
Den svenska familjen i det senmoderna samhället 

 

Abstrakt 

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

samhälle samt undersöka hur föräldraskapet upplevs av dagens föräldrar. 

 

Det empiriska materialet har vi samlat in med hjälp av åtta enskilda semistrukturerade 

intervjuer som innefattar arbetsfördelningen i hushållet, samt av nätverkskarta där de 

intervjuades relationer till omgivningen beskrivs. 

 

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. 

 

När våra informanter blev föräldrar förändrades deras sociala nätverk, detta i och med brist på 

tid. Relationerna grundas nu på 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.  

 

Nyckelord: samhällsutveckling, familjebildningar, föräldraskapet, ansvarsområden samt 

socialt nätverk. 
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