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Abstrakt 

Det är inte lätt att vara förälder i dagens samhälle eftersom föräldraskapet kräver mycket an-

svar. Uppsatsens frågeställning syftar till föräldraskap och barnuppfostran i det senmoderna 

samhället. Studien är gjord med den hermeneutiska metoden där grunderna bygger på att för-

söka förstå det tänkta fenomenet. Studiens teoretiska och begreppsliga ramverk är byggt på 

Giddens teorier om senmodernitet, risk, intimitet, släktskap och föräldraskap samt olika typer 

av föräldraskap och globalisering. Resultatet består av olika viktiga teman. I den preliminära 

tolkningen var de olika teman barnföräldrarelationen, barnuppfostran och föräldraskap som 

vidare utvecklades till ansvar och barndom i den fördjupade tolkningen. Dessa teman utveck-

lades genom teorierna och kopplingarna till studiens syfte och frågeställning för att uppnå 

resultatet. I resultatet framkommer de olika upplevelserna av föräldraskap i det senmoderna 

samhället. Respondenterna knöt an senmodernitet och den snabba utvecklingen med teknolo-

gi. Det visade sig att utvecklingen ansågs vara mer riskfylld med fler nackdelar än fördelar 

som respondenterna associerade med den teknologiska utvecklingen. Resultatet visade även 

att relationen mellan barn och föräldrar idag upplevs vara starkare tack vare bra kommunika-

tion. Därför använder sig föräldrarna av de enklaste metoderna vilka är kommunikation och 

gränssättning.  

 

Nyckelord: Föräldraskap, barnuppfostran, senmodernitet och risk.  
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1. Inledning  

Tanken med denna studie är att utgå ifrån fenomenet föräldraskap och upplevelser av att vara 

föräldrar i relation till barn i det senmoderna samhället. Fenomenet har valts av flera olika 

anledningar, bland annat då det är ett stort ansvar att vara förälder samt att föräldraskapet på-

verkas av händelser i omgivningen.    

Al- Baldawi (1998) skrev en artikel om hur familjen och relationerna inom och utanför famil-

jen förändras i samband med olika situationer. Al- Baldawi (1998) skrev även om hur föräld-

rar försöker strukturera familjen. Han menar att familjen har existerat som en enhet genom 

historien och att familjen har haft en viktig roll för både individen och samhället. Vidare me-

nar Al- Baldawi (1998) att man inom familjesystemteori anser att relationerna inom en familj 

bygger på interna relationer mellan medlemmarna. Familjens sätt att organisera sina relationer 

kallas för familjestruktur och denna är viktig då den består av olika subsystem. Dessa subsy-

stem kan vara barn, syskon och föräldrar. Familjen i sig tillhör ofta andra subsystem som 

släkten, landet man tillhör samt hur man lever. Relationer mellan olika familjer grundar ett 

system av externa relationer som beskriver familjens position i samhället. Han menar även att 

barnen påverkas av förändringar som sker i samhället, till exempel genom skolan. Dessa för-

ändringar som barnen sedan tar med sig hem är ett hot för maktutövningen som föräldrarna 

håller. Vidare skriver Al- Baldawi (1998) att ju äldre barnen blir desto klarare blir deras pro-

blem då de mer och mer påverkas av sin egen integration i samhället. De externa relationerna 

visar även hur familjer kan organisera sina relationer för att uppnå stabilitet och jämvikt inom 

familjen (Al- Baldawi 1998).   

Dagens föräldraskap påverkas mycket av omgivningen och det ställs höga förväntningar på 

föräldrar. Senmoderniteten har inte bara förändrat individen, den har även förändrat indivi-

dens bild av barnuppfostran förr i tiden jämfört med dagens barn. Giddens (1997) menar att 

individen tvingas bilda sig en livsstil på grund av att traditionerna börjar mista sitt grepp samt 

att det sker ett dialektiskt samspel mellan det lokala och det globala som ökar individens val. 

Individen måste begränsa sina val genom att skapa sig en livsstil för att kunna göra valen lät-

tare (Giddens 1997:13). Enligt Giddens (1995) hade föräldrarna förr i tiden mer kontroll över 

sina barn och relationer inom familjen var starkare (Giddens 1995:90–92). Mot denna bak-

grund är jag intresserad att söka förstå hur ett antal individer upplever sin roll som förälder 

och vad det innebär att ha barn i dagens samhälle samt en förståelse för de förändringar som 

har skett gällande barnuppfostran. 

2. Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att förstå och beskriva fenomenet föräldraskap i ljuset av Giddens per-

spektiv, alltså att förstå livet med barn i samband med samhällsförändringar relaterade till 

relationer samt föräldrarollen. Detta med hjälp av dessa frågor  

· Hur beskrivs och upplevs relationen mellan barnen och föräldrarna idag?  

· Hur upplevs föräldrarollen idag samt hur beskrivs påverkan av omgivningen i familje-

livet? 
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3. Disposition 

I avsnittet tidigare forskning redogörs för dessa forskningar: föräldraskap och omgivningen, 

förändringar i en familj, familjerelationer och ungdomar i det senmoderna samhället, föräldrar 

och teknologin, barns självförverkligande samt barn och online-risker. Avsnittet avslutas med 

en sammanfattning av forskningarna samt hur de kan kopplas till min studie samt studiens 

position på forskningsfältet.  I den teoretiska och begreppsliga referensramen ges en inblick i 

senmodernitetens utveckling genom Giddens (1995, 1996, 1997). Begrepp som tas upp är: 

senmodernitet, risk, intimitet samt relationer och föräldraskap och globalisering. De olika 

begreppen kommer att förklara förändringar och förskjutningar som finns och funnits i sam-

hället. Sedan följer metoddelen där den hermeneutiska metoden och dess grundtankar presen-

teras. Vidare beskrivs metodens olika aspekter, så som datainsamling som förklarar hur mate-

rial samlats in under uppsatsens gång via öppna intervjuer med hjälp av narrativa frågor om 

familjelivet i det senmoderna samhället. Vidare redogörs för urval och de etiska övervägan-

dena. Därefter beskriver uppsatsen min egen förförståelse för att ge läsaren en bild om hur 

min uppfattning gällande familjer samt barnuppfostran ser ut. Under analysförfarande redo-

görs det för hur arbetet gått till samt arbetet bakom analysdelen.  

Under resultat presenteras olika teman där det empiriska materialet tolkas i tre steg.  Det för-

sta är den preliminära tolkningen där det ingår olika teman som: Barn-föräldrarelationer, 

Barnuppfostran, Senmodernitet och Utveckling. Vidare görs en fördjupad tolkning och de 

teman som följer är: Föräldraskap, Ansvar och Barndom. En huvudtolkning av de olika teman 

beskrivs. Sedan sammanfattas resultatet och diskussionsdelen och därefter följer avsnittet 

diskussion utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Diskussion utifrån teoretiska ut-

gångspunkter och teoretiska begrepp anknyts med studieresultatet. Därefter diskuteras resulta-

tet i relation till den tidigare forskningen och vidare diskuteras vad som kunde gått bättre samt 

kritiska punkter. I slutet ges förslag på vidare forskning och det som anses vara intressant att 

studera vidare.  

4. Tidigare forskning  

I sökandet av tidigare forskning blev det tidigt uppenbart att forskningen om föräldraskap inte 

är enkel. Forskning kring föräldraskap finns men inte specifikt om föräldraskap som helhet. 

De flesta avhandlingar handlar om att vara man, kvinna och att ha barn tillsammans eller att 

leva som ensamstående förälder det oftast upp specifika exempel om till exempel mammor 

som kämpar eller om ensamstående föräldrar. Under flertal försök att utkristallisera områden 

som varit mest frekventa för min studie har sökord som föräldraskap, att vara föräldrar, barn 

och föräldrarelationer, familjen och teknologi samt familjen idag använts. Sökvägarna har 

varit Sociological Abstracts och Google Scholar. De olika temana har valts ut efter forsknings 

innehåll och vad varje studie syftar på. Det som är gemensamt med dessa är att alla syftar till 

ett familjeliv och hur det är att vara föräldrar. Uppsatsens syfte handlar om föräldraskap som 

helhet och inte en speciell typ av föräldraskap. Vad man än har för sorts förhållande är man 

fortfarande förälder och därför är det mer rättvist att prata om alla typer av föräldrar. Söker 

man på ord som exempelvis ”föräldraskap” dyker det upp mycket specifikt om t.ex. ensam-

stående mammor.   
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4.1. Föräldraskap 

Idag krävs väldigt mycket av individen som förälder, såsom ansvar för barn och att kunna 

tillfredsställa sina barns behov Sidebotham (2001) skriver om hur föräldraskap kan upplevas 

och hur föräldrar blir påverkade av omgivningen. Studien har fokus på föräldrars förståelse 

för den kultur där dagens barn växer upp i, alltså kulturens påverkan på föräldraskap och dess 

möjliga effekter på barnen.  

