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The purpose of the study was to investigate how parents perceived their parenthood 

until their child received the age of 18. 

 

 The used method was a qualitative approach and the results were collected by using 

semi-structured interviews. The selection group consisted of four parents, two mothers 

and two fathers in the age between 40-50 years, and the parents were cohabitants during 

the first 18 years of their child. The respondents were recruited through facebook in a 

public post where they could voluntarily report their participation .  The interviews were 

recorded with a smartphone and then transcribed. The material was analyzed with a 

phenomenological perspective. 

 

The results showed that the best support in their parenthood was received from their 

partner, close relatives, friends and acquaintances with children in the same age. The 

majority experienced poorer support from the school and lacked parent support from 

society. Respondents felt stress in terms of lack of time and constant involvement in 

their child's schooling. All the parents experienced high demands on themselves and felt 

insufficient as they wanted to be a good parent. All respondents stated that they had 

sometime lost/ missed control as a parent. Common to all the parents in the selection 

group was that they would raise their children according to an authoritative foster style. 

 

The conclusion of the study showed that the parents felt lack of parental support from 

society. They felt stressed due to lack of time and insufficient as parents with high 

demands on themselves. 

 

Key words: Public health, Parenting, Parenting stress, Parenting challenges, Parenting 

styles, Childhood development 
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar upplevde sitt föräldraskap fram tills 

barnet fyllde 18 år. 

 

Metoden som användes var en kvalitativ ansats. Resultatet samlades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Urvalsgruppen bestod av fyra föräldrar varav två mammor 

och två pappor i åldrarna 40-50 år, där föräldrarna varit sammanboende under barnets 

första 18 år. Respondenterna rekryterades via facebook i ett offentligt inlägg där de 

kunde anmäla sitt deltagande frivilligt. Intervjuerna spelades in med en smartphone och 

transkiberades sedan. Materialet analyserades ur ett fenomenologiskt perspektiv. 

 

Resultatet visade att det bästa stödet i sitt föräldraskap fick de från sin partner, nära 

släkt, vänner och bekanta med barn i samma ålder. Majoriteten upplevde att de fick 

sämre stöd från skolan och saknade föräldrastöd från samhället. Respondenterna kände 

stress i form av tidsbrist samt av att konstant vara engagerad i barnets skolgång. Alla 

föräldrarna upplevde höga krav på sig själv och kände sig otillräckliga då de ville vara 

en så bra förälder som möjligt. Samtliga respondenter uppgav att de hade tappat/ eller 

saknat kontrollen som förälder någon gång. Gemensamt för alla föräldrarna i 

urvalsgruppen var att de ville uppfostra sina barn enligt en auktoritativ fostransstil. 

 

Slutsatsen av studien visade att föräldrarna kände bristande föräldrastöd från samhället. 

De kände sig stressade på grund av tidsbrist samt otillräckliga som förälder med höga 

krav på sig själv.  

 

Nyckelord: Public health, Parenting, Parenting stress, Parenting challenges, Parenting 

styles, Childhood development 
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1. Introduktion 

1.1 Föräldraskapets betydelse för folkhälsan 

Enligt föräldrabalken (1949:381) har alla barn och ungdomar rätt att få sina behov 

tillgodosedda. Det är föräldrars uppgift att se till att deras barn/ ungdomar får det de 

behöver och har rätt till (ibid.). Föräldrar har stor betydelse för barns/ ungdomars 

fysiska och psykiska hälsa vilket påverkar barns/ ungdomars skolgång och framtida 

levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt barn/ ungdomar ska föräldrar vara 

”snälla och lagom stränga”.  Med detta menas att föräldrar ska trösta, lyssna på, prata 

med och ställa upp på sina barn/ ungdomar men samtidigt sätta rimliga gränser och krav 

(ibid.).  

 

Föräldrar och den omgivande miljön påverkar barns/ ungdomars utveckling 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Inom folkhälsa innebär stödjande miljöer att individen 

har bra sociala och fysiska förutsättningar i omgivningen (Haglund, 1995). 

Detta innebär att föräldrar som har bra boendeförhållanden, goda relationer, ett socialt 

nätverk och en fungerande arbetssituation förbättrar hälsobeetendet och därmed ökar 

chanserna till ett bra föräldraskap (ibid.). 

 

Barn och ungdomar som växer upp i riskmiljöer (motsatsen till ovan) löper större risk 

att få egna beteendeproblem som kriminalitet, riskbruk av alkohol, tobak och droger 

senare i livet (Folkälsomyndigheten, 2014). Föräldrar fungerar som ett ”hjälpjag” till 

små barn för att de ska reglera sina egna känslor och fysiologiska behov. Föräldrars 

känslor och lyhördhet påverkar hur barn/ ungdomar hanterar sina känslor och behov. 

Vilket är viktigt för att barn/ ungdomar ska kunna skapa goda relationer och ingå i ett 

socialt sammanhang. Föräldrar som har känslomässiga eller andra problem kan ha svårt 

att vara tillräckliga och lyhörda, vilket i sin tur leder till att barn/ ungdomar inte får sina 

behov tillgodosedda (ibid.). 

 

Monitoring innebär att föräldrar sätter regler och uppmärksammar sina barn/ ungdomars 

aktiviteter samt har insyn i vilken fysisk miljö de befinner sig i (Dishon & McMahon, 

1998). Föräldrar med hög monitoring minskar barns/ ungdomars utagerande 

beteendeproblem, vilket har en positiv samhällspåverkan då det har visat sig skydda 

barn/ ungdomar från att hamna i riskbruk som tobaksbruk, alkoholanvändning och 

narkotikaanvändning  (Marceau et. al. 2015). Föräldrar som använder sig av monitoring 

har en godare relation till sina barn/ ungdomar (Marceau et. Al. 2015).  

 

Föräldraskapet kräver i dagens samhälle ett ständigt jämställdhetsarbete mellan 

föräldrarna, där båda föräldrarna ska ta lika mycket ansvar över barnen/ ungdomarna 

samt fördela vardagssysslorna likvärdigt (Gars, 2002). Det är svårt att hinna med både 

arbete och barnens/ ungdomarnas behov. Föräldrar vill att barnen/ ungdomarna ska växa 

upp i en trygg och lugn miljö och ständigt utvecklas. De vill hinna med sina egna 

behov, ha en stadig ekonomi, ha bra stöd och vara en god medborgare i samhället. I 

dagens samhälle är kraven höga på att vara en bra förebild och alltid finnas där för sina 

barn/ ungdomar samtidigt som det är viktigt med egen tid. En tid som är svår att 
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kombinera med ett heltidsarbete (ibid.). För att kunna uppfylla samhällets krav på att 

vara en bra förälder krävs ett samarbete och samspel dem emellan (Gleichmann, 2004). 

På grund av alla kraven kan föräldrar känna ett behov av stöd i sitt föräldraskap (ibid.). 

