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1. Inledning 

Vi skall här redogöra definitionen av begreppet familj. Vi kommer även att ge en förklaring 

till varför vi är intresserade av att studera familjen som ett fenomen, eller som 

frågeställningen följer: ”Hur är det att vara förälder i dagens samhälle?”  

Därtill tar vi upp den sociologiska problematiken kring det sociala fenomenet vi valt.  

 

    De flesta svenskar bildar någon gång i livet en egen familj, såväl unga som gamla värderar 

familjen högt. För många innefattar detta barn, att någon gång i livet få möjligheten att bli 

förälder som är en underbar känsla som inte går att beskriva. Det sägs att meningen med livet 

är att få uppleva känslan av att bli förälder. Trots de snabba förändringar som inträffat från det 

traditionella samhället till ett mer senmodernt samhälle har familjen och föräldraskapet, för 

många svenskar, fortfarande en stor betydelse. Att vara förälder ser följaktligen något 

annorlunda ut i dagens samhälle än vad det gjorde för ett antal år sedan.      

     

    Definitionen av begreppet familj är svårt att tolka och värdera i och med de snabba 

familjeförändringar som har ägt rum sedan 1970-talet. Då det gäller familjeförändringar är det 

angeläget att skilja mellan familjen som institution, där samhällets lagstiftning reglerar. Det 

vill säga allt fler rättigheter som tilldelas till den individuella medborgaren och inte till 

familjemedlemskapet försvagar familjen som institution. Att även minderåriga barn beviljas 

individuella rättigheter försvagar föräldraauktoriteten. Inom sociologisk forskning skall man 

även skilja mellan familjen som hushållsgemenskap, av den orsaken att den kännetecknar 

instabilitet bland annat genom ökningen av skilsmässor och omgiften. Dessutom är det idag 

allt vanligare under vissa perioder av livsförloppet att leva i ensamhushåll. Förutom de två 

ovan nämnda aspekter, är det också viktigt att skilja mellan familjen som subjektivt upplevd 

anknytning eller tillhörighet. Den äktenskapliga familjeenheten försvagas på grund av att 

andra familjeband uppkommer genom etablering av nya samboförhållanden (Brante m.fl., 

2001).  

Begreppet familj kan definieras, trots de familjeförändringar, som en grupp av individer som 

är förenade med varandra genom släktband och som har ansvar för barnens uppfostran 

(Giddens, 1998).  

    Äktenskap och släkt är begrepp som är nära relaterade till termen familj, därför vill vi även 

definiera betydelsen av dessa två begrepp. Äktenskapet är ett band mellan två människor som 

lever tillsammans i en offentlig tillkännagiven relation som är accepterad av omgivningen. 
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Medan släktskap betyder antingen att man har biologiska band till familjen eller band som har 

anknutits via äktenskapet (Giddens, 1998). Även synen på föräldraskapet har förändrats. 

Sedan länge har detta upphört att vara identiskt med kärnfamiljen. Numera har vi en variation 

av samlevnadsformer som brukar förenas med föräldraskap, med begrepp som sambo, särbo, 

ensamstående med barn och partner av samma kön.   

 

1.1 Syfte 

    Syftet med denna sociologiska undersökning är att belysa, hur det är att vara förälder i 

dagens samhälle. Vi är intresserade av att studera hur föräldraskapet konstrueras i det 

moderna samhället och att undersöka hur detta upplevs av dagens föräldrar. 

    Anledningen till att vi vill studera detta sociala fenomen är för att familjen och 

föräldraskapet har fått genomgå en hel del förändringar i och med samhällsutvecklingen. 

Övergången från industrisamhällets traditionella levnadssätt till det moderniserade samhället 

har gett upphov till kärnfamiljens upplösning. Utöver kärnfamiljens upplösning har även 

familjestrukturen och familjelivet samt dess relationer sinsemellan förändrats. Även föräldrars 

relationer till släktskapen, vänner, grannar och arbetskollegor har förändrats. Dessa 

förändringar har medfört till att nya livsmönster för familjen har uppkommit. Normerna och 

värderingarna rörande hur en familj ska se ut och fungera har således förändrats. 

    Förr bestod följaktligen familjen av en kärnfamilj, vilket innebar en moder, en fader med 

gemensamma biologiska barn, där det fanns givna normer och värderingar för vad fadern 

respektive modern stod för. Fadern hade rollen som försörjare och modern stod för den 

sociala, emotionella och omvårdande rollen samt hushållsarbetet. Idag är rollerna i hemmet 

mera fragmenterade, detta till följd av att kvinnor under utvecklingens gång har tagit sig ut på 

arbetsmarknaden.  

    Vi betraktar att denna förändring påverkar föräldrars syn på föräldraskapet samt barnens 

socialisation. Vi anser att familjeförändringen har medfört till att många föräldrar har 

intrycket av att det är svårt att vara en bra och tillräcklig förälder i dagens samhälle.  

Tidigare utgjorde hemmet och byn den centrala platsen, medan familjen idag är utspridd i tid 

och rum. Båda föräldrarna är upptagna med att arbeta utanför hemmet för att kunna försörja 

familjen. I och med moderniseringen vilket präglas av individualisering och fragmentering 

hinner inte föräldrar, särskilt mödrar, och barn tillbringa lika mycket tid med varandra. Med 

andra ord bli det svårt för föräldrarna att räcka till för barnen, vilket är en följd till att barn 

tillbringar mer och mer tid på dagis idag, eftersom föräldrarna måste arbeta heltid. Mödrar 

som förvärvsarbetar kan således känna sig som dåliga föräldrar för att de tillbringar mycket av 
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sin tid på arbetet istället för i hemmet. Att vara förälder i dagens samhälle kan betyda att man 

inte har lika mycket uppsikt över barnen, som man tidigare hade i och med att mödrar och 

barn dagligen arbetade tillsammans i jordbruket.  

I dagens samhälle ställs således föräldrar inför många val. Förutom att föräldrar, oftast 

mödrar, skall utföra hushållsarbetet, är de båda ute på arbetsmarknaden för att kunna försörja 

familjen, dessutom måste de ha tid för att uppfostra och kommunicera med barnen.  

    En annan orsak till att föräldrar är osäkra på om de är bra som föräldrar eller inte, är för att 

dagens barn och ungdomar börjar i tidigare ålder att frigöra sig på ett helt annat sätt än vad de 

gjort tidigare. De lever ett helt annat liv i jämförelse med föräldrarna, vilket gör att föräldrarna 

ibland inte kan förstå vissa faser barnen genomgår.  

    Det är denna förändring av dessa ovan nämnda faktorer som vi, ur ett sociologiskt 

perspektiv, är intresserade av att studera. Vi har medvetet valt att inte undersöka detta 

fenomen ur ett genusperspektiv, även om vi i resultatet presenterar mödrars och fädernas 

arbetsuppdelning i hemmet.  

    Genom kvalitativa intervjuer vill vi undersöka hur parterna upplever att det är att vara 

förälder i dagens samhälle. 

 

1.2 Sociologiska problematiken 

    De förändringar familjen och familjemönstren genomgått har inneburit att även 

vetenskapen har fått ompröva sin förståelse av begreppet familj. Inom sociologin har detta lett 

till en särskild inriktning – familjesociologin. Den sociologiska förståelsen av familjen och 

föräldraskapet delas dock alltför ofta upp mellan å ena sidan samhälleliga förklaringsmodeller 

som tillmäter strukturella förhållanden en avgörande betydelse, och å andra sidan individuella 

förklaringsmodeller som tillmäter aktörerna en alltför stor betydelse. Vår ambition har därför 

varit att samla in empirin som kan belysa familjen och föräldraskapet ur både ett strukturellt 

perspektiv, med aktörer som handlar inom ett givet handlingsutrymme, och aktörernas 

handlingar för att kunna hantera tillvaron inom detta. 

 

1.3 Frågeställning  

    De frågor vi valt att ställa till den insamlade empirin handlar på ett övergripande plan om 

hur det är att vara förälder i dagens samhälle. Vi har valt att undersöka föräldrar som 

avspeglar den gängse föreställningen om kärnfamiljen, men även ensamstående föräldrar och 

samboförhållanden. De frågor vi sedan ställt till det insamlade materialet har gällt: Hur är 
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arbetsfördelningen i hemmet uppdelat mellan föräldrar? Vilken förälder har ansvaret av 

barntillsynen? Hur ser föräldrars sociala nätverk ut? 

 

1.4 Disposition 

    Vi börjar med att redogöra hur föräldraskapet och familjen har sett ut från det traditionella 

till det senmoderna samhället, samt hur dessa förändringar har lett fram till den moderna 

familjen.  

    Sedan följer ett teoretiskt avsnitt där vi ger en presentation av de teorier vi funnit relevanta 

att använda för att tolka materialet. 

    Som ett fjärde kapitel kommer ni att kunna läsa om tillvägagångssättet och varför vi valt 

denna metod samt fördelar och nackdelar med metoden.  

    Vidare kommer vi i resultatet att presentera föräldrarnas hushållsarbete, hushållsekonomin, 

sociala och emotionella tillsynen av barnen. Vi kommer även att redovisa nätverkskartan, i 

resultatet, utifrån tre olika kategorier. Den första innefattar daghem, skola och arbete, därefter 

kommer familjen som en kategori och den tredje representerar släkt, grannar, vänner samt 

myndighetspersoner.  

    Sedan redogör vi för analysdelen utifrån föräldrarnas information och sammankopplar det 

med de teoretiker vi använt oss av i teoridelen, för att skapa en ökad förståelse för hur det är 

att vara förälder i dagens samhälle. Vi avslutar analysen med en sammanfattning av vad vi 

kommit fram till av den insamlade empirin. 

    I det sjunde kapitlet kommer vi kritiskt granska vårt eget arbete genom att ta upp vissa 

företeelser som vi i efterhand kommit på att man skulle ha löst på ett annat sätt.  

    Ni kan även i arbetet hitta den semistrukturerade intervjuguiden samt en mall på 

nätverkskartan som bilagor.  
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2. Bakgrund 

Vi skall här redogöra för samhällsutvecklingen och fokusera på föräldraskapets och familjens 

förändring från det traditionella till det senmoderna samhället, samt hur det resulterade till 

den moderna familjen. Därefter kommer ett avsnitt som behandlar tidigare forskning om 

mödrars upplevelse av sig själv som förälder i förhållande till förvärvsarbetets längd och 

vilken familjestruktur familjen har. Vi kommer även att belysa en studie som handlar om hur 

arbetsfördelningen i hushållet är uppdelat mellan föräldrar. 

 

    I dagens samhälle är livet mer komplicerat och komplext än vad det tidigare har varit. Det 

traditionella samhället präglades bland annat av att det var kyrkans värderingar och normer 

som skulle råda. Människorna skulle följa dessa utan att ifrågasätta deras betydelse och man 

satte religionen i fokus före individens känslor och värderingar. Men det var inte bara kyrkans 

värderingar individen skulle följa, utan traditioner och sedvanor utgjorde även en stor del av 

individens liv. När man sedan gick från det traditionella in i det moderna samhället uppkom 

en del förändringar (Johansson, 2002). 

    Begreppet modernitet anspelar på de kulturella förändringar som ägde rum under en 

särskild epok i historien. Man brukar dela in denna epok i tre perioder, tidig modernitet, 

högmodernitet samt senmodernitet (Johansson, 2002).  

    Tidig modernitet kopplar man ihop med upplysningstiden och den tiden då den moderna 

vetenskapen började växa fram. Det var under denna epok som nya tankesätt kring individen 

började växa fram och man började trotsa kyrkans värderingar och normer. Man anförtrodde 

sig istället till den nya kunskapssynen som började växa fram, det vill säga till ett 

vetenskapligt förhållningssätt till världen och människan. Man började även sätta individen i 

centrum (Johansson, 2002). 

    Den andra perioden kallas högmodernitet. Denna period infaller samtidigt som 

industrialismen och de mer kapitalistiska värderingarna började ta fart, detta var omkring 

1700–talet (Johansson, 2002).  

    Den sista perioden är senmodernitet och den ger uttryck för de kulturella förändringar som 

man kunnat se sen efterkrigstiden (Johansson, 2002). 

    Övergången från det traditionella till det senmoderna samhället har medfört till att 

äktenskapet, familjen och andra institutioner har förändrats.  
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    I Sverige kan man urskilja mellan tre olika paradigm för hur föräldraskapet och familjen 

har sett ut, samt hur dessa förändringar har lett fram till den moderna familjen.  

    Det första paradigmet sträcker sig till omkring 1860-talet och präglas av att fadern och 

modern har olika makt, värde och roller. Fadern har den beslutanderätten över alla 

familjemedlemmar medan moderns roll är att vara makens lojala medhjälperska. Det var en 

självklarhet att hustrun skulle medverka i familjens försörjning, eftersom produktionen skedde 

hemma eller i närheten av hemmet.  

I den traditionella familjen var det dock inte bara kvinnorna som saknade rättigheter, inte 

heller barnen hade några lagliga rättigheter. Redan i sjuårsåldern började även barnen att 

hjälpa familjen med arbetet i jordbruket eller hantverket. De barn som inte började arbeta i det 

egna hushållet lämnade familjen för att ta tjänst i något annat hushåll eller för att börja som 

lärling i någon annans hantverk (Andersson m.fl., 1990).  

    Under denna epok dominerade storfamiljen och familjekollektivet eller som historikern 

Stone benämner öppen familj. Denna familjesammansättning påpekar Stone, enligt Giddens 

(1998), gick ut på att flera vuxna och barn levde kollektivt i ett gemensamt hem. Familjen 

omfattade utöver släktingar också jordbruksarbetare och hembiträden i hushållet. Familjen var 

då en ekonomisk enhet. I detta samhälle hade familjen nära och täta relationer med 

omgivningen även om de inte tillhörde den egna släkten. I familjen fanns det inte några 

tydliga gränser mot släkt och omgivning, vilket betydde att familjen inte hade något privatliv i 

stort sett (Giddens, 1998).  

    De kvinnor och män som levde tillsammans under denna period gifte sig inte av kärlek, 

utan kärleken utvecklades så småningom i parternas gemensamma försörjning och genom att 

de levde ett liv tillsammans. Stone menar att sexualiteten inom äktenskapet sågs som något 

tvunget ont i avsikt att avla barn till världen, och inte som någon njutning eller nöje (Giddens, 

1998).  

    Den ekonomiska strukturen började under cirka 1860-talet att förändras, genom 

industrialiseringen avskiljdes arbetet från hemmet, vilket hade till följd att ett nytt 

familjeparadigm uppkom. Det innebar att både mannen och kvinnan var lika mycket värda 

och hade lika mycket makt om hushållets angelägenheter, men hade dock fortfarande olika 

roller. Under denna tidsperiod vägrade män fortfarande att ta hand om kvinnors hushållsarbete 

och omvårdnaden av barnen, det ansågs skamligt och löjligt att utföra kvinnoarbete. Makens 

uppgift blev försörjarrollen, han fick ensam stå för försörjningen av familjens ekonomi, 

antingen som egen företagare eller som lönearbetare. I och med att produktionen förflyttades 

från hemmet till fabriker kunde inte maken i lika stor utsträckning utöva sin roll som 
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familjens överhuvud. Eftersom uppdelningen mellan hem och arbete blev tydligare kom 

kvinnor att förknippas med sysselsättningar och värderingar som tillhörde hemmet. Förutom 

att hustrun ansvarade för hushållet kunde även hon och barnen anställas som medhjälpare i 

jordbruket. Det gamla sättet, att familjen var en ekonomisk enhet för både produktion och 

konsumtion dröjde innan det försvann (Andersson m.fl., 1990).  