Studien är baserad på grundad teori och därför har nya teman dykt upp efter analysarbetet. De 

nya temana rör föräldraskap och områden där föräldraskap kan gå fel. Denna fråga har ut-

vecklats genom att forskaren har skapat förståelse av olika litteratur gällande familj och för-

äldraskap. I resultatet framkommer det att kulturen ställer särskilda krav på föräldrar eftersom 

föräldrarna uppfattar deras roll som stressande på grund av att sociala strukturer och attityder 

inte värdesätter och stöder familjer och barn. De faktorer som påverkade föräldrarna och deras 

barn var påfrestningar som uppstår genom föräldrarnas egna uppfattningar om vad som för-

väntas av dem kulturellt och ekonomiskt. I denna studie framgår det också vilka konflikter 

som kan uppstå inom en familj mellan barn och föräldrar. Ett exempel är när en respondent 

berättar om sin dotter som bara är elva år och som vill ha frihet. Respondenten är dock orolig 

och anser att dottern är för ung för att få all frihet. Respondenterna tycker att barnens utveck-

ling begränsas på grund av att de inte kan låta sina barn gå utomhus för att leka i parken då de 

anser att parken inte är en säker plats. Anledningen till konflikter och oroskänslor berodde 

inte bara på att barnens utveckling begränsades utan också på de höga krav som ställs på för-

äldrar av barnen. Barnen vill vara som alla andra och påverkas av media och konsumtionen 

vilket i sin tur leder till konflikter mellan familjemedlemmarna. Sammanfattningsvis har fors-

karen kommit fram till att föräldrarna är de som drabbas mest på grund av de höga krav som 

ställs på dem. Kulturellt finns det förväntningar på hur man ska vara som förälder och man 

strävar efter att inte höja rösten och att alltid ha tålamod för att vara en bra förälder trots alla 

svårigheter samt alla påtryckningar från samhället (Sidebotham, Peter 2001). 

4.2. Familj och hushåll  

Denna studie har valts för att den ger läsaren en bild om hur det kan se ut i ett hushåll och hur 

en familj kan se ut. Eftersom min studie syftar till föräldraskap och relationer inom familjen 

så är denna forskning viktigt för att den ger läsaren en inblick om fenomenet.  

Keilman (1988) har gjort en studie om de senaste trenderna i en familj och i ett hushåll. Keil-

mans (1988) undersökning handlar om förändringar som ägt rum i europahushåll och familjer. 

Han menar att den traditionella familjen har blivit allt svagare samt att de olika levnadsförbe-

redelserna idag har större betydelse. Skilsmässa är idag mer accepterat än vad det var förr i 

tiden och likaså har antalet barn i familjer minskat vilket har lett till att familj storleken har 

minskat. Keilman (1988) menar att unga vuxna börjar lämna sina föräldrars hem i en tidig 

ålder och alla dessa förändringar beror på utveckling och att människorna idag är mer utveck-

lade samt har lyckats skapa sig en individuell livsstil. Människorna är mer förberedda nu än 

vad de tidigare varit och de strävar efter ett mer självständigt privat liv (Keilman 1988).  

Keilman (1988) menar att flera faktorer har haft betydelse för denna förändring. En anledning 

är att de äldre människorna haft en förbättrad hälsa och en förändrad ekonomisk struktur i 

allmänhet. Forskningen visar även att de typiska europeiska hushållen består av ett gift par 

med eller utan barn, eller en vuxen med eller utan barn. Vidare menar han att barnen påverkas 

av hur deras liv såg ut hemma när de flyttar hemifrån och detta gör att de får erfarenhet av att 
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ett äktenskap kan leda till skilsmässa. Det kan vara därför man hellre väljer att vara sambo 

eller skaffa sig en annan typ av förhållande och känner en oror inför att ingå i ett äktenskap 

(Keilman 1988). Studien bevisar att familjestorleken redan under 1900-talet började föränd-

ras. Redan då började familjer separeras och unga människor ville skapa sig ett självständigt 

liv. I slutet av 1900-talet blev det allt vanligare att flytta hemifrån i tidig ålder (Keilman 

1988). 

4.3. Relationer inom familjen  

Casas Et.al (2012) har gjort en studie kring att testa förhållandet mellan föräldrar och deras 

barns subjektiva välbefinnande.  Studien belyser föräldrarnas roll för sina barn och ungdomar 

samt deras betydelse i barnens liv (Casas Et.al (2012). Studien fick benämnas med Relationer 

inom familjen då den belyser hur familjemedlemmarna ser på relationerna samt vilka relatio-

ner som är betydelsefulla inom en familj.  

Studien tar upp föräldrars välbefinnande för barnen och är baserad på ett spanskt test av 266 

par och deras egna barn. Ytterligare tester gjordes år 2009 men då var urvalet istället 1250 

familjer. Resultatet visar att föräldrarnas välbefinnande är mycket svagt relaterat till barnen. 

När forskarna började jämföra enskilda domäner fick de däremot andra svar. Resultatet blev 

då att vissa områden var tämligen orelaterade med familjen och levnadsstandard visar också 

hög beroende inom några områden som t.ex. vänner, grupper man tillhör, skolan och arbetet. 

Forskarna menar att det finns skillnader i de olika områdena men att vänner är den enda livs-

domän där tillfredsställelsen inte minskar. Detta beror på att vänner är stödjande och mycket 

viktiga i sociala nätverk för barn och ungdomar mellan 12-16 år. Det sociala stödet är den 

mest betydande källan i familjerna, speciellt hos familjer med barn med medelhavs kultur. 

Resultatet visar även att föräldrarna verkar ha större inverkan på flickors välbefinnande än på 

pojkars och anledningen till detta är att pojkar uppmuntras att vara mer självständiga från fa-

miljen än flickor. Det är mindre sannolikt för pojkar att följa familjens livsstil och kriterier för 

utvärdering av tillfredställelse med livet samt livet som helhet. Forskningen visar även att 

många föräldrar tror att flickor är mer känsliga för vissa faror än pojkar och därför skyddas 

flickorna under sina föräldrars kontroll. Studien visar att vuxna eller föräldrar inte har det 

inflytande som de förväntar sig ha på sina barns liv (Casas Et.al 2011).   

Forskarna förstärker tanken om att ungdomar och kulturen är oberoende av vuxenkulturen. 

Studien visar att kommunikationen mellan generationerna inte är tillräcklig och att sådana 

reflektioner även kan tillämpas på det personliga (subjektiva) välbefinnandet som kan ha 

samband mellan föräldrar och barnen. Ett samband mellan föräldrar och barns totala välbefin-

nande är inte tillräckligt högt för att ge bevis på en enkel genetisk effekt (Casas Et.al 2011).  

4.4. Ungdomar och relationer  

Familjerelationer är viktiga och spelar stor roll för ungdomar idag. Wyn, Lantz, Harris (2012) 

skriver om hur relationer mellan ungdomar och deras familjer ser ut i det senmoderna samhäl-

let.   

Wyn, Lantz, Harris (2012)  har studerat familjerelationer och ungdomar i det senmoderna 

samhället. I denna forskning utgår de från en analys av ungdomar i Australien som är mellan 

15-18 år gamla. Studien belyser deras förståelse av ömsesidigt beroende inom familjen och att 

förstå innebörden för medborgerligt engagemang samt sociala samband i ungdomars vardag-

liga miljöer. En undersökning i Australien har visat att de unga inte flyttar hemifrån lika tidigt 
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nu som de gjorde förr och forskarna menar att denna förändring kan leda till att unga blir be-

roende av sina föräldrar när det gäller den ekonomiska biten samt ansvarstagandet (Wyn, 

Lantz, Harris 2012). Studien visar även centrala aspekter som har betydelse i familjeförhål-

landen för ungdomar. En aspekt är familjens relevans i det sociala sammanhanget (Wyn, 

Lantz, Harris 2012). 

 Den här studien talar om familjens roll för de unga därför kändes den relevant för min studie 

då den täcker det område som beskriver ungdomarnas upplevelser när det gäller att beskriva 

deras roll i familjen och samhället.   

4.5. Föräldrar & Teknologin  

Studien om föräldrar och teknologin syftar till att redogöra för  föräldrars användning av den 

teknologiska utrustningen samt hur barnens ålder påverkar föräldrarnas användning av denna 

utrustning i deras vardag.  