 

Det övergripande folkhälsomålet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar  för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2010). 

Folkhälsomålet är indelat i elva olika målområden. Målområde nummer 3 berör barns 

och ungas uppväxtvillkor, där familjeförhållanden och utbildningsförhållanden har 

betydelse för hälsan under hela livet. Trygga uppväxtförhållanden påverkar barnens och 

ungdomarnas hälsa under uppväxten som i sin tur påverkar folkhälsan i samhället. För 

att barn/ ungdomar ska få en trygg uppväxt är föräldrarnas roll och uppfostran 

avgörande (ibid.). 

 

1.2 Stress 

Stress är kroppens uppvarvning vid påfrestning och alla upplever stress någon gång 

vilket är en naturlig del i livet (Theorell, 2012). I familjelivet kan ideal, värderingar  och 

förväntningar skapa stress (Bäck- Wiklund & Bergsten, 1997).  

Stress uppkommer när föräldrarna har svårt att få ihop sina olika krav. Kvinnor och män 

har olika uppfattningar om vardagsverklighet vilket kan leda till konflikter (ibid.).  

 

Männen saknar oftast en förebild för sitt egna föräldraskap (Bäck- Wiklund & Bergsten, 

1997). Den stress männen upplever är ofta en känsla av tidspress. Deras känsla av 

tidspress  innefattar mansidealen ”kojbyggaren” (tryggheten) och ”rymmaren” 

(friheten). Männens känsla av att inte räcka till har inte att göra med att tillfredsställa 

familjens behov utan handlar mer om att tiden inte räcker till eller kan fördelas jämt på 

familj, arbete och fritid. De känner stress när de inte får tid till sina egna 

fritidsaktiviteter, funderar över ekonomin eller på grund av sömnbrist när barnen är 

sjuka eller skriker på nätterna (ibid.).  

 

Kvinnor anser ofta att männen inte tar sitt ansvar eller ger tid till familjen och hemmet, 

medan männen anser att de tar ansvar och försöker fördela sin tid (Bäck- Wiklund & 

Bergsten, 1997). Kvinnor har ofta sina mammor som förebilder för både kvinnlighet 

och mammarollen. Kvinnor vill ständigt ha kontroll och räcka till. De vill tillfredställa 

hela familjens behov och förväntningar på att vara husmor, mamma och hustru 

samtidigt. Känslan av att inte kunna göra det eller hinna med de dagliga rutinerna 

skapar stress (ibid.).  

 

Då stressen blir långvarig kan den leda till sjukdom (Theorell, 2012). Stress är den 

fysiska reaktionen i kroppen. Stress kan leda till sömnstörningar, värk i kroppen, ångest 

och hjärtklappning. Stressorer är däremot de faktorer som påverkar och kan leda till 

stress. Faktorerna kan vara fysiska, psykiska och sociala. För höga krav på 

föräldrarollen kan leda till stress som i sin tur kan leda till aggressivitet, passivitet, 

missbruk, överätande och flykt . Detta kan leda till att förmågan att ta hand om sig själv 

går förlorad som i sin tur går ut över barnen och ungdomarna (ibid.). 



 

3 

 

 

1.3 Teori om stress 

Inom stressforskning tillämpas ofta Krav-kontroll-stöd modellen som består av tre 

huvudfaktorer (Theorell, 2012). Faktorerna är krav, kontroll och stöd och beskriver de 

yttre krav som ställs i förhållande till den kontroll över situationen som upplevs och det 

stöd som kan fås. Med krav menas de krav som ställs utav samhället på föräldern och 

hur individen, i det här fallet föräldern, ska klara av att uppnå kraven. Samtidigt ska 

individen/ föräldern  klara av att ha kontroll över situationen med hjälp av kunskapen 

denne har. Stöd är i det här fallet det sociala stödet från samhället, familj, släkt och 

vänner som föräldern har. Klarar föräldrar av de krav som ställs samtidigt som de har 

kontroll över situationen och ett bra stöd så minskar risken för att de ska bli stressade 

(ibid.). 

 

1.4 Föräldrastöd 

Samhället erbjuder föräldrastöd i form av barnbidrag, föräldrapenning, mödra- och 

barnhälsovård, öppna förskolan, familjecentralen, förskola/ skola, socialtjänsten, barn- 

och ungdomspsykiatrin, föräldragrupper, föräldrastödsprogram och föräldrarådgivning 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Mödra- och barnhälsovården ger blivande föräldrar och 

de som nyss blivit föräldrar hälsokontroller, rådgivning och samtalsstöd. På mödra- och 

barnhälsovården blir föräldrar erbjuden att gå i föräldragrupper för att ge föräldrar mer 

kunskap om att vara förälder och deras barns behov samt för att träffa andra nyblivna 

föräldrar. Öppna förskolan drivs av kommun, frivilliga organisationer eller kyrkan och 

är en mötesplats för föräldrar där de får information, rådgivning och stöd (ibid.).  

 

Familjecentralen arbetar hälsofrämjande och förebyggande för barn 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Där kan föräldrar få individuell rådgivning, gå i 

föräldragrupper och föräldrastödsprogram. Förskolan och skolan samarbetar med 

föräldrar under barnets uppväxt. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att invånarna 

i kommunen ska få det stöd och den hjälp de behöver. I vissa kommuner erbjuder 

socialtjänsten rådgivning, öppna mottagningar för familjer och föräldrastödsprogram  

för föräldrar med svårigheter i sitt föräldraskap eller har barn med beteendeproblem. 

Barn- och ungdomspsykiatrin är främst till för barn och ungdomar som behöver stöd 

men är även till för deras föräldrar. Föräldrastödsprogram hjälper föräldrar med kunskap 

om barn och ungdomars utveckling, konflikthantering, problemlösning samt att 

kommunicera med sina barn och ungdomar. Programmen erbjuds via skolor, 

familjecentraler, ideella organisationer och socialtjänsten. Trots att det finns stöd i 

samhället upplever föräldrar att det ställs höga krav på deras föräldraroll och att de inte 

får det stöd som de behöver i sitt föräldraskap (ibid.).  

 

Föräldrar söker vanligen föräldrakunskap via internet och tar till sig råd från nätet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Det är få som vill vara med i föräldragrupper och 

föredrar främst individuell rådgivning. Enligt regeringen är stöd till föräldrar en aktivitet 

som ger kunskap om barns hälsa, känslobeteende, den sociala utvecklingen och behov 

samt ger föräldrar en bredare möjlighet till sociala kontakter (ibid.). 
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1.5 Fostransstilar 

Enligt Thornberg (2013) finns det fyra olika fostransstilar hos föräldrar. Dessa fyra är 

auktoritär, eftergiven, oinvolverad och auktoritativ.  Med uppfostran menas att föräldrar 

förbereder sina barn/ ungdomar inför vuxenlivet och lär barnet/ ungdomen de regler och 

normer som ställs på dem av samhället (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003). 