    Denna period i familjens utveckling ökade kvinnors delaktighet på arbetsmarknaden, detta 

för att arbetet separerades från hemmet, och det var inte förrän då kvinnors arbetsinsats 

registrerades som arbetskraft (Giddens, 1998). 

    Under 1960-talet uppstod en könsrollsdebatt i Sverige och en av anledningarna till debatten 

var sannolikt när hembiträdena försvann helt och hållet. Detta ledde till att det blev nästan 

omöjligt för kvinnor att sammanföra moderskap med ett yrkesarbete när barnen var små. 

Innan hade kvinnor möjligheten att alltid kunna lämna det tyngsta och tråkigaste 

hushållsarbetet till hembiträdena. Könsrollsdebatten blev följden till att ett nytt familjesystem 

uppkom där den grundläggande principen var att alla i samhället ska vara likställda. Det 

nuvarande familjesystemet betyder att båda föräldrarna, förutom att de har sen tidigare lika 

mycket makt och värde, har nu dessutom lika roller både utanför och inom familjen 

(Andersson m.fl., 1990). 

    I dagens samhälle förvärvsarbetar över 80 % av mödrar med barn under sju år. 1970 var 

antalet förvärvsarbetande mödrar omkring 60 %, vilket visar att förändringen således har gått 

snabbt (Andersson m.fl., 1990).  

    De yrkesarbetande mödrarna är motivet till att enförsörjarfamiljen övergick till en 

familjeform med två försörjare. Utöver att kvinnor blev delaktiga i yrkeslivet förbättrades 

även utbildningsmöjligheterna för dem. Kvinnor anses inte längre vara socialt och ekonomiskt 

beroende av sina män, de har tagit sig ur kvinnokollektivet och betraktas nu som självständiga 

individer. Kvinnors ekonomiska möjligheter att klara sig ensam med barn har förbättrats 

genom sociallagstiftningen och även genom att lönearbetet för de har ökat kraftigt. I och med 

att kvinnors position har förbättrats har de nu börjat ställa krav på att män skall ta del av 

hushållsarbetet, ansvaret för barnuppfostran och ha en nära och tät relation till barnen (Ahrne 

m.fl., 1996).  

Förutom att dagens familjer, särskilt kvinnor, strävar efter att ingen av föräldrarna skall 

dominera den andra, har dessutom kärleken blivit huvudsaken i familjen. Starka emotionella 

band mellan familjemedlemmarna har på så sätt utvecklats. Hemmet betraktas idag som en 

tydlig privatsfär där fokus ligger på att uppfostra barnen i en kärleksfull hemmiljö (Giddens, 

1998).  
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    Utvecklingen av kvinnorollen inom och utanför familjen har gett upphov till en ökad 

individualisering. De olika familjemedlemmarna vistas inte längre lika mycket med varandra, 

utan mycket av sin tid tillbringar de på arbetet, på dagis, i skolan, på fritids, i idrottsföreningar 

eller andra organisationer. Individualiseringen framhäver individens frigörelse från familjen.                 

De förändringar som förekommit i familjen har följaktligen sakta löst upp ett traditionellt 

familjemönster och även den strikta könsarbetsdelningen som mannens överordning över 

kvinnan (Ahrne m.fl., 1996). 

    Länge betraktades kärnfamiljen vara den ”rätta” familjen, där modern var hemmafru på 

heltid och fadern ensam försörjare av familjen och representant utåt. Föräldrarna skulle även 

vara gifta med varandra och det skulle vara två föräldrar med gemensamma biologiska barn. 

Andra kombinationer av familjer ansågs vara ofullständiga. Länge var vår familjelagstiftning 

konstruerad efter kärnfamiljens familjeform (Andersson m.fl., 1990).  

    I dagens samhälle finns det ett antal alternativa familjesammansättningar vid sidan av 

kärnfamiljen. Förklaringen till de olika familjestrukturerna är kvinnors ökade ekonomiska och 

sociala oberoende som gjort det enklare för de att upplösa äktenskapet och bilda familj på nytt 

(Ahrne m.fl., 1996).  

En familj kan bland annat bestå av enföräldersfamilj, det vill säga barnet lever med endast en 

förälder, som oftast är modern. En annan familjetyp som finns idag är familjer som kallas för 

blandfamilj eller styvfamilj. I sådana familjer är minst en av de vuxna inte biologisk förälder 

till samtliga barn i familjen. En sambofamilj kan definieras som en familj där föräldrarna inte 

är gifta men lever tillsammans i en sexuell relation (Andersson m.fl., 1990). Med partnerskap 

där familjen även kunde bestå av personer av samma kön utvecklas nya former av 

föräldraskap.  

    Trots dessa förändringar är familjen fortfarande en central social institution (Ahrne m.fl., 

1996). 

 

2.1 Tidigare forskning     

    Under senare år har en del människor uttryckt oro för hur dagens svenska familjer och 

föräldrar har det, detta i och med samhällsutvecklingen från det traditionella till det 

senmoderna samhället.   

Det förekommer många föreställningar om hur svenska småbarnsföräldrar har det i dagens 

samhälle. Dagligen stöter vi på dessa föreställningar på dagstidningarnas familjesidor, radio, 

tv och facktidskrifter. Uppfattningarna kan skilja sig från varandra men en sak har de dock 

gemensamt, nämligen att uppfattningarna inte är baserade på vetenskapliga studier, utan på 
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författarens egna åsikter, attityder och värderingar av hur svenska småbarnsföräldrar har det 

idag (Andersson m.fl., 1990). 

    Familjestöd och utveckling är en beteckning på FAST-projektet, som är ett 

forskningsprojekt om svenska småbarnsfamiljer. De studier som vi kommer att redogöra har 

behandlats av FAST-projektet som består av 128 småbarnsfamiljer bosatta i Stockholm och 

Göteborg, som forskarna har följt under en femårsperiod. Vi vill dock belysa att under tiden 

projektet pågått har antalet familjer minskat. Syftet med projektet är att jämföra familjer med 

två föräldrar med familjer som endast har en förälder, och likaså jämföra om mödrarnas olika 

socioekonomiska position har en betydelse på föräldrarnas aspekter av föräldrarollen 

(Andersson m.fl., 1990).  

    En studie visar att högutbildade mödrar, som antingen är ensamstående eller lever 

tillsammans med en partner, föredrar vänner, grannar och arbetskamrater i sitt sociala nätverk. 

Med andra ord är mödrarnas nätverk väl anpassat till deras behov. Dessa föräldrar kan förena 

föräldrarollen med ett förvärvsarbete och de ställer höga krav på sina barn när det gäller 

självständighet och prestation. Skillnaden dock mellan dessa två grupper är att ensamstående 

föräldrar får kämpa i större utsträckning och ställa högre krav både på sig själva och på 

barnen för att få väluppfostrade barn och lyckas bra som förälder (Andersson m.fl., 1990).  

En annan grupp som studien är baserad på är lågutbildade mödrar, som antingen lever 

tillsammans med en partner eller i den blandade familjeformen, som också kallas för 

styvfamilj. De här mödrarna har ett socialt nätverk som domineras av släktingar. Det sociala 

nätverket betraktas som något viktigt för småbarnsföräldrar, detta för att medlemmarna i det 

sociala nätverket kan ge emotionell och praktisk stöd till mödrarna. Har dessa mödrar tillgång 

till någon närstående som ställer upp som barnvakt såsom den egna modern, de egna systrarna 

och andra släktingar trivs mödrarna bättre med tillvaron och de lyckas mycket bättre med 

föräldrarollen. Båda dessa grupper ställer lägre krav på sina barn, i jämförelse med de 

högutbildade mödrarna, och lägger stor vikt vid gott uppförande framför självständighet och 

prestation (Andersson m.fl., 1990).  

Den tredje gruppen innefattar högutbildade mödrar som lever i den blandade familjeformen 

och lågutbildade ensamstående mödrar. Dessa mödrar är minst tillfredställda med sin situation 

som förälder. De har svårt att upprätthålla ett eget privatliv och svårt att betrakta 

föräldraskapet helt positivt (Andersson m.fl., 1990).  

    När det gäller mödrars upplevelse av sig själv som förälder i förhållande till 

förvärvsarbetets längd visar en studie att det är i högsta grad få mödrar som upplever att de är 

dåliga föräldrar. De mödrar som inte förvärvsarbetar alls eller de som förvärvsarbetar deltid är 
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oftare mer tillfredsställda med sig själva som föräldrar än de mödrar som heltidsarbetar 

(Andersson m.fl., 1990). 

    En studie baserad på 75 familjer, och som syftar på arbetsfördelning i hemmet visar att det 

vanligaste är att modern gör det mesta när det avser matlagning, städning och tvätt. Det är 

endast ett fåtal familjer som är likställda i hushållsarbetet. Då det gäller vård och nattning 

samt ansvar för barnen är nästan hälften av familjerna likställda, resterande halvan hjälper 

fadern till. Aktiviteter såsom läxhjälp och lekar fördelas jämnt mellan föräldrarna eller så 

deltar hela familjen tillsammans i aktiviteterna (Andersson m.fl., 1990). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Här skall vi ge en presentation av de teorier vi funnit relevanta att använda för att tolka 

materialet. Ferdinand Tönnies och Anthony Giddens är de teoretiker ni skall få läsa om i 

detta avsnitt. Vi skall fokusera på det traditionella levnadssättet fram till det senmoderna 

samhället, där vi skall använda oss av Tönnies begrepp gemeinschaft och gesellschaft som är 

två olika typer av mänsklig samvaro. När det avser Giddens kommer vi att belysa de 

reflektioner han har om familjelivets och äktenskapets förvandling i och med modernitetens 

framväxt. 

 

3.1  Ferdinand Tönnies – gemeinschaft och gesellschaft 

    För att kunna förstå individers förhållanden till andra människor skall vi använda oss av 

begrepp som Tönnies förespråkar, nämligen gemeinschaft, väsensviljans sociala form, och 

gesellschaft, valviljans sociala form. Dessa två handlingstyper ger en förklaring och 

beskrivning av viktiga samhälls- och beteendemönster (Østerberg, 1981). 

    Gemeinschaft betecknar det traditionella, religiöst genomsyrade familjebaserade samhället, 

vars handlingar i förhållande till de närmaste är altruistiska. Ett sådant samhälle är präglat av 

nära och täta relationer som i en familj eller släktskap, där förhållandena till människor är av 

varaktighet och ofta av emotionellt slag (Brante m.fl., 2001).  

I ett samhälle med gemeinschaftskaraktär är människorna förenade genom inre band, språk, 

traditioner och trosuppfattningar. Väsensviljan som kännetecknar handlingstypen 

gemeinschaft, refererar till oreflekterade handlingar som drivs av känslor, traditioner eller 

samvete (Andersen m.fl., 1999).  

    Den andra handlingstypen, gesellschaft, innefattar i allmänhet olika former av relationer där 

människorna är inställda på att dra ekonomisk och annan nytta av varandra. Ett tydligt 

exempel på detta förhållande är arbetsmarknaden som social institution. Här är människan 

intresserad av att sälja sin arbetskraft och i gengäld får individen betalning för arbetet i form 

av pengar. Denna handlingstyp är grundad på kortvariga och ytliga förhållanden där 

människorna möts som intresse- och utbytespartner (Østerberg, 1981).  

Valviljan utmärker förhållandet i gesellschaft, där människor på ett reflekterat sätt försöker 

förverkliga en idé även om de strider mot de inre drivkrafterna eller inte (Andersen m.fl., 

1999).      
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    Tönnies menade att den kollektiva gemenskapen, de starka banden mellan människor och 

det rationaliserande tänkandet samt beteendemönstren som avspeglas i ett 

gemeinschaftsamhälle, kommer att gå förlorat på grund av samhällsutvecklingen. Istället går 

vi emot ett samhälle av mer gesellschaftskaraktär, där privatisering och lösa förbindelser 

framträder (Brante m.fl., 2001). 

Under tiden som gemeinschaft har kommit att spela allt mindre roll i praktiken, har 

gesellschaft däremot utvecklat sig snabbt. I ett gemeinschaftsamhälle gäller nära och 

personliga kontakter där gemenskapen mellan människor är viktig och fungerar på ett 

naturligt sätt. I förmodern tid bands således människor till varandra i fasta relationer. Medan 

gesellschaft relaterar istället till kontakter mellan människor som är instrumentella och 

svåröverskådliga. För att tillhöra någon gemenskap måste individen nu istället aktivt välja 

denna. De flesta upplever sig inte längre höra till en gemenskap innan de aktivt väljer att träda 

in i den. I ett gesellschaftsamhälle blir relationer mer rationella med individer som sluter 

tillfälliga förhållanden, samtidigt som genuina relationer kommer i skymundan. Varje 

människa kommer i kontakt med allt fler andra människor, medan relationer till de flesta i 

omgivningen blivit mindre varaktiga. I likhet med vår allt mer urbana tillvaro innebär 

nätgemenskaper fler kontakter, men lägre intensitet och kvalitet. I dagens samhälle har 

således sociala relationer ersatts av teknik. Den mänskliga kontakten sker idag oftast via 

telefoner, faxmeddelanden och datorer (Andersen m.fl., 1999).  

    I ett samhälle med gesellschaftskaraktär har människorna mer frihet än i 

gemeinschaftsamhället, detta i och med att det förekommer individualism i sådana samhällen. 

Förutom att människorna är mer individualiserade i ett gesellschaftsamhälle betyder också 

förvärvsarbetet mycket, detta för att individen arbetar i stor omfattning för att klara sig 

ekonomiskt. När det avser gesellschaftsamhället är det således abstrakta relationer som gäller, 

det vill säga alla människor har sina egna sysslor som de koncentrerar sig på (Asplund, 1991). 

 

3.2 Anthony Giddens – familjens förändring 

    Den ”traditionella familjen” är ett diffust begrepp. I olika samhällen och kulturer har det 

funnits olika sorters familjesystem. I Europa baserades inte det medeltida äktenskapet på 

sexuell kärlek, utan den traditionella familjen sågs som en ekonomisk enhet. Kvinnorna var 

sina mäns och fäders egendom och saknade helt rättigheter (Giddens, 2003). Föräldraskapet 

bygger på patriarkala relationer och mäns överordning. 
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    Den traditionella familjen har genomgått en hel del förändringar sedan dess. Länge 

präglades den traditionella familjen av 1950-talets ideal: modern var hemmafru och fadern 

ensam försörjare. Andelen arbetande kvinnor var relativt låg, men däremot blev män och 

kvinnor mer jämlika i både praktisk och juridisk mening jämfört med tidigare. Men 

skilsmässa var fortfarande besvärligt att driva igenom, särskilt för kvinnor (Giddens, 2003). 

    Giddens (2003) menar att familjen och äktenskapet idag har förvandlats till 

skalinstitutioner: de har kvar sina gamla benämningar trots att deras inre karaktärer har 

förändrats. Familjelivet har i stora drag omvandlats genom framväxten av parförhållandet.  

De senmoderna parförhållandena, som Giddens kallar rena relationer, kännetecknas av att 

båda parter har möjligheten att lämna relationen och börja om på nytt med en annan, om de 

inte längre kan uppnå den önskade tillfredsställelsen känslomässigt, sexuellt etc. (Andersen 

m.fl., 1999). Den rena relationen handlar således om den egna individens tillfredställelse i 

relationen, där individen är medveten om sina egna behov vilket gör synen på ömsesidighet 

mer verksam. Relationen innebär att finna det perfekta förhållandet oberoende av den individ 

som den kommer att ingås med. Detta medför till att den rena relationen inte förmodas vara 

för evigt eftersom individen sätter förhållandet i fokus istället för partnern (Giddens, 1999).  