 Föräldrarnas användning av information och kommunikationsteknik för familjen är rubriken 

till den här studien. Studien är gjord i USA och syftar till att undersöka föräldrarnas använd-

ning av ICT (information, Communications technology), exempelvis sms, e-post, sociala nät-

verk samt Skype och kommunikationssätten användes beroende på barnens ålder. Resultatet 

visar nämligen att barnens ålder spelar stor roll för vad som används och påverkar även rela-

tionella skillnader i familjesystemet. Användningen av ICT ökade i samband med barnens 

ålder på grund av att dessa föräldrar var i större behov av att hålla kontakten och att ha koll på 

sina tonåringar. ICT hjälper familjer att samverka och bevara familjeband. Det är viktigt med 

informationsutbyte då det bidrar till känslor av styrka och närhet i familjen. Forskarna menar 

att ICT hjälper familjer att hålla kontakten och ansluter långa sträckor utan att kosta mycket 

pengar. Mycket i den här studien tyder på att föräldrarna försöker att hålla koll på sina barn 

och att de vill vara med i deras utveckling. Därför väljer de kommunikationssätt beroende på 

barnens ålder. Detta för att kunna stärka det sociala nätverket och samtidigt kunna övervaka 

sina barn överallt. Genom att välja ICT kommunikation hjälper det inte bara barnen och deras 

föräldrar, utan det är ett bra sätt att hålla kontakten med nära och kära då man kan utbyta fa-

miljens fotografier m.m. (Rudia Et. Al 2014). 

Denna studie valdes för att den visar hur mycket familjen påverkas av de teknologiska utrust-

ningarna. Studien visar hur långt utvecklingen har kommit på grund av att föräldrarna alltid är 

i behov av att övervaka sina barn samt blir beroende av teknologin för att kunna hålla kontak-

ten. 

4.6. Barns självförverkligande  

Som det nämndes ovan så påverkas vi alla, stora som små, av globaliseringen. Vi gör olika 

val i livet hela tiden. Ibland gör vi också val för våra barn men detta har förändrats med tiden. 

Den här studien heter ”Barn och online-risker” då den visar vad dagens föräldrar kan förvänta 

sig. Prout (2000)  har gjort en studie om barnens deltagande, kontroll och självförverkligande 

i Brittisk senmodernitet (Prout 2000).  

Denna studie har fokus på barnens självförverkligande i det senmoderna samhället och har 

genomförts i Storbritannien. Prout (2000) menar att självförverkligande är ett grundbegrepp i 

senmoderniteten. Han menar att världen blir allt mer rationell och att människorna börjar tän-

ka logiskt. Detta gör det lättare att forma sitt eget liv genom självmedvetenhet och kreativitet. 
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Det är spänningen mellan självförverkligande och kontrollen som alltid har varit en del av 

senmoderniteten. För att lyckas förverkliga sig själv behöver individen tänka att hon är unik. 

Samtidigt behövs det individualisering som uppkommer genom konsumtion. Prout (2000) 

menar att konsumtion sägs vara orsaken bakom identitetsskapande och familjeformer. Han 

menar även att konsumtionen har gjort att ojämlikheten har ökat, i detta fall i Storbritannien. 

Det blir stora skillnader mellan barnen och deras självförverkligande eftersom familjer med 

sämre ekonomiska förhållanden inte har så många val och detta leder i sin tur till att klyftan 

ökar mellan dem som har förmåga att forma sina liv och de som inte har det. Då blir konsum-

tionen viktigt för barnens deltagande i samhället eftersom de som inte har råd inte kan delta i 

dagens konsumtionsmönster. Prout (2000) anser att detta påverkar barnens identitet och deras 

sociala relationer med andra barn (Prout 2000).  

Prout (2000)  kommer fram till att barnen i Storbritannien behöver göra sin röst hörd genom 

att bli engagerade i olika seriösa dialoger. Han menar att barn måste lära sig hur styrningen 

och självförverkligande utgörs och spelar in. Vidare menar han att barn i det senmoderna 

samhället inte längre är styrda av vuxna, utan att barnen idag är mer erkända och att individu-

aliseringen fortsätter när barnen blir mer aktiva och börjar tolka och samproducera i sitt eget 

liv samt samhället som de är en del av. Det som menas här är att barnen är som ett tecken för 

samhället för att visa på modernitetens gränser (Prout 2000). 

Den här studien visar vad föräldrarna kan förvänta sig då den visar hur barnen vill styra sitt 

liv och hur svårt det blir för föräldrar att kontrollera sina barn i dagens samhälle. Föräldrarna 

har då mer ansvar för att göra sina barn likvärdiga med andra barn (Prout 2000). Det är även 

intressant att se detta genom föräldrarnas perspektiv och deras syn på barnens likvärdighet 

med andra. 

4.7. Barn och online-risker  

Barn har alltid risker runt omkring sig men det finns olika typer av risker. Allt kan uppfattas 

som en risk för barnen i föräldrars ögon men då pratar vi om barn i yngre åldrar. Den här stu-

dien belyser online-risker, alltså risker som drabbar barnen när de använder teknologisk ut-

rustning som exempelvis internet (Staksrud & Livingstone 2009).  

Staksrud & Livingstone (2009) har gjort en undersökning om ”information, Communication 

& society, Children and online risks”. Den behandlar ämnet risker som uppkommer i sam-

band med internet och det som forskarna kallar för ”online-risk”. Det har gjorts enkätunder-

sökningar bland barn och ungdomar och forskarna menar att de europeiska resultaten har visat 

att föräldrar, särskilt i nordeuropeiska länder med hög internettillgång, tänker negativt om 

internetanvändning på grund av att de anser det finnas en risk med barnens internetanvänd-

ning för dem som har stor tillgång till det. Forskarna har också gjort en jämförelse av repre-

sentativa enkäter bland barn i tre olika länder: Norge, Storbritannien samt Irland. De fann att 

de flesta barn ansåg internet som något positivt eftersom det gav dem möjlighet att söka hjälp 

från vänner. Studien visar att barns förmåga att klara av online-risker varierar beroende på 

vilken typ av risk, kultur, kön och ålder det gäller. Det är mest flickor som berättar för sina 

föräldrar om vad de ser och möter på nätet medan pojkar kan tolka risker som något häftigt 

när de är med sina kompisar (Staksrud & Livingstone 2009).  

Slutligen kommer forskarna fram till att individen behöver risker i livet för att utvecklas men 

att föräldrarna behöver ha förståelse för barnens uppfattningar om online-riskerna och vilka 

strategier det finns för att hantera dessa. Staksrud & Livingstone (2009) anser att risker kan 
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vara allt från våld, pornografi och mobbning på nätet och de menar att allt detta påverkar bar-

nen. Det hoppfulla är att bilder och meddelanden kan tas bort och glömmas och här menar 

forskarna att det är ett tecken på att meddelanden både kan vara passiva eftersom de går att 

radera och ignoreras, och aktiva genom att barn berättar för någon vuxen eller vän om det de 

ser eller hör (Staksrud & Livingstone 2009).  

Denna forskning valdes eftersom den belyser vad teknologin kan medföra. Vilka risker finns 

det med den teknologiska utrustningen? Finns det risker eller är det kanske bara möjligheter 

för barnen? Denna forskning handlar om risker och hur man som föräldrar kan hantera sådana 

situationer. Forskningen beskriver också hur barnen kan utvecklas och hur de kan lära sig 

mycket på egen hand genom att söka och stöta på risker för att bli medvetna om det som finns 

utanför deras hem (Staksrud & Livingstone 2009).  

4.8. Sammanfattning av tidigare forskning  

Det var svårt att hitta tidigare forskning som tog sig an begreppsparet föräldraskap och barn-

uppfostran. Därför har forskning som gjorts i andra länder som Storbritannien, Norge, Irland 

och USA belysts. Det finns forskning där Sverige är med i en undersökning av barn och ung-

domar som är utförd av professor A. Prout (2000). Forskningen valdes för att Prout (2000) 

skriver om barndom och barnens relation till samhället. Den belyser senmoderniteten och vad 

föräldrar ska förvänta sig av sina barn idet senmoderna samhället. Han är författare och skri-

ver böcker om barn och barndom. I avsnittet tidigare forskning valdes Prout (2000) artikel om 

föräldrar och deras strävan efter att ge sina barn samma rättigheter som alla andra.  

Första temat i  den tidigare forskningen visar hur det är att vara föräldrar och vilka krav som 

ställs på föräldrar. Vidare får vi en bild om hur hushållen ser ut och har förändrats genom ti-

der. Även relationerna i en familj och föräldrars välbefinnande för barn och ungdomar be-

skrivs. Den första delen handlar om vilka krav det ställs på individen som förälder vidare be-

handlas ämnet föräldraskap och teknologin där vi får reda på hur föräldrarna tänker kring tek-

nologin.  

