervisningen i familje- och barnkunskap tillsammans med

sexualundervisningen. Syftet är att stödja de ungas personlighetsutveckling.  ”En varsam

bearbetning av tonårsproblematik, som inriktas på psykiskt och fysiskt utvecklingsförlopp,

sexualliv, etiska värderingar och förutsättningar för känslomässiga bindningar i samlivet

mellan människor /…/” (ibid,s.98).

2.  Föräldrautbildning inom mödrahälsovården (MVC) –  Utredarna föreslår att utbildning till

blivande föräldrar ska ges tillsammans med den förberedande förlossningskursen som ofta

ges till gravida kvinnor.

I begreppet ”föräldrakunskap” lägger man kunskap om psykologiska aspekter hos barnet

och relationen barn – förälder. Man tycker sig se att dessa aspekter kommit i skymundan i

den då befintliga undervisningen inom MVC som var mer inriktade på hälsokontroller och

mödragymnastik.  ”Det förefaller därför lämpligt att föreslå att befintliga kurser utökas
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till att omfatta även föräldrakunskap. Sådan undervisning bör vara inriktad på att nå

s åväl mödrar som fäder /…/” (ibid,s.100).

Föräldrautbildningen på MVC  ska innehålla:

a. Föräldrarnas relation till barnet och även föräldrarnas inbördes relationer

b. Barnets känslomässiga behov

      c. Barnets behov av tankemässig stimulans

      d. Barnets sätt att lära i relation till utvecklingen

      e. De första levnadsårens betydelse för den senare utvecklingen

      f. Innebörden av ett handikappat barns ankomst

      g. Samhällsinstitutionernas uppgifter i förhållande till familjen

3. Föräldrautbildning inom Barnavårdscentralen (BVC) - Utredarna föreslår att BVC ska

erbjuda föräldrarna utbildning när barnet är nyfött.  Föräldraundervisningen i denna etapp

föreslås inriktning på att ge insikter om:

a. Barns utveckling ställd i relation till uppfostran

b. Vanlig uppfostringsproblematik

c. Utvecklingsstimulansens betydelse och hur den med enkla medel kan ges av föräldrarna

i hemmet

d. Förskolan – skolan som delaktiga institutioner i barnets fostran

Kritik framförs mot den dåvarande föräldrastödverksamheten på BVC.

”Barnavårdscentralerna är huvudsakligen inriktade på medicinsk kontroll och ger endast i

undantagsfall stöd och hjälp i fråga om uppfostringsproblem” (ibid, s.101).

Det föreslås också en framtida samordnad medicinsk och social service. I väntan på den

pekar man på nödvändigheten av enkla samarbetsformer mellan barnavårdsnämnd, MVC,

BVC, PBU (Psykiatriska Barn och Ungdomsmottagning), förskola och skola kring föräldrars

och barns behov av hälsovård, stöd och rådgivning.

Socialstyrelsen, kommunförbundet och landstingsförbundet föreslås utreda och starta

försöksverksamhet med familjeservicecentraler. Det ses som en samordning mellan

medicinska och sociala serviceorgan i kommunerna. Syftet med familjeservicecentraler

skulle vara att: ”Stärka samhällets förebyggande arbete. Det vill säga att så långt möjligt
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förebygga att människor hamnar i situationer som för både dom själva och samhället kan få

oönskade och vittgående ekonomiska och sociala konsekvenser” (ibid,s.375).

Barnomsorgsgruppens (SOU 1978:5) förslag till mål för föräldrautbildning är:

-  Öka kunskaper

– Skapa möjligheter till kontakt och gemenskap

– Skapa möjligheter till medvetenhet om och påverkan av samhälleliga förhållanden.

Föräldrautbildningen bör ske i sammanhållna grupper (fäder och mödrar) med ca 8-12

deltagare som träffas 8-10 gånger först under BVC - tiden och sedan lika många gånger på

MVC.

– ”Kunskaper” - Utredarna anser det betydelsefullt att föräldrar får tillgång till olika slags

kunskap. Denna ska förmedlas både genom personal vid olika samhällsinstitutioner och

genom att föräldrar ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter.

Det gäller ”kunskap om barns utveckling och behov, praktiska kunskaper om barnets vård,

kunskaper om relationer mellan barn och föräldrar, relationer vuxna emellan, samt

kunskaper om samhällsförhållanden och samhällets stöd till barnfamiljer. Det gäller också en

ökad kunskap om det egna jaget, att lära känna sig själv och utveckla sina resurser”

(ibid,s.44).

– ”Skapa kontakt och gemenskap” - Utifrån Barnomsorgsgruppens analys av barnfamiljernas

välfärd och levnadssituation i Sverige lyfter man fram familjens färre kontaktytor och att

många lever mer isolerat än tidigare. Man ser här en möjlighet för föräldrautbildningen att

skapa förutsättningar för sociala kontakter och gemenskap.

”Behovet av ytterligare kontakter mellan vuxna människor är i många fall ytterst påtagliga

och ofta en förutsättning för att föräldrarna skall fungera bra i sitt förhållande till barnen”

(ibid,s.45).

– ”Påverkan av samhälleliga förhållanden” - Utredarna framställer familjen som beroende

av samhället trots sin privata karaktär.  ”För den enskilda familjen är svårt att få en

överblick över de faktorer som påverkar familjens liv” (ibid, s.45). Man tycker att familjerna

behöver få insikt och kunskap om dessa faktorer och samspelets karaktär men också möjlighet
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att påverka. ”Det räcker inte heller att skapa insikt om hur familjens liv är beroende av

arbetslivet, ekonomiska och andra faktorer i samhället om man vill närma sig de

grundläggande orsakerna till familjens situation i dag. Det är också nödvändigt att skapa

förutsättningar för att denna insikt skall kunna användas till att förändra.” (ibid).

Barnomsorgsgruppen (SOU 1980: 27) har höga målsättningar med föräldraverksamhet i

skolan. Den ska nå alla föräldrar, även de som vanligtvis kan vara svåra att nå. Den ska bidra

till att förbättra barnens skolresultat, motverka ojämlikheter i förutsättningar för eleverna och

verka för att det inte bara blir medel- och överklass föräldrar som medverkar.

Man föreslår att föräldrar ska få ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande i

förskola, skola, föräldragrupp etc.

Stöd i föräldraskap (DS 1997:6) tar upp två nya områden som man tycker behövs undersökas:

– Diskussioner om normer och regler på en generell nivå. Utredarna ser dock svårigheter i

genomförandet p.g.a. ämnets känsliga karaktär.

– Utveckling av forskningen kring effekter av förebyggande arbete.

Man efterlyser speciellt studier ”som visar på mer långsiktiga affekter av insatser som har

föräldrastödjande betydelse inom mödra- och barnhälsovården, barnomsorgen, skolan och

föreningslivet” (Ibid, s.381).

Arbetsgruppen vill också ha forskning och utvecklingsarbete om öppna förskolornas

betydelse som stöd till barn och föräldrar, studie av de föräldrar som inte deltar i landstingens

föräldrautbildning, stöd i samband med föräldrars arbetslöshet, föräldrars upplevelse av

samverkan i barnomsorgen och skolan, föräldrastöd till tonårsföräldrar och utvärdering av

material till föräldrautbildning.

I Stöd i föräldraskapet (SOU 1997:161)  menar utredarna att föräldrar har behov av stöd där

de egna nätverken, kunskaperna och den enskildes situation tas tillvara.

”Inriktningen idag gäller mer att utgå från föräldrarnas eget behov av kunskap och

information och att föräldrarna själva mer aktivt skall ta ansvar för sin situation och föra

fram sina behov av t.ex. föräldragrupper och annat föräldrastöd./---/ En slutsats är att stödet

i föräldraskapet måste anpassas efter vår tid och ta hänsyn till den ökande mångfalden i
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 samhället, den ökande individualiseringen, den ökande segregeringen och

informationsteknikens utveckling” (Ibid,s.77).

Utredarna fastslår att målen för verksamheter med stöd i föräldraskap är:

-  ”att ge en stödjande miljö som bidrar till att lyfta fram föräldrarna som resurs och ta

     vara på deras egen kompetens

-    att främja kunskap och trygghet hos föräldrarna

-    öka kontakten mellan föräldrarna

-    att underlätta föräldraskapet

-    att garantera föräldrarna stöd i deras föräldraskap

-    att göra stödet tillgängligt för alla” (Ibid,s.48)

Medlen för detta menar man är:

      -    ”föräldrars grupper och nätverk

      -     utbildning och fortbildning av personal

      -     utbildning av föräldrar och personal till gruppledare

      -     information, råd och stöd

      -     material som finns tillgängligt för föräldrar och personal” (Ibid)

Deltagande i föräldrautbildning

I Barnstugeutredningen (SOU1972:26 o 27) diskuteras inte om föräldrautbildningen ska vara

obligatorisk eller ej.

Barnomsorgsgruppen (SOU 1978:5 och SOU 1980:27) anser att det är viktigt att föräldrarna

själva väljer om de vill deltaga i föräldrautbildning.