I Skandinavien är en stor andel av dem som lever tillsammans fortfarande ogifta, fast att de 

har gemensamma biologiska barn. Paret, gift eller ogift, har blivit kärnan i familjen i och med 

att den ekonomiska rollen reducerats och ersatts av kärlek och sexuell attraktion som grund 

för äktenskapet. I den traditionella familjen var paret bara en del, relationerna till barnen och 

andra släktingar var minst lika viktiga eller till och med viktigare. I det moderna samhället har 

det fysiska avståndet till släkten ökat, vilket är ett tecken på att släktskapsbanden är på väg att 

förlora sin tidigare innebörd och hotas av upplösning (Giddens, 2003).  

    Dagens moderna privatliv speglas av parbildning och parupplösning snarare än äktenskap 

och familj. Även om äktenskapet fortfarande ses som det normala tillståndet, har dess 

innebörd förändrats. Det signalerar att ett par har en stabil relation som kan fördjupas.  

Synen på barn har förändrats under de senaste generationerna. I den traditionella familjen var 

barnen en ekonomisk tillgång, idag tvärtom en ekonomisk börda. Beslutet att skaffa barn är 

oftast i allra högsta grad ett medvetet beslut idag. Barnen värdesätts högt och det finns många 

faktorer som spelar in då beslutet om barn ska tas. Vi har betydligt högre krav idag om hur 

barn ska tas hand om och skyddas. Oro över hur dålig ekonomi, skilsmässor och faderlösa 

familjer påverkar barn är ett ständigt hot (Giddens, 2003). 

    På 1960-talet kom de första skilsmässolagarna där man kunde skiljas utan direkt orsak, 

vilket ledde till en ökning av skilsmässor i de flesta europeiska länder. Det är svårt att veta 
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vilka konsekvenserna blir för barnen vid en skilsmässa. Förutom psykisk påverkan är 

ekonomi, boende och tillgång till daghemsplats faktorer som påverkar barnen. Ofta är det 

kvinnorna som bor med sina barn eftersom de brukar få vårdnaden och som ensam försörjare 

brukar ekonomin bli ansträngd (Giddens, 1998). 

    Idag kan vi alltså se en mångfald när det gäller familjeformer. En familj kan bland annat 

bestå av en ensamförälder, ett homosexuellt par, ett samboförhållande, en styvfamilj och 

självklart fortfarande av den traditionella kärnfamiljen (Giddens, 1998). 

    I takt med att familjen och äktenskapet har utvecklats har även kvinnans situation 

förändrats. I det medeltida Europa bidrog alla familjemedlemmar på sitt sätt till olika delar av 

produktionen. Detta förändrades genom industrialiseringen då arbetet skildes från hemmet. 

Uppdelningen mellan hem och arbete blev allt tydligare och kvinnan kopplades automatiskt 

samman med sysslor som rörde hemmet. Under första världskriget uppstod en brist på 

arbetskraft, en faktor som öppnade dörren för kvinnorna. Efterhand har kvinnors delaktighet 

på arbetsmarknaden ökat och i Sverige idag arbetar nästan lika många kvinnor som män 

(Giddens, 1998). 

 

    Giddens (1999) avser att modernitetens framväxt har skapat stora förändringar i individens 

vardagsliv. Att leva idag är att leva i en miljö av möjligheter och risker. Det moderna 

samhället konfronterar ständigt individen med många olika valmöjligheter att ta ställning till, 

samtidigt som det erbjuder individen väldigt liten hjälp när det gäller frågan om vad man bör 

välja. Mångfalden av valmöjligheter riskerar följaktligen att påverka familjen, äktenskapet 

och andra institutioner. 

I och med övergången till det senmoderna samhället går den traditionella tryggheten som 

fanns i industrisamhället förlorad. Detta har orsakat till att det uppstått otrygghet i dagens 

samhälle. Denna otrygghet är en mäktig individualiserad kraft som splittrar människorna i ett 

samhälle istället för att förena de (Giddens, 1999). 

Kärnfamiljen och äktenskapet är en institution som upplever denna otrygghet och som 

påverkats i följd med det senmoderna samhället. Tidigare var det frågan om ett ömsesidigt 

beroende i äktenskapet, där båda parterna slog sig ihop och stannade kvar hos varandra för 

evigt. Så är det inte längre, ingen av parterna förväntar sig längre att de skall stanna så länge i 

varandras sällskap.   
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4. Metod 

Valet av metod utgår från syftet med uppsatsen och vilka frågeställningar man har och vill 

studera. Vi har velat få en djupare förståelse av familjen och föräldraskapet och har av det 

skälet valt att göra en kvalitativ undersökning. Vårt urval av föräldrar eller familjer 

innefattar olika familjemönster. Vi har genomfört åtta intervjuer, där vi intervjuar 

föräldrarna var för sig. Var föräldrarna skilda utförs intervjun med den föräldern som barnet 

lever med. Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide och en 

nätverkskarta. 

 

4.1 Angreppssätt  

    Syftet med denna sociologiska undersökning är att belysa föräldraskapet, och hur det är att 

vara förälder i dagens samhälle. Vi är intresserade av att studera hur familjen och 

föräldraskapet konstrueras i det moderna samhället och att undersöka hur föräldraskapet 

upplevs av dagens föräldrar. Anledningen till att vi vill studera dessa sociala fenomen är för 

att familjen och föräldraskapet har fått genomgå en hel del förändringar i och med 

samhällsutvecklingen under senare delen av 1900-talet, och kanske främst under den period 

efter 1970-talet som Giddens (1999) beskriver som senmoderniteten.   

 

    En kvalitativ undersökning med användning av kvalitativa metoder ger en närhet och en 

djupare förståelse av de sociala fenomen man studerar. De kvalitativa metoderna gör det 

möjligt att besvara frågor som hur eller varför. De kvantitativa metoderna i form av enkäter 

används vanligen för att beskriva spridningen av attityder inom en population (Kvale, 1997).  

    Enligt Denscombe (2000) medger kvalitativa undersökningar en rad olika tillvägagångssätt 

när det gäller insamling av data. Man kan använda sig av intervjuer men även fältarbete, 

observationer, dokumentanalys samt källkritik, detta beroende på vad man vill ha för empirisk 

data. Vi valde att använde oss av semistrukturerade intervjuer samt av en metod kallad 

nätverkskarta, detta för att vi var intresserade av att få en djupare förståelse av våra 

informanters berättelser om deras syn på familjen och hur det är att vara förälder idag. 

 

    Det kändes inte så aktuellt för oss att arbeta med den kvantitativa metoden eftersom vi med 

den inte skulle kunna uppfylla syftet med undersökningen. Detta på grund av att det inte går 

att nå någon djupare förståelse av det fenomen vi undersöker med den kvantitativa metoden.  
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Eftersom vi var ute efter våra informanters tankar och berättelser om familjelivet och  

upplevelser av föräldraskapet, ville vi inte begränsa dem genom att använda enkäter med 

färdig tryckta svar.  

    Fördelarna med kvantitativ metod kan bland annat vara att den begränsar påverkan från 

forskarens egna värderingar. En annan fördel kan vara att resultatet kan presenteras på ett 

överskådligt sätt med hjälp av diagram och tabeller. Nackdelen kan vara att metoden inte 

medger någon djupare förståelse av de fenomen man undersöker. Man kan även belastas av 

mängden data man samlar in och på så sätt komma ifrån själva undersökningssyftet 

(Denscombe, 2000).  

 

4.2 Förförståelse 

    Vi är inspirerade av hermeneutiken och ett hermeneutiskt förhållningssätt i vår 

undersökning. Det har för oss inneburit att vi uppmärksammat hur våra informanter tolkar 

sina erfarenheter och upplevelser av familjelivet och om hur det är att vara förälder i dagens 

samhälle. I boken samhällsvetenskapernas förutsättningar kan man läsa att hermeneutiken 

innebär att ”samhällsforskare måste [….] förhålla sig till en värld som redan är tolkad av de 

sociala aktörerna själva ” (Gilje & Grimen, 1992, s.179). Bland samhällsforskare finns det 

olika sätt att förhålla sig till aktörernas beskrivningar av sig själva och sina aktiviteter. Det 

ena sättet utgår från att man som forskare ska bortse från de sociala aktörernas subjektiva 

beskrivningar av sig själva och sina egna aktiviteter eftersom dessa anses som ovetenskapliga.  

Det andra sättet menar raka motsatsen, nämligen att man som forskare ska bygga eller måste 

bygga på de sociala aktörernas beskrivningar av sig själva och sina handlingar eftersom det är 

detta som ger deras handlingar mening och identitet (Gilje & Grimen, 1992). Det är detta 

andra sätt att förhålla sig till informanternas beskrivningar som vi valt. Det är således deras 

tolkningar av verkligheten, och hur det är att vara förälder idag, som vi bygger vår 

underökning på. 

 

    Inom hermeneutiken uppmärksammar man även forskarens förförståelse av det studerade 

eller dennes fördomar. Man menar att förförståelsen är ett nödvändigt villkor för att förståelse 

i stort sett ska vara möjligt. Med detta menar man att när man ska undersöka något så har man 

alltid en förförståelse för det man ska undersöka. ”Vi möter aldrig världen som ett blankt blad 

utan vissa förutsättningar tar vi för givna” (Gilje & Grimen, 1992, s. 183). Om man inte skulle 

ha denna förförståelse skulle vi inte kunna skapa några idéer som senare skulle leda till 
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tolkning av till exempel texter, och utan idéer får våra undersökningar ingen riktning (Gilje & 

Grimen, 1992).  

    Vår förförståelse av familjens förändringar under 1900-talet, och hur föräldraskapet 

konstrueras i det moderna samhället har vi fått genom den litteratur vi tagit del av under vår 

utbildning samt alla andra intryck som vi har tagit in under våra liv. Den sociologiska 

teoribildningen med dess begrepp har skapat en nödvändig distans som bidragit till att våra 

egna erfarenheter, känslor och värderingar inte tagit över tolkningen av vårt material. 

  

4.3 Insamling av Empiri 

    Som vi nämnt ovan bestämde vi oss för att använda kvalitativa metoder för insamling av 

det empiriska materialet. Det sker genom att vi utförde åtta enskilda semistrukturerade 

intervjuer och att de intervjuades relationer till omgivningen beskrevs med en så kallade 

nätverkskarta. Denna utfördes på samma informanter som hade intervjuas med den 

semistrukturerade intervjun. Vi skulle egentligen ha utfört intervjuer med tio informanter, 

men det blev tyvärr två stycken bortfall på grund av att vi inte fick tag i de två sista. Det var 

lite struligt att få tag i personer som ville ställa upp på intervju och då speciellt män. 

 

    Fördelarna med kvalitativa metoder är bland annat att de medger mer än en giltig 

förklaring, eftersom det bygger på forskarens tolkning av materialet. Kvalitativ metod är även 

bra för att denna medger en djupgående undersökning av ett begränsat område. En nackdel 

kan vara att man inte kan generalisera resultaten till befolkningen i sin helhet, beroende på att 

urvalet av intervjupersoner inte representerar denna. En annan nackdel kan vara att analysen 

av det empiriska materialet blir alltför förenklad. När forskaren ska komma fram till allmänna 

slutsatser så kan han eller hon förbise data som inte passar in. Dessa tvetydigheter kan vara ett 

frustrerande hinder för en klar och tydlig slutsats (Denscombe, 2000).  

 

4.4 Urval 

    Urvalet av informanter kan närmast beskrivas som ett ”bekvämlighetsurval” eller en form 

av subjektivt urval med självselektion. Subjektivt urval innebär att det är forskaren själv, i 

detta fall var det vi, som själva valde ut vilka som skulle intervjuas. Självselektion innebär att 

informanterna själva avgör om de vill ställa upp på intervju (Halvorsen, 1992). Detta har vi 

gjort genom att vi har frågat informanterna om de frivilligt vill ställa upp på intervju. För att 

få tag i informanter har vi fått fråga vänner om de vill ställa upp och sen har vännerna i sin tur 

frågat sina vänner om de vill ställa upp, detta kallas för ”snöbollsurval”. 
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    Vi ville intervjua 10 personer som ingick i olika familjebildningar. Det vi bestämt från 

början var att vi ville ha informanter både män och kvinnor som var gifta, som hade invandrar 

bakgrund, som var ensamstående och samboboende, samt att de skulle ha något barn i åldern 

sju till femton år. Detta för att vi ville fånga in verkligheten så som den ser ut idag med en stor 

mångfald av olika familjebildningar och familjekonstruktioner. Vår undersökning eller 

ambitionen med uppsatsen gick inte ut på att finna en generell ram för hur det är att vara 

förälder idag utan snarare för att få en djupare förståelse av hur familjen konstrueras i det 

moderna samhället samt hur det är att vara förälder i dagens samhälle. 

 

    Det visade sig att män inte vara lika villiga att delta i undersökningen som de kvinnor som 

intervjuades. Av urvalet om tio personer fick vi ett bortfall om två personer, båda män. Av de 

fem familjer som vi intervjuade var det endast en familj som hade utländskt påbrå. De som 

intervjuades kom från en medelstor stad och en större stad. En följd av att vi hade svårt att 

hitta informanter, men också av en ambition att undersöka om det förelåg några skillnader i 

familjemönster hos dem som bodde i den större staden jämfört med dem som bodde i den 

mindre staden. 

 

4.5 Genomförandet 

    Genomförandet för att samla in vårt empiriska material skedde under ett antal veckor då vi 

intervjuade dessa åtta informanter. Vi gjorde som sagt våra intervjuer både i en medelstor stad 

och i en större storstad i Sverige. Vi konstruerade en intervjuguide för den semistrukturerade 

intervjun med olika teman och frågor rörande hemmet, dess skötsel och boendet i stora drag 

(se bilaga 1). Nätverkskartan utformades för att få en överskådlig bild av familjens relationer 

till omgivningen, och för att stimulera informanterna att tala fritt om olika händelser och 

företeelser (se bilaga 2).  

    När vi intervjuade våra informanter som hade en respektive partner så intervjuade vi var 

och en enskilt för att de inte skulle påverka varandras utsagor. Under intervjuerna samt under 

konstruktionen av nätverkskartan använde vi oss av en bandspelare för att inte missa något 

viktigt. Vilket också senare var till hjälp vid bearbetningen av intervjuerna.  

 

    Eftersom vi ville undersöka värderingar, känslor och erfarenheter som våra informanter 

hade angående familjelivet och om hur det är att vara förälder föll det sig naturligt att vi skulle 

använda oss av semistrukturerad intervjuguide på så sätt att de då skulle kunna tala relativt 

fritt även om det till en viss grad finns fasta strukturerade frågor. Semistrukturerad intervju är 
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inte en helt öppen intervju, även om det finns fasta frågor. Men fördelen med en sådan här 

intervju är att man kan få in en viss data på ett likartat sätt från alla informanter men att man 

lämnar öppet för diskussioner och en viss variation (Denscombe, 2000). 

Det är just detta att låta informanterna berätta om sina upplevelser och erfarenheter som kan 

leda till informationsrika intervjuer och det är då viktigt som intervjuare att man är flexibel 

med ordningsföljden så att man inte begränsar informationsflödet från informanten genom att 

snabbt ta nästa fråga i ordningsföljden. Man ska som intervjuare låta sina informanter 

utveckla sina idéer och svaren betecknas som öppna (Denscombe, 2000). 