Den sista delen av tidigare forskningen handlar om hur barnen har påverkats i det senmoderna 

samhället och visar att barn vill vara mer självständiga samt förverkliga sig själva och detta 

medför att det inte är lätt att vara föräldrar idag. Barn förstår mer och vill vara jämlika med 

andra barn i deras omgivning. Det ställs högre krav på vuxna som föräldrar eftersom de måste 

se till att barnen har det bra i jämförelse med andra. Prout skriver om konsumtionen och dess 

påverkan på barnens självförverkligande och menar att klyftan mellan de olika samhällsklas-

serna ökar när alla inte kan delta i konsumtionen. Den sista forskningen som sammanbinder 

det hela handlar om risker som uppkommer i samband med senmoderniteten och globalise-

ringen. Staksrud & Livingstone (2009) skriver om online-risker och risker med all den teknis-

ka utrustningen och om hur barnen kan möta olika risker via nätet. Forskarna hävdar att bar-

nen behöver risker för att utvecklas och för att kunna hantera olika situationer.  

Sammanfattningsvis är det gemensamma i samtliga tidigare forskningar det senmoderna sam-

hällets påverkan på föräldraskap och barn. I den tidigare forskningen framkommer det även 

att senmoderniteten och den snabba utvecklingen gör att stora som små påverkas. Familjer 

splittras på grund av avstånd och ekonomiska skäl samt på grund av alla krav som kulturen 

och samhället ställer på individer som föräldrar. Idag anses internet och den teknologiska ut-

vecklingen som en möjlig risk. Individen tror sig ha kontroll över sitt liv och sina barn men en 

del resultatet i den tidigare forskningen som tagits fram  pekar på att det inte alltid stämmer.  
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Majoriteten av den tidigare forskningen som jag har tagit upp har fokuserat på familj som 

helhet eller barnen och ungdomar. Studien syftar till att få del av hur föräldrarna upplever 

deras roll samt omgivningens påverkan i familjelivet. Den tidigare forskningen har mera fo-

kus på specifika områden inom familjen som t.ex. barn och online risker och ungdomarnas 

relationer till sina föräldrar m.m. Jag anser att min uppsats bidrar med en mer omfattande och 

ingående bild av hur föräldrarna upplever omgivningens påverkan på deras roll samt relatio-

ner mellan föräldrarna och barnen. Uppsatsen ger oss en bild om hur svenska föräldrar i Sve-

rige upplever deras relationer samt hur de påverkas av omgivningen. Eftersom det inte fanns 

en så många studier om just föräldraskap i Sverige så anser jag att min uppsats täcker en lucka 

om hur föräldralivet ser ut i just Sverige. 

5. Teoretisk och begreppslig referensram 

I följande del av studien redogörs för de teoretiska analytiska begrepp som kommer att an-

vändas i analysdelen. Anthony Gaddens (1995,1996 och 1997) används för att förklara de 

olika teoretiska begreppen som har valts. Jag kommer därför att använda senmoderna och 

högmodernitet som synonymer även om jag är medveten om att begreppet senmodernitet an-

vänds för att sätta ord på en tid då en rad olika fenomen i samhället har dykt upp och påverkar 

hur människor lever idag. Giddens däremot använder begreppet högmodernitet som jag tolkar 

som specifikt för åtskiljande av tid och rum och som jag återkommer längre fram. Han belyser 

mycket kring hur man ska vara som föräldrar och vad som påverkar barnen. Giddens skriver 

om hur vuxnas liv påverkas av deras barndom. Under uppsatsen kommer senmodernitet att 

redogöras för och vad senmoderniteten har medfört för förändringar när det gäller föräldra-

skap och att uppfostra barn. Syftet med uppsatsen är att förstå upplevelser av föräldraskap i 

det senmoderna samhället där individen inte kan säkra sin framtid på grund av att den kon-

stant känner av risker (Giddens 1997:38–39). Vidare kommer begreppen intimitet, släktskap 

och föräldraskap samt globalisering och gällande föräldraskap framgår det vilka typer av 

föräldrar som finns och vad barnen kan vara med om. Det redogörs också för hur föräldrars 

beteende kan påverka barnen. Genom tidigare forskning kan det utläsas att individen försöker 

befria sig från kulturen samt traditionen i ett försök att bli unik. Utifrån den tidigare forsk-

ningen har några relevanta begrepp valts ut och kommer att användas i min studie. Tidigare 

forskning handlar om upplevelser av föräldraskap och familjerelationer samt dess förändring-

ar. De handlar också om hur senmodernitet påverkar föräldrar och barnen genom snabba för-

ändringar, exempelvis genom teknologiska utrustning. Forskningen belyser även risker som 

uppkommer i samband med det senmoderna samhället som kan påverka föräldraskap och barn 

samt familjen i sin  helhet.   

5.1. Senmodernitet vs Högmodernitet  

Idag lever vi i det senmoderna samhället eller det som Giddens (1997) kallar för det högmo-

derna samhället. Det är därför viktigt att redogöra för dess påverkan på föräldrarollen samt 

hur den påverkar familjelivet som helhet. Jag kommer att använda begreppet senmodernitet 

som ett analytiskt begrepp för att analysera det empiriska materialet. Senmodernitet har lett 

till stora förändringar i många delar av individens liv så som den teknologiska delen och för-

äldrarnas roll.  Giddens (1997) menar att tömning av tid och rum har skapat en enda värld och 

att det i sin tur har lett till senmoderniteten. Han hävdar att de moderna traditionerna är lika 

centrala för moderniteten, framför allt i det senmoderna samhället. Tömning av tid och rum 

satte igång processer som etablerade en enda ”värld” (Giddens 1997:38–39). Giddens (1997) 

anser att tid och rum smälte samman med gudarna och andarnas ägodelar i det medeltida Eu-
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ropa. Senmoderniteten skapar en situation där mänskligheten blir ett vi tack vare tömningen 

av tid och rum. Vidare menar Giddens (1997) att senmodernitet kännetecknas av en allmän 

misstro i kombination med allt det vetenskapliga och teknologiska som enligt honom är dub-

belsidigt. Nya parametrar för faror och risker skapas men även möjligheter för mänskligheten. 

Giddens (1997) menar att denna misstro inte är begränsad till filosoferna och de lärda skrif-

terna. Han menar att livet i det senmoderna samhället ger individen en känsla av att fara fram 

i en ”jaggernaut- vagn”. Han påstår att de förändringar som sker inte är anpassade till de 

mänskliga förväntningarna och att individen inte kan ana vad som kommer ske i framtiden. 

Giddens skriver att det förr i tiden fanns experter men att det då inte fanns många tekniska 

system, speciellt inte i de mindre samhällena. Han menar att individen fick möjlighet att leva 

ett eget liv som den önskade utifrån sin egen och släktgruppens kunskap. Det Giddens (1997) 

beskriver är att detta idag inte är möjligt på grund av att individen inte kan vara så frånskild 

denna utveckling, speciellt inte för de som bor i modernitetens geografiska kärnområden 

(Giddens 1997:39–45). Idag kan inte individen bortse från all utveckling eftersom det senmo-

derna samhället medför risker i olika former. En av de fördelarna som kan räknas är indivi-

dens frihet att välja sin livsbana och möjligheten att leva ett tryggt och bekvämt liv. Under 

studien besvaras olika frågor genom datainsamlingen och de olika teoretiska perspektiv och 

den tidigare forskningen. I det följande kommer jag att definiera ett urval av begrepp som 

förekommer i Giddens teori och som är relevanta i studien. Senmodernitet och högmodernitet 

är själva kontexten som jag ser som varandras förutsättningar. Giddens begreppsapparat kan 

inte användas utan kontextualisering och förankring i en föränderlig värld. De specifika be-

greppen som jag redogör för att applicera på empirin är följande: risk, intimitet, släktskap, 

föräldraskap, föräldraskap, globalisering. 

5.2. Risk 

Att redogöra för risker i det senmoderna samhället har varit en självklarhet för denna studie 

då alla individer stöter på risker i deras vardag. Risker finns och uppkommer i olika former 

och Giddens (1997) redogör för en hel del risker som finns i individens vardag och omgiv-

ning, bland annat risker för vad som kommer ske i framtiden. 

Giddens (1997) menar att livet i den högmoderna världen är ett liv med möjligheter till risker. 

Han menar att risker inte är något som finns i vårt förflutna, utan att risker skapas när vi inte 

vet vad som kommer ske i framtiden. Vidare pratar Giddens (1997) om koloniseringen av 

framtiden och menar att det handlar om framtida händelsers ”öppenhet”.  Han menar att det är 

ett uttryck för att kunna forma sin sociala värld som samtidigt ger individen möjlighet till att 

skapa fysisk miljö för sitt levnadssätt.  Vidare skriver Giddens (1997) om ödesdigra (betydel-

sefulla) ögonblick och menar att den hotar individens ontologiska trygghet. Det handlar om 

att individen måste göra nya val vilket betyder att hon behöver göra något nytt och ta viktiga 

beslut. Då individen inte vet vad som kommer ske i framtiden så är hon rädd att det ska gå 

snett då sannolikheten att misslyckas är stor (Giddens 1997:139).  