”Samtliga föräldrar bör erbjudas att delta i föräldrautbildning. Barnomsorgsgruppen tar

emellertid avstånd från tanken på obligatorisk föräldrautbildning. Ett obligatorium strider

mot ett synsätt som bygger på föräldrarnas egen vilja, aktivitet och engagemang” (Ibid, s.16).

I Stöd i föräldraskapet (DS 1997:6) diskuteras inte om föräldrautbildningen ska vara

obligatorisk eller ej.
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I Stöd i föräldraskapet (SOU 1997: 161) tas inte upp om frivillighet eller ej för föräldrar att

deltaga i föräldrautbildning. I utredningen finns genomgående ett synsätt av att föräldrars

behov och situation är olika och bör också mötas och stödjas utifrån det.

Utförare av föräldrautbildningen

I Barnstugeutredningen (1972: 26 o 27) läggs grunden för att det är MVC och BVC som ska

genomföra föräldrautbildning till föräldrar med nyfödda barn respektive förskolebarn. Skolan

har ansvar för att införa ”föräldrakunskap” och ”samlevnadsfrågor” på schemat. Förskolan har

uppgift att samverka med föräldrarna för att hjälpas åt med barnet. Frivilligorganisationerna

kompletterar där myndigheterna inte når.

Barnomsorgsgruppen (SOU 1978:5 o 1980:27)  följer den organisatoriska uppläggning av

föräldrastödet som Barnstugeutredningen föreslog.

I Stöd i föräldraskapet (SOU 1997: 161) är man missnöjd med hur stat, kommun och

landsting har arbetat med föräldrautbildning. Man anser att överenskommelse bör skapas

mellan dessa myndigheter för att få verksamheten att fungera bättre. ”Visar det sig sedan att

det inte blir någon förändring kan lagstiftning bli aktuell.” (ibid,s.83).

Man anser att landstinget ska fortsätta att ansvara för föräldrautbildningen genom MVC och

BVC och att kommunernas socialtjänst borde ta ett större ansvar för det förebyggande barn-

och familjearbetet.

En lag om föräldrautbildning skulle enligt utredarna kunna skapa en garanti för ett likvärdigt

utbud i hela landet. Emellertid menar utredarna att lagstiftning om föräldrastöd kan hindra

lokala initiativ och upplevas som förmynderi. De är inte heller säkra på att lagstiftning

garanterar god kvalitet i arbetet med föräldrastöd.
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Sammanfattning

I granskning av fem offentliga utredningar från 1972-1997 har statens syn på samhällets

föräldrastöd framkommit.  Utredningarna har tematiserats och sammanfattas nedan.

Tema/
     utredning

Barnstuge-
utredningen
1972: 26 o 27

Barnomsorg
gruppen
1978: 5

Barnomsorg
gruppen
1980: 27

Stöd i
föräldraskap
1997: 6

Stöd i
föräldraskap
1997: 161

Föräldrar och
föräldraskap

Betydelsefulla för
barnen.
Begränsade p.g.a.
traditioner, ekonomi
m.m.
Ingår i ”kärnfamilj”.

Begränsad vård-
funktion.
Offer för inre o
yttre tryck.
Problembärare o
problemskapare.

Offer för
samhällsekonomin
och ideal om
individuell
framgång.

Medvetna om barns
behov.

Medvetna.
Lever i
”Familjekrets”.
Aktiva
informationssökare.

Mödrar o fäder Mö. skuldbefrias från
”dubbelarbete”.
Fä. uppvärderas i sin
föräldraroll.

Mö. och fä. ej
jämställda.

Mö. och fä. ej
jämställda.

Autonoma individer Autonoma individer.

”Speciella
grupper”

Andra språkgrupper
än svenska.
Geografiskt
svårtillgängliga.
Kvällsarbetare.

Språkligt etniska
minoriteter.

Föräldrar till
handikappade barn
”Invandrare.”
Adoptivföräldrar.
Fosterföräldrar.

Flera ”riskgrupper”. Flera ”riskgrupper”.

Barnfamiljers
välfärd och
levnadsvillkor

Anonymitet.
Solidaritet.

Nedbrytning av
sociala kontaktnät.

Nedbrytning av
sociala kontaktnät.

Stora sociala
problem.
Samhällsbesparingar.

Stora sociala
problem.
Samhällsbesparingar

Synen på barnet I behov av stimulans
och samhörighet för
sin utveckling.

Objekt - offer för
omgivningen.

Objekt -offer för
omgivningen.

Subjekt – egna
rättigheter.

Subjekt - egna
rättigheter.

Individen som
subjekt
och/eller
Objekt

Individen subjekt och
objekt.
Statens ansvar genom
förskolan att
samarbeta med att
utveckla ”goda”
föräldrar.

Individen subjekt
och objekt.
Allas ansvar att
stödja barnen.

Individen subjekt
och objekt.
Statens ansvar
genom
föräldrautbildningen
att medvetandegöra
föräldrar om deras
livssituation.
Förskola o skola
ansvarar för samspel
och samverkan med
föräldrar.

Individen subjekt
och objekt.
Den enskilde
ansvarar för att söka
stöd vid behov.
Staten ansvarar för
att ge stöd till
definierade
föräldragrupper.

Individen subjekt
och objekt.
Den enskilde
ansvarar för att söka
stöd vid behov.
Staten ansvarar för
att tillhandahålla
information och
kunskap.
Staten ansvarar för
att ge stöd till
definierade
föräldragrupper.

De professionellas
roll och ansvar

Personal i samspel
med föräldrar.

Föräldrastödjande
experter.

Underlättare. Hjälpande experter. Hjälpande experter.

Åtgärder –
Begrepp som
beskriver
föreslagna
åtgärder

Föräldrautbildning.
Förberedande
föräldrautbildning för
skolungdomar.

Föräldrautbildning.
Skapa kontakt,
gemenskap och
medvetenhet.

Föräldrautbildning.
Föräldrasamverkan.
Skapa kontakt,
gemenskap och
medvetenhet.

Föräldrautbildning.
Föräldrasamverkan.
Förebyggande
arbete.
Tidiga insatser.

Stöd i
föräldraskapet.
Förebyggande
arbete.
Tidiga insatser.
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Tema/
     utredning

Barnstuge-
utredningen
1972: 26 o 27

Barnomsorg
gruppen
1978: 5

Barnomsorg
gruppen
1980: 27

Stöd i
föräldraskap
1997: 6

Stöd i
föräldraskap
1997: 161

Förslag på
föräldrastöd

Föräldrautbildning i
skolan: stödja ungas
personlighets-
utveckling.
Föräldrautbildning på
MVC19: barnets
behov, relationen till
barnet och
samhällsinstitutioners
funktioner.
Föräldrautbildning på
BVC 20: barns
utveckling,
uppfostran och
förskolans roll.

Föräldrautbildning i
skolan.
Föräldrautbildning
på MVC och BVC:
kunskap,
kontaktskapande
och gemenskap
samt skapa insikt
hos föräldrar om
behov av
förändringar i
samhället.
Staten skapar
förutsättningar i
samhället för ”gott”
föräldraskap.
All
samhällsplanering
ska beakta
barnfamiljers
behov.

Ekonomisk
ersättning för
förlorad inkomst vid
deltagande i
förskola, skola.

Diskussion om
normer och regler i
samhället.
Forskning kring
effekter av
förebyggande arbete.

Föräldrautbildning i
skolan.
Föräldrautbildning
på MVC och BVC.
Stödja föräldrar i att
skapa grupper och
nätverk.
Utbilda föräldrar
och professionella
till gruppledare.
Tillhandahålla
information,
material och råd.

Deltagande i
föräldrautbildning

Behandlas inte. Frivilligt. Frivilligt. Frivilligt. Frivilligt.

Utförare av
föräldrautbildning

Skolan, MVC, BVC
och förskolan.
Frivilliga
organisationer.

Skolan, MVC, BVC
och förskolan.
Frivilliga
organisationer.

Skolan, MVC, BVC
och förskolan.
Frivilliga
organisationer.

Missnöje med
samverkan mellan
myndigheterna.
Lagstiftning?
Frivilliga
organisationer.

Missnöje med
samverkan mellan
myndigheterna.
Lagstiftning?
Frivilliga
organisationer.

                                                                
19 MVC - Mödravårdscentral.
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6. ANALYS

”Upp flyga orden, tanken stilla står,
ord utan tankar aldrig himlen når.”

William Shakespeare

I den här uppsatsen studeras hur staten framställer och motiverar förslag till stöd till föräldrar

i fem offentliga utredningar från perioden 1972 – 1997.

Utredningarna behandlar föräldrastöd såsom föräldrautbildning genom Mödravårdscentral,

Barnavårdscentral samt föräldrasamverkan i förskola och skola.

För att se samhällets föräldrastöd i sitt sammanhang tar jag hjälp av tidigare forskning i

familje- och socialpolitik (kapitel 3) och för att förstå och förklara dess utveckling stödjer jag

mig på beskrivna tankemodeller och teorier (kapitel 4).

Som framgått av teorikapitlet (kapitel 4) är föräldrastöd en viktig samhällelig verksamhet och

kan ses som ett förebyggande socialt och medicinskt arbete i vilket de professionella har ett

stort inflytande för att förhindra framtida problem både på individ- och samhällsnivå.