 

    Därefter använde vi oss av nätverkskartan. Denna metod använder man sig vanligen av i så 

kallade ”livsformsanalyser” och för studier av sociala nätverk. Nätverkskartan fokuserar på 

relationer mellan olika aktörer istället för på egenskaper hos dem. Det totala nätverk som 

sedan dessa relationer utgör tillsammans beskådas som ett viktigt strukturellt sammanhang för 

att man skall kunna förstå de enskilda aktörerna och deras relationer till omgivningen. I denna 

metod gestaltas nätverksmönster med hjälp av ett sociogram, där en punkt representerar en 

aktör och en linje mellan två punkter representerar en relation mellan motsvarande aktörer 

(Brante m.fl., 2001). Avståndet i sociogrammet mellan informanten och andra aktörer 

avspeglar intensiteten i relationen.   

    När det avser denna metod så känner informanterna sig mer fria att berätta i och med att det 

inte är strukturerad intervjuguide med frågor och svar, utan mer i en berättade form. Nätverks-

kartan utgick ifrån tre olika kategorier, den första var daghem, skola och arbete, därefter 

familjen som en kategori samt slutligen släkt, grannar, vänner och myndighetspersoner som 

en tredje kategori. Våra informanter placerades i mitten av kartan därefter bad vi dem skriva 

ner namn på personer som betyder mycket för dem. Ju mer betydelsefull relation de hade med 

personen ju närmare placerade de dem sig själva. Utifrån detta kunde man sen fritt börja 

samspråka om relationen mellan dem båda. Så man kan säga att vi använde nätverkskartan 

som ett redskap för att skapa ökad förståelse av hur våra informanters sociala omvärld är 

formad, och hur deras kontakter och relationer med andra påverkade deras sätt att tänka, 

känna och bete sig.   

 

4.6 Etik 

    Det är viktigt att hela tiden tänka på de etiska aspekterna, när man håller på med forskning 

och att dessa är med under hela processens gång. Det gängse vid all forskning är informerat 

samtycke. Det innebär att man informerar sina informanter om vilken roll de har i 
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undersökningen och vad ens syfte med intervjun är samt att man förklarar att deras 

medverkan är frivillig. Det är även viktigt att tänka på vilka konsekvenser den färdiga 

”produkten” kan få för den individ, grupp eller organisation som man undersöker.  

Lallander (2001) menar vidare att man ska kunna garantera informanterna anonymitet, och att 

deras svar och resultatet av undersökningen inte kommer att användas emot dem.  

 
    Som vi nämnt ovan så använde vi oss av bandspelare under intervjuerna och när man 

skriver ut intervjuerna är det viktigt att man tänker på konfidentialiteten. Materialet bör 

förvaras på ett säkert sätt. Man ska vidare vara försiktig med att ge ut information som andra 

kan koppla till personen ifråga. För att värna om våra informanters integritet har deras 

verkliga namn inte använts i uppsatsen. Samtidigt så är det viktigt att tänka på 

tillförlitligheten, att man i den mån det går försöker att skriva ut intervjun ordagrant för att 

inte förvränga informantens berättelse.  

    I undersökningens analys finns det också en del etiska aspekter att reflektera över. Man bör 

till exempel fundera kring hur djup och kritisk analysen ska vara. 

 

4.7 Presentation och analys av data 

    Det insamlade empiriska material presenteras i resultat delen under olika teman. Vi har valt 

att utgå ifrån teman som kan relateras till vår frågeställning. Genom att vi har gått igenom 

intervjuerna familj för familj har vi kunnat skapa oss en bild av hur våra informanter upplever 

hur det är att vara förälder idag, och sedan har vi kunnat jämför dem med varandra för att se 

om det går att urskilja något gemensamt hos våra informanter. Kapitlet med analysen av data 

presenterades på ungefär liknande sätt när det gäller de teman vi utgått ifrån i resultatet. I 

detta kapitel har vi förenat vårt resultat med de olika teorierna som vi presenterat i 

teoriavsnittet. 
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5. Presentation av materialet 

Vårt empiriska material har vi samlat in från våra fem familjer, med dess olika 

familjestruktur. Det är material från både de semistrukturerade intervjuerna samt från 

nätverkskartan. När det gäller de semistrukturerade intervjuerna har vi delat in vårt material 

i olika relevanta teman, som besvara vår frågeställning: ”Hur är det att vara förälder i 

dagens samhälle?” Dessa teman är:  

• Hushållsarbetet  

• Hushållsekonomin  

• Sociala och emotionella tillsynen av barnen  

 

Då det avser nätverkskartan har vi även här delat in vårt material utifrån tre olika 

kategorier:  

• Daghem, skola och arbete 

• Familj  

• Släkt, grannar, vänner och myndighetspersoner.  

Dessa indelningar har vi gjort för att få en ökad förståelse av hur föräldrars sociala 

relationer ser ut idag. 

Vi ska börja med att presentera informanterna familjevis, namnen är givetvis påhittade 

eftersom våra informanter är anonyma. 

 

5.1 Familj 

Emma Bengtsson Lever i ett äktenskap tillsammans med sin make och deras två 

döttrar, barnen är 9 och 11 år gamla. Familjen bor i en villa i ett 

bostadsområde, i en mindre by på landet. Emma arbetar 60 procent 

inom äldreomsorgen och hennes man förvärvsarbetar heltid inom 

metall industrin. 

 

Frida Guldberg Lever som ensamstående förälder med två barn. En son på 8 år 

gammal och en dotter på 11. Eftersom Frida har separerat från 

barnens pappa så lever barnen med henne varannan vecka. 

Familjen bor i ett fyrarums hyreslägenhet i en mellan stor stad. 

Frida förvärvsarbetar heltid på ett dagcenter för funktionshindrade 

barn.   
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Ida & Per Svensson   Lever i ett äktenskap och har två gemensamma biologiska barn, 

där utöver har de båda två barn från tidigare förhållanden. Deras 

gemensamma biologiska son är 11 år och dottern är 13 år gammal.  

Familjen bor på en ö i ett område med sommarstugor som är 

ombyggda till permanent boende. Ida är för tillfället arbetslös och 

Per är sjukpensionär.  

 

Siv & Ove Borg Lever i ett äktenskap och har fyra gemensamma barn som är i 

åldern 2, 10, 13 och 15, tre döttrar och en son. Familjen bor i en 

fyra rums lägenhet i en förort till en storstad. Siv förvärvsarbetar 

heltid som tandsköterska, hon arbetar två skift. Ove arbetar heltid 

inom industrin och ofta arbetar han övertid på grund av att han 

dessutom är gruppledare på arbetsplatsen. 

 

 

Elin Öberg & Dan Ek Lever i ett samboförhållande. Elin har två barn sedan ett tidigare 

förhållande, en dotter på 7 år och en son på 9 år gammal. Eftersom 

Elin har separerat från barnens fader lever de med henne varannan 

vecka. Dan har inga egna barn. Både Elin och Dan har var sin 

hyreslägenhet i en mellan stor stad, dock tillbringar Dan den mesta 

tiden i Elins fyrarumslägenhet. Elin har en praktikplats som 

bekostas av försäkringskassan och två extra jobb. Dan arbetar med 

olika projektarbeten där tidsinsatsen varierar. 

 

5.2 Semistrukturerade intervjuerna 

5.2.1 Hushållsarbetet 

    Emma Bengtsson gör det mesta av hushållsarbetet såsom matlagning, tvätt och städning 

men dock får hon hjälp av sin man och sina två döttrar om det så behövs. Hennes man sköter 

det grova hushållsarbetet så som trädgården, renovering, gräsklippning, de mer typisk manlig 

företeelserna. Emma beskriver det med sina egna ord så här: ” Vi har bara funnit våra roller, 

så det är inget vi har bestämt […] att det ligger på mitt ansvar.” 

    Ibland känner Emma att det kan vara svårt att få tiden att räcka till och menar på att hon är 

glad att hon bara förvärvsarbetar 60 procent för då kommer hon hem tidigare. Vilket innebär 
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att hon känner att hon finns till hands för barnen samt att hon hinner med diverse 

hushållssysslor. 

* 

    I och med att Frida Guldberg lever i en enförsörjarfamilj är det hon som står för hela 

hushållsarbetet. Det barnen hjälper till med är endast städningen av sina egna rum. Ibland kan 

dock dottern hjälpa till med att dammsuga och diska. Fridas hushållsarbete utförs lite 

beroende på om hon har barnen den veckan eller om hon har haft mycket att göra på arbetet.          

    Vissa dagar tycker Frida tiden räcker till och ibland inte, beroende på om barnen har 

mycket hemuppgifter, om det är föräldramöte eller om hon själv har möten på sin arbetsplats. 

Sina egna intressen hinner hon inte riktigt med. 

    I och med att hon bor i en hyreslägenhet så sköter hyresvärden det grova arbetet och är det 

något som går sönder i lägenheten så är det bara för henne att kontakta hyresvärden.  

* 

    I och med att Idas & Per Svenssons situation kan hushållsarbetet utföras gemensamt. Men 

även här kan man se en uppdelning av de kvinnliga och de manliga företeelserna, då Per har 

hand om de grova hushållsarbetena såsom snöskottning, klippa gräs, el - arbeten etc. Då det 

avser om barnen hjälper till med hushållsarbetet uttrycker Per: ”Ja, de stökar till så att man 

har något att göra. Den stora tjejen brukar väl ta sitt rum någon gång då och då.”  

    Ida och Per upplever ingen tidsbrist på grund av deras nuvarande arbetssituation. Tidigare 

när de båda två yrkesarbetade var tiden mera begränsad.   

* 

    Även hos familjen Borg utför Siv det mesta av det vanliga hushållsarbetet såsom 

matlagning, diskning, tvättning och städning. Hon får ganska mycket hjälp av sina äldsta 

döttrar, detta för att hon förvärvsarbetar skift. Ove utför nästan aldrig något slags 

hushållsarbete förutom att han kan tillaga mat när Siv förvärvsarbetar kväll, om inte hennes 

mamma kan. När det gäller el- arbeten, bilservice och sådana företeelser så ser han det som 

sitt ansvar och uttrycker sig så här: ”Detta är mitt jobb, det vanliga hushållsarbetet är hennes 

sysselsättning.” 

    Båda makarna upplever att det är brist på tid när de båda arbetar heltid, vilket gör att de 

känner sig pressade och stressade. De har inte den tid de skulle vilja ha för att göra det som de 

skulle vilja göra, såsom tillbringa mer tid med barnen och utföra fler aktiviteter med dem. 

* 

    Eftersom Elin & Dan har separata hyreslägenheter blir följden att Elin sköter det mesta av 

hushållsarbetet i sin lägenhet, även om de brukar dela upp diskningen. Matlagningen sköter 
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Elin mest, beroende på att Dan förvärvsarbetar ofta sent. Städningen av lägenheten och 

tvättningen av kläderna sköter Elin själv och Dan sköter det i sin lägenhet. Det grova löpande 

underhållet av lägenheten eller om något går sönder står hyresvärden för.  

    Elin tycker att tiden räcker till när det gäller att utföra om de olika hushållssysslorna 

mycket på grund av att hon bara har barnen varannan vecka. Hade barnen varit hemma hela 

tiden hade hon kanske ställt högre krav på dem att hjälpa till i hemmet. Barnen har inte så 

stort ansvar när det gäller att hjälpa till, det de kanske hjälper till med är att städa sina rum när 

det verkligen behövs. Elin berättar att barnen är rätt bortskämda när de är hos henne, för hon 

har ju bara dem varannan vecka och då vill hon hellre umgås med dem än att tjata på dem. 

Hon påpekar: ”När jag bodde ihop med deras pappa hade jag ju högre krav på dem för då 

var de ju runt mig hela tiden.” 

 

5.2.2 Hushållsekonomin  

    Emma Bengtsson tycker att hon och hennes familj klarar sig bra med den hushållsekonomi 

de har, men att eftersom hon bara arbetar deltid så blir det ju mindre pengar i hushållskassan, 

men däremot får hon mer tid för sina barn. I och med detta har inte pengarna räckt till diverse 

extra saker som andra som jobbar heltid kan unna sig. Emma berättar också att hon skulle 

kunna tänka sig att vara hemmafru, för det finns så många saker som behövs göras hemma. 

Sedan skulle hon få mer tid för barnen och även kunna hjälpa dem mycket mera med 

hemuppgifterna och deras fritidsintresse. Men sen poängterar hon att det är ju det där med 

pengarna igen, skulle hon vara hemmafru så skulle de ha ännu mindre pengar att rör sig med. 

* 

    Eftersom Frida Guldberg lever ensam blir hennes ekonomi begränsad. Många gånger får 

hon och barnen snåla vissa månader för att pengarna ska räcka till, även om ekonomin har 

blivit bättre sedan hon fick en heltidstjänst. Hon skulle kunna tänka sig att arbeta extra för att 

få en bättre ekonomi men då skulle hon inte ha tid och ork att tillbringa den resterande tiden 

med barnen, det tycker hon inte är värt. 

* 

    Ida och Per Svensson har en gemensam ekonomi. Per får bidrag från sin sjukpension och 

Ida får från a-kassan. Skulle de få möjligheten att vara hemmaman respektive hemmafru så 

skulle de inte tveka på att vara det, även om Ida trivs med att arbeta. De menar att de påverkar 

sin ekonomi genom att de har väldigt låga boendekostnader, vilket båda tycker är viktigare för 

då har de möjligheten att ha råd med annat. Sedan har Per en privat verksamhet vilket bidrar 

till en viss trygghet om det skulle krisa sig ekonomisk någon gång. 
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* 

    Hos familjen Borg skulle Siv kunna tänka sig att vara hemmafru ett tag men inte under en 

längre tid, för hon tycker det är lärorikt att komma ut bland andra människor och utvecklas. 

Att vara mammaledig kändes för henne som att stå utanför samhället. Ove, fadern i familjen 

skulle däremot absolut inte kunna tänka sig att vara hemmaman, han är van att arbeta sedan 

tidig ålder. Deras ekonomi i stort sätt är bra och Siv menar på att den har blivit mycket bättre 

om man jämför för några år sedan.  

    Båda föräldrarna tycker att det är bra att möjligheten finns att man kan arbeta extra för då 

kan familjen unna sig olika materiella saker och företeelser. För att hela familjen skall kunna 

resa utomlands krävs att någon eller båda arbetar extra timmar utöver. 

* 

    Dan skulle inte kunna tänka sig att vara hemmaman men han skulle gärna kunna tänka sig 

att vara hemma mera. Ett arbete med mer fasta tider och mindre än hundra procent skulle vara 

det optimala, för då skulle man få mer kvalitetstid. Dan menar på att pengar inte är allt utan 

han värdesätter tiden mer. Han uttrycker: ”Jag tycker att vi människor jobbar generellt för 

mycket …”  

    Elin skulle självklart vilja vara hemmafru för då upplever hon att hon skulle få mer tid med 

barnen och även mer tid till att göra saker som hon inte hinner med idag för att hon inte orkar.  

    När det gäller deras ekonomi så delar de på matkostnaderna men de andra kostnaderna 

betalar de var för sig eftersom de har två enskilda boenden. Båda säger sig ha märkt av att 

vissa månader är ekonomin extra ansträngd och då får de spendera mindre. Andra månader 

kan de unna sig att till exempel gå på bio med barnen. 

    En sak som Elin poängterar är att hon är missnöjd med att hon inte har kunnat spara mera 

pengar till sig själv och barnen, för att till exempel kunna åka på semestrar. Hon uttrycker sig 

själv med egna ord så här: ”Jag hade velat ha pengar så att man hade kunnat göra mera 

saker, inte köpa mera saker.”  