Risker uppkommer av flera olika skäl, exempelvis kan de vara uppbyggnaden av traditionellt 

åtskilda riskmiljöer. Giddens (1997) menar att sökandet efter risker som en huvudaspekt av 

modernitetens reflexivitet handlar om skapandet av högkonsekvensrisker till följd av globali-

seringen och förändrade omständigheter. Han syftar då på risker i form av sjukdomar och 

miljöförstörande, alltså de risker som finns i samhället som påverkar individen på ett direkt 

eller indirekt sätt. Vidare skriver Giddens (1997) om att det finns en oklar skillnad mellan att 

själv uppsöka risker och att frivilligt utsätta sig för risker. Han anser att vi ibland vet vad som 

leder till risker men att vi ändå väljer att göra saker trots vår medvetenhet, exempelvis rökning 
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och vad det kan leda till. Trots individens medvetande om riskerna så utsätter den ändå sig för 

dessa (Giddens 1997:139–142, 150-151).  

Giddens (1996) skriver att risker som individen är medveten om är expertkunskapens be-

gränsningar, att inget expertsystem kan vara fullständig expertis. Giddens (1996) redogör för 

dessa faror och menar att vissa av dem är oundvikliga eftersom de kan uppstå i samband med 

naturkatastrofer eller krig (Giddens 1996:119–120). Giddens (1997) skriver även om risker, 

tillit och abstrakta system. Det handlar om att tänka i termer av risker som ett sätt att försöka 

stabilisera tänkbara utfall, ett sätt att kolonisera framtiden. Det handlar om att stabilisera 

framtiden. Det moderna samhället och den snabba förändringstakten i kombination med re-

flexiviteten innebär att ingenting kan tas för givet. Giddens (1997) anser att det som är accep-

tabelt och lämpligt idag kan betraktas annorlunda imorgon. Den snabba förändring samt re-

flexiviteten framkallar risker om det som kommer att ske nästkommande dag (Giddens 

1997:161).  

5.3. ”Intimitet, släktskap, föräldraskap”  

 Intimitet och släktskap finns i våra liv även om vi inte vill det eller inte kan acceptera det. För 

en del människor kan intimitet och släktskap betyda väldigt mycket medan det för andra en-

dast kan vara två begrepp. Gällande föräldraskap så har vi alla föräldrar och på så vis också 

minnen från våra föräldrar och vår barndom. Vi har alla detta släktskapsband och intimitet i 

våra liv även om vi många gånger inte vet om eller erkänner det. 

Giddens (1995) anser att moderniteten till stor del förändrat släktskapsband och detta har lett 

till att kärnfamiljen ensam lämnats kvar. Förr i tiden var släktskap väldigt viktigt och ett 

självklart grundval för tillit. Giddens (1995) skriver vidare om relationen mellan barn och 

föräldrar och tar upp förpliktelse inför relationen, inte bara relationen mellan föräldrar och 

barn utan även när det gäller släktskap. Föräldrars personligheter och beteenden har väldigt 

stor påverkan på små barn och det är föräldrars förhållningssätt som formar ett barns person-

lighet och sinnelag (Giddens 1995:90–92). Relationen mellan barn och föräldrar återkommer 

som en grundläggande relevans i den rena relationen och den sammanflödande kärleksmodel-

len. Giddens (1995) påstår att barndomen spelar mycket stor roll i vuxenåldern och därför 

måste individen frigöra sig från alla dåliga minnen och läka det förflutna (Giddens 1995:90–

96).  

Vidare kommer Giddens (1995) fram till att barndomen verkar förbereda individen för ett 

senare mer autonomt deltagande i en vuxen värld. Barndomen är en fas i livet som man ska 

försöka befria sig ifrån (Giddens 1995:96).  

5.4. Föräldraskap 

Varje förälder har ett unikt sätt att behandla sitt barn på och därför kan inte föräldrar jämföra 

sig med varandra. Denna studie syftar i första hand på föräldrarollen just för att inget resultat 

är det andra likt och det kan inte finnas exakt samma upplevelser av vad föräldraskap är för 

olika individer. 

Giddens (1995) beskriver olika typer av relationer mellan föräldrar och barn, föräldrarna kan 

påverka barnen beroende på hur de agerar. Det finns sådana som förstör sina barns känslor av 

att ha ett personligt värde och detta menar Giddens (1995) kan leda till att barnet tvingas ha 

en livslång kamp med barndomsminnen och minnesbilder. Föräldrar kan göra så att barn kän-
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ner sig svaga och beroende. Vidare menar han att föräldrar oftast tror att de gör sitt barns bäs-

ta men författaren menar dock att barn bör få en chans till utveckling istället för att undermi-

neras. Giddens (1995) hävdar att det finns olika typer av giftiga föräldrar. Det finns sådana 

som bara är ”känslomässigt otillräckliga” (Giddens 1995:97) och dessa föräldrar finns helt 

enkelt inte där för sina barn vilket leder till att barnen ständigt söker efter tecken på föräldrar-

nas kärlek. Den andra typen av relation är den när det finns något storts beroende inom famil-

jen, exempelvis alkoholism eller drogmissbruk. Där sker det ett systematiskt döljande av san-

ningar och då förväntas barnen att medverka till att hålla saker hemliga. Giddens (1995) anser 

att barnens personliga utveckling påverkas när de utsätts för påfrestningar, när de blir tvungna 

att dölja någonting hela tiden och visa en annan bild för världen utanför sitt hem (Giddens 

1995:96–99).  

Barn kan utsättas för fysiskt våld, verbal och psykisk misshandel samt sexuellt utnyttjande av 

sina föräldrar. Giddens (1995) menar att när barn försöker förklara sig känslomässigt obero-

ende av sina föräldrar börjar de också omformulera den reflexiva jag- berättelsen och hävda 

sina rättigheter. Barn har inte bara rätt till kläder, mat och skydd utan att också rätt till käns-

lomässig omsorg samt att få sina känslor och åsikter tagna på allvar (Giddens 1995:96–99).  

5.5. Globalisering 

Globalisering är enligt Giddens (1997) om hur frånvaro och närvaro genomkorsar varandra 

samt hur händelser och relationer på avstånd sammanflätas med lokala kontexter. Han menar 

att gränser mellan olika länder och även individer suddas ut. Giddens (1997) hävdar att indi-

viden behöver förstå det moderna samhället för att kunna se den globala spridningen som ett 

konstant pågående relation. Vidare tycker han att det är media som han kallar för strömmen 

av information som gör att gränserna suddas ut, han menar även att ingen kan hoppa över det 

moderniteten skapar.  Världen påverkas av globalisering eftersom det är ett dialektiskt feno-

men vilket gör att det lokalakan påverka det globala. Vidare menar Giddens (1997) att mo-

derniteten fragmenterar och löser upp världen och menar att en del hävdar till och med att 

fragmenteringen markerar uppkomsten av en ny fas i den sociala utvecklingen bortom moder-

niteten. Han menar att det högmoderna samhället har skapat tömning av tid och rummet som 

gör att det skapas ett enda ”värld”.  Sammanfattningsvis så menar Giddens (1997) att det 

senmoderna samhället skapar ett ”vi” som tillsammans står inför problem, detta har i sin tur 

lett till att individer har bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, miljö och kultur 

(Giddens 1997:32–39) 

6. Metod/Hermeneutik  

En av orsakerna till användandet av hermeneutiken är att det finns möjligheter för forskaren 

att få veta hur det är att vara en individ i en situation och även i olika kontexter. Genom att 

komma närmare respondenterna med hjälp av kommunikation samt att intervjuaren kan läsa 

ansiktsuttrycken och se hur respondenten reagerar. I denna uppsats är grunden att förstå olika 

upplevelser av familjer och familjelivet i det senmoderna samhället. Hermeneutiken är lämp-

lig som metod för den här studien då den ger forskaren möjlighet att komma närmare respon-

denterna. Metoden ger även forskaren möjlighet att få ta del av respondenternas upplevelser 

av föräldraskap som ändå verkar vara något självklart men samtidigt något väldigt stort. Att 

vara förälder kan många känna till men många gånger vill man veta hur andra känner och 

upplever för att få veta om det är någon som upplever samma saker som en själv. Syftet med 

uppsatsen är att uppnå en förståelse för upplevelser av att vara förälder i det senmoderna sam-
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hället, samt att skapa förståelse för familjesociologin. Hermeneutik handlar om att förstå sin 

egen och andras verklighet. Därför kommer metoden bidra till att ge mig en ny förståelse samt 

hjälpa mig att visa acceptans för respondenterna (Ödman 2007:25).  

6.1. Hermeneutik  

Språket och tolkning är ett sätt att förstå. Vi måste förstå någonting för att veta vad det är. 