Analysen inleds med ett par avsnitt om de studerade utredningarnas roll i utvecklingen av

samhällets föräldrastöd. Därefter använder jag mig av tematiseringen som gjorts i

empirikapitlet (kapitel 5) och diskuterar utifrån uppsatsens teoretiska referensramar.

Offentliga utredningar – förändrar eller konserverar

Innan jag går in på min analys av samhällets föräldrastöd vill jag kortfattat följa upp den

källkritik jag presenterade i kapitel 2.  Jag beskrev där hur arbetet med offentliga utredningar

går till; att de går på remiss till berörda myndigheter och organisationer, att propositioner

arbetas fram av riksdagsutskott med förslag till åtgärder och att riksdagen till slut tar ställning

till dessa förslag. Det kan konstateras att offentliga kommittéeväsendet har en stark ställning i

den svenska politiska kulturen och att utredningar är viktiga underlag för beslut som påverkar

samhällsutvecklingen (Hinnfors, 1992).

                                                                                                                                                                                                          
20 BVC - Barnavårdscentral.
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Att följa en 25 - årig process i dokument där samma ämne behandlas har inneburit att jag både

har kunnat se bakåt och framåt i händelseförloppet. Jag har kunnat se när idéer lanseras, när

diskurserna 21 repeterats, när de förverkligats, när de försvunnit eller ändrats.

I Barnstugeutredningen (1972) lades förslag om utveckling av förskoleverksamhet och

föräldrastöd. Det ses som betydelsefullt då utredarna tog ett markant avsteg från tidigare

familjepolitiska utredningar (Hultqvist, 1990, Persson, 1996). Emellertid hade idéerna och

tankarna som framförs i Barnstugeutredningen funnits med i utredningar sedan 1930-talet i

Sverige (Blomqvist, 2001). Man kan säga att de 40-åriga idéerna förverkligades i och med

Barnstugeutredningen.

I Barnomsorgsgruppens utredningar 1978/1980 samt 1997 års utredning Stöd i föräldraskapet

återfinns också föreställningar från 1930-talet: den isolerade familjen, nödvändigheten att

komplettera föräldrarna, barnets socialisation i samhället etc.

Följaktligen kan man säga att de studerade offentliga utredningarna bygger vidare på

varandra. En del föreställningar repeteras i utredningarna, några är tillfälliga och andra

tillkommer och blir en del i den dominerande föreställningen. Flera faktorer verkar påverka

när tiden är inne för att en idé ska bli förverkligad.

Politiska strategival

I de studerade utredningarna beskriver utredarna utifrån vilka ekonomiska och politiska

förutsättningar de arbetat. Man kan anta att dessa bidragit till deras förslag till föräldrastöd.

Hinnfors (1992) beskriver de strategival som krävs i politiska beslutssituationer. Det är inte

alltid det blir som politikerna tänkt utan det som de samhälleliga och politiska

förutsättningarna erbjuder just då. Han sammanfattar den svenska familjepolitiken 1960-1990

utifrån de politiska partierna i riksdagen med orden: ”att vilja men inte alltid kunna” (ibid,

s.254).

Man kan anta att familjepolitiken under de studerade perioderna inneburit strategival även när

det gäller stöd till föräldrar.

                                                                
21 Diskursbegreppet som används i uppsatsen är enl. Alvesson och Sköldbergs (1994) definition:  muntliga och
skriftliga texter som finns i ett socialt sammanhang.
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Återkommande teman i utredningarna

I följande avsnitt fördjupar jag mig i de teman som jag skilt ut i granskningen av

utredningarna (kapitel 5). Jag lyfter fram framställningar och anknyter dom till uppsatsens

frågeställningar och teoretiska perspektiv.

Utredningarna har ingått i olika regeringsuppdrag under olika tidsperioder. Inom dessa

perioder hittar jag diskursiv gemenskap. Nedan redovisar jag därför utredningarna indelade i

dessa perioder. I slutet av varje tema görs en sammanfattning.

Tema 1 – Föräldrar och föräldraskap

I utredningarna framkommer en stegvis förändring i synen på föräldrar.

• Barnstugeutredningen (1972) beskriver föräldrarna som inkompletta vårdare och fostrare.

• Barnomsorgsgruppen (1978/1980) beskriver föräldrarna som offer för samhällets yttre

tryck med kommersialism och snedfördelning av resurser m.m.

• Stöd i föräldraskapet (1997/1997) beskriver föräldrarna som aktiva och medvetna

kunskapssökare.

Utredningarna från 1972, 1978 och 1980, menar jag befäster statens paternalism gentemot

familjen. Staten anser sig veta individens bästa och tar egentligen inte reda på dennes åsikt i

frågan. De beskriver föräldrarna som okunniga och offer för livssituationen.

Brytpunkten kommer med utredningarna 1997 där individerna i familjen, kvinnor såväl som

män och barn beskrivs med egna resurser och kompetens. Staten utgår från ett empowerment-

perspektiv.

Förändringar som föräldraskapet genomgått under 1900-talet avspeglas i utredningarna

genom t.ex. användning av olika begrepp.

• Barnstugeutredningen (1972) beskriver familjen med begreppet ”kärnfamilj” som där står

för att mamma, pappa och barn lever tillsammans.

• Stöd i föräldraskapet (1997) använder begreppet ”familjekrets” som definieras som att

det inte nödvändigtvis behöver betyda släktband, utan familjegemenskapen kan ha olika

former.
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I utredningarna förändras föreställningarna om samspelet mellan individ, familj och

samhälle.

• Barnstugeutredningen (1972) beskriver föräldrarna som i behov av ett liv även utanför

familjen.

• Barnomsorgsgruppen (1978/1980) uttrycker oro för de ideal av individualisering (här i

betydelsen egoism - i motsatts till solidaritet22) som växer fram och som de menar kan ha

en försvagande effekt av familjen.

• Stöd i föräldraskapet (1997/1997) beskriver individerna som autonoma och med förmåga

att söka hjälp eller att själva hitta lösningar på sina problem. Även barnet ses som en

autonom individ med egna rättigheter.

Som vi sett i tidigare forskning (kapitel 3) har industrisamhällets självklara traditioner och

premisser för familjen  förändrats under 1900-talet (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997).

Man kan säga att det ”nya” samhället förutsätter att individen själv tillsammans med andra

finner nya premisser och självklarheter vilket skapar det Beck (1995) kallar ”gör-det-själv-

liv” d.v.s. att varje individ förverkligar och konstruerar sitt eget liv parallellt med de

gemenskaper (familj, arbete m.m.) som vi ingår i. Till detta kan man tillägga hur

välfärdsstaten stärker detta genom att t.ex. sociala rättigheter har blivit individuella

rättigheter.

Individualiseringen har växt fram när industrisamhällets livsformer upplösts och nya

utvecklats samtidigt som statens lagar och förordningar ger utrymme för den. Beck (1995)

menar att välfärdsstaten är dubbelmoralisk med att å ena sidan tala om det gemensammas

bästa och å andra sidan stärka jagrelaterade levnadssätt.

Enligt Rothstein (1994) har Sverige fått en delvis ny medborgare med större kunskaper och

resurser. Medborgarna kräver olika service och med ökad utbildningsnivå ifrågasätts ibland

de centrala expertbedömningarna. Rothstein menar att de som är födda på 1970-talet dels

sätter det individuella ansvaret högt dels att det inte rör sig om en strunta-i-andra-syn. Det är

inte en egoistisk individualism utan en solidarisk individualism.

I denna uppsats sammanhang skulle detta kunna förstås som att den ”nya” föräldern

(solidarisk individualist) vill välja både sociala tjänster efter eget omdöme och samtidigt

                                                                
22 Här i betydelse en för alla-alla för en.
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stödja andra att söka helt andra sociala tjänster förutsatt att det finns en rättvis fördelning av

t.ex. kostnaderna.

Utredningarna beskriver fler och fler ”speciella grupper” i behov av stöd. Utredarna

framställer grupper som är konstruerade utifrån olika problembeskrivningar (t.ex. föräldrar

med invandrarbakgrund, föräldrar till tonåringar) och föreslår speciella verksamheter för dem.

I utredningarna från 1997 finns framställningar som delar upp föräldrar i dem som är i behov

av stöd och de som är utan behov av stöd. De s.k. ”speciella grupperna” anser utredarna

behöver speciell uppmärksamhet i föräldrarollen medan övriga föräldrar själva definierar sina

problem och söker stöd när de behöver.

Kategorisering av människor innebär, enligt min mening, ett förhållningssätt och perspektiv

som påverkar både bemötandet och formen av stöd. Gränser sätts mellan kategorierna, även

om det troligen finns lika stora skillnader inom kategorin som mellan kategorierna (Månsson

2000). Man kan anta att det finns stora individuella skillnader när det gäller behov av stöd i

föräldraskapet hos t.ex. ”föräldrar med invandrarbakgrund”. Ändå konstrueras kategorin som

om likheterna var övervägande.