 

5.2.3 Sociala och emotionella tillsynen av barnen 

    Idag går ingen av Emma Bengtssons barn på dagis, de är så pass stora att de klarar sig 

själva, men föräldrarna får fortfarande hjälpa till att förberedda de mesta. Innan de kunde 

klara sig själva gick de båda två på dagis. Även om den äldsta inte har behövt vara lika 

mycket på dagis som den yngsta, eftersom när Emma var mammaledig med den yngsta vara 

den äldsta hemma med dem. 
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Emma och hennes man har i mellan åt fått hjälp av hennes föräldrar med hämtandet och 

lämnandet till och från dagiset och speciellt de gånger hon har fått hoppa in och arbeta extra. 

När barnen är sjuka turas föräldrarna om att vara hemma. Men oftast har Emma varit hemma i 

och med att de kan förlora mycket pengar på att hennes man är hemma, detta för att han 

arbetar heltid. 

När det gäller föräldramötena går de båda på dem. 

När det kommer till lek så är det nog fadern som busar med dem. Läst sagor för barnen har de 

båda föräldrarna gjort. Läxläsningen har föräldrarna delat upp mellan sig beroende på vad det 

har varit för ämne barnen har behövt hjälp med. 

    Emma tycker att de sköter föräldrarollen bra genom att de tar sig tid och pratar med barnen 

och visar att de är där för dem om de behöver hjälp och stöd. När det gäller barnuppfostran 

uttrycker sig Emma ”…jag ställer ju mera krav nu att man ska vara en bra kompis, lära sig ta 

hänsyn till andra, visa respekt.” 

    Anledningen till att Emma och hennes make skaffade barn är att de kände att det var 

meningen med livet. Det var en självklarhet för dem att skaffa barn för att de betraktar barnen 

som deras framtid. Emma känner att familjelivet ger en trygghet och sammanhållning, där 

man kan stötta varandra och är medveten om att man finns för varandra. Det är genom 

familjelivet som starka band skapas och formas både nu och för framtiden. 

* 

    Frida Guldbergs yngsta son går fortfarande på fritids efter skolan eller så går han hem till 

någon kompis, det brukar mödrarna sinsemellan lösa, och dottern klara sig på egen hand efter 

skolan. Om barnen går hem tidigare från skola måste de ringa modern och berätta att de har 

kommit hem. 

Fridas mor har varit med och hjälpt till väldigt mycket speciellt under loven då barnen är 

hemma hos henne eller så är de hos sin pappa någon gång då och då. Frida har själv haft hand 

om hämtandet och lämnandet till och från dagis. Har hon inte kunnat detta på grund av att hon 

arbetat har hennes lillebror eller mor ställt upp och hämta eller lämnat barnen. Även när 

barnen är sjuka ställer Fridas egen mor upp och hjälper till när hon väl kan. Men oftast är 

Frida hemma med barnen eller så kan det hända att fadern till barnen tar hand om dem. Att 

vara ensamstående förälder anser Frida ibland kan vara stressigt och jobbigt. 

Läxläsningen har Frida hand om den veckan hon har barnen men sen erkänner hon att det är 

fadern som mest hittar på aktiviteter med dem. På grund av att hon kommer hem så sent på 

kvällarna hinner hon inte med detta så mycket. Hon försöker ofta förklara för barnen varför 

hon inte hinner med och inte har orken just då att leka med dem. Hon menar på att så länge 
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man är öppen och ärlig som förälder mot sina barn och förklara vad det är som gör att man 

inte riktigt orkar tillbringa tid med barnen så förstår de än bättre. 

    Frida tycker att det är viktigt att man i sin barnuppfostran är konsekvent, men att hon har 

blivit mer slarvig med det sen hon började arbeta heltid. När det gäller barnuppfostran menar 

Frida att: ”det måste finnas tydliga regler för barnen men ibland orkar man inte helt enkelt.” 

    Det familjelivet Frida lever som ensamstående förälder är hon väldigt nöjd med, detta för 

att hon varannan vecka har barnen och den andra veckan har fadern barnen. Den veckan hon 

har barnen koncentrerar hon sig på dem. Den andra veckan då hon är barnledig hinner hon 

med sig själv eller som hon själv uttrycker sig: ”Jag får ut både gemenskapen med mina 

närmaste och sen så kan jag ändå koncentrera mig på mig själv...” 

* 

    När Idas och Per Svenssons barn var yngre gick de båda på dagis och då delade föräldrarna 

på ansvaret. Då det gällde lämnandet var det fadern som hade ansvaret och modern hämtade 

barnen från dagis. 

När barnen var sjuka var det alltid Ida som var hemma eftersom hon hade det enklare att ta 

ledigt från arbetet. När barnen var riktigt små var det Ida som var hemma, hon sköte det mest 

av matningen, påklädningen och uppsikten över barnen, mycket på grund av att Per hade eget 

då och svårt att vara hemma. 

När det rör sig om barnens läxläsning har Per oftast hand om det och på barnens 

föräldramöten går de båda två, men Ida går kanske lite oftare. 

    Båda upplever att tiden för barnen räcker till och från, ibland räcker den inte till alls. Detta 

för att skolan lägger över mycket mer ansvar på föräldrarna, skolan kräver helt och hållet 

mycket mer av föräldrarna än vad den gjort tidigare. Per menar på att det idag är mer 

hemuppgifter och utflykter där man måste förbereda matsäck åt barnen samt ställa upp på att 

köra dem hit och dit. Att ha barn som går i skolan idag är krävande, eller som Per uttrycker 

sig: ”De begär att föräldrar ska ställa upp så har det aldrig varit förr,[…] utan då skötte 

skolan det för alla.” 

    Båda föräldrarna tycker att barn ska få växa upp i en trygg miljö, med lugn och fin 

harmoni. De ska även veta i barnuppfostran vad som är rätt och fel. Det var ingen tvekan om 

att Per och Ida skulle skaffa barn för att båda tycker väldigt mycket om barn och de trivs med 

familjelivet och gemenskapen som uppstår ur det. 

* 

    Familjen Borgs tre äldsta barn klarar sig själva medan den yngsta som är två år gammal går 

på dagis. Lämnandet utförs av båda föräldrarna när modern arbetar förmiddagar, hinner ingen 
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av dem så ställer syskonen upp. Oftast är det fadern som hämtar henne från dagis eftersom 

han har samma arbetstider varje dag.  Medan modern varannan vecka har olika arbetstider och 

även då arbetar kvällar. Ibland när föräldrarna är försenade brukar de två äldre barnen få gå 

och hämta lilla systern och ta hand om henne tills föräldrarna kommer hem. 

När barnen är sjuka är det antingen modern eller fadern som är hemma, men för det mesta är 

det modern. När barnen var riktigt små var det Siv som var hemma med dem, även om maken 

har varit mera delaktig i den yngstas uppväxt. Detta på grund av att Ove arbetade mycket, 

men var han väl hemma försökte han hjälpa till så gott han kunde. 

Det är fadern som sköter det med läxläsningen med barnen för han har mest tålamod. Oftast 

så blir det så att han hjälper dem med hemuppgifterna när modern tillagar maten. Läsa sagor 

det får syskon hjälpa till med för modern och fadern hinner inte med det så som det ser ut 

idag. 

Föräldramötena delar de på beroende på om hustrun arbetar eller inte. 

    De upplever att de räcker till för sina barn för att deras barn inte har något fritidsintresse 

som tar upp tid då man som förälder ska skjutsa barnen hit och dit, som andra föräldrar får 

göra. Ibland kan det dock bli lite stressigt, men då brukar Siv få be att vara för sig själv ett tag. 

    De anser att i barnuppfostran är det viktigt att vara tydlig, ha förståelse och att lära barnen 

vad respekt är och hur man ska respektera andra. 

    Siv och Ove ser det som en självklarhet att skaffa barn när man ingår i ett äktenskap och de 

menar på att utan barn är livet inget värt. Barnen betraktas som livets cirkel. Om Siv inte varit 

tvungen att arbeta hade hon gärna skaffat flera barn, men som det är idag så räcker man inte 

till för man skulle bara slita ut sig själv. Hon upplever att det finns både fördelar och 

nackdelar med att skaffa barn. Fördelarna är att de tillför mycket kärlek och man blir mycket 

starkare som individ med hjälp av barnen. Nackdelarna är att man gång på gång måste lösa 

konflikter mellan föräldrar och barn samt barn sinsemellan. 

    Även dessa föräldrar poängterar gemenskapen som ett viktigt element i familjelivet eller 

som Ove uttalar sig: ”… den ger trygghet, det finns värme, kärlek och livlighet när jag 

kommer hem.” 

* 

    Elins äldsta son har både gått hos dagmamma och sen på dagis och idag så går båda barnen 

i skolan på förmiddagen och sen fritids på eftermiddagen. Hennes egen mor hjälper även till 

mycket och har alltid ställt upp då det gäller barntillsynen. Det var mest Elin som lämnade 

och hämtade barnen på dagiset när de var små eftersom barnens pappa arbetade och hon själv 
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var hemma. Nu idag är det fortfarande hon som står för det den veckan hon har barnen hos 

sig. 

När barnen är sjuka så är det den som har barnen hos sig den veckan, som helt enkelt får vara 

hemma med dem. Även Elins sambo kan hjälpa till att vara hemma när de blir sjuka. När 

barnen var små så skötte Elin det mesta eftersom hon var hemma, men på helgerna brukade 

barnens fader ta hand om dem så hon fick lite tid för sig själv. På senare tid har Elins sambo 

hjälpt till. 

När det gäller föräldramötena så går de oftast tillsammans, hon och barnens fader. 

Barnens aktiviteter får den föräldern som har dem den veckan ta hand om. Hemuppgifterna är 

det Elin som har hand om, men den veckan de är hos henne är det oftast hennes nya sambo 

som leker och busar med hennes barn. 

    Elin upplever inte alltid att tiden räcker till för barnen. Ibland kan hon vara jätte trött när 

hon kommer hem från arbetet och då orkar hon inte leka eller umgås med barnen och då får 

hon dåligt samvete, för de växer upp så snabbt. Hon tycker det är viktigt att vara där för sina 

barn och orka lyssna och prata med dem, så även om hon är trött så försöker hon eller så 

förklarar hon för dem att hon är jätte trött och inte orkar. Även hennes sambo tycker det är 

viktigt att lyssna på barnen och att man dessutom är tydlig med känslor och med sitt agerande. 

    Då det gäller att skaffa barn upplever både Elin och Dan att det vore roligt att få 

gemensamma biologiska barn. 

 

5.3 Nätverkskartan 

5.3.1 Daghem/skola/arbete  

    När Emma Bengtssons barn gick på dagis hade hon en nära relation till fröknarna detta för 

att hon dagligen lämnade och hämtade barnen på dagiset. Idag när barnen går i skolan är inte 

relationen den samma. Vill Emma veta något om vad som händer i skolan frågar hon oftast 

sina barn om det.  

    När det kommer till arbetsrelationerna har Emma ingen direkt relation till sina 

arbetskamrater men självklart trivs hon ihop med dem och försöker gå på aktiviteter med dem 

när det passar henne. 

* 

    När det gäller Fridas relation till lärarna på skolan och fritidsfröknarna, har hon mera 

kontakt med fritidsfröknarna. Den kontakt hon har med barnens lärare är genom en loggbok 

som skickas ut varje måndag till föräldrarna. I den står vad barnen kommer att ha för 

hemuppgifter och vad som kommer att hända under den kommande veckan.  
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    Frida trivs på sin arbetsplats och umgås mer eller mindre med sina arbetskollegor beroende 

på hur mycket de har med sina egna familjer. 

* 

    Per anser att dagens skola ställer höga krav på föräldrar genom att skolan överför mer 

ansvar och krav på dem. När deras gemensamma biologiska barn gick på dagis upplevde han 

att kontakten med dagisfröknarna var jättebra medan relationen till lärarna i skolan tycker han 

är sämre på grund av att de aldrig hör av sig. Det är snarare genom loggboken han får reda på 

händelser om skolan och sina barn. Ida håller med om att kontakten är dålig och att man hör 

bara av fröknarna om det är något. 

    Ida trivdes väldigt bra på sitt tidigare arbete men hon umgicks inte med sina arbetskamrater 

privat.  

* 

    Den relation Siv och Ove Borg har med dagis fröknarna är väldigt nära i och med att de 

lämnar och hämtar sitt yngsta barn varje dag. De äldre barnens lärare har de endast kontakt 

med genom föräldramötena samt genom sina barns utvecklingssamtal.  

    Siv har bra relationer till sina arbetskollegor även om de inte umgås privat. Visst vill hon 

umgås med dem men det är brist på tid, hon känner sig stressad och alla är upptagna med sina 

liv. Ove samtycker till detta, han prioriterar familjen i första hand. 

* 

    Även Elin känner likadant som alla andra föräldrarna då det gäller relationen till 

dagisfröknarna och lärarna. 

    När det gäller arbetet så trivs hon, men yrkesarbetena hon har just nu är bara för att få 

ekonomin att gå ihop. Därför har hon inte en nära relation till arbetskollegerna.  

    Dan har ingen speciell relation till barnens lärare eftersom han inte är deras biologiska far 

och inte varit med från början, men han skulle inte känna sig främmande att gå på ett 

föräldramöte. 

    Dan betraktar arbetet som sitt andra liv och upplever att han har en faktiskt bra relation med 

dem han arbetar med. På senare tid har han även börjat umgås med dem privat. 

 

5.3.2 Familj 

    Emma betraktar relationen till sin familj väldigt nära och tät. Men hon påpekar även att 

hennes mamma och hennes syster står henne väldigt nära, därför tillhör de hennes inre familj 

också. Den relation hon har till dem sker oftast via telefon i och med att det är brist på tid, var 

och en lever sitt eget liv.  
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    I och med att barnen har blivit äldre tycker Emma att relationen till dem har blivit sämre 

och det uppstår ofta konflikter. Emma tycker det är tufft att vara förälder för att det ställs mera 

krav på föräldrarna idag, eller som Emma säger: ”…vi som föräldrar kan nog uppleva att det 

ibland är lättare att känna att man inte räcker till på något sätt nu för tiden.” Den trygghet 

hon fick av sin moder när hon var liten kan hon i dagens samhälle inte ge till sina barn 

eftersom hon inte är hemma lika mycket som hennes mor var. Dessutom är det större krav på 

föräldrar att ge sina barn materiella saker idag, vilket skapar en inre stress och press på att 

vara en bra förälder. 

* 

    Trots att Frida har separerat från barnens far ser hon honom fortfarande som en i familjen. 

De umgås ganska mycket fortfarande.  

    När det avser aktiviteter mellan modern och barnen så händer det inte så mycket i och med 

att barnen leker ofta med varandra och med sina kompisar.  

    Frida upplever att det är mycket konflikter mellan henne och dottern nu när dotter har blivit 

äldre.  

* 

    Ida och Per Svensson upplever att de har en bra relation till både sina gemensamma 

biologiska barn samt med deras respektive barn även om de flesta av dem är vuxna nu och 

inte bor hemma. Trots att de har bra relation med varandra tillbringar de inte så mycket tid 

gemensamt, detta för att alla har sina egna liv att fokusera sig på.  