Ödman (2007) menar att förståelsen är grunden för vårt ”vara - i - världen”, att den är grunden 

för nuet, framtiden och vårt förflutna (Ödman 2007:25–27).   

 

Hermeneutik valdes som metod då det är bättre att komma närmare respondenterna och få en 

närmare bild av hur de tänker kring det centrala fenomenet, alltså familj som helhet och för-

äldraskap i fokus. Den hermeneutiska metoden ger mig som forskare möjlighet till flera stegs 

tolkande utifrån de olika dimensionerna. Teman för uppsatsen var familj och föräldraskap och 

syftet var att få fram respondenternas upplevelser av hur de vill berätta om deras relationer 

inom familjer och att uppfostra barn i det senmoderna samhället. I den hermeneutiska meto-

den är språket väldigt viktigt. Hermeneutiken bygger på det filosofiska antagandet där männi-

skans existens förutsätter en förståelseprocess som en del av människan. Individen försöker 

förstå sin livsvärld. Vi försöker förstå våra upplevelser genom att göra tolkningar. Ödman 

(2007) tar upp att individen gör tolkningar av det som hon redan har förstått. Vi gör tolkning-

ar utifrån vår förförståelse, alltså det vi redan vet och har förstått (Ödman 2007:25–26). Den 

hermeneutiska metoden erbjuder forskaren möjligheter för att kunna redogöra för sin förförs-

tåelse om ämnet för att visa sin acceptans för andras åsikter. Binding & Tapp (2008) utgår från 

Gadamer (1989) och menar att forskaren måste vara öppen för den andres ståndpunkt för att 

kunna tillåta eller acceptera det som andra vill meddela oss. Binding & Tapp (2008) menar att 

öppenhet leder till medvetande om den andres åsikter. Denna metod lär oss alltså att ta emot 

andras åsikter och den hjälper även forskaren att få ny information. Det handlar inte bara om 

att vara öppen som person för att kunna ta emot och acceptera andras ställningstaganden. Som 

forskare ska man även vara öppen för att kunna fråga eftersom det inte alltid är lätt att ställa 

en fråga. Här menar Binding & tapp (2008) att det handlar om vilket svar man kommer få 

(Binding, L. L & Tapp, D.M. 2008:125–127). 

Binding & Tapp (2008) försöker upptäcka vad som är gemensamt för alla former av förståel-

se. De menar att traditioner inte är något som vi medvetet kan bedöma och inte heller om vi 

kommer att acceptera eller förkasta dem. Traditioner kan ses som ett medium för vårt tänkan-

de och omfattar kulturella, sociala och diskursiva funktioner i våra dagliga världar. Öppenhet 

är viktigt för forskare på grund av att öppenhet skapar möjligheter till en verklig konversation. 

Ett ständigt ifrågasättande av sin egen tolkning hjälper forskaren att vara tillgänglig för nya 

tolkningar. Binding & Tapp (2008) betonar samtal som ett sätt att föra sig i världen, att vara i 

samtal och utbyta tankar och ord. Det handlar om att göra sig bekant i diskurs. En äkta dialog 

blir inte som planerad utan det är bättre att falla in i ett samtal eftersom det är då det sker ett 

ömsesidigt deltagande. Den hermeneutiska metoden används eftersom både språket och sam-

talet är viktigt. Binding & Tapp (2008) betonar, att ingen i förväg vet vad som kommer att 

”komma ut” i ett samtal (Binding, L. L & Tapp, D.M. 2008:124–126). De öppna intervjuerna 

ledde till att kommunikationen flöt på bra och det ledde även till att det dök upp många nya 

saker som inte var förväntat som exempelvis att teknologin skulle direkt kopplas med globali-

sering. Vidare menar de att det som händer oss är som en händelse och att det är genom hän-

delsen som vi avgör huruvida vi förstår eller inte. Det handlar om att förstå vad den andre 

säger och utifrån det skapa sig ny förståelse. Binding & Tapp (2008) betonar tre viktiga över-
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väganden i relation till en verklig konversation. De skriver att dessa tre är öppenhet för den 

andres åsikter, sammanfattningen av samtalet samt att ge tid till andra att säga sitt. De menar 

att var och en av dessa element är som en del av det äkta samtalet och hjälper till att göra sam-

talet till vad det är (Binding, L. L & Tapp, D.M. 2008:124–126). Jag har försökt skapa en 

verklig konversation genom att vara öppen och ge respondenterna tid att tänka samt visa ac-

ceptans för deras åsikter.  

Ödman (2007) skriver om den hermeneutiska metoden och jämför den med att sätta ihop ett 

pussel. Han menar att vi som forskare börjar planlöst då vi inte alltid har tillgång till helhets-

bilden. Inga speciella planer fanns för intervjun, istället ställdes några öppna underfrågor för 

att få möjlighet till en dialog med respondenterna om familjelivet, upplevelser av barnupp-

fostran och det senmoderna samhället samt för att skapa mig förståelse och få en upplevelse 

om de samhällsförändringar som påverkar familjelivet och barnuppfostran. I den här situatio-

nen var det viktigt att få en helhetsbild för att kunna sätta ihop dessa pusselbitar och få en 

uppfattning om små helheter för att senare kunna åstadkomma en större uppfattning. Ödman 

(2007) påstår att det handlar om att kunna sätta ihop händelser och försöka placera dessa bitar 

för att förstå deras innebörd i sammanhang. Det handlar om att göra del till helhet och helhe-

ten till del (Ödman 2007:98–99). När forskaren börjar förstå innehållet och se färgen och 

formen kommer forskaren också att förstå innehållet. 

6.2. Datainsamling  

För att få svar på syfte och frågeställningarna har öppna intervjuer använts. Syftet med inter-

vjuerna inom den hermeneutiska traditionen är att skapa en ny förståelse av fenomenet genom 

dialog mellan den intervjuade och intervjuaren. Som intervjuare var det viktigt för mig att 

förstå innebörden av erfarenheter som har framkommit genom dialog med respondenterna 

under intervjuerna. Binding & Tapp (2008) menar att det inte bara är erfarenheter som är cen-

trala, utan snarare ämnet som studeras (Binding, L. L & Tapp, D.M. 2008).  

 

Öppenhet var målet för att lyckas skapa en dialog med mina respondenter under intervjun. 

Tanken var att intervjua föräldrar för att få del av deras upplevelser och erfarenheter och för 

att lyckas vara öppen användes olika teman för att ge respondenterna utrymme och tid att tän-

ka kring fenomenet. Det första temat som öppnade intervjun var familj och innebörden av 

den, alltså vad som upplevs vara en familj. Respondenterna gavs tid till att tänka men samti-

digt ställdes några enkla underfrågor när respondenterna själva önskade. Det var inte alltid 

enkelt att komma igång med samtalen och då kan frågor som till exempel ”vad är en familj 

för dig?” ”Hur många är ni i familjen?” användes som hjälp för att utveckla frågan. Efter 

andra frågan började nästan alla respondenter motivera sina svar om antalet personer i deras 

familj och då blev dialogen öppen och samtalet flöt på. Vidare ställdes några underfrågor när 

det behövdes och respondenterna tilläts tid att tänka och inspelningen pausades om de så öns-

kade. Hermeneutik handlar om att inte tvinga sig på och att grundförutsättningarna handlar 

om att intervjun förs på lika villkor. Respondenter kände sig trygga då de kunde styra en stor 

del av intervjun, men att vi ändå höll oss till ämnet föräldraskap och barn i det senmoderna 

samhället. Ödman (2007) menar att det är då dialogen kan leda till en ömsesidig förändring 

och en ökad intersubjektiv förståelse (Ödman 2007:13–14). Den vetenskapliga inställningen 

som iakttas måste ändå anpassas till hermeneutikens egna villkor. Binding & Tapp (2008) 

menar att metodiken måste formuleras på ett allmänt plan. Det gäller att skapa vissa attityder 

till den verklighet man betraktar och att formulera grundprinciperna för hermeneutisk forsk-

ning (Ödman 2007:32).  
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Datainsamlingen har skett genom dialogintervju med respondenterna. Binding & Tapp (2008) 

menar att konversation är besläktad med en händelse. Språket och förståelse för den andre är 

viktigt för att acceptera vad respondenterna säger och för att kunna återuppleva dennes upple-

velser. Det leder till att man kommer från en enda representant eller ett enda perspektiv till 

samhällsomfattande ämnen. En skriven text i den uppfattningen talar genom tolkning av den 

andra partnern i dialogen och därigenom uppnår mening och en viss sanning (Binding, L. L & 

Tapp, D.M. 2008:124). Ödman (2007) menar att genom allt tolkande och genom den utökade 

förståelsen får vi nya objekt för vår strävan och våra upplevelser. Han menar att vi skapar oss 

nya uppfattningar som gör att vi utvecklar vår förförståelse (Ödman 2007:103). Vidare menar 

Ödman (2007) att man måste inse sin kunskapsbrist för att kunna förstå respondenten och 

förändra sin bild samt skapa sig en ny förståelse. Han menar att det hela tiden handlar om att 

rätta sig. Det kan hända att man ställer fel fråga men med tiden kan man lära sig och på så vis 

öka sin förståelse (Ödman 2007:105–107).  