 

Auktoritär fostransstil innebär att föräldrar förväntar sig att deras barn/ ungdomar ska 

lyda utan att säga emot (Thornberg, 2013). De förklarar inte regler särskilt ofta. 

Föräldrarna anser att barnen/ ungdomarna ska göra det de blir tillsagda just för att 

föräldrarna har bett dem om det. De regler som föräldrarna sätter upp är inte 

förhandlingsbara. Barnen/ ungdomarna anses lyda och ha respekt för sina föräldrar. 

Föräldrarna vill kontrollera barnens/ ungdomarnas attityder och beteenden genom 

strikta regler. Om barnen/ ungdomarna är olydiga besvarar föräldrarna det med 

maktutövning och bestraffning. I en eftergiven fostransstil låter föräldrarna sina barn/ 

ungdomar göra nästan vad de vill och för det mesta fatta sina egna beslut. Föräldrarna 

accepterar det mesta, de undviker krav, regler och att utöva kontroll. De accepterar i hög 

grad sina barns/ungdomars impulsiva- och agressiva beteenden. Föräldrar som är 

oengagerade och oinvolverade i deras barns/ ungdomars liv har en oinvolverad 

fostransstil. De upplever att uppfostransrollen är jobbig. De har en känslomässig distans 

till barnen/ ungdomarna. Auktoritativ fostransstil innebär att föräldrar ställer krav, 

sätter regler och förväntar sig att barnen/ungdomarna ska samarbeta . De lyssnar på sina 

barns/ ungdomars känslor och synpunkter samt talar om sina egna synpunkter och är 

öppen för viss förhandling. De vill att barnen/ ungdomarna ska vara med och fatta 

beslut. Både föräldrar och barn/ ungdomar ska visa respekt gentemot varandra. 

Uppfostran ska ske genom ett resonerande och föräldrarna vill att barnen/ ungdomarna 

ska förstå varför ett visst beteende förväntas. Relationen mellan förälder och barn/ 

ungdomar bygger på kärlek och närhet (ibid.).  

 

Uppfostran är en viktig aspekt som påverkar barnens/ ungdomars beteenden och val 

under hela deras liv. Det kan vara en utmaning för föräldrar att uppfostra sina barn/ 

ungdomar rätt då även samhället påverkar och uppfostrar barnen/ ungdomarna. Ett 

socialt samspel behövs för att individen ska förstå olika relationer, händelser och 

budskap (Cooley, 1981).En social individ utvecklas i samverkan med andra individer. 

Ett samhälle är inte ett samhälle utan individer. En människa föds med ärftliga drag från 

föräldrarna medan det sociala som språk och uppfostran utvecklas av påverkan från 

samhället. Hur barnen/ ungdomarna uppfostras påverkar deras beteende och självkänsla. 

Uppfostran påverkas av sociala normer och värderingar som varierar över tid och av 

individuella faktorer (ibid.).  

 

 1.6 Tidigare forskning 

Enligt en litteraturstudie utförd i Australien kan föräldraskap vara både en givande och 

stressande händelse (Khajehei, 2016). Att ha småbarn hemma kan påverka parrelationen 
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negativt. De som rapporterar sin parrelation som sämre upplever sitt föräldraskap som 

svårare och mer stressande än de som är nöjd med sin parrelation (ibid.). 

 

I Portugal gjordes en enkätstudie på 333 föräldrar i åldern 27-63 år där de fick svara på 

frågor om deras medvetenhet över sitt föräldraskap och deras självkänsla samt hur de 

uppfostrar sina barn (Gouveia, Carona, Canavarro & Moreira, 2016). Föräldrar som är 

mer medvetna över sitt föräldraskap och har högre självkänsla, använder sig mer av en 

auktoritativ uppfostran och stressar mindre, medan föräldrar med sämre medvetenhet 

och självkänsla känner av mer stress samt uppfostrar antingen mer auktoritärt eller 

eftergivet (ibid.). 

 

Intervjuer utfördes på 38 föräldrar till småbarn i USA (Kwon, Han, Jeon &Bingham, 

2013). Studien handlade om föräldrars utmaningar och strategier att hantera dem. Stress 

förekom hos båda föräldrarna över utvecklings- och beteendeproblem hos deras barn. 

Fäder hade det svårare än mödrar att ta hand om vardagssysslor samtidigt som de 

ansvarade för sina barn. Mödrar hanterade sina utmaningar och stress mer än fäder 

genom att prata med familjer, vänner och läsa böcker som stöd (ibid.).  

 

I en studie i Washington gjord på 100 familjer med barn i förskoleåldern undersöktes 

relationen mellan barnets egenskaper, föräldrars stress och föräldrars engagemang 

(McBride, Schoppe & Rane, 2002). Deltagarna rekryterades via flygblad.  Data 

samlades in via både intervjuer och enkäter. Analysen visade att föräldrars stress hade 

en betydelse på barns temperament men det var skillnad mellan mödrar och fäder då 

mödrar var mer involverad i deras barns liv samt mer ansvarstagande. I resultatet 

diskuterar forskarna framtida forskning om fäders engagemang samt program för att få 

pappor att bli mer aktiva i föräldrarollen (ibid.). 

 

En svensk enkätstudie gjordes på mammor och pappor till 504 barn i 3-5 års ålder och 

rekryteringen gjordes via förskolor (Salari, Wells & Sarkadi 2014). Syftet var att 

undersöka förhållandet mellan barns beteendeproblem och föräldraskapets roll. 

Resultatet visade att ineffektivt föräldraskap, konflikter mellan föräldrarna om 

barnuppfostran och en negativ inställning till föräldrautbildning ökade risken för 

beteendeproblem hos barnen. Slutsatsen de kom fram till var att svenska föräldrars 

uppfattning om föräldrautbildning är relaterad till barnens beteendeproblem och att 

föräldrautbildningar skulle kunna minska beteendeproblem hos svenska barn (ibid.). 

 

I en studie som gjordes i Sverige testades ett föräldraprogram som heter triple P 

(Rahmqvist, Wells & Sarkadi, 2014). Triple P står för Positive Parenting Program. 

Programmet syftar till att förhindra beteendemässiga, känslomässiga och 

utvecklingsproblem hos barn i förskolan. Föräldraprogrammet har prövats inom 

forskning i Sverige sedan 2008. Syftet var att ta reda på varför föräldrar till förskolebarn 

valde att delta i Triple P i Sverige, vad de tyckte om Triple P läroplanen och hur 

programmet relaterades till deras föräldraroll. Det var en kvalitativ studie med 

halvstrukturerade intervjuer som utfördes på sju mammor och tre pappor. Resultatet 

http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Salari%2C+Raziye
http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Wells%2C+Michael+B
http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Sarkadi%2C+Anna
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visade att föräldrar valde att delta av olika anledningar. En del ville lära sig mer om 

interventionen, en del ville ha hjälp med specifika problem som de hade, eller kände sig 

uppmuntrade att delta genom annonser och rekommendationer från vänner. Triple P 

innehåller flera nivåer och syftar till att stärka relationer mellan barn och föräldrar och 

har anpassats till svenska förhållanden. Triple P har visat sig ge goda resultat där flera 

deltagare beskriver en bättre relation till sina barn (ibid.). 