* 

    Siv har en bra relation till sina barn och sin man, förutom dem har hon dessutom en väldigt 

nära relation till sin mor och svärmor. De finns där om hon behöver hjälp och stöd och hon 

finns där för dem, detta till följd av att de bor nära varandra. Det är ganska skönt för Siv att 

känna den tryggheten att de finns i närheten. Relationen mellan Siv och Ove är som sagt bra, 

men när Siv arbetar de obekväma arbetspassen träffas de inte så ofta. 

    Enligt Ove är familjen en viktig enhet och kommer alltid i första hand för honom, han 

arbetar och sliter för att försörja dem. Han anmärker dock att relationen till sin äldsta dotter 

har blivit sämre för att de inte kommer överens men annars är hans relation till sina barn bra.         

    Ove anser att dagens samhälle kräver att föräldrar måste prioritera vissa saker framför 

andra, för att räcka till för barnen.  

* 

    Elins och Dans familj innefattar hennes två barn även om de inte är Dans biologiska barn. 

Relationen mellan dem är väldigt tajt men hon känner att hon skulle vilja komma dem ännu 
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närmare och hitta på fler aktiviteter med dem utanför hemmet. Dock räcker tiden inte till för 

så mycket mera.  

    När Elin inte har barnen så får hon tid för sig själv och det är hon väldigt glad för, annars 

skulle hon inte orka. Att vara förälder idag tycker Elin är svårt, för att för henne är det 

viktigare att få stå nära barnen nära och ge dem kärlek än att köpa barnens kärlek med 

materiella saker, som är samhällets norm idag. Detta gör att hon känner sig väldigt pressad 

som förälder.  

    Även Elin har en nära relation till sin mor som är där för henne och ställer upp när Elin 

behöver hjälp. När det kommer till barnens far har Elin och han inte så bra kontakt, mycket på 

grund av att båda har skapat sig en ny familj.  

    Dan upplever att han har fått mindre tid för sig själv nu när han lever sitt nya liv med Elin, 

om han jämför det med när han var ungkarl. 

 

5.3.3 Släkt/grannar/vänner/myndighetspersoner 

    Emma har ingen större relation till vare sig sin släkt eller till hennes mans släkt. När det 

gäller granngemenskapen så finns det ingen. Vänner har föräldrarna dock, även om de inte 

träffas väldigt ofta.  

* 

    Frida har tagit avstånd från sin släkt på grund av olika själ. De hon har nära relation till är 

hennes föräldrar men syskon har hon kontakt med periodvis. När det gäller relationer till 

andra utanför familjen säger hon: ”man säger att man ska komma och hälsa på men det blir 

inte av.”   

    När det gäller granngemenskapen så finns det ingen. Vänner har föräldrarna dock, även om 

de inte träffas väldigt ofta. Frida har ingen relation till sina grannar för hon upplever att det 

inte är något viktigt för henne. Sina vänner träffar hon både personligen eller så är det telefon 

kontakt som gäller, oftast träffar hon sina vänner när hon är barn fri. Innan Frida skaffade 

barn hade hon en stor vänskapskrets men den har minskat sen hon fick barnen. 

* 

    Per tillbringar ingen tid med sina släktingar för han har aldrig haft kontakt med dem de, 

men han har en väldigt bra relation till sin mor och bror.  

Ida har också en väldigt bra relation till sin mor och sin syster. 

Idas släktingar umgås de då och då med, det händer också ofta att de umgås med sina grannar 

för de tycker det är familjärt. Granngemenskapen är stor på ön och de hjälper gärna varandra 

med olika sysslor. 
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* 

    När det avser Sivs och Oves relation till sina släktingar har de båda kontakt med sina 

syskon väldigt mycket, detta för att de också har barn.  

    Siv prioriterar sina barn och sin familj framför sina grannar, och sina vänner känner hon att 

hon inte hinner med att träffa, även om hon gärna skulle vilja det. Hon uttrycker själv 

relationen till sina vänner så här: ”Jag tror det beror på att alla har sin familj, sina problem 

och man ska hinna med allt vad familjelivet innebär. Det blir inte mycket tid över, man glider 

ifrån varandra”.  

Ove har inte heller någon större relation till vänner och grannar för han anser att de tar ens tid. 

* 

    I och med att Elin kommer från en splittrad familj så har hon inte så mycket kontakt med 

sina släktingar, hon har endast kontakt med sin mor, moderns respektive och hennes farmor. 

    När Elin studerade hade hon bättre kontakt med sina vänner men nu när hon 

förvärvsarbetar är vänskapskretsen begränsad.  

    Dan upplever att han har en nära relation till sina vänner och han umgås ganska ofta med 

dem och då är Elin också med. När det gäller släktingarna så har han en nära relation till sin 

mor, hans syster och systerson, de hörs av via telefon med jämna mellan rum. 

    I och med att Elin har delad vårdnad om barnen har hon varit i kontakt med 

försäkringskassan många gånger och hon upplever att de fortfarande lever efter kärnfamiljens 

regler, vilket blir väldigt krångligt för hennes del. 
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6. Sociologisk analys och tolkning 

Det empiriska materialet skall vi analysera med hjälp av de teoretiska infallsvinklarna som vi 

presenterade i det teoretiska avsnittet, och på så sätt försöka besvara vår frågeställning: 

”Hur är det att vara förälder i dagens samhälle?”  

Om vi utgår från de nutida paradigmens krav på lika föräldraroller, det vill säga att båda 

föräldrarna ska ha en aktiv samhällsroll och en aktiv roll i hemmet, samt att båda ska ha en 

nära känslomässig relation med sina barn, hur stämmer detta då med hur det är att vara 

förälder idag? 

Strukturen på analysen kommer att ha samma indelning av teman som resultat avsnittet. 

 

6.1 Semistrukturerade intervjuerna 

6.1.1 Hushållsarbetet 

    Den bild av familjen och föräldraskapet som växer fram ur vår empiri visar på en 

traditionell uppdelning av ansvaret inom familjen. Män svarar för den huvudsakliga 

försörjningen medan kvinnor tar störst ansvar för hushållsarbete och omvårdnaden av barnen. 

Att vara förälder i dagens samhälle är ansträngande, särskilt för mödrar, som måste göra det 

mesta av det dagliga hushållsarbetet samt ha ett förvärvsarbete också. Medan fäderna till 

största delen bara har sitt förvärvsarbete samt någon gång då och då utför typiska manliga 

sysslor såsom el- arbeten och bilservice. När det avser arbetsfördelningen i hemmet uttrycker 

sig Ove så här: ”Detta är mitt jobb, det vanliga hushållsarbetet är hennes sysselsättning.” 

 

    Detta gemensamma mönster kan vi se klart och tydligt i vårt material när det gäller 

hushållsarbetet. Det är mödrarna som gör det mesta men får dock hjälp av sina barn och sina 

män ibland i varierad grad. Nästan alla av våra informanter, särskilt mödrarna, upplever att 

det är svårt att få tiden att räcka till, både till hushållsarbetet och till barnen. Detta beroende på 

hur många procent föräldrarna arbetar samt hur mycket det finns att gör i hemmet.  

    Elin som lever i en enförsörjarfamilj tycker att tiden räcker till, mycket beroende på att hon 

bara har sina barn varannan vecka. Vilket även medför till att hon ställer mindre krav på sina 

barn att hjälpa till med hushållsarbetet, när hon väl har dem hos sig, hon säger med egna ord: 

”När jag bodde ihop med deras pappa hade jag ju högre krav på dem för då var de ju runt 

mig hela tiden.” 
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6.1.2 Hushållsekonomin 

    Barnfamiljer hör till de grupper som brukar utpekas som förlorarna i dagens samhälle. 

Deras ekonomiska situation är bekymmersam. Ett förhållande som avspeglas i våra intervjuer. 

Våra informanter menar att de är tvungna att arbeta heltid för att få ekonomin att gå ihop samt 

ha råd till materiella saker och företeelser. Betydelsen av en god inkomst kopplas av våra 

informanter inte till karriär och egen personlig vinnig. Vissa föräldrar ser detta som en viktig 

förutsättning för att kunna framstå som bra förälder. Vissa av föräldrarna ser möjligheten att 

arbete extra som en bra ekonomisk tillgång för att kunna unna sig själv och barnen något 

extra.  

 

    Barnens situation sattes i centrum av många föräldrar. Att vara förälder idag är mer 

ansträngande på så sätt att barnen kräver mera upplevelser och materiella ting utöver de 

dagliga behoven såsom tak över huvudet, mat, kläder etc. Enligt Giddens (2003) var barnen i 

den traditionella familjen en ekonomisk tillgång, idag tvärtom en ekonomisk börda. Beslutet 

att skaffa barn är oftast i allra högsta grad ett medvetet beslut idag. Barnen värdesätts högt och 

det finns många faktorer som spelar in då beslutet om barn ska tas. Vi har betydligt högre 

krav idag om hur barn ska tas hand om och skyddas. 

 

    Den ekonomiska situationen framstår som särskilt bekymmersam för den familj som måste 

förlita sig på en inkomst. För Frida som lever ensam blir ekonomin begränsad. Hon skulle 

kunna tänka sig att arbeta extra för att få en bättre ekonomi men då skulle hon inte ha tid och 

ork att tillbringa den resterande tiden med barnen, det tycker hon inte är värt.  

Detta stämmer överens med det Giddens förespråkar. Ofta är det kvinnorna som bor med sina 

barn, eftersom det ofta är de som brukar få vårdnaden och som ensam försörjare brukar 

ekonomin bli ansträngd (Giddens, 1998). 

Idagens samhälle måste ofta således båda föräldrarna förvärvsarbeta för att klarar sig 

ekonomiskt, vilket kan komma att påverka föräldrarollen på så sätt att föräldrarna får mindre 

tid med sina barn. 

I samhället som vi lever i idag, som Tönnies menar präglas av gesellschaftsamhällets 

ekonomiskt rationella karaktär, har förvärvsarbetet en stor betydelse detta för att föräldrarna 

arbetar i stor omfattning för att klara sig ekonomiskt (Asplund, 1991).  

En viktig positiv följd av att båda föräldrarna förvärvsarbetar är att familjeinkomsten ökar, 

vilket ger utökade valmöjligheter. Föräldrarna kan då till exempel åka i väg med sina barn på 

semestrar. Det innebär dock för några föräldrar att de får mindre tid för sina barn under 
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vardagen. För ensamförsörjande förälder saknas ofta ekonomiska förutsättningar för en längre 

semester eller en utlandssemester.   

 

6.1.3 Sociala och emotionella tillsynen av barnen 

    Den samhälleliga verksamhet av gesellschaftskaraktär som byggts upp för att stödja barn 

och barnfamiljer kompletteras av andra gemeinschaftsliknande insatser inom familjen. När det 

gäller verksamheter som dagis och fritids så har alla våra informanter tagit del av dessa 

verksamheter. Förutom att dagens föräldrar får hjälp med barntillsynen av kommunen får 

även våra informanter hjälp av sina närmaste familjemedlemmar samt av sina egna barn. 

Detta beroende på att i dagens samhälle är oftast båda föräldrarna tvungna till att arbeta heltid 

eller deltid för att klara av att försörja familjen, till skillnad från det traditionella samhället då 

mödrarna oftast var hemmafruar och fäderna stod ensamma för den ekonomiska 

försörjningen.  

 

    När det kommer till den situationen att barnen blir sjuka så är det oftast mödrarna som blir 

tvungna att stanna hemma. Detta motiverar våra informanter med att männen oftast har högre 

lön och kan därför inte stanna hemma eftersom familjen skulle förlora ekonomiskt på detta. 

Att gemeinschafts nära band inom släkten inte spelat ut sin roll i det moderna samhället 

avspeglas av att mormödrar och syskon ställer upp med att ta hand om barnen i dessa 

situationer. Vi menar dock, i enlighet med Tönnies, att detta även speglar hur relationerna till 

andra människor blivit mer inställda på att dra ekonomisk och annan nytta av varandra. 

Föräldrar, mor- och farföräldrar möts som intresse- och utbytespartner när det gäller 

omsorgen om barnen (Østerberg, 1981).  

 

    Det är just denna ambivalenta relation vi ser hos våra informanter gentemot deras anhöriga. 

Den moderna familjen är beroende av omgivningen när det gäller omvårdnaden av barnen i 

samband med sjukdom. Detta bidrar till att stärka banden och draget av gemeinschaft inom 

släkten. När föräldrarna är i behov av hjälp med barntillsynen kontaktas alltid deras närmaste 

familjemedlemmar, såsom deras egna mödrar och syskon. Samtidigt menar vi att man klart 

och tydligt kan se att relationen är grundad på ett intresseberoende där föräldrarna är 

intresserade av att upprätthålla en relation med sina närmaste släktingar för att de behöver 

detta för att få hjälp med barntillsynen. Tönnies använder handlingstypen gesellschafts för att 

beskriva motiven till sådana handlingar. I en familj med en ensamstående förälder kan denna 
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gesellschafts relation framstå mycket tydligare, i och med att dessa föräldrar är mer i behov av 

hjälp med barntillsynen. 

 

    De sociala banden till släkt och vänner har inte enbart en avlastande funktion i samband 

med barns sjukdom. Det verkar också bidra till att skapa ett känslomässigt stöd för 

föräldraskapet. Att vara ensamstående förälder betraktar vår informant Frida som stressigt och 

jobbigt och ser därför positivt på den hjälp hon får av sin egen mor och bror. När det gäller 

barnuppfostran säger Frida: ”det måste finnas tydliga regler för barnen men ibland orkar man 

inte helt enkelt.” En annan del i barnuppfostran, som informanten Emma anser är viktig, är att 

man som förälder tar sig tid och pratar med sina barn samt visar att man som förälder finns 

där för de när de behöver hjälp och annat stöd. Hon tycker också att en viktig bit i 

barnuppfostran är att man lär sina barn att visa respekt för andra människor, hon uttrycker sig 

så här: ”jag ställer ju mera krav nu att man ska vara en bra kompis, lära sig ta hänsyn till 

andra, visa respekt.” 

    Att ha ett socialt nätverk har vi märkt är av stor betydelse för föräldrarna och bidrar med en 

viktig inverkan på föräldrarollen. Medlemmarna i det sociala nätverket kan nämligen ge 

känslomässigt och praktiskt stöd till föräldrarna och även påverka föräldrars barnuppfostran. 

 

    Våra informanter upplever att tiden inte alltid räcker till för barnen vilket medför till en 

stressig tillvaro för föräldrarna. Detta är dock mycket beroende på hur många fritidsaktiviteter 

barnen har, hur mycket hemuppgifter de har, hur stor mängd hushållsarbete det finns att utföra 

samt orken föräldrarna har efter att de har kommit hem från sitt arbete. Informanten Elin 

känner ibland att hon kan få dåligt samvete för att hon inte har orken att tillbringa tid med sina 

barn när hon kommer hem från sitt arbete. Detta kan i sin tur leda till att hon tycker att hon 

framstår som en dålig förälder. 

Enligt Tönnies är förvärvsarbetet ett ont måste för föräldrar och av en stor betydelse för de om 

de skall klara sig ekonomiskt samt ha chans att kunna försörja sin familj (Asplund, 1991). 

En anledning till varför föräldrar inte kan tillbringa mycket tid med sina barn idag är för att de 

måste arbeta båda två. Detta samhälle är präglat av gesellschafts värderingar och normer som 

betonar förvärvsarbetet, vilket innebär att föräldrar måste arbeta i stor omfattning för att klara 

sig ekonomiskt, detta kan i sin tur medverka till att de får tillbringa mindre tid med sina barn. 