6.3. Urval 

För att skapa variation i urvalet har olika stora familjer valts ut till studien, framför allt har 

föräldrar som bor tillsammans med sina barn valts enligt min tolkning av familj och föräldra-

skap. Min tolkning av familj är personer som har barn och bor tillsammans med dem. Olika 

familjer som består av ett, två, tre eller flera barn har valts samt ett par som inte har några 

barn. Det sista paret utan barn valdes för att se vilka förväntningar de har samt för att ta del av 

deras upplevelser kring föräldraskap. Det här var urvalet för att se hur föräldraskapet påverkas 

och hur det är att uppfostra barn i det senmoderna samhället. Det spelar ingen roll för mig vad 

personerna har för förhållande det har utgåtts från att det är individer som tar hand om barn 

och som har föräldrarollen. Vilka tankar som finns kring hur ett liv med barn kommer att 

kunna se ut och tankar om det senmoderna samhällets påverkan på föräldraskap enligt för-

väntningar som finns.  

Önskan var att intervjua alla i varje hushåll som delade barnuppfostran men så blev det tyvärr 

inte. Endast mammorna intervjuades i varje hushåll på grund av att papporna i flera fall arbe-

tade vid tidpunkten för intervju. Ett hushåll hade barnet och pappan närvarande i huset men de 

valde att lämna oss (mig och mamman) till att samtala på egen hand. En annan pappa valde att 

åka på en shoppingtur med sina barn medan jag och mamman satt i en kafeteria för intervjun. 

De andra respondenterna hade sina barn närvarande då en av dem var föräldraledig. Den fem-

te intervjun skedde i alla tre barns närvaro på grund av att det var den enda tidpunkten som 

mamman hade tid och hennes man arbetade sena kvällar. Nästan alla respondenter hade sina 

barn närvarande men barnen satt och lyssnade på deras mammor och var inte deltagare på 

något sätt då de inte sade någonting. Mammorna var i åldern 24-40 år. Målet var att få tag på 

föräldrar, det viktiga är föräldrarollen och upplevelser av barnuppfostran i det senmoderna 

samhället. 

 Patton (2002) menar att ett lämpligt urval hjälper forskaren att få en större förståelse och dju-

pare kunskap om det valda området. Enligt Patton (2002) ska det vara en stor variation i urva-

let för att få en maximal variation när det gäller att fånga de centrala erfarenheterna och de 

gemensamma dimensionerna av en inställning eller en företeelse (Patton, M.Q. 2002:234–

235,243-244). Ett relativt stort urval har skapats för denna studie, både när det gäller respon-

denternas ålder och antalet personer som inkluderades i familjerna. Tack vare urvalet lycka-

des en variation av upplevelser om det tänkta fenomenet skapas på grund av att personerna 

hade olika erfarenheter av livet och deras roll som mammor. Den stora variationen i erfaren-
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heterna lärde mig mycket och hjälpte mig även att ändra min förförståelse om vad en familj är 

och hur det är att uppfostra barn.  

6.4. Etiska överväganden 

Den här studien följer Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper. Det fanns inga tidigare 

relationer mellan mig och respondenterna. Personerna fick frågan om de ville delta i under-

sökningen och därefter meddelades dem direkt om deras rättigheter samt om vad studien syf-

tade till. Alla respondenterna fick själva bestämma plats och tid för intervjun för att skapa 

trygghet för dem. Alla respondenter informerades om att uppsatsen slutligen kommer att läsas 

av examinatorer och studenter samt att den även kommer publiceras så att andra får möjlighet 

till att läsa den. Respondenterna meddelades om allt gällande studien för att undvika missför-

stånd och för att ge dem en klarare bild om vad det är de medverkar i. Alla informerades även 

om syftet med studien och att de kommer att vara anonyma och har rätt att avbryta intervjun. 

De informerades också om att de själva kan avgöra om de vill svara på en fråga eller inte samt 

att de kan avbryta sin medverkan när de vill även om intervjuerna redan är genomförda (Ve-

tenskapsrådet 2014:7–12).   

6.5. Förförståelse  

I den hermeneutiska metoden är det viktigt att tolka det man har förstått, alltså att redogöra 

för sin förförståelse. Nedan redogörs mina kunskaper om föräldraskap och barn i det senmo-

derna samhället. Det är viktigt att redogöra för sin förförståelse som forskare för att visa för 

respondenterna att man är öppen och mottaglig för nya idéer samt kan acceptera deras åsikter.  

Det som uppmärksammade mig att göra studien var Giddens (1997) Självet och samhället i 

den senmoderna epoken. Han skriver om modernitet och dess påverkan på samhället i stort 

och även om hur moderniteten visar tecken på senmoderniten. Det är stor skillnad på hur barn 

uppfostrades förr i den förmoderna tiden och hur det är nu i senmoderniteten. Förr fanns inte 

så många hot mot föräldrar eftersom barnen inte hade samma direkta integration med samhäl-

let som de har idag. Barnen lyssnade mer på sina föräldrar och föräldrarna var nästan de enda 

som bäst kunde hjälpa sina barn.  

Min bild om dagens familj är, som Giddens (1995) säger, att släktskapsbandet börjar försva-

gas. När det gäller barnuppfostran anser jag att det är stor skillnad mellan när jag själv var 

barn och nu när jag själv uppfostrar barn. Idag leker inte barnen utomhus. De tillbringar den 

mesta tiden på förskolan och barnen har idag större möjligheter till internet och teknologiska 

utrustningar. Barnen får lära sig om den nya teknologin redan som små på några förskolor. 

Idag får barnen vara självständiga och göra sina egna val när det gäller leksaker, kläder eller 

säga till vad de tycker hemma. Barn lär sig att de finns och att de har samma rättigheter oav-

sett deras storlek eller utseende. För mig är det viktigt att lära mina barn att de kan ta ansvar, 

kan bestämma själva och vet vad de vill ha. Som Giddens (1995) skriver menar även jag att 

barnen börjar forma sin identitet när de kan ta ansvar och vara oberoende av sina föräldrar 

(Giddens 1995:96–99). Idag kräver samhället en viss medvetenhet och det är det jag försöker 

uppnå med mina barn då jag förbereder dem för samhället utanför hemmet. Det är inte alltid 

individen eller föräldrar som väljer hur deras barn ska uppfostras då samhället ställer många 

krav på individen idag. Det kostar mer att vara föräldrar i dagens samhälle och det är svårare 

att uppfostra barn då det krävs mycket uppmärksamhet för vad barnen gör, hur de tänker och 

vad som händer med dem varje dag. Det krävs också förståelse för dessa individer och att 

räkna med de i varje minut i sitt eget liv. Som förälder tänker jag på vad jag säger, gör och är 
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uppmärksam på mina handlingar. Barnen följer sina föräldrars spår och som Giddens (1995) 

skriver får barnen med sig alla barndomsminnen i vuxenlivet (Giddens 1995:96).   

6. Analysförfarande/tolkningsprocessen och tillvägagångssätt   

Analysen kommer att göras primärt efter den teoretiska referensramen som är de utvalda be-

grepp som redovisades ur Giddens teori (se sid 13). Utifrån de teoretiska begrepp och den 

samlade empiriska data har jag konstruerat ett antal teman. Dessa teman har jag tolkat från de 

svaren från respondenterna.  Gällande den hermetiska metoden som jag tagit inspiration av 

har jag koncentrerat mig på delar av denna omfattande metod och filosofin. De teman som 

utkristalliserades från den preliminära tolkningen var barnföräldrarelation, barnuppfostran 

och föräldraskap, senmodernitet och utveckling. Dessa teman vidareutvecklades i den fördju-

pade tolkningen och då blev det tre teman: föräldraskap, ansvar och barndom. Alla dessa 

teman är relaterade till varandra för att de sistnämnda bildades genom den preliminära tolk-

ningen. Det visade sig att allt handlar om föräldraskap och den rollen som föräldrarna intar 

och deras ansvar gentemot barnen och samhället, det som också är relaterad till senmodernitet 

och utveckling är att barnen påverkas av den senmoderna utvecklingen och börjar mista sin 

barndom utan att märka det. Fördelningen av materialet har hjälpt mig att få bättre kännedom 

om datainsamlingen vilket underlättade mitt analysarbete. Som Ödman (2007) skriver är det 

förståelse av materialet som ger oss färg och form och det var så det kändes. De små delarna 

började bli helheter genom förståelse för respondenternas upplevelser av fenomenet, vilket 

gav mig som forskare en helhetsbild av materialet. Inspelningen av intervjun gav mig möjlig-

het att se hela berättelsen eftersom delarna då kunde sättas in i ett sammanhang.  