 

2. Problemformulering 

Föräldraskapet kan vara svårt, stressigt och jobbigt med alla utmaningar som ställs på 

prov under barnets/ ungdomens uppväxt. Samtidigt kan det vara härligt, underbart och 

kärleksfullt. Upplevelsen kan variera under tiden som barnet växer upp med egen vilja 

och blir en tonåring med egna åsikter. Föräldrar har ibland svårt att veta hur de ska bete 

sig och uppfostra sitt/ sin barn/ ungdom till en bra individ som är socialt anpassad till 

samhället med goda levnadsvanor. Då forskning har visat att föräldraskapet har en 

påverkan på barn och ungas beteenden är det viktigt att föräldrar får det stöd de 

behöver. Denna studie handlar om att bygga kunskap om de upplevelser av problem 

som kan uppstå i samband med föräldraskapet och vilken typ av stöd som föräldrar 

upplever finns eller saknas.  

 

3. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar upplevde sitt föräldraskap fram tills 

barnet fyllde 18 år. 

 

3.1 Frågeställningar 

Vilken typ av  stöd har föräldrar fått eller upplevt att de saknat under barnets uppväxt, 

från födsel fram tills att det fyllde 18 år? 

Upplevde föräldrarna stress under barnets uppväxt, från födsel fram tills att det fyllde 18 

år? 

Har föräldrar känt att de har haft höga krav från sig själv/ samhället på sitt föräldraskap 

under barnets uppväxt, från födsel fram tills att det fyllde 18 år? 

 

4. Metod 

Nedan presenteras val av ansats, studiens deltagare samt hur datainsamlingen, 

dataanalysen och de etiska överväganden utfördes. 

 

4.1 Val av ansats 

I kvalitativa studier ligger mer tonvikt på förståelser av fenomen vid datainsamling och 

analys än kvantifiering som vid kvantitativa studier (Bryman, 2011). En kvalitativ 

studie är beskrivande och tolkande (ibid.). I denna studie har det att använts en 

kvalitativ ansats där målet var att ta reda på hur föräldrar upplevde sitt föräldraskap. En 

kvalitativ metod är en beskrivande och tolkande metod och ansågs därför vara den mest 

passande till studiens syfte.  Intervjuer var relevant för att få svar på syfte och 

frågeställningar eftersom intervjuer lättare ger en förståelse för respondenternas 

upplevelser.  
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4.2 Fenomenologi 

Ett fenomenologiskt perspektiv användes i denna studie då syftet med studien var att 

undersöka hur föräldrar upplevde sitt föräldraskap. Fenomenologi är en teori och metod 

som har sitt ursprung i filosofin (Derrida, 1991). Fenomenologin handlar om läran om 

företeelser och hur fenomenen upplevs (Kvale & Brinkmann, 2009). Fokuset vid 

fenomenologiska studier är att forskaren studerar och tolkar hur respondenterna 

upplever sin vardagsvärld (ibid.). I denna studie har författaren försökt förstå och 

beskriva respondenternas upplevelser om sitt föräldraskap så nära deras beskrivning och 

synvinkel som möjligt. Författaren har försökt att tolka det transkiberade materialet på 

ett fördomsfritt sätt utan att använda sig av förutfattade meningar, så kallad 

förförståelse. Detta för att få en starkare verklighetsbild av respondenternas 

beskrivningar av deras upplevelser. 

 

4.3 Urvalsmetod 

Urvalsgruppen bestod av fyra respondenter, två kvinnor och två män från fyra olika 

familjer som valdes ut med hjälp av ett subjektivt urval. Subjektivt urval innebär att 

deltagarna består av frivilliga respondenter. Deltagarna rekryterades via facebook i ett 

offentligt inlägg där de kunde anmäla sig frivilligt för att ställa upp på en intervju 

angående föräldraskap. Inklusionskriterierna innebar att deltagarna skulle vara i åldern 

40-50 år, vara biologisk förälder till minst ett barn fyllda 18 år, att båda biologiska 

föräldrarna var sammanboende under barnets första 18 år och att deltagarna var 

svensktalande. Anledningen till att åldern av deltagarna begränsades var för att deras 

barn ska vara minst 18 år samt för att minska risken för minnesbias. Minnesbias innebär 

att intervjupersonerna minns händelser och upplevelser felaktigt (Olsson & Sörenssen, 

2011).  

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer där intervjuerna skedde med en 

förälder i taget (Bryman, 2011). Intervjuerna utfördes hemma hos respondenterna för att 

de skulle känna sig trygga i sin hemmiljö. Varje intervju tog cirka 30 minuter och 

spelades in med hjälp av en smartphone. Intervjuerna utfördes med hjälp av en 

intervjuguide/ checklista (se bilaga 1) med öppna frågor samt följdfrågor. Detta för att 

de skulle kunna svara mer berättande på sitt eget sätt och på så vis förklara hur de 

upplevde sitt föräldraskap. Vid intervjutillfället delades missivbrev (se bilaga 2) ut till 

respondenterna för att ge dem ytterligare infomation angående studiens syfte samt de 

fyra forskningsetiska principerna.Vid semistrukturerade intervjuer använder forskaren 

vanligen en så kallad intervjuguide med specifika teman. Frågorna var formulerade så 

att intervjupersonen gavs stor frihet att kunna svara på sitt eget sätt (ibid.). Frågorna 

kunde förekomma i olika ordningsföljd. Forskaren kunde även vid behov ställa frågor 

som inte var med i intervjuguiden för att få fram ytterligare information. Intervjuguiden 

togs fram genom att frågor formulerades utifrån studiens syfte. En pilotstudie av en 

intervju genomfördes före de riktiga intervjuerna för att se att intervjuguiden fungerade. 

Pilotintervjun utfördes på en vän till forskaren och valdes ut med ett 
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bekvämlighetsurval. Den räknades inte med i studiens resultat och fungerade bra så inga 

ändringar i intervjuguiden behövde utföras. 

 

4.5 Dataanalys 

Efter att intervjuerna genomförts så transkiberades de. Sedan bearbetades och 

analyserades materialet med ett fenomenologiskt perspektiv för att tolka hur 

respondenterna upplevde sitt föräldraskap (Olsson &Sörensen, 2011). Fenomenologiskt 

perspektiv är en metod att tolka hur respondenterna upplever sin vardagsvärld . 