Jag menar att uppdelning i grupper kan innebära en segregation i stället för integration i

planering av och bemötande i det generella föräldrastödet om man inte tar reda på vad

föräldrar vill och behöver. Oavsett vilken människosyn som ligger till grund för denna

uppdelning så är sannolikheten stor att effekterna av den inte medverkar till en integration

utan snarare tvärtom.

Sammanfattningsvis kan man säga att framställningen om föräldrar och föräldraskap i

utredningarna genomgått en stor förändring under den studerade perioden (1972-1997). I

början av perioden utgår utredarna från ”kärnfamiljen” och framställer föräldrars behov av att

både veta mer om barn och ha egna intressen utanför familjen. Bilden förändras sedan och

utredarna uttrycker oro för föräldrars kapacitet och styrka att klara av alla de krav som ställs

på föräldrarollen. I slutet av perioden framställs individen med egen styrka och kompetens

inkluderad i det vidare begreppet ”familjekrets” samtidigt som allt fler föräldrar med olika

problem och behov i föräldrarollen har behov av speciellt stöd vid sidan om det generella

föräldrastödet.
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Tema 2: Barnfamiljers välfärd och levnadsvillkor

Levnadssituationen för barnfamiljer beskrivs ganska likartat i utredningarna men jag utläser

en allt mörkare bild över tiden. Gemensamt i utredningarna är att det redovisas

samhällsproblem t.ex. arbetslöshet som drabbat familjerna och ”inre” problem som familjer

brottas med t.ex. övergrepp och våld. Både barn och vuxna framställs som drabbade av

levnadsvillkoren.

• Barnstugeutredningen (1972) framställer samhällsförändringarna under 1900-talet som

orsak till många av familjernas sociala problem.

• Barnomsorgsgruppen (1978/1980) framställer offentliga myndigheters insatser att

hjälpa barnfamiljer som otillräckliga.

• Stöd i föräldraskapet (1997/1997) framställer levnadssituationen för barnfamiljer som i

”riskzon” för psykosociala problem.

Att beskrivningen blir allt mörkare i utredningarna kan man anta bero på att uppgifter som

inhämtas för utredningsuppdraget är allt mer precisa och alltfler svårigheter och problem

kartläggs vilket påverkar utredarna. Kanske fanns samma ”mängd” problem tidigare men de

undersöktes inte med jämna mellanrum av utredare tillhörande olika vetenskapliga eller

ickevetenskapliga institutioner.

Med ett konstruktivistiskt forskningsperspektiv skulle man kunna anta att de problem som

beskrivs i utredningarna är konstruerade i interaktion mellan människor. Det är vanor som

blivit stämplade som ”problem” för att kunna ”lösas” (Egelund, 1997). Ett mer pragmatiskt

sätt att se det är att anta att svårigheterna för barnfamiljer har blivit större och av annorlunda

karaktär i samband med att samhället förändrats och att kraven på anpassning är högre nu än

tidigare. Jag går inte här in djupare på dessa perspektiv, men utan att sopa undan att det finns

verkliga problem i välfärden för barnfamiljer, menar jag att konstruktion av begrepp som t.ex.

”barn i riskzon” innebär ett sätt att tänka. Begrepp kan vara en hjälp men det kan också

begränsa synfältet.

I ett historiskt perspektiv framträder en omfattande standardhöjning och ”humanisering” i

familjens liv och i uppfostran av barnen i Sverige (Dencik & Bäckström, 1988). Utifrån tiden

som ”måttstock” kan man alltså inte se att barnfamiljer fått det sämre. Däremot kan man se att
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den tidigare stabila ”normuppsättningen” fallit bort och att familjen numera omges av

tvetydligheter och oklarheter vilket skapar både bekymmer och möjligheter (ibid).

Framställan om barnet genomgår en stor förändring i utredningarna under den granskade

perioden.

• Barnstugeutredningen (1972) framställer barnet som ”objekt” i behov av vuxna och familj

för sin utveckling.

• Barnomsorgsgruppen (1978/1980) framställer barnet som ”objekt” utlämnat till att

påverkas av värderingar som utredarna inte anser lämpliga.

• Stöd i föräldraskapet (1997/1997) framställer barnet som ”subjekt” med eget synsätt och

perspektiv.

1901 års bok ”Barnets århundrade” av Ellen Key argumenterade bl.a. för en skola för alla och

förbud mot barnarbete. Mycket har gjorts i Sverige på dessa områden och framför allt under

senare delen av 1900-talet har ”barnperspektivet” lyfts upp på lagnivå med bl.a. förbud av

barnaga 1979 och ratificeringen av FN:s barnkonvention 1990.

I barnkonventionen finns fyra grundläggande principer som ska beaktas så långt är möjligt i

alla beslut som rör barn; förbud mot diskriminering, barnets bästa i främsta rummet, barnets

rätt till överlevnad och utveckling samt barnets rätt att komma till tals.

Ett förändrat synsätt på barn avspeglas alltså i de studerade utredningarna. Även sättet att

utreda och redovisa barns åsikter och tankar är annorlunda i den senaste av de studerade

utredningarna, Stöd i föräldraskapet (1997). Där framställer utredarna barns och ungdomars

syn på föräldrarollen genom citat, verser, teckningar m.m.

Sammanfattningsvis beskrivs barnfamiljers levnadssituation i de studerade utredningarna

som ofta svåra och till viss del orsakad av samhället. Utredarna menar att

samhällsförändringarna har gått fort och drabbat familjerna i deras försörjnings- och

uppfostransansvar. Samhället har inte heller kompenserat och stöttat familjerna tillräckligt när

så behövts. De senare utredningarna individualiserar alltmer samhällsproblemen och man

diskuterar lösningar på en mer individuell än strukturell nivå.
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Barnen har fått en markant förändrad roll i utredningarna. Utredarna går från ett synsätt där

man ser barnet som passivt och drabbat av olika skeenden runt omkring sig till ett synsätt som

ger barnen möjlighet att komma till tals och bli sedda med den kompetens och styrka de

besitter.

Tema 3: Individen som subjekt och/eller objekt

Förskjutningen av ansvaret för barnen från familjen till staten under perioden 1930-1970 har

varit en djupgående process i det svenska samhället (Hultqvist, 1990, Persson, 1996).

Habermas (Månsson, 1997) anser att ”det offentliga” har koloniserat ”det privata” d.v.s. att

uppfostran, normer för vad som är rätt och fel har tagits över av statens institutioner såsom

förskola och skola. Familjens skyddande och ekonomiska roll har på detta sätt försvagats.

I kapitel 3 där tidigare forskning presenteras framkommer det att svensk föräldrapolitik under

1900-talet har pendlat mellan att vara antingen stödjande eller att ha en övertagande roll.

• Barnstugeutredningen (1972) framställer staten i en paternalistisk roll som arbetar för att

det ”goda” samhället och föräldraskapet skall utvecklas. Samhällsinstitutionerna

kompletterar och stöttar föräldrarna genom att samverka i barnuppfostran.

• Barnomsorgsgruppen (1978/1980) framställer staten i en paternalistisk roll som lägger

fram förslag som innebär att man ”reformerar”  bort behoven av föräldrastöd.

• Stöd i föräldraskapet (1997/1997) framställer staten som balanserande mellan att ge ett

individuellt ansvar (var och en söker kunskap och stöd när man har behov) och en

paternalistisk roll som innebär ett samhälleligt ansvar (stat och experter bestämmer vad

föräldrar behöver veta för att vara ”goda” föräldrar).

I Barnstugeutredningen (1972) framställs statens institutioner (barnhälsovården, förskola,

skola) som viktiga verksamheter i ansvaret för föräldrastöd. Denna paternalistiska uppfattning

fortsätter i Barnomsorgsgruppen (1978/1980) som lägger fram förslag om att reformera och

planera bort orsakerna till svårigheter för föräldrar. Skillnaden från den tidigare framställan är

att ansvaret läggs ”högre upp” i myndigheternas ansvarshierarki. Samtidigt kan noteras att

man under denna period också betonar att det är allas ansvar att stödja barnen.
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I Stöd i föräldraskapet (1997/1997) används ord som för tankarna till empowerment

(kompetens, självtillit, initiativ, självförtroende) när målen för föräldrastöd beskrivs.

I utredningarna från 1997 föreslås ett delat ansvar mellan stat och individ när det gäller

föräldrastöd. Utredarna väljer en balansgång mellan att dels ge föräldrar information och

kunskap utifrån det man anser att de behöver (samhällsansvar) dels att man låter föräldrarna

ta egna initiativ utifrån sina behov (individansvar).

Balansgången kan skapa en antingen/eller –situation där det å ena sidan handlar om ”ansvar

för varandra” och å andra sidan ”respekten för den enskilda människan”. D.v.s. att man å

ena sidan försöker ändra på individen utan att egentligen fråga efter dess önskan och behov

eller å andra sidan att ansvaret läggs över helt och hållet på individen. Båda dessa synsätt

innebär ”halverade människosyner” (Eliasson, 1995).

I utredningarna under perioden 1972-1997 framställs individen alltmer som autonom och

självständig i ett samhälle under förändring. Enligt Beck (1995) är det välfärdsstaten som

sätter upp premisserna för denna förändring i samhället som tillåter individen att bli

självständig (individualisering ). Denna förändring kan då också ses i förhållande till ansvar

och utformning av samhällets föräldrastöd.