En annan faktor är den att några av informanterna upplever att skolan har lagt över för mycket 

ansvar på föräldrarna. De anser att skolan kräver mer av föräldrarna idag än vad de gjort 
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tidigare. Detta kan ibland vara tidskrävande och svårt för föräldrarna att hinna med alla de 

uppgifter som skolan ber dem att utföra. 

 

6.2 Nätverkskartan 

6.2.1 Daghem, skola och arbete 

    I dagens samhälle kommer föräldrar ständigt i kontakt med olika yrkeskategorier såsom 

barnmorskor, läkare, lärare, barnomsorgspersonal samtidigt som andra nära och täta relationer 

till omgivningen har minskat. Detta eftersom när man bildar familj så förändras det sociala 

nätverket, vänner som man tidigare umgåtts med hinner man inte träffa, för föräldraskapet tar 

upp mycket av ens tid.  

 

    Kvalitén i de professionella relationerna varierar. Alla våra informanter har haft eller har 

sina barn på daghem eller fritidshem. De beskriver relationerna till personalen på dessa 

verksamheter som nära och personlig. När det gäller kontakterna med skolan är våra 

informanter mer kritiska. De beskriver kontakten med skolan som ytlig. Den har bestått av 

information via loggböcker och annan knapphändig information som föräldrarna fått på 

utvecklingssamtalen samt på föräldramötena. 

 

    Tönnies beskrivning av ett samhälle som förändras i riktning mot ett samhälle präglat av 

gesellschaftskaraktär, med kortvariga och ytliga förhållanden passar väl in på hur våra 

informanter beskriver relationen till skolan, där människorna, till exempel föräldrar och 

lärare, möts som intresse- och utbytespartner (Østerberg, 1981).  

 

    När det kommer till arbetsrelationerna har våra informanter bra relationer till sina 

arbetskamrater, men inte så att de umgås privat. Självklart vill våra informanter umgås med 

sina arbetskamrater men problemet för föräldrarna är att tiden inte räcker till. De känner sig 

stressade och upplever att alla föräldrar är upptagna med sitt egna liv och vad familjelivet 

innebär. Det finns inte utrymme för så mycket annat, familjen och barnen är första 

prioriteringen. Förvärvsarbetet har medfört till att våra informanter inte har den tid de skulle 

vilja ha för att utföra fler aktiviteter med deras barn och även tid för sig själva. 

Likväl går det att se att Frida som är ensamstående förälder och bara har barnen varannan 

vecka samt Dan som lever ett samboförhållande men som inte har egna barn, har mer tid att 

tillbringa med sina arbetskamrater utanför arbetet. Dan betraktar sitt förvärvsarbete som sitt 

andra liv.  
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Giddens (1999) påpekar att modernitetens framväxt har skapat stora förändringar i 

människornas vardagsliv, han menar att leva idag är att leva i en miljö av möjligheter och 

risker. Dagens moderna samhälle ställer ständiga krav på individen att ta ställning till olika 

valmöjligheter. Men det erbjuder inte individen någon vägledning när det gäller val att ta 

ställning till. Dessa valmöjligheter riskerar i sin tur att följaktligen att påverka familjen, 

äktenskapet, föräldraskapet och andra institutioner (Giddens, 1999). 

Det samhälle vi lever i idag präglas mer av valviljan, som Tönnies förespråkade, som 

utmärker förhållandet i gesellschaft. I sådana samhällen försöker människor på ett reflekterat 

sätt förverkliga en idé även om det strider mot de inre drivkrafterna eller inte (Andersen m.fl., 

1999). 

 

    Familjen som konstrueras i det senmoderna samhället är präglat av osäkerhet och snabb 

förändring med nya krav på anpassning både i hemmet och i arbetslivet. Familjen ställs inför 

olika val, där föräldrarna idag måste prioritera mellan familjelivet, vänner och arbetslivet. 

Mångfalden av valmöjligheterna påverkar föräldrarollen på så sätt att föräldrar känner sig 

konfunderade för de vet inte hur de ska räcka till för barnen. Moderniteten har medfört till att 

föräldrar idag är osäkra på sin roll och upplever sig själva som fragmenterade. Detta kan bero 

på att föräldrar förvärvsarbetar mycket idag samt att det är andra krav på dem som förälder.  

Enligt Giddens (1998) präglades den traditionella kärnfamiljen av att modern var hemmafru 

och fadern var ensam försörjare och andelen arbetande kvinnor var då relativt låg. Familjens  

och äktenskapets utveckling har bidragit med att kvinnans situation har förändrats, detta 

genom industrialiseringen då arbetet skildes från hemmet. Uppdelningen mellan hem och 

arbete blev allt tydligare och kvinnan sammankopplades automatiskt ihop med 

sysselsättningar som berörde hemmet. Under senare år har dock kvinnors delaktighet på 

arbetsmarkanden ökat och de arbetar nu minst lika mycket som män gör. Det var under första 

världskriget som kvinnan fick möjligheten att ta del av arbetsmarknaden, detta i och med brist 

på arbetskraft (Giddens, 1998).  

I dagens samhälle krävs det nästan att båda föräldrarna ska förvärvsarbeta för att kunna 

försörja familjen ekonomiskt. Hade detta inte varit ett måste, hade våra informanter gärna 

skaffat fler barn, men som det ser ut idag sliter föräldrar bara ut sig själva ju fler barn man har 

för att tiden räcker inte till. Emma skulle till och med kunna tänka sig att vara hemmafrun om 

det inte vore för pengarnas skull. För då skulle hon kunna tillbringa mera tid med sina barn 

och hjälp dem med olika fritidsaktiviteter samt hemuppgifter.  
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Våra informanter menar att trenden börjar gå mot att mödrar i dag vill stanna hemma mera, 

eller i alla fall arbeta deltid för att de skall hinna med familjen och barnen samt allt annat 

måste, utan att man ska behöva bli utsliten. Att föräldrar, särskilt mödrar, förvärvsarbetar och 

även har ansvaret över det mesta av hushållsarbetet och barntillsynen skapar en inre stress och 

känslan av att inte räcka till. Det kan vara möjliglikt att mödrar som förvärvsarbetar idag har 

börjat tänka om och hellre vill vara hemmafruar, för att kunna känna att de räcker till för 

barnen utan att behöva känna sig stressade och överlåter därför den ekonomiska delen till sina 

män. Men självklart krockar detta med tankar och värderingar om att kvinnor också vill göra 

karriär. 

 

6.2.2 Familj 

    Giddens (2003) anser att i det traditionella samhället baserades inte äktenskapet på sexuell 

kärlek, utan familjen sågs som en ekonomisk enhet. I dagens senmoderna samhälle har 

familjen och äktenskapet genomgått en förändring, på så sätt att privatlivet speglas av 

parbildning och parupplösning snarare än äktenskap och familj. När det således avser 

äktenskap har den ekonomiska rollen reducerats och ersatts av kärlek och sexuell attraktion.  

   De parförhållanden som finns i dagens senmoderna samhälle, som Giddens kallar rena 

relationer, karakteriseras av att båda partner har möjligheten att lämna relationen, om de inte 

längre kan uppnå den önskade tillfredställelsen känslomässigt, sexuellt etc. (Andersen m.fl., 

1999). Den rena relationen innebär att finna det perfekta förhållandet oberoende av den 

individ som den kommer att ingås med, vilket betyder att den rena relationen inte tros vara för 

evigt eftersom individen sätter förhållandet i fokus istället för partnern (Giddens, 1999).  

Tönnies påpekar något liknade i hans teori som behandlar gesellschaftsamhället. Relationerna 

i detta samhälle är mer rationella och där individer sluter tillfälliga förhållanden, samtidigt 

som de genuina relationerna kommer i skymundan (Andersen m.fl., 1999). 

I det moderna samhället idag kan vi se en mångfald av familjeformer. En familj kan bland 

annat bestå av en ensamstående förälder, ett homosexuellt par, ett samboförhållande, en 

styvfamilj och självklart fortfarande av den traditionella kärnfamiljen (Giddens, 1998).  

Våra informanter avspeglar den vanliga föreställningen om kärnfamiljen, men även 

ensamstående föräldrar och samboförhållanden. Vi kan tydligt se att de familjer vi intervjuat 

har fått uppleva eller upplever den rena relationen som Giddens förespråkar, det vill säga att 

föräldrar idag vet inte om de kommer att stanna kvar i varandras sällskap för evigt och på så 

sätt känner de sig otrygga i sin tillvaro. 
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    Att vara förälder idag upplever våra informanter vara svårt och det ställs höga krav och 

förväntningar på dem samt att de måste ständigt prioritera, eller som Emma säger: ”Vi som 

föräldrar kan nog uppleva att det ibland är lättare att känna att man inte räcker till på något 

sätt nu för tiden.”  Hon menar att den tryggheten som fanns när hon var barn kan hon i dagens 

samhälle inte ge till sina egna barn, eftersom hon inte är hemma i lika stor utsträckning som 

hennes egen mor var. Dessutom menar våra informanter att det är större krav i dagens 

samhälle på föräldrar att ge sina barn materiella saker, som är samhällets norm idag, vilket 

skapar en inre stress och press på att vara en bra förälder. Informanten Elin menar att detta 

försvårar föräldrarollen för henne i och med att hon tycker det är viktigare att få stå nära 

barnen och ge dem stöd och kärlek än att köpa barnens kärlek med materiella saker.  

Våra informanter tycker det är viktigt att prata med sina barn, att man för en öppen dialog 

med dem och visar att man som förälder finns där och lyssnar på dem.  

I och med övergången till det senmoderna samhället, anser Giddens, har den traditionella 

tryggheten som fanns i industrisamhället gått förlorad (Giddens, 1999).  

Övergången till det senmoderna samhället har skapat en otrygghet för dagens föräldrar, detta 

mycket på grund av att båda partnerna måste ständigt prioritera det ena efter det andra. 

Dagens föräldrar, som vi också kan se hos våra informanter, känner sig pressade och stressade 

i och med de höga förväntningar de har på sig som förälder.  

 

    Intrycket vi fått från våra informanter är att under den tiden barnen vistas i hemmet är de 

intensivt tillsammans med föräldrarna och att föräldrarna går inför att ägna mycket tid åt 

barnen, det gäller då såväl mödrar som fäder. Denna kontakt mellan barn och föräldrar är 

förlagd till sena eftermiddagar och kvällar samt till helgerna. Det visar sig att särskilt på 

helgerna så försöker föräldrar att ta igen det de inte hunnit med under arbetsveckan detta i och 

med att de förvärvsarbetar. De försöker då anstränga sig för att hitta på aktiviteter som kan 

stimulera och glädja barnen. Andra föräldrar gör dock inget speciellt utan tillbringar bara tid 

tillsammans hemma framför tv:n. Uppfattningen vi har fått av våra informanter är att det råder 

en varm och känslomässig stämning i relationen mellan barn och föräldrar. De upplever sin 

relation till sina barn och respektive som väldigt nära och tät. Men självklart känner de att 

skulle vilja komma barnen ännu närmare och hitta på fler aktiviteter med dem utanför 

hemmet, men tyvärr känner de återigen att tiden inte räcker till.  

Den kollektiva gemenskapen och de starka banden mellan människor som tidigare fanns inom 

och utanför familjen, och som avspeglas mer i ett gemeinschaftsamhälle, har idag minskat på 

grund av samhällsutvecklingen. Istället går vi mot ett samhälle av mer gesellschaftskaraktär, 
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där privatisering och lösa förbindelser framträder, just detta förespråkade Tönnies (Brante 

m.fl., 2001). 

I förmodern tid bands följaktligen människor mer till varandra i fasta relationer, medan idag 

som vi kan se hos de föräldrar vi har intervjuat förekommer abstrakta relationer. Även om 

föräldrarna prioriterar familjelivet i första hand utsätts ändå familjegemenskapen för 

påfrestningar. Detta för att idag måste båda föräldrarna arbeta utanför hemmet och mycket av 

deras tid ägnas åt det istället. 

    Förutom de nära och täta förhållandena mellan barnen och respektive, har dessutom våra 

informanter en väldigt nära relation till deras egna föräldrar, där relationen oftast sker via 

telefon eftersom det är brist på tid och var och en lever sitt eget liv. 

Tönnies förordade att samhällsutvecklingen skulle gå mot ett samhälle med mer 

gesellschaftskaraktär, där kontakter mellan människor sker instrumentellt och är 

svåröverskådliga. I detta samhälle har således sociala relationer ersatts av teknik. Den 

mänskliga kontakten sker idag oftast via telefoner, faxmeddelande och datorer (Andersen 

m.fl., 1999). 

Att vara förälder idag gör det svårt att hinna med det mesta, därför har oftast föräldrar och 

som vi kan se hos våra informanter kontakt med sitt sociala nätverk via tekniska apparater, för 

att överhuvudtaget kunna ha ett socialt nätverk. Familjen betraktas av våra informanter som 

en viktig enhet, och som föräldrar oftast prioriterar i första hand. Ove som är en av våra 

informanter menar att dagens samhälle kräver att föräldrar måste prioritera vissa saker 

framför andra för att kunna räcka till för familjen och barnen.  

Dan som har levt ungkarlsliv har märkt på senare tid sen han träffat sin nuvarande sambo att 

han fått mindre tid för sig själv. Detta till följd av att han deltar aktivt i barnens liv när de bor 

hos sin moder. Detta är ett gemensamt mönster som vi hittat hos våra informanter, det vill 

säga att föräldrar inte hinner med sig själva för att all tid går till barnen och familjen. 

Frida som är en ensamstående förälder och som bara har sina barn varannan vecka uttrycker 

sig så här: ”Jag får ut både gemenskapen med mina närmaste och sen så kan jag ändå 

koncentrera mig på mig själv…” Om vi nu jämför Fridas situation som ensamstående förälder 

med en förälder som har sina barn hos sig hela tiden, kan vi se ett tydligt mönster på att 

dagens föräldrar har inte i lika stor utsträckning tid för sig själva i och med att de har barnen 

hela tiden hos sig. 
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6.2.3 Släkt, grannar, vänner och myndighetspersoner 

    Våra informanter har ingen större relation till sin släkt och sina grannar, men dock hade de 

en nära relation till sina egna föräldrar och syskon. När det gäller granngemenskapen skiljer 

sig familjen Svensson från de andra familjerna. De har en bra relation med sina grannar och 

de upplever detta sociala nätverk som viktigt, för att de hjälper varandra med olika sysslor 

samt att de får uppleva en familjär miljö. Medan de andra familjerna anser att det inte är 

viktigt med grannar och att de bara tar ens tid. 

I och med att den kollektiva gemenskapen har minskat idag, precis som Tönnies talade för, 

måste individen nu aktivt välja denna för att tillhöra någon gemenskap. 

Vill föräldrarna ha vänskapskrets, släktskap och granngemenskap så är det bara för dem att 

trädda in i gemenskapen och vill de inte tillhöra någon är det bara att hålla sig borta från den 

(Andersen m.fl., 1999). 

Detta kan vi klart och tydligt se hos de föräldrar vi har intervjuat. De prioriterar i första hand 

familjen och de andra gemenskaperna kommer i andra hand. 

Det kan dock vara en trygghet för föräldrar idag att ha den granngemenskap som familjen 

Svensson upplever på ön. Detta för att grannarna emellan hjälper varandra med olika 

sysselsättningar och på så sätt bidrar det till en trygg miljö för både föräldrar och barn.   

Men som även Giddens menar så råder det en individualiserad kraft i samhället idag och den 

har en tendens att splittra människorna istället för att förena dem i gemenskaper (Giddens, 

1999). Detta benämner även Tönnies, han menade att utvecklingen skulle gå mot ett samhälle 

där det förekommer mer lösa förbindelser mellan människorna idag och att de starka banden 

mellan människorna är på väg att upplösas (Brante m.fl., 2001). 