Materialet analyserades med en latent innehållsanalys för att tolka innehållet i texten. 

För att kontrollera att resultaten i studien var tillförlitliga, används begreppen 

trovärdighet, överförbarhet och beroende i den kvalitativa innehållsanalysen (ibid.). För 

att denna studie skulle bli trovärdig har författaren intervjuat olika deltagare med 

samma inklusionskriterier. Citat från intervjuerna användes för att styrka resultatet. De 

teman som analyserades fram var relevanta och täckte studiens syfte och 

frågeställningar.  Studien är överförbar då metoddel som urval, datainsamling och 

analysmetod är tydligt beskrivet.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär beroende, den grad data som förändras 

över tid, vilka förändringar  som utfördes under analysen samt om resultaten kan 

upprepas. I denna studie användes semistrukturerade intervjuer vilket är en föränderlig 

process då frågorna kan variera något beroende på intervjuperson (ibid). Resultaten kan 

ändå upprepas om studien skulle utföras vid ett senare tillfälle. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Det finns några etiska riktlinjer som bör följas, vilka är informerat samtycke, 

konfidentialitet och konsekvenser (Kvale, 1997). Innan intervjuerna utfördes blev 

respondenterna informerade om studiens bakgrund och syfte, att det var frivilligt att 

delta samt att de kunde avbryta intervjun när de ville. De blev informerade om att 

intervjuerna skulle utgöra underlag till en C-uppsats som sedan kommer att laddas upp 

på DiVA. Respondenterna gav sitt samtycke till att delta i intervjun innan den utfördes. 

Respondenternas identitet kommer hållas anonym och på så vis skydda deras identitet 

och privatliv, vilket de upplystes om. Materialet från intervjuerna användes enbart till 

denna studie och de inspelade intervjuerna raderades sedan. I och med detta skyddas 

respondenterna från att komma till skada. 

 

5. Resultat 

Resultatet presenteras nedan med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. 

Resultatet kategoriserades efter de förbestämda kategorierna från intervjuguiden. Den 

första kategorin var stöd, andra stress, tredje krav, fjärde kontroll och den sista 

uppfostran. 

 

5.1 Stöd 

Föräldrarna upplevde att det bästa stödet i sin föräldraroll hade de fått från respektive 

partner, andra familjemedlemmar som föräldrar och svärföräldrar. Detta för att de 

vanligtvis finns nära till hands och gärna vill hjälpa till. Främst mor- och farföräldrar 
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fungerade som extraresurser vid behov av barnvakt eller skjuts till olika aktiviteter. 

Stödet från vänner och bekanta med barn i samma ålder upplevdes värdefullt på det 

emotionella planet. Detta var genomgående från barnets födsel fram tills det fyllde 18 

år.  

 

”Ja när det gäller stöd då har man ju haft mycket hjälp av sina närmaste. Och av sin 

man när det är små barn, de första perioderna som förskolan och lågstadiet. Ja det är 

klart i och för sig delvis mellanstadiet också. Då har man ju haft bra hjälp av ens nära, 

kära och vänner och bekanta.” Intervjuperson 2,mamma 

 

”Ändå är det en lugnare period när de börjar komma lite grann in i vuxenvärlden. Men 

annars har man ju stöd från samma när man får prata med andra föräldrar. Man får 

försöka prata med sitt barn också naturligtvis och barnets kompisar. Men mest är det ju 

från sin partner.” Intervjuperson 1, mamma 

 

Däremot ansåg föräldrarna att de har fått bristande stöd från verksamheter som arbetar 

med barn-  och/ eller föräldrastöd i samhället. Bristen upplevdes framförallt när de var i 

särskilt behov av stöd vid olika problem med barnet. Dessutom upplevde de att ju äldre 

barnet blev desto mindre stöd och kontakt fick de med verksamheterna. 

 

”Ja det är väl det att när dom är yngre då är det ju mer, man har ju mer kontakt 

eftersom att dem är mindre alltså med kommun och skola och förskola, för att det 

behövs. När de är äldre klarar de sig ju mer själv.” Intervjuperson 2, mamma 

 

”Just det när lågstadieperioden när min dotter hade det besvärligt, då saknar jag 

verkligen stöd från lärare och stöd för henne också. Det var, fanns inte... skolan, 

personalen var inget bra exempel.” Intervjuperson 1, mamma 

 

”Ja det var ju då ju 1-6 år då, men då var det ju BVC det handlade om och med 

allergier på näst äldsta. Att vi inte tyckte att vi fick nå stöd av dem så.” Intervjuperson 

3, pappa 

 

5.2 Stress 

Föräldrarna kände sig stressade på grund av tidsbrist och otillräcklighet. De beskrev 

vardagen som stressig då det var svårt att fördela tiden jämt på arbete, familjen och 

fritidsaktiviteter. De kände sig stressade i situationer då de egentligen inte hade bråttom, 

men hade ändå en ständig känsla att behöva hinna med så mycket som möjligt och höll 

då konstant en snabbare takt än vad som behövdes.  

 

”Just det och sen att man jobbar. Man skulle jobba mindre för att hinna med barnen 

mer och det har väll mycket kopplat till skolan det och fritidsaktiviteter och sådär att 

man önskar att det fanns 48 timmar på ett dygn istället för 24.”Intervjuperson 2, 

mamma 
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”Som vi säger förskoletiden då 1-6 år, då känner man sig ju också det när man börjar 

lämna dom på dagis, förskolan som det heter, så ja har dom det bra där? Det kanske 

blir långa dagar ibland, man känner att man inte riktigt hinner med kanske sina barn, 

sig själv, sin man, det är mycket som ska klaffa. Så det är klart man känner sig stressad. 

Ja i och för sig också i lågstadiet, man är ju stressad då också. Man funderar ju över 

saker och ting. De ska delta i aktiviteter och man ska hinna med det. Och man ska hinna 

med sig själv och försöka vara en bra förälder. Så överlag stressad över situationen att 

vara småbarnsförälder.”Intervjuperson 1, mamma 

 

Föräldrarna var stressade av de förväntningar  som de kände och det engagemang som 

krävdes av dem från skolverksamheten. Föräldrarna blev stressade av oron för att 

barnen inte skulle trivas på förskolan.  

  

”Skolan tycker jag är stressande för det krävs så mycket som förälder hela skoltiden, att 

man är engagerad och hjälper till med läxor och går på alla föräldramöten och 

mentorsamtal och sådär. Så det är en stress och det upplever jag att det verkar va mer 

nu än det var när jag var liten och gick i skolan.” Intervjuperson 2, mamma 

 

5.3 Krav 

De hade höga krav på föräldraskapet vilket ledde till prestationsångest med följd av att 

föräldrarna kände sig otillräckliga, då de hade svårt att hinna med att vara en god 

förälder samtidigt som de hade fullspäckade scheman. Krav på att hinna med alla 

hushållssysslor, egna intressen, barnens aktiviteter och att umgås med barnen. 