Huruvida den ”halverade människosynen” och individualiseringen är tecken på att staten

börjar dra sig tillbaka som ansvarstagande eller inte återstår att se. Men man kan se hur

diskursen har ändrats.

Mot denna bakgrund kan man tänka sig två vägar för ansvaret för det framtida föräldrastödet:

antingen att staten tar över ansvaret för en del föräldrar och underlättar för övriga att bli

självständiga individer eller att staten bestämmer vad som är ”bäst” för en del och inte bryr

sig om de som klarar sig själva. Två vägar som är ganska lika men där den första är lite

”mjukare” och påminner om modellen som beskrivs i utredningarna från 1997. Den andra

vägen leder till att den enskilde individen själv får bära skulden för sina problem och också

själv får ta hand om dem (Eliasson, 1995).

Ett dilemma för staten kan också bli att å ena sidan framställa individen som autonom och å

andra sidan ha behov av familjen för att vidmakthålla den ”sociala sektorn”.
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De professionella gruppernas inflytande har ökat sedan efterkrigstiden (Donzelot, 1998).

Psykologer, socialpedagoger, förskollärare, lärare, sjuksköterskor, läkare, socialarbetare m.fl.

har engagerat sig i föräldrastöd och fått en normativ betydelse i samhället (Blomqvist, 2001,

Donzelot, 1998). Under 1900-talet har det också funnits ett starkt experttänkande i arbetet

med föräldrastöd (Ohrlander, 1992).

• I Barnstugeutredningen (1972) beskrivs de professionella med kunskaper i framför allt

barns utveckling. En kunskap som utredarna menar bör föras över till föräldrarna i ett

samspel där parterna är jämbördiga.

• I Barnomsorgsgruppen (1978/1980) beskrivs de professionella med kunskap i barns

utveckling, barnmedicin och samspel individ och samhälle. Däremot menar utredarna att

de professionella saknar kunskap och erfarenhet om ett grupporienterat förhållningssätt i

verksamheterna med föräldrastöd. De professionella beskriv som ”underlättare” som

stödjer den hjälpsökande utifrån dess behov och vilja.

• I Stöd i föräldraskapet (1997/1997) tar man avstånd från experten som har den ”riktiga”

kunskapen och ”sanningen”. I stället beskrivs de professionella som hjälpande experter,

anställda med speciell kompetens att användas i syfte att stärka och stödja den som söker

hjälp.

Habermas (Månsson, 1997) anser att det har utvecklats olika slags expertkulturer i vilka det

arbetas med frågor som tillhör den ”privata sfären”. Frågorna kommer då också att tillhöra

den ”offentliga sfären”. Denna ”kolonisation” av den ”privata sfären i livsvärlden” gör att

experter alltmer samtalar om värden och normer som tidigare endast diskuterats i hemmen.

Experter utbildas med olika specialisering vilket leder till att ”livsvärlden” fragmentiseras och

sektoriseras.

I de granskade utredningarna framkommer att de professionella blivit mer hjälpande experter

d.v.s. någon som stödjer de hjälpsökande utifrån deras behov och vilja i jämförelse med

experter som utgår från att de redan vet vad de hjälpsökande behöver.

Samtidigt verkar det inte som att statens ”kolonisation” av familjelivet har minskat genom att

de professionella blivit hjälpande experter. Tvärtom anar jag att detta ”intrång” blivit djupare

sedan Barnstugeutredningen kom med konkreta förslag om hur staten skulle bidra till barns
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uppfostran och omvårdnad. Staten och föräldrarna har kommit att få ”delad vårdnad” om

barnen (Gars, 2002).

Bilden är inte entydig när det gäller den ”delade vårdnaden”. Det är inte bara staten som har

flyttat fram sina positioner utan även familjen och dess medlemmar. Barnen har fått plats i

förskola och skola vilket innebär deltagande i gruppsamvaro och stimulans. Många i

samhället har blivit mer medvetna om barnperspektivet och barns rättigheter. Mödrarna och

fäderna kan planera och handla som individer. Båda kan arbeta, bli självständiga och

ekonomiskt oberoende i förhållande till varandra. Det verkar som att statens ”kolonisation”

görs på vissa områden medan familjens medlemmar flyttar fram sina positioner på andra.

Sammanfattningsvis diskuteras det i alla de studerade utredningarna om statens respektive

individens eget ansvar för stöd i föräldrarollen.

I början av perioden föreslår utredarna att de statliga institutionerna, barnhälsovården,

förskolan och skolan, ska hjälpa barnfamiljerna i deras fostrande och omvårdande roll av

barnen.

I utredningarna från mitten av perioden, 1978/1980 menar utredarna att man genom reformer

och planering ska minska orsakerna till att föräldrar behöver stöd av samhället. De lägger

ansvaret ”högre upp” i myndigheternas ansvarshierarki, på regerings- och riksdagsnivå.

I slutet av perioden presenteras i de studerade utredningarna en både/och-modell av individ-

och samhällsansvar för samhällets föräldrastöd.

De professionellas roll i arbetet med föräldrastöd framställs som betydelsefullt under hela

perioden, oberoende av arbetssätt, organisation och metoder. Målet med de professionellas

arbete beskrivs i utredningarna som hjälpande och stödjande utan att ”ta över”

föräldraansvaret.

De professionellas ”intrång” i familjesfären har under perioden sett olika ut men utredarnas

mål att påverka föräldrar med hjälp av professionella har funnits hela tiden. Den ”delade

vårdnaden” om barnen har gett en stärkt position för statens ansvar samtidigt som diskursen

om individens ansvar blivit tydligare i de senare utredningarna.
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Tema 4: Åtgärder

Samtliga studerade utredningar lämnar förslag på föräldrautbildning och hur de etablerade

institutionerna kan stödja föräldrar.

• Barnstugeutredningen (1972) föreslår utbyggnad av förskolan, föräldrautbildning på

MVC och BVC samt förberedande föräldrautbildning i skolorna.

• Barnomsorgsgruppen (1978/1980) föreslår fortsatt föräldrautbildning på MVC och BVC

med kunskapsförmedling och med tillägg att man där ska arbeta för att föräldrarna får

kontakt, gemenskap och insikt om samhällelig påverkan. Föräldramedverkan i skola och

samverkan i förskola föreslås.

• Stöd i föräldraskapet (1997/1997) föreslår att föräldrautbildning på MVC och BVC

fortsätter som tidigare och att man framför allt på lokal nivå arbetar för att skapa nätverk

och föräldragrupper.

1979 antog riksdagen Barnomsorgsgruppens förslag om fastställande av generell

föräldrautbildning på MVC och BVC i hela landet. Det var en utvidgning av förslaget från

1972 som ju hämtat inspiration och idéer från 1930-talet. Fortfarande 1997 föreslår man

samma utbildningssystem. Detta trots att man i utvärderingar från 1980-talet har sett att

endast 60 % av de erbjudna föräldrarna deltagit (Socialstyrelsen, 1992). Nya avtal mellan

landstingsförbundet och folkhälsoinstitutet hoppas man ska förbättra bl.a. möjligheten att nå

ut till föräldrar.

Målsättningen med föräldrautbildning är gemensam i utredningarna, dels att den direkt ska

överföra kunskaper till föräldrar och dels att den ska förebygga sociala problem i

barnfamiljer. En svår kombination av mål att förena, både för de som ska ge och de som ska

ta emot.

För de professionella kan det innebära att arbeta med två olika perspektiv samtidigt, både det

medicinska och det psykosociala. Enligt Hallberg (2000) kan detta ”dubbla” budskap

kännas omyndigförklarande och kränkande för föräldrarna. Det kan bli en motsättning mellan

föräldrars behov av stöd och behov av integritet vilket resulterar i att föräldrarna avstår eller

deltar i det som känns minst hotfullt.
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Kanske är detta ett dilemma i det förebyggande arbetet med ”sociala problem” som till stor

del utgår från en paternalistisk grundsyn i vilken samhällsinstitutionerna bl.a. söker nå

”riskgrupper” innan svårigheterna blivit alltför svåra och kostnadskrävande att lösa.

I Barnstugeutredningen föreslås en framtida samordnad medicinsk och social service för

föräldrar, familjeservicecentraler. Denna idé refererar man till i de övriga utredningarna och

hänvisar till samarbete mellan Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Kommunförbundet.

Statens Folkhälsoinstitutet har under åren 2001-2004 uppdrag att samla in, analysera och

sprida kunskap om hur föräldrastöd kan utformas. Olika modeller diskuteras utifrån bl.a.

barnperspektivet (Skr. 2001/02:166). Denna uppsats lämnar diskussionen om

familjeservicecentraler utanför då det skulle krävas en speciell studie för att göra den rättvisa.

I alla de granskade utredningarna framgår det att kunskapsöverföring är den huvudsakliga

metoden i föräldrautbildningen. Utredarna beskriver en önskan om att föräldrar ska bli hjälpta

så att de kan känna sig säkrare och att de ska känna gemenskap och medlemskap i

föräldrautbildningsgrupper. De vill också att föräldrar ska kunna sätta ord på svårdefinierade

problem och lära sig förstå samhällssystemet.