Intervjuerna började med en presentation om mig och mitt arbete. Sedan kom vi in på vad 

studien handlar om och vad familj betyder och på det sättet kom vi direkt in i ämnet. Intervju-

erna flöt på ganska mjukt och enkelt och det fanns inte så många eller stora svårigheter. Det 

enda som var en aning svårt var att det behövdes lite mera formulering och förklaring för att 

komma in i ämnet och ibland uppstod diskussioner utanför ämnet. Det viktigaste var att det 

blev mycket data insamlat och det ledde till att det blev mycket material att jobba med och 

detta underlättade pusslandet för mig. Under intervjun gjordes både anteckningar och inspel-

ning för att lättare få en helhetsbild genom att gå tillbaka till materialet när det behövs samt 

för att skapa mig en djup förståelse för att senare kunna tolka materialet. En av svårigheterna i 

den hermeneutiska metoden är att forskaren inte vet hur den ska tolka materialet. Tolknings-

processen ser väldigt olika ut för olika forskare beroende på undersökningen och fenomenet 

som studeras. Ödman (2007) skriver om hermeneutiska cirkeln och menar att en forskare bör-

jar ganska planlöst eftersom denne i början saknar en helhetsbild. Han påstår att forskaren 

börjar bilda sig små helhetsbilder som sedan bildar en större bild genom allt material som 

samlas in. Ödman (2007) skriver att det materialet vi samlar in är som ett pussel vilket genom 

de olika stegen ger oss färg och form samt lär oss hur pusselbitarna ska placeras genom deras 

innebörd i sammanhanget. Enligt Ödman (2007) så pendlar forskaren från del till helhet samt 

från helhet till del. Han menar att sammanhanget och kontexten är viktigt för hur vi tolkar och 

förstår något (Ödman 2007:97–100). 

Min förförståelse gällande analysen av den insamlade data har spelat stor roll eftersom de 

frågor som ställdes under intervjun var enligt min förförståelse om föräldraskap, de begreppen 

i den teoretiska referensramen och det jag hade läst i samband med den tidigare forskningen. 

Vi kommer inte undan vår förförståelse på grund av att vi tolkar fenomen och världen det vi 

redan har förstått. Mitt urval är ett bevis på det eftersom familjer valdes enligt min definition 

på en familj där föräldrarollen fanns definierad.  
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Den hermeneutiska cirkeln förändras genom tolkning eftersom förförståelse hjälper oss att 

öka vår förståelsehorisont. Med hjälp av den tidigare forskningen, teorier och antaganden har 

min förståelsehorisont ökat. Ödman (2007) menar att när forskaren lyckas skapa sig ny förstå-

else för ett fenomen så utvecklas den förståelsen till spiralen. Vidare görs nya tolkningar i nya 

kontexter då forskaren får djupare förståelse för det tänkta fenomenet. Ödman (2007) menar 

att cirkeln blir till spiral utan att någon bestämt början eller slut, det finns inget deterministisk 

i denna metod, inga på förhand definierade mål och det är därför forskaren ska söka djupare 

förståelse (Ödman 2007:97–107). Den direkta kommunikationen gav mig djupare förståelse 

av materialet men även de olika tolkningarna för att verkligen analysera de olika innebörderna 

i respondenternas svar. För att skapa en djup förståelse har intervjuerna transkriberats för att 

sedan börja analysera materialet. Efter att ha lyssnat på inspelningen av intervjuerna flera 

gånger och läst transkriberingarna upptäcktes att respondenternas svar inte stämde med min 

förförståelse och detta ledde till att studien började med att redogöra för vad de olika respon-

denterna upplevde som familj. Detta blev en startpunkt för analys av materialet. Vidare struk-

turerades materialet i olika teman eftersom tolkningen av respondenterna svar skulle analyse-

ras mot de utvalda begreppen ur Giddens teori allt detta skulle underlätta förståelsen av det 

tänkta fenomenet.  

7. Resultat  

I detta kapitel redogörs det empiriska materialet som samlades in utifrån intervjuerna. Ett citat 

eller utsaga från varje intervju används för att ge läsaren en bild om hur varje respondent upp-

levde och uppfattade det tänkta fenomenet. Sedan delas det empiriska materialet in i olika 

teman där varje tema handlar om en del av det som påverkar föräldraskap och barnuppfostran 

i det senmoderna samhället. I resultatet redovisas olika citat som inleds med en kort inledning 

och sedan följer en tolkning. Resultatet har delats upp i olika teman på grund av att det då är 

enklare att redogöra för de olika upplevelserna/ uppfattningarna som dök upp under intervju-

erna. I slutet av varje tema görs kopplingar till de teoretiska referensramarna. Resultatkapitlet 

avslutas med en sammanfattning av resultatet. Jag följer några viktiga aspekter av den herme-

tiska metoden och kommer att analysera materialet utifrån en preliminär tolkning, sedan fort-

sätter jag med en fördjupad tolkning för att slutligen hantera tolkningsprocessen med det som 

benämns som huvudtolkning. 

7.1. Preliminär och fördjupad tolkning  

Efter den första grundliga läsningen av materialet delades datamaterialet med hjälp av margi-

nalanteckningarna. De olika temana som är sprungna ur data har en gemensam nämnare, dvs. 

det är teman som förekommer i alla intervjuer. Temana bestämdes utifrån delarna av varje 

intervju, detta för att skapa en helhetsbild. En del teman behölls och andra omformades till en 

djupare tolkning där jag knyter an till Giddens begreppsapparat. Olika citat från intervjuerna 

lyfts fram för att stärka dessa teman och för att ge dem validitet. 

7.2. Barn-föräldrarelationen 

De olika upplevelserna om barn och vad barn betyder kommer från intervjuerna av föräldrar-

na. De fem mammorna som intervjuades delade med sig av deras upplevelser av att ha barn i 

det senmoderna samhället, deras tankar, vad barnen betyder för dem samt hur det är att upp-

fostra dem i dagens samhälle. Alla respondenterna var kvinnor och en anledning till detta var 

att det automatiskt var så att kvinnan fick prata även om båda föräldrarna var med. Barn var 

det enda tema som nästan alla respondenter hade samma känslor och upplevelser av.  
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Respondent 1 har inga barn men hon och hennes man funderar på att skaffa barn inom kort. 

Hon hade planer för livet efter att ha barn i familjen. ”Barn är hela livet, de kommer betyda 

mycket, vi tänker på dem och deras framtid” (respondent 1).  Trots att de inte har barn i deras 

familj så säger hon redan nu att barn är hela livet. När hon pratar så pratar hon i ”vi”-form och 

detta är ett tecken på att hon och hennes man pratat om barn och att de tänker på barnens 

framtid. Här menas det som att barn är något stort som i detta fall kommer att förändra deras 

liv. Därför börjar de fundera på vad som krävs av dem som föräldrar. Hon säger även att de 

planerar deras arbetssätt för att komma överens om hur de ska göra när de väl får barn. 

Respondent 2 har två barn och har varit gift under en längre tid. Det är en annan upplevelse 

när man har barn och känner hur det är att leva med dem. ”Barn betyder jättemycket och de 

betyder allt för mig, det är ansvar” (respondent 2). Här säger hon att barn betyder väldigt 

mycket för henne och att de innebär allt. Det här är, och kan vara, en beskrivning som varje 

mamma kan uttala. Det är svårt och veta hur det känns att vara mamma. Relationen mellan 

föräldrar och barnen är betydelsefull vilket också kan vara känsligt. Respondent 2 har sitt ena 

barn närvarande under intervjun och detta gör kanske situationen ännu mer känslosam. Hon 

vet hur barnen påverkar det personliga livet och hur stort ansvar man har som förälder. Hon 

säger att det är ansvar, alltså att det är föräldrars ansvar att ta hand om sina barn och att se till 

deras bästa och kunna tillfredsställa deras behov.  

Respondent 3 är något äldre men ålder har ingen betydelse eller påverkan på mammarollen. 

Hon är fortfarande mamma och har samma bild och känsla av sina barn oberoende av sin ål-

der, hon har mer erfarenhet av sin roll och hennes barn är i olika åldrar. ”Mm barn är min själ 

min kropp, hela min kropp skakar när jag känner att mina barn är i fara eller tänker att det ska 

hända dem någonting” (respondent 3). Hon är rädd att förlora sina barn eftersom hon då även 

kommer förlora sig själv, säger hon. Vidare beskriver hon sina barn som hennes kropp och 

själ och detta visar att hon inte kan acceptera när en fara inträffar hennes barn. Det är även ett 

bevis på hennes starka relation till barnen