Föräldrarna ville erbjuda sina barn det bästa samtidigt som de sökte perfektion i sitt liv 

med orimliga krav. Krav som påverkade dem negativt och ledde till att de blev mycket 

självkritiska, vilket ledde till ökad stress. De upplevde att det var svårt att hitta en balans 

mellan arbete, egen tid och familjeliv. 

 

”Ja det är man väl hela tiden tänkte jag säga, man vill ju göra så bra som möjligt så att 

dem ska få så bra förutsättningar som möjligt, och må bra och utvecklas bra och man 

känner väl aldrig att man räcker till riktigt.” Intervjuperson 2, mamma 

 

”Ja jag tror att jag haft väldigt höga krav, har haft? Jag har väl fortfarande höga krav 

på mig själv men om man ska backa då från småbarnsåldern så ja man vill ju vara både 

perfekt mamma, maka och arbetskamrat. Och sen vart det ju väldigt besvärligt då 

dottern inte mådde bra med väldigt höga krav på mig själv och så är det lätt att stressa 

upp när man mår dåligt och kanske inte blir en såndär bra förälder som man egentligen 

vill vara.” Intervjuperson 1, mamma 

 

”Ja det har man väl gjort ibland. Ibland, ja det har väl, nu kom jag väl på att vissa 

perioder i skolarbete där man känner att man inte räcker till. Det är svårt att faktiskt 

hjälpa dem med läxorna redan när de går i högstadiet. Så är det. Upp till 5-6an går det 

men sen är det ju liksom, det är ju annat nu än när vi gick och de räknar ut på ett annat 

sätt än det vi gjorde. Och då kan man känna att, det är ju sant faktiskt, det är svårt och 
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hjälpa dom med läxorna och det kan vara svårt att motivera dem att göra läxor också. 

Hur det har visat sig, ja det vet jag faktiskt inte, man har väll känt sig otillräcklig då.” 

Intervjuperson 3, pappa 

 

5.4 Kontroll 

Föräldrarna hade både tappat och saknat kontrollen ibland. De kände kontrollförlust vid 

stressade situationer och förlorade då kontrollen över hur de skulle hantera situationen, 

vilket resulterade i bland annat konflikter mellan förälder och barn. När föräldrarna 

hade förväntningar på barnen som de inte hade uppfyllt uppkom en saknad av kontroll. 

De ansåg att med föräldraskapet kommer automatiskt en kontrollförlust då de inte kan 

vara själva om att bestämma över barnets uppfostran när de börjar på dagis och någon 

annan ska vara med och fostra. Under spädbarnstiden kände föräldrarna främst en 

saknad av kontroll vid sömnbrist, situationer då barnet var ledsen och inte gick att 

trösta, då planeringen måste ändras om på grund av barnets dygnsrytm eller om det blev 

sjuk. Vid kontrollförlust ansåg föräldrarna att det bästa sättet att återfå kontrollen var att 

ta situationen som den kom och ta några djupa andetag för att bli lugn och sansad.  

 

”Ja jag tror att alla föräldrar har nog tappat kontrollen någon gång och jag har nog 

tappat den många gånger. Den kanske blir ännu mer påtaglig när man har så höga 

krav på sig själv. Man ska vara så duktig på alla sätt och vis. Såklart i stressade 

situationer när man har haft bråttomt, hämtat på dagis också in i affären, skynda sig 

hem och små griniga barn så blir man ju väldigt arg ibland. Men då är det bara att 

räkna till tio och bita ihop och tänka att här måste man uppträda som en förebild för 

sina barn.” Intervjuperson 1, mamma 

 

”När han har lovat saker, att nu ska jag städa rummet och så tar man för givet också 

kommer man ut också har han inte gjort det, också blir det en diskussion och då tappar 

man kontrollen och blir skitarg till slut.” Intervjuperson 4, pappa 

 

”gör du inte det här så blir det den här konsekvensen och när det inte har bitit då har 

man ju saknat kontrollen fram och tillbaka tills man hittat någonting annat. En annan 

väg att lösa problemet så man får kontroll igen. Och eh mitt sätt att hantera kontroll är 

ju att vara väldigt auktoritär. Väldigt auktoritär när jag säger nu gäller det och, vilket 

har lett till att man ibland har, ja man har varit envåldshärskare vet du, vilket liksom 

inte har varit tanken.” Intervjuperson 4, pappa 

 

5.5 Uppfostran 

Föräldrarnas val av påståenden på hur de vill uppfostra sina barn tyder på en auktoritativ 

fostransstil, där de upprepar att det framförallt är viktigt med respekt och att lyssna på 

varandra.  

 

”De två sista påståendena, att man lyssnar, att jag lyssnar på mina barns känslor och 

synpunkter och kan förhandla och att både föräldrar och barn ska visa respekt 

gentemot varandra. Det är väl så som jag själv har blivit uppfostrad och som jag har 
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försökt och uppfostrat mina barn. Därför att ja respekt är ju väldigt viktigt åt båda håll, 

från att dom är liten och hela livet och att man kan lyssna på varandra och visa känslor 

och förhandla.”Intervjuperson 2, mamma 

 

”Det är de där två sista som jag tycker stämmer på mitt sätt att uppfostra. Ja för att 

barn är ju också individer och man måste ju respektera deras vilja och känslor också. 

Sen har dem ju kanske inte alltid erfarenhet att veta vad som är bäst. Men det kan man 

ju som sagt prata om och förhandla om i så fall. Och kan inte jag visa mina bran 

respekt så kan jag ju inte lära dem att visa mig respekt heller så att det är väll lite ge 

och ta hela tiden.” Intervjuperson 4, pappa 

 

6. Diskussion 

Nedan kommer resultatet och metoden diskuteras samt styrkas och kopplas till litteratur 

inom området. Om inget annat anges så är det föräldrarna i denna studie som det 

handlar om. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att ta reda på hur föräldrar upplevde sitt föräldraskap fram tills barnet 

fyllde 18 år. Frågeställningarna för att få svar på syftet var; vad för typer av stöd har de 

fått?, upplevde de stress?,  har de haft höga krav på sitt föräldraskap under barnets 

uppväxt fram tills det fyllde 18 år?  

 

Resultatet visade att föräldrarna hade höga krav på sitt föräldraskap med en känsla av 

otillräcklighet då de ville vara bra förebilder för sina barn/ ungdomar. Parallellt ville de 

hinna med arbete, vardagssysslor i hemmet, fritidsintressen och barnens/ungdomars 

aktiviteter. Detta kan kopplas till det Gars (2002) skrev att det var svårt att hinna med 

både arbete och barnens behov. I dagens samhälle är det höga krav på att vara en bra 

förebild för barnen/ ungdomarna, en bra medborgare och samtidigt hinna med arbete 

och egna fritidsintressen (ibid.). Föräldrarna fick prestationsångest av att de försökte 

hinna med mer än vad de klarade av och ställde orimliga krav på att vara perfekt vilket 

kan leda till psykisk ohälsa. 