I Stöd i föräldraskapet (1997) lyfts arbetet med att stödja föräldrarnas egen kraft och

kompetens fram genom t.ex. hjälp-till-själv-hjälp-grupper 31, där föräldrarna är delaktiga i

planering och utformning. Det paternalistiska perspektivet och empowermentperspektivet

framställs i denna utredning sida vid sida.

I utredningarna från 1997 beskrivs framväxten av nya frivilliga organisationer och

sammanslutningar som positivt. Dock har samarbete mellan staten och

frivilligorganisationerna visat sig inte vara helt lätt. Organisationerna får ofta anpassa sig till

krav om motprestation för bidrag och stöd. ”Brukarorganisationen blir ofta expert på sin egen

situation, snarare än som en motvikt eller motmakt” (www.nyaorganisationer.soch.lu.se,

2003).

Tankemodeller mellan ”brukare” och professionella kan krocka vid brukardeltagande om t.ex.

myndigheten, den professionelles arbetsgivare, nekar ett ekonomiskt anslag eller på annat sätt

                                                                
31 hjälp-till-själv-hjälp-grupper ”är en mindre deltagarstyrd samling av människor som regelbundet träffas för att
bearbeta gemensamma problem för ömsesidigt stöd och hjälp”. (Karlsson, 2002, s.56).



77

stramar åt verksamheten. ”Brukarna” vill kanske protestera mot beslutet och agera för sin sak.

I den situationen kan den professionelle hjälparen komma i kläm mellan beslutsfattaren och

gruppen.

I den paternalistiska modellen krävs lojalitet med verksamhetsbeslut av den professionelle,

medan gruppen, uppbyggd enligt empowermentmodell, protesterar som ett uttryck för

solidaritet med gruppen och det man kämpar för.

De båda tankemodellerna, empowerment och paternalism kan troligen verka sida vid sida så

länge problem inte uppstår. Men den hjälpande experten och de som ska bli hjälpta kan i läge

av ”krock” komma att stå emot varandra.

Institutionernas ”storhetstid” när det gäller kunskapsöverföring och socialisering av familjen

är kanske över. I utredningarna från 1997 framkommer tveksamhet angående vem som ska ge

föräldrastöd och hur det ska genomföras. De offentliga institutionerna står inför förändringar

som innebär att verksamheter ska anpassas till att fungera på annat sätt med andra rutiner och

roller för att vara attraktiva och effektiva i samarbetet med ”brukarna” (Liedman, 1999).

Sammanfattningsvis kan sägas att byggstenarna för arbetet med föräldrastöd i alla de

studerade utredningarna är kunskapsöverföring, psykosocialt och medicinskt förebyggande

arbete.

Svårigheter som den generella föräldrautbildningen, enligt utredningarna, har brottats med har

varit att föräldrar inte deltagit i den utsträckning man hade hoppats, personalen inte varit

förberedda på det arbetssätt som krävts och att resurser inte avsatts lokalt.

I utredningarna från 1997 lämnas förslag som kan tyda på ett mer individualiserat stöd

utgående från den enskildes specifika behov. Man förespråkar olika föräldrastödjande

verksamheter med olika arbetssätt. Utbudet ska vara brett för att kunna matcha de behov man

menar föräldrar i Sverige kommer att ha t.ex. genom nätverksgrupper och etablerade grupper i

grannskap, föreningar m.m. Detta ska kanske inte enbart ses i samband med visionära

och/eller pedagogiska förändringar utan också i samband med en krass ekonomisk verklighet

då de verksamheter som föreslås ofta är mindre kostnadskrävande.
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Föreställningar i utredningarna

I de studerade utredningarna kan utläsas föreställningar som banat väg för samhällets

föräldrastöd under den studerade perioden. Med föreställningar förstås här antaganden,

uppfattningar och värderingar som uttrycks i utredningarna.

Här nedan beskrivs föreställningar som: dominerande - de som framträder i alla

utredningarna, tillfälliga - de föreställningar som finns med i utredningarna men av

underordnad betydelse och tillkommande - de föreställningar som framställs på ett sätt så att

man kan anta att de blir eller kan bli en del av den aktuella diskursen eller en ny diskurs.

Dominerande föreställningar

• Mödrar och fäder är lika betydelsefulla för barnen (Tema 1 -föräldrar och föräldraskap)

• Föräldrar har problem (Tema 2 – Barnfamiljers välfärd och levnadsvillkor)

• Föräldrar har yttersta ansvaret för barnen (Tema 3 – Individen som subjekt och/eller objekt)

• Samhället måste stödja föräldrar som behöver det (Tema 3 – Individen som subjekt och/eller

objekt)

• Samhällsinstitutioner kan hjälpa föräldrar (Tema 4 – Åtgärder)

• Samhällets institutioner måste komplettera föräldrar (Tema 4 – Åtgärder)

• Professionella är hjälpande experter (Tema 4 – Åtgärder)

• Samhällets institutioner har kunskaper som föräldrar behöver (Tema 4 – Åtgärder)

• Stat, kommun och landsting ska samverka i verkställandet av föräldrastöd (Tema 4 –

Åtgärder)

• Överenskommelse om föräldrastöd ska vara frivilligt för stat, kommun och landsting

(Tema 4 – Åtgärder)

• Föräldrautbildningen ska vara frivillig för föräldrar (Tema 4 – Åtgärder)

Tillfälliga föreställningar

(förekommer i SOU 1978:5 och 1980:27 – Barnomsorgsgruppen)

• Föräldrautbildning är ett led i demokratiseringen av samhället (Tema 2 – Barnfamiljers

välfärd och levnadsvillkor)

Tillkommande föreställningar

(förekommer i Ds 1997:6 och SOU 1997:161 – Stöd i föräldraskapet)

• Föräldrar ses som en resurs (Tema 1 -föräldrar och föräldraskap)

• Föräldrar ska aktivt kunna söka kunskap och stöd (Tema 1 -föräldrar och föräldraskap)
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• Barnen har rättigheter (Tema 2 – Barnfamiljers välfärd och levnadsvillkor)

• Samhället ska tillägna sig barnperspektivet23 (Tema 2 – Barnfamiljers välfärd och

levnadsvillkor)

Sammanfattningsvis kan det i de dominerande föreställningarna utläsas en strävan efter att

synliggöra föräldrarna som viktiga för barnen. Både modern och fadern tillskrivs betydelse.

Samhällsinstitutionerna och de professionellas funktion beskrivs som dels stödjande och dels

kompletterande till föräldrarna. Genom hela den studerade perioden föreslår man föräldrastöd

på samma sätt; frivillig föräldrautbildning organiserad genom överenskommelser mellan

myndigheter.

Den tillfälliga föreställningen om att se föräldrautbildning som ett led i demokratiseringen av

samhället finns i utredningarna från 1978/1980 men återfinns inte i de övriga. Man kan säga

att det finns en ”planeringsoptimism” i dessa två utredningar som inte återfinns i de

efterkommande.

De tillkommande föreställningarna är för det första att föräldrar är en resurs som kan påverka

sin egen situation. Den andra är att barnen har egna rättigheter som samhället ska respektera

och ta hänsyn till. Båda dessa två föreställningar synliggörs i utredningarna från 1997 på ett

tydligare och mer odiskutabelt sätt än i de tidigare utredningarna. Detta menar jag, markerar

en förändring i föräldrastödsdiskursen och kan lägga grund för nya former av föräldrastöd.

Generella slutsatser jag drar av detta är att de studerade utredningarna har en tendens att

repetera tidigare utredningars föreställningar. Emellertid finns det en tydlig förändring i

föreställningarna i de senare utredningarna när det gäller synen på föräldrar, föräldraskap och

barn där individen beskrivs som subjekt i relation till samhällets föräldrastöd.

I de följande kapitlen presenterar jag mina slutsatser och avslutande reflektioner kring

offentliga utredningars framställan och föreställningar om samhällets föräldrastöd.

                                                                
23 Här refererande till definition enl. SOU 1997:161 i vilken barnet har rätt att medvetandegöras om egna synsätt
och perspektiv samt att de vuxna också ska se tillvaron med barnets ögon.
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7. SLUTSATSER

Uppsatsens syfte har varit att beskriva och analysera samhällets föräldrastöd så som det

framställs i offentliga utredningar under perioden 1972-1997.

Analysen har beskrivit den diskursiva riktning utredningarna tagit och hur processen

formulerats och motiverats. I detta kapitel lyfter jag fram de slutsatser jag drar av detta arbete.

Spår i 25 års föräldrastöd

Processer som kan utläsas ur utredningarna under de studerade 25 åren (1972-1997) är

mångfacetterade och komplexa men med hjälp av analysredskap jag använt och de samband

jag funnit kan spår utläsas ur diskursen.

Dessa ”spår” får här stå för en generell sammanfattning av vilka synsätt som staten framställer

i de studerade utredningarna. De förekommer parallellt även om tyngdpunkten ligger olika i

början och i slutet av den studerade perioden. Eftersom offentliga utredningar bereder förslag

och beslut till riksdagen kan man anta att dessa synsätt också har präglat samhällets

föräldrastöd i den ”sociala praktiken”.