Relationen till sina vänner upplever våra informanter däremot som nära även om de kanske 

inte ses personligen så ofta, utan vänskapsrelationen sker genom telefonkontakt. Även om 

våra informanter skulle vilja tillbringa mer tid med sina vänner så räcker inte tiden till för 

detta, eftersom alla har sina egna familjeliv. Siv som är en av informanterna uttrycker sig själv 

om relationen till sina vänner så här: ”Jag tror det beror på att alla har sin familj, sina 

problem och man ska hinna med allt vad familjelivet innebär. Det blir inte mycket tid över, 

man glider ifrån varandra.” 

I gesellschaftsamhället är det abstrakta relationer som gäller, med detta menar Tönnies att alla 

människor har sina egna sysslor som de koncentrerar sig på (Asplund, 1999). 

Vi kan se att Tönnies tes bekräftar det våra informanter upplever, det vill säga att tiden inte 

räcker till och att alla människor har sitt eget liv. Detta leder till att föräldrar håller kontakten 

via telefon och att det på så sätt blir en abstrakt relation. 



 44 

Innan informanten Frida skaffade barn var hennes vänskapskrets stor men den har minskat 

med tiden sen hon fick barn. Detta kan vi återigen tolka som när man blir förälder prioriterar 

man sin familj och sina barn framför sina vänner. 

Tönnies menar, enligt Andersen (1999), att i ett samhälle präglat av gemeinschaft betecknas 

det traditionella, religiöst genomsyrade familjebaserade samhället. Där människor förenas 

genom inre band, språk, traditioner och trosuppfattningar. Ett sådant samhälle kännetecknas 

av nära och täta relation som i en familj eller släktskap, där förhållandena till människor är av 

varaktighet och ofta av emotionellt slag. Människor som lever i ett gemeinschaftsamhälle 

handlar oreflekterat eftersom deras handlingar drivs av känslor, traditioner eller samvete. 

Medan det idag råder ett samhälle med mer gesellschaftskaraktär, där människors relationer är 

mer instrumentella, kortvariga och ytliga samt mer inställda på att dra ekonomisk och annan 

nytta av varandra. Människors handlingar idag är mer genomtänkta även om de strider mot de 

inre drivkrafterna eller inte (Andersen m.fl., 1999). 

 

    När det gäller Elins situation som har delad vårdnad om barnen anser hon att kontakten 

med försäkringskassan är väldigt byråkratsikt krånglig, detta för att den fortfarande är 

anpassad efter kärnfamiljens regler. Det system försäkringskassan arbetar efter medför 

problem för hennes del och andra föräldrar som lever i liknade situation, eftersom de inte 

längre lever efter den typiska kärnfamiljens normer och värderingar. 

 

6.3 Sammanfattande avslutning 

    Syftet med denna sociologiska undersökning var att belysa, hur det är att vara förälder i 

dagens samhälle. Vi var intresserade av att studera hur familjen och föräldraskapet 

konstrueras i det moderna samhället och att undersöka hur föräldraskapet upplevs av dagens 

föräldrar. 

     I analysen ovan har vi försökt besvara vår frågeställning, ”Hur det är att vara förälder i 

dagens samhälle?”, under olika teman. Det går inte att besvara frågan med endast ett svar, 

utan den kommer att besvaras med en rad sammanhängande faktorer. 

    Den bild av familjen och föräldraskapet som växer fram ur vår empiri visar på en 

traditionell uppdelning av ansvaret inom familjen. Män svarar för den huvudsakliga 

försörjningen medan kvinnor tar störst ansvar för hushållsarbete och omvårdnaden av barnen, 

vilket lett leder till inre stress hos mödrarna och känslan av att inte räcka till för barnen. 

    Barnfamiljer hör till de grupper som brukar utpekas som förlorarna i dagens samhälle. 
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Våra informanter menar att de är tvungna att arbeta heltid för att få ekonomin att gå ihop samt 

ha råd till materiella saker och företeelser. Betydelsen av en god inkomst kopplas av våra 

informanter inte till karriär och egen personlig vinnig. Vissa föräldrar ser detta som en viktig 

förutsättning för att kunna framstå som bra förälder. 

Den ekonomiska situationen framstår som särskilt bekymmersam för den familj som måste 

förlita sig på en inkomst. Idagens samhälle måste ofta således båda föräldrarna förvärvsarbeta 

för att klarar sig ekonomiskt, vilket kan komma att påverka föräldrarollen på så sätt att 

föräldrarna får mindre tid med sina barn. 

Familjen ställs inför olika val, där föräldrarna idag måste prioritera mellan familjelivet, 

vänner och arbetslivet. Mångfalden av valmöjligheterna påverkar föräldrarollen på så sätt att 

föräldrar känner sig konfunderade för de vet inte hur de ska räcka till för barnen.      

Moderniteten har medfört till att föräldrar idag är osäkra på sin roll och upplever sig själva 

som splittrade mellan olika ansvarsområden. Detta kan bero på att föräldrar förvärvsarbetar 

mycket idag samt att det är andra krav på dem som förälder, vilket leder till att de känner sig 

pressade och stressade.  

 

    Att gemeinschafts nära band inom släkten inte spelat ut sin roll i det moderna samhället 

avspeglas av att mormödrar och syskon ställer upp med att ta hand om barnen. Den har dock 

ändrat karaktär och framstår inte längre som ett inslag i ett nätverk av allehanda relationer. Vi 

menar att den mera kommit att grundas på ett utbytes och intresseberoende där föräldrarna är 

intresserade av att upprätthålla en relation med sina närmaste släktingar för att de behöver 

detta för att få hjälp med barntillsynen. I en familj med en ensamstående förälder framstår 

karaktären av gesellschafts mycket tydligare, i och med att dessa föräldrar är mer i behov av 

hjälp med barntillsynen. Tönnies begreppspar gemeinschaft och gesellschaft utesluter dock 

inte varandra. De sociala banden till släkt och vänner har inte enbart en avlastande funktion i 

samband med barns sjukdom. Det ökade beroendet av mor- och farföräldrar under 

senmoderniteten bidrar även till att återskapa dragen av gemeinschaft hos relationerna. Det 

har stor betydelse för föräldrarna och bidrar med en viktig inverkan på föräldrarollen. 

Medlemmarna i det sociala nätverket kan nämligen ge känslomässigt och praktiskt stöd till 

föräldrarna och även påverka föräldrars barnuppfostran. 

När man bildar familj så förändras det sociala nätverket, vänner som man tidigare umgåtts 

med hinner man inte träffa, för föräldraskapet tar upp mycket av ens tid. Självklart vill våra 

informanter umgås med sina vänner men problemet för föräldrarna är att tiden inte räcker till. 
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De känner sig stressade och upplever att alla föräldrar är upptagna med sitt egna liv och vad 

familjelivet innebär. 

    Det framgår ur vår empiri att i det samhälle vi lever i idag har vi fortfarande myndigheter 

som är anpassade efter kärnfamiljens normer och värderingar, även om vi i idag kan se en 

mångfald av familjeformer. Våra informanter avspeglar den vanliga föreställningen om 

kärnfamiljen, men även ensamstående föräldrar och samboförhållanden. Vi kan tydligt se att 

de föräldrar vi intervjuat har fått uppleva eller upplever den rena relationen som Giddens 

förespråkar, det vill säga att föräldrar idag vet inte om de kommer att stanna kvar i varandras 

sällskap för evigt och på så sätt känner de sig otrygga i sin tillvaro. 

    Anledningen till att vi ville studera detta sociologiska fenomen är för att familjen är en 

utsatt enhet och har fått genomgå en hel del förändringar i och med samhällsutvecklingen. 

Detta har lett till instabilitet i familjelivet och dess relationer samt gett upphov till en 

mångfald av familjeformer. Övergången från industrisamhällets traditionella levnadssätt till 

det moderniserade samhället har således gett upphov till kärnfamiljens upplösning.  

Normerna och värderingarna rörande hur en familj ska se ut och fungera har således 

förändrats. 
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7. Kritiska reflektioner 

    Vi är medvetna om att verkligheten går att studera ur olika sociologiska perspektiv men vi 

bestämde oss för att studera familjen och föräldraskapet utifrån en klassisk sociologisk 

teoretiker som Tönnies. Dennes skildring av hur gemeinschaftsdragen hos det traditionella 

samhället ersätts och omformas av moderniteten skapar förutsättningar för att förstå hur 

familjen påverkas av samhällsförändringar. Även en sociolog som Giddens granskar familjen 

ur ett strukturellt och historiskt perspektiv. Hans ambitioner sträcker sig dock längre. Han 

försöker på olika sätt knyta samman strukturella förklaringar med aktörens möjligheter att 

hantera det handlingsutrymme som de samhälleliga förändringarna skapar. Vårt val av 

teoretiskt perspektiv har även handlat om att skapa en sociologisk förståelse av familjen som 

inte begränsas till familjesociologins förklaringsmodeller. Vi har velat öppna för en ny 

förståelse av familjen där strukturella förklaringar förenas med handlande aktörer.   

 

    Vi är dock medvetna om att vårt val av perspektiv inneburit att andra förklaringar fått stå 

tillbaka. Det gäller både familjesociologin och senare feministisk familjeforskning. Vi menar 

att denna i hög grad försummat sådant som vi tycker är relevant. Det gäller betydelsen av 

hushållsarbetet och det stöd familjen har av omgivningen i form av en utbyggd barnomsorg 

och av närstående. Hemmet är i hög grad en arbetsplats med ansvar för både hushållsarbetet 

och omsorgen om barnen. Under senmoderniteten har kraven ökat, inte minst på kvinnor att 

kunna förena detta med ett yrkesarbete. Vi menar att just Tönnies begreppspar gemeinschaft 

och gesellschaft öppnar för en djupare förståelse av den situation som skapas när relationerna 

mellan föräldrar och morföräldrar respektive farföräldrar färgas av föräldrarnas ökande 

beroende av deras insatser för att hantera vardagen och omsorgerna om barnen.  

 

    Genom vårt val av perspektiv tillsammans med användningen av en nätverkskarta och 

intervjuer som tar upp arbets- och ansvarsfördelningen i hemmet har vi haft ambitionen att 

bidra till en ny förståelse av familjen. Detta har dock inneburit att andra perspektiv som också 

skulle ha varit relevanta inte diskuteras i uppsatsen. Det gäller den klassiska familjesociologin 

med sociologer som Parsons som utgick från ett funktionellt perspektiv, men även senare 

feministiskt inspirerad familjeforskning. Sannolikt skulle en översikt av familjesociologins 

förklaringsmodeller ha bidragit till att sätta in vår uppsats även i detta sammanhang. Denna 

ambition får dock anstå till kommande uppsatser. 
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Bilaga 1 

Semistrukturerad intervjuguide 

 
Boendet 

- Vad är det för typ av bostad ni bor i? (stor/liten, villa/lägenhet) 

- Var ligger den? 

- Hur är miljön runt omkring? (finns det tomt, lekpark, trafik) 

 

Hushållsarbetet 

- Vem utför de olika hushållssysslorna och ungefär hur ofta de förekommer? (Per 

dag/vecka/månad/halvår) 

- Matlagning 

- Diskning 

- Bäddning 

- Plocka undan 

- Dammsugning 

- Damning 

- Underhåll/reparation av maskinell utrustning 

- Möblering/ommöblering 

- Putsning av kopparsaker och liknande 

- Skötsel av krukväxter 

- Golvtvätt 

- Mattpiskning 

- Städning av badrum 

- El-arbeten 

- Fönstertvätt 

- Rengörning av skåp och lådor 

- Klädtvätt 

- Strykning 

- Biltvätt, service på bilen och liknande 

- Lämna bilen på verkstad/reparera själv 

- Löpande underhåll av bostaden, t.ex. beställa olja, ringa hantverkare, utföra 

småreparationer 
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- Städning av garage, förråd och liknande utrymmen 

- Större underhållsarbete på bostaden t.ex. målning, tapetsering, ombyggnad 

- Gräsklippning och annan trädgårdsskötsel 

- Snöskottning 

- Finns det något ytterligare i ert hem som ni ägnar er åt som vi inte nämnt? 

- Hur är hushållsarbete organiserat? Är fördelningen rättvis? 

- Sker städning eller andra hushållssysslor vid särskilda tidpunkter eller i speciella 

sammanhang och situationer? 

- Har hushållsarbetet alltid varit organiserat på detta sätt? Planer på förändringar? 

- Upplever Ni att tiden räcker till? Om inte, vad är det Ni inte hinner med och hur 

prioriterar Ni mellan olika uppgifter? 

- Finns det något som Ni inte alls gör nu men som Ni skulle vilja göra? 

- Vad tycker Ni är viktigt då det gäller boende i allmänhet?  (inomhus/utemiljö?) 

- Är Ni nöjda med det boende och den boendestandarden Ni har nu? Om inte, vad är det 

som brister? 

- Framtidsplaner/Önskemål? (Flytta, köpa nya möbler) 

- Hur ser man på andra typer av boende och varför? 

 

Hushållsekonomin 

- Hur ser Er arbetssituation ut? (arbetar/hemma, arbetstid i procent) Varför? 

- Om det vore möjligt, skulle Ni kunna tänka Er att vara hemmafru/hemmaman? Varför/ 

Varför inte? 

- Har Ni någon grundläggande idé om hur familjens utgifter bör fördelas på olika 

områden (t.ex. bostaden, barnen, fritiden) eller blir det som det kommer? 

- Vilka möjligheter upplever Ni att Ni har att påverka familjens inkomster/utgifter?  

(t.ex. gå upp i arbetstid, extra knäck, hålla ner på utgifterna) 

- Brukar Ni göra upp hushållsbudget? Vem ansvara för detta och vem betalar 

räkningarna? Hur beslutar Ni om vad inkomsterna ska gå till? 

- Vem sköter om lån och tillgångar? 

- Är det någon som räknas som huvudförsörjare? Vem? 

- Vem har hand om inköp av olika slag? (rutininköp, veckohandlingar, klädinköp, 

möbelinköp, inköp av andra kapitalvaror) 

- Vad är viktigt då det gäller hushållsekonomi? Vad ska resurserna räcka till? 

Prioriteringar? 
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- Har Er hushållning förändrats över tid? 

- Är Ni nöjd med den ekonomi Ni har nu? Om inte, vad är fel? 

 

Sociala och emotionella tillsynen av barnen 

- Hur är barntillsynen ordnad eller har varit? 

- Hur har man organiserat hämtandet och lämnandet av barn? 

- Hur löser man det när barnen är sjuka? 

- När barnen var små vem skötte huvudsakligen matning, påklädning, uppsikt över 

barnen? 

- Vem gör vad med barnen? (leker, läser godnattsagor, hjälper till med läxor, 

föräldramöte, om barnen kräver uppmärksamhet vem avbryter sin aktivitet i så fall, 

vem är det som oftast säger ifrån om barnet bråkar, vem går upp om barnen vaknar på 

natten) 

- Upplever Ni att Ni räcker till för barnen? 

- Vad är viktigast i barnuppfostran? 

- Hur gör Ni praktiskt för att nå dessa mål? 

- Planer och önskemål om förändringar? Vilka? Varför? 

- Varför har Ni skaffat barn? Planerar Ni att skaffa flera? Varför/Varför inte? 

- Vad vill Ni ha utav hem/familjelivet? Tycker Ni att detta uppnås? Om inte, vad är det 

som brister och vad tror Ni att det beror på? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