 Föräldrar har ett stort ansvar med flera krav och förväntningar från barnen/ 

ungdomarna, andra familjemedlemmar och samhället (Deater- Deckard, 2004). 

Familjernas vardagsliv påverkas mycket av samhällets normer och moraliska 

uppfattningar om hur föräldraskapet ska fungera (ibid.) När föräldrar försöker anpassa 

sig efter de krav och förväntningar som ställs på dem kan det leda till stress (Deater- 

Deckard, 2004).  Stress kan påverka både föräldrar och barn/ ungdomar negativt och det 

är därför viktigt att studera vad som orsakar stress hos föräldrar (ibid.).  Föräldrar som 

är utsatta för stress under en längre period upplever ofta negativa känslor, som i sin tur 

påverkar deras psykiska hälsa och relationen till barnen/ ungdomarna negativt 

(Anthony, Anthony, Glanville, Naiman, Waanders, & Shaffer, 2005). Stress kan leda till 

en auktoritär fostransstil (Woolfson & Grant, 2006). Stress hos föräldrarna kan stressa 

barnen/ ungdomarna vilket ökar risken för beteendeproblem hos barnen/ ungdomarna 

(Theorell, 2012). Föräldrarna i denna studie kände sig stressade av att hela tiden behöva 
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vara engagerade i barnens/ ungdomarnas skolverksamhet. Stress uppstår av att försöka 

hitta balansen mellan familjelivet och arbetet (Bäck- Wiklund & Bergsten,1997). Stress 

leder vanligen till konfliker mellan föräldrarna angående ansvar, barnuppfostran, 

uppdelning av hushållssysslor och ekonomi. Samhället kräver ett individuellt oberoende 

samtidigt som det finns ett beroende i parförhållande och föräldraskap vilket kan orsaka 

konflikter i familjen. Vid återkommande konflikter kan det skada familjerelationen och 

skapa psykisk ohälsa hos föräldrarna och barnen/ ungdomarna (ibid.).  Det framgick av 

studien att sättet föräldrarna hanterade stress och krav utifrån har påverkat deras 

föräldraskap. 

 

Föräldrarna söker det mesta stödet i sitt föräldraskap från sina närstående men saknar 

vid behov stöd från olika centrala verksamheter som arbetar med förebyggande 

föräldrastödsinsatser i samhället. Detta var genomgående från barnets födsel fram tills 

det fyllde 18 år, men de upplevde ett minskat stöd från främst verksamheter som arbetar 

med familjestöd när barnet blev äldre. Föräldrastöd i samhället anges vara ”ett brett 

utbud av insatser som föräldrar erbjuds ta del av och som syftar till att främja barns 

hälsa och psykosociala utveckling” (SOU 2008:131, s.45). Föräldrastödet som 

verksamheter erbjuder i samhället anses därför vara ett viktigt stöd för föräldraskapet. 

Stödet bör därför utvecklas och belysas ännu mer för att nå ut samt kunna stötta och 

hjälpa alla föräldrar i landet.  

 

Då föräldrarna främst sökte stöd från närstående anser författaren att samhällets 

verksamheter som arbetar med föräldrastöd bör samarbeta med föräldrar och deras 

närstående, för att få ett utvecklat föräldrastöd. Ett stöd utformat efter föräldrars egna 

önskemål där de kan vara med och utforma stödets innehåll samt utbyta erfarenheter 

med andra och då känna ett socialt stöd. Socialt stöd innebär en samvaro mellan 

individer som anförtror sig till och stöttar varandra (Kowalski och Westen, 2005). Ett 

bra socialt stöd förbättrar hälsan samt minskar risken för sjukdom och stress (House, 

1981). Dett finns fyra huvudkategorier av socialt stöd. Dessa fyra är emotionellt stöd 

vilket kommer från familj och vänner, uppskattning som kommer från familj, vänner, 

arbetskamrater och samhällsresurser, informativt stöd som kommer från hjälpande råd 

eller förslag för att hjälpa personen att hantera sina personliga krav. Instrumentellt stöd 

vilket innebär stöd i form av pengar,tid eller gåvor (ibid). Föräldrarna kände ett stöd av 

att samtala med vänner som hade barn/ ungdomar i samma ålder. De fick där en känsla 

av gemenskap då de kunde utbyta tankar, erfarenheter och ideer med varandra. De 

kunde känna igen sig i varandras liknande upplevelser av föräldraskapet och på så vis 

känna ett samspel och att de inte var ensam.  

 

Föräldrarna var eniga om hur de ville uppfostra sina barn/ ungdomar men kände att det 

inte var så lätt alla gånger. Enligt Cooley (1981) var det en utmaning för föräldrar att 

uppfostra sina barn/ ungdomar rätt eftersom samhället också påverkar och uppfostar 

barnen/ ungdomarna. Föräldrarna ansåg att det var viktigt att de lyssnade på sina barn/ 

ungdomar och att de kunde samarbeta och resonera med barnen/ ungdomarna samt 

respektera varandra. Samtidigt ville föräldrarna ställa krav och ha tydliga regler men var 
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fortfarande till viss del öppen för förhandling. Med detta sätt att uppfostra har 

föräldrarna en auktoritativ fostransstil (Thornberg, 2013).  En auktoritativ fotsransstil 

har visat sig ge en positiv effekt, med trevligare barn/ ungdomar som tar bättre socialt 

ansvar och mår psykiskt bättre, har bättre självförtroende och självkontroll (ibid.). Med 

ett bra stöd är det lättare för föräldrarna att behålla kontrollen och kan då hantera de 

yttre kraven som ställs lättare och det minskar risken för att de ska bli stressade. Detta 

leder till att föräldrarna blir lugnare och tryggare i sin föräldraroll och kan då lättare 

uppfostra sina barn/ ungdomar på ett bättre sätt. Detta kan relateras till krav-kontroll-

stöd modellen (Theorell, 2012). Föräldrar som kan behålla kontrollen har oftare lättare 

att ha kontroll (föräldrakontroll)  över sina barn/ ungdomar (Gecas, 2000). Föräldrar 

med en bra relation till och ett bra samspel med sina barn/ ungdomar, har bättre kontroll 

på var deras barn/ ungdomar befinner sig, vilka de umgås med samt vad de gör. Det 

minskar risken för att de umgås med vänner som har ett negativt beteende.  Föräldrar 

med hög föräldrakontroll kan därför förhindra att deras barn/ ungdomar hamnar i 

brottslighet och andra riskbeteenden. Föräldrakontroll redan från småbarnsåldern  samt 

under tonårstiden har en grundläggande betydelse, för att lära barnen/ ungdomarna 

samhällets regler och normer och på så vis minska risken för att de hamnar i något 

beteendeproblem (ibid.). 