Paternalistiskt spår  - huvudspår som finns under hela den studerade perioden.

I det beskrivs vikten av att staten framhåller värderingar som ska gälla alla familjer. Att vara

”god” förälder innebär bl.a. jämställdhet mellan könen, ickevåld inom familjen, drogfrihet,

medverkan i förskola och skola etc.

I mitten av den studerade perioden kopplas föräldrastöd samman med övergripande frågor.

Föräldrastöd blir en del i diskursen om samhällsplanering och demokratisering av samhället.

Genom bl.a. upplysning, kunskapsförmedling och modellöverföring intervenerar24 staten i

föräldraskapet och familjen. Speciellt i familjer som är i ”riskzon” eller i ”behov av speciellt

stöd”. Interventionen kopplas samman med ”förebyggande arbete” och planer och åtgärder

sätts in med ”tidiga insatser”. De professionella har en betydelsefull roll i detta arbete.
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Empowermentspår  - spår som framträder i mitten av perioden.

Viktiga inslag är förslag på föräldrastödjande verksamheter med hjälp-till-själv-hjälp-grupper

och nätverk av föräldrar som bygger på deltagarnas initiativ och aktivitet. Det är det

gemensamma behovet som ska styra verksamheten. Arbetssättet bygger på att deltagarna

kommer till tals och tanken att ”tillsammans blir vi starka”. Myndigheter och professionella

hjälper ”brukarna”.

Autonomipår – spår som alltmer framträder i slutet av perioden.

I detta spår synliggörs individen. Hon beskrivs som sin egen och sitt nätverks resurs. Hon ses

som självbestämmande och kompetent när det gäller val av livsform och livsfilosofi i

föräldraskapet.

Samhällets institutioner beskrivs som ”neutrala” inför hur individen genomför sitt liv även om

det upplyses om hur staten tycker. Professionella medverkar som samordnare, stöd,

myndighetskontakt etc.

Nedan fortsätter jag att redovisa mina slutsatser av denna studie.

Föräldrastöd i familjepolitikens diskurs

Samhällets stöd till föräldrar kan vid en första anblick tyckas vara ett begränsat område inom

familjepolitiken men min erfarenhet säger mig att det är en del av ett stort puzzel med delar

som är beroende av varandra. De studerade utredningarna ligger till grund för familjepolitiska

beslut som är laddade med olika intressen i samhället. Diskursen som presenteras framställer

föreställningar, åsikter och visioner utifrån de sociala, politiska och ekonomiska sammanhang

som fanns då utredningarna skrevs. Även om det inte har varit min avsikt att studera dessa

sammanhang kan jag inte lämna dom helt utanför.

Enligt min mening består familjepolitiken, i vilken stöd till föräldrar ingår, av ett

spänningsfält med hög ideologisk och politisk strömstyrka.

Föräldrastöd och föräldrakontroll

                                                                                                                                                                                                          
24 Enl. Donzelot (1998) har det ”sociala arbetet” ändrat inriktning från fattigvård till förebyggande insatser
utgående från att problem kan definieras och lösas med t.ex. ”tidiga insatser”.
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Föräldrastöd ingår i ett samhälleligt sammanhang där normer och idéer om barn, fostran,

äktenskap och familj sprids (Donzelot, 1998).

I utredningarna framgår det att föräldrastödjande verksamhet kombinerar kunskapsförmedling

och socialt förebyggande arbete. De samhälleliga institutionerna ger råd och stöd utifrån

normen ”barns bästa”.

Man kan säga att samhällets föräldrastöd är ett mynt med två sidor; kontroll och stöd.

Diskurser till stöd för föräldrastöd

Utredningarna beskriver barnets och familjens kontext utifrån olika perspektiv. Under de 25

år som de studerade utredningarna har skrivits har föräldraskap och samhälle förändrats

(Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997) och detta avspeglar sig också i hur familjen och dess

behov framställs.

I Barnstugeutredningen (1972) och i Barnomsorgsgruppen (1978/80) utgår man från

utvecklingspsykologisk diskurs där barnets utveckling sätts i fokus för föräldrastöd.

I Stöd i föräldraskapet (1997/1997) fokuseras på en social diskurs med tyngdpunkt på

beskrivning av familjers nätverk, klasstillhörighet, etnicitet, sexualitet, boende, ekonomi,

arbete, utbildning etc.

I denna studie framgår det att den utvecklingspsykologiska diskursen som var dominerande i

början av perioden har blivit avlöst av en social diskurs.

Föräldrar och föräldraskap

Föräldraskapet har genomgått en stor förändring under den studerade perioden (Bäck-

Wiklund & Bergsten, 1997) vilket avspeglas i utredningarna.

Från att 1972 där föräldrar beskrivs som ”inkompletta vårdare och fostrare” till 1997 där de

beskrivs som ”aktiva kunskapssökare och medvetna”.

Föräldraskapet har präglats av professionaliseringen i verksamheter som vänder sig till barn

och familjer vilket påverkat föräldrarollen (Gars, 2002). ”Modellinlärning” förespråkas i de

tidiga utredningarna medan föräldrarnas egen kraft och kompetens i barnuppfostran betonas i

de senare utredningarna.

Kategorisering av föräldrar i behov eller inte i behov av stöd i föräldraskapet blir starkare i

slutet av perioden. Vad detta beror på är en frågeställning som denna studie får lämna

obesvarad då bl.a. det empiriska materialet endast väcker frågan men inte kan ge svaret.
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Följaktligen kan det noteras att föräldrar alltmer beskrivs som autonoma och medvetna

samtidigt som utredarna anser att fler kategorier av föräldragrupper behöver speciellt stöd i

sitt föräldraskap.

Delat ansvar

Alltmer framställs ansvaret för föräldrastöd i utredningarna som ett delat ansvar mellan

föräldrar och stat. Samhällets institutioner har ansvar för att ge stöd och den enskilde har

ansvar för att söka stöd. Eliasson (1995) beskriver hur pendeln svänger i samhället mellan att

å ena sidan ta ansvar för varandra och å andra sidan låta individen ta ansvar för sig själv.

I utredningarna från 1997 framställs ett ”delat ansvar” som innebär att staten å ena sidan  tar

över ansvar från en del föräldrar genom att ge stöd även om det inte alltid direkt efterfrågas

och å andra sidan  tillhandahåller stöd till föräldrar som själva söker när de anser att de

behöver.

Alltså menar jag att det finns en förskjutning i diskursen under den studerade perioden från ett

helt paternalistiskt perspektiv till att det också ingår ett individuellt ansvar.

De professionellas roll och uppgift

Enligt Habermas utvecklas en professionell stab med olika specialisering som ersättare eller

hjälpare till föräldrarna (Månsson, 2000). De ska stärka och stödja föräldrar som söker hjälp

dels utifrån föräldrarnas behov och vilja och dels utifrån visionen att skapa ”goda” föräldrar. I

utredningarna framställs de professionella som mycket viktiga i stort sett i alla sammanhang

där barn vistas och där föräldrar samspelar med personal i den ”delade vårdnaden” 25.

Denna studie visar att de professionella genomgående i alla utredningarna beskrivs som

viktiga och som både kunskapsförmedlande och stödjande.

                                                                
25 Begreppet ”Delad vårdnad” är hämtat från C.Gars (2002) och syftar på föräldrars och förskolepersonals
gemensamma ansvar/arbete för/med barn.
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Utredningarnas förslag

Utredningarna lämnar förslag på omfattande reformer: utbyggnad av förskola,

föräldrautbildning och föräldrasamverkan i förskola och skola. Verksamheterna är både

kunskapsförmedlande och interventionistiska vilket skapar ”dubbla” budskap för föräldrar

(Hallberg, 2000).

Huvudmannaskapet för föräldrautbildningen innebär krav på samarbete mellan olika

etablerade institutioner (sjukvård, socialtjänst och barnpsykiatri) vilket diskuteras under hela

perioden. Fortfarande efter 25 år har man inte hittat formerna.

I utredningarna från 1997 föreslås skapande av föräldranätverk och föräldragrupper på lokal

nivå som ska utgå från föräldrarnas egna behov och önskemål.

Sammanfattningsvis kan man säga att utredarna i de studerade utredningarna går från stora

generella reformer av föräldrastöd till förslag att skapa lokala verksamheter med varierande

inriktningar.

Uppsatsens empiri, frågeställningar och metod har gett möjlighet att i ett historiskt och nutida

perspektiv studera samhällets föräldrastöd som det framställs i några offentliga utredningar.

I nästa kapitel gör jag några avslutande reflektioner.
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8.  AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Avslutningsvis vill jag ta upp socialarbetarens roll i föräldrastöd samt reflektioner kring

framtida föräldrastöd. Två områden som inte direkt har kunnat anknytas till den analysform

jag valt. Då den syftat till att förklara det som skrivits i utredningarna och inte det som inte

skrivits. Därefter reflekterar jag över processen i mitt uppsatsarbete och nya frågeställningar

som väckts.

Socialarbetarens roll i arbetet med föräldrastöd

I de studerade utredningarna är det framför allt professioner inom de medicinska och

pedagogiska praktikerna som lyfts fram. Socialarbetaren har en mer undanskymd plats.

Hon/han nämns i sammanhang som tänkbar expertmedverkare i föräldrautbildning och som

handledare till ordinarie personal för den verksamheten (SOU 1978:5) liksom som möjlig

aktör i andra samhälleliga verksamheter som kan stödja föräldrar (SOU 1997:161).

Socialarbetaren beskrivs dock inte som ordinarie i det generella föräldrastödet.

Att socialarbetaren inte har en tydligare plats i utredningarna kan bero på många faktorer.

För det första bygger offentliga utredningar upp argumentationen, som vi sett i uppsatsen

genom att upprepa tidigare utredningars diskurser. I det här fallet är det den medicinska och

utvecklingspsykologiska diskursen som man kan anta har påverkat vilka professioner som

arbetat med det föräldrastöd som studerats i denna uppsats.

Dessutom har hälsovården, förskolan och skolan sedan decennier etablerade roller och

uppgifter i det generella föräldrastödet. Framför allt hälsovården har, som vi sett i uppsatsen

lång tradition med föräldrastödjande arbete.

Ytterligare en faktor kan vara att begreppet socialt arbete, som socialarbetaren ”står för” är

svårt att definiera liksom att finna en gemensam grund som det vilar på (Meeuwisse och

Swärd, 2000). Varje samhälle och tidsperiod utvecklar lösningar för hur det sociala arbetet ser

ut och olika perspektiv påverkar hur man definierar socialt arbete och därmed socialarbetarens

roll och uppgifter.

Vad socialarbetarens undanskymda roll betyder för arbetet med det generella föräldrastödet är

svårt att säga. Emellertid menar jag, att man som jämförelse i detta sammanhang kan nämna
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missbruksvården där socialarbetarnas passivitet enligt Bergmark & Oscarsson, 2000 lett till

att det saknas en profession med samhällelig legitimitet som kunskapsbärare för det arbetet.

De menar att socialarbetarnas passivitet öppnat vägar för entreprenörer med olika drivkrafter

och engagemang. Dessa i sin tur identifierar ”problemen” som socialarbetare inom

socialtjänsten sedan ofta kommer i kontakt med.

Att generellt föräldrastödjande verksamhet i första hand inte förknippas med socialarbetare

kan man också anta påverkar vilka perspektiv man utgår från när det gäller forskning kring

föräldrastöd.

Framtida föräldrastöd

Föräldrars och personals uppfattningar om t.ex. föräldrautbildningen inom Barnhälsovården

går isär. Hallberg (2000) menar att föräldrar framför allt ser föräldrautbildning som en chans

att träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter medan personalen ser det som ett tillfälle att

ge förebyggande information till föräldrarna och stärka dem i deras föräldraroll.

Man kan se det som att de professionella repeterar styrdokumentens paternalistiska

samhällsansvarsmodell medan föräldrarna svarar utifrån sina specifika behov här och nu och

kanske tänker på att stärka sin självkänsla, känna igen sig i andra m.m., d.v.s. ett

empowerment-perspektiv. Dessa två olika uppfattningar ger en sammanfattande bild av var vi

befinner oss idag när det gäller samhällets stöd till föräldrar.

Det kan vara djärvt att spå om framtiden men jag dristar mig till det då man till viss del kan

ana framtidens föräldrastöd i denna studie. Statliga utredningar bygger vidare på varandra och

tiden mellan idé och förverkligande kan vara lång men idéer och mål går före verkställandet

och de granskade utredningarnas målformuleringar kan ge en fingervisning om framtidens

föräldrastöd.

Målet som det framställs i utredningarna från 1997 är att ge individen rätt att välja olika

alternativ av stöd i föräldraskapet samtidigt som alla föräldrar förses med grundläggande

kunskaper i sitt föräldraskap genom föräldrautbildning.

Den teoretiska valmöjligheten har öppnat upp för nya former av verksamheter och

arbetsmodeller i det svenska föräldrastödet. Modeller26 från Australien, Kanada, USA m.fl.

                                                                
26 COPE – The Community Parent Education Program, PMT – Parent Management Training  m.fl.
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länder beskrivs. Dessa är ofta problemorienterade med huvudinriktning på att förändra

beteendet hos föräldrar. Tanken är att olika modeller möjliggör för verksamheter att erbjuda

variation på föräldrastöd som individen kan ta ställning till utifrån intresse och behov.

Samtidigt föreslås även fortsättningsvis att alla föräldrar ska få föräldrautbildning genom

MVC och BVC. Föräldrautbildningen som genomförs på MVC/BVC kan då komma att

förändras och anpassas efter nya behov men den kan också riskera att bli ”generell men för

få”. Övriga kan komma att söka sig till ”nya” föräldrakurser eller förse sig på andra sätt med

kunskaper i sitt föräldraskap.

Utredningarnas visioner och synsätt leder mig till att ana att staten kommer att ”lösa”

framtidens föräldrastöd genom att låta individen ta eget initiativ i att söka stöd i sitt

föräldraskap.

I utredningarna från 1997 vill man se lokala initiativ till föräldrastöd. Här kan jag se hur

decentraliseringen till kommunerna kan leda till, liksom för flera andra kommunala

verksamheter att en del föräldrastödjande verksamheter läggs på entreprenad.

I början av 1900-talet var det filantropin som svarade för hjälparbetet på fältet. För framtiden

kan jag skönja en både/och-modell där näringsliv, filantropi, intresseorganisationer, stat,

kommun och landsting erbjuder olika delar i den föräldrastödjande verksamheten.

Processen i uppsatsarbetet

I arbetet med uppsatsen har jag fått erfara att ingen kommer ”tomhänt till en

forskningsprocess” (Alvesson, Sköldberg, 1998). Jag har ständigt fått gå tillbaka till det

studerade materialet för att skapa en distans till eller snarare neutralisera mitt

”socionomseende” och min erfarenhet av ”fältet”.

Nyfikenheten att ”gå till botten” med uppgiften och se hur ”allt” hänger samman samt

resonemang kring orsak och verkan – kunde ibland leda mig in på sidospår som var alltför

intressanta. Dessa sidospår har, trots att de ibland lett mig fel, bidragit till att vidga mitt

perspektiv och fördjupa mina kunskaper.

I arbetet med att granska de valda utredningarna fanns en fas då jag såg dem som ”subjekt”

som både talade och tänkte självständigt. Borta var staten som gett direktiv till kommittéerna.
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Men utredningarna kom snart ”på sin plats” igen och jag kunde behålla dialogen med

materialet och studera dem med distans.

Granskning av offentliga utredningar är som en djupdykning i diskursernas ocean. Det är en

ständig ström av föreställningar och förslag. I de utredningar jag valde att granska fann jag

intressant text som resulterade i uppsatsens empiri. Det blev ett stort material som

tillsammans med ett historiskt perspektiv och synsätt från flera olika teorier har gett många

variationer och infallsvinklar på ämnet. Dock har jag ibland funderat på om jag skulle kunna

få fram liknande underlag med ett mindre omfång av empiri. Troligtvis skulle jag det, med

mer fokusering och mer begränsade frågeställningar.

Uppsatsens omfång är framförallt beroende på min vilja att både beskriva innehållet i empirin,

analysera det och visa på hur jag gått till väga i mina studier. Jag hoppas på så sätt att mina

försök med att vara tydlig fört beskrivning och analys av uppsatsämnet framåt.

Nya frågeställningar

Denna studie ger, som så många andra som behandlar människan och familjen mer uttryck för

en process än en färdig produkt. Giddens (1996) påpekar att all kunskap är förgänglig. Varje

kunskap hotas redan av att vi vet för lite om det vi trodde vi visste något om och därför måste

vi veta mer om det. Vi behöver en ständig uppdatering i denna relativa osäkerhet.

Teori och forskning har påverkan på familjepolitik, lagstiftning och de praktiska

verksamheterna. Som vi sett i denna uppsats har vissa föreställningar blivit uppburna inte

endast av utredare, författare till offentliga utredningar utan också av professionella och

politiker.

Det skulle vara intressant att utifrån en relevant kombination av perspektiv undersöka dels

vilka behov som finns av nya offentliga dokument om samhällets stöd till föräldrar och dels

hur behoven av stöd i föräldraskap ser ut för föräldrar i Sverige i dag.
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SLUTORD

Så har arbetet med denna uppsats nått sitt slut. Det känns som att jag nått fram till

slutstationen på en mycket intressant resa. Att beskriva och analysera statliga utredningar om

föräldrastöd har gett mig nya insikter i ett område som jag på olika sätt länge har ägnat mig åt

i min yrkesverksamhet.

I uppsatsarbetet har det tidvis varit svårt att skilja på forskaren och socialarbetaren inom mig.

Emellertid var det tack vare detta både/och-perspektiv som ämnet för uppsatsen växte fram

vilket också har hjälpt mig att hålla nyfikenheten och intresset levande.

Föräldrastöd är dock inte enbart ett teoretiskt problem. För mig som förälder står det än mer

klart att det är viktigt att det finns ett solidariskt ansvarstagande i samhället såväl som att

enskilda val och livsprojekt är möjliga.
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