 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats användes i denna studie och data samlades in via semistrukturerade 

intervjuer. Detta för att syftet var att ta reda på hur föräldrar upplevde sitt föräldraskap 

under barnets första 18 år. Semistrukturerade intervjuer valdes för att respondenterna 

skulle kunna svara mer berättande om sina upplevelser av sitt föräldraskap. Hade 

däremot en kvantitav ansats med enkäter använts hade studien kunnat utförts på en 

större urvalsgrupp och på så vis blivit mer generaliserbar (Ejlertsson, 2005). Det hade 

varit lättare för respondenterna att svara på känsliga frågor i en enkätundersökning 

istället för att behöva svara direkt till en annan person (ibid.). En större enkätstudie hade 

varit lättare att generalisera samtidigt kan en intervjustudie vara ett förarbete för en bra 

kvantitativ studie. 

 

Resultatet tolkades utifrån ett fenomenologiskt perspektiv vilket innebär att författaren 

ska tolka respondenternas svar utan föutfattade meningar om det studerande ämnet. Det 

för att få en mer sanningsenlig bild av informanternas upplevelser (Willig, 2013). Då 

forskaren själv är förälder med egna upplevelser kan det ha påverkat studien och styrt 

tolkningen i resultatet något.  

 

Urvalet till studien skedde med ett subjektivt urval med frivilliga respondenter via 

sociala medier vilket var positivt då de själva anmälde sig att delta i en studie. Antalet 

respondenter är däremot för få för att kunna spegla alla föräldrar i samhället och ge ett 

generaliserbart resultat. En annan svaghet är att det kan vara svårt att minnas 

upplevelser 18 år tillbaka och respondenterna kan därför ha förskönat sina svar till viss 

del.  Intervjuerna utfördes hemma hos respondenterna vilket skapade en lugn och 

avslappnad plats i en trygg hemmiljö. Däremot var några familjemedlemar hemma hos 
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två av respondenterna och någon kom hem mitt under intervjun, vilket kan ha varit 

stressande för respondenterna och påverkat så de tappade fokuset och svaret inte blev så 

djupgående. Det är viktigt med med en tyst och lugn miljö så respondenterna känner sig 

lugn och trygg och har möjlighet att tala till punkt för att få så bra svar som möjligt 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

7. Slutsats och fortsatt forskning 

Föräldrarna i denna studie uppgav att de haft mest stöd av sin partner, 

familjemedlemmar och vänner. Däremot uppgav de ett saknat eller bristande stöd från 

verksamheter som arbetar med barn- och föräldrastöd i samhället. De upplevde det 

stressigt att vara förälder dels på grund av tidsbrist och känslan av otillräcklighet. 

Föräldrarna upplevde höga krav i form av de förväntningar de hade från sina barn/ 

ungdomar, andra familjemedlemmar och samhället, på hur de skulle vara en 

engagerande förälder.  Fortsatt forskning kan vara att utföra en bredare kvalitativ studie 

med liknande intervjufrågor som denna, men på ett större urval. Detta för att få ett bra 

underlag till att vidare undersöka behovet av ett utvecklat och utökat föräldrastöd i 

samhället. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor, spelas ej in: 

Ålder: 

Kön: 

Antal barn: 

 

Inspelning börjar 

Stöd: 

Berätta om det stöd du har fått i ditt föräldraskap under de olika tidsperioderna? Ge 

exempel och beskriv dem. 

1-6år (Förskola) 

7-9år (Lågstadiet) 

10-12år (Mellanstadiet) 

13-15 år (Högstadiet) 

16-18år (Gymnasiet) 

Har stödet skiljt sig åt mellan de olika åldersperioderna? I så fall på vilket sätt? 

Har du saknat någon typ av stöd? Ge i så fall exempel på när, vilken typ av stöd och 

under vilken åldersperiod? 

 

Stress: 

Har du upplevt dig stressad i ditt föräldraskap?  

När har det i så fall varit? Ge exempel på stressande situationer och gärna kopplat till de 

olika åldersperioderna.  

Har stöd hjälpt dig i stressade situationer? I så fall på vilket sätt och vilken typ av stöd 

har hjälpt? Berätta gärna kopplat till de olika åldersperioderna. 

 

Krav: 

Har du som förälder upplevt höga krav på dig själv? I så fall ge exempel på när du har 

känt av det, hur har det visat sig och hur har du känt dig? 

Har stöd hjälpt dig i kravfyllda situationer? I så fall på vilket sätt och vilken typ av stöd 

har hjälpt? 
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Kontroll: 

Har du som förälder känt att du har ”tappat”/saknat kontrollen någon gång? I så fall ge 

exempel på situationer där du har upplevt kontrollförlust. 

Berätta hur du gick tillväga för att återfå kontrollen? 

 

Uppfostran: 

Med vilka 2 påståenden kan du känna igen dig själv som förälder och ditt sätt att 

uppfostra?  

"Jag är oengagerad och oinvolverad i mina barns liv" 

"Barn ska lyda sina föräldrar utan att säga emot" 

"De regler som föräldrar sätter upp är inte förhandlingsbara" 

"Barn får göra som de vill och fatta egna beslut" 

"Jag accepterar i hög grad mina barns impulsiva och aggressiva beteenden" 

"Jag lyssnar på mina barns känslor och synpunkter och är öppen för viss förhandling" 

"Både föräldrar och barn ska visa respekt gentemot varandra" 

Berätta varför just dina valda två påståenden passar dig och ditt sätt att se på 

uppfostran? 

 

Övrigt: 

Är det något mer som du vill berätta som du upplever är viktigt för den här studien och 

för din egen skull? 
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Bilaga 2: Missivbrev 

Mitt namn är Regina Krantz och jag studerar Hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle. Jag skriver min C-uppsats i Folkhälsovetenskap under våren 2017 

och den kommer att handla om föräldraskapets utmaningar. Syftet med studien är att ta 

reda på föräldrars upplevelser av sitt föräldraskap fram tills att barnet fyllt 18 år.  Jag är 

tacksam att du vill delta och bidra med dina upplevelser av ditt föräldraskap. 

Insamlingen av information kring ämnet kommer att samlas in via intervjuer. 

Intervjuerna kommer att spelas in på diktafon men dina svar kommer enbart användas i 

denna studies syfte och sedan raderas. Din medverkan kommer att vara frivillig och du 

kan när som helst under intervjun avbryta ditt deltagande. Intervjun kommer att vara 

anonym under hela studien och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Vid 

frågor eller ytterligare information angående studien kontakta mig via telefon eller mail. 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

Regina Krantz 

Mobil:0730893414 

Mail: gina__89@hotmail.com 

Hälsopedagogiska Programmet 

 

Handledare: 

Maria Savela 

Mail: maasaa@hig.se 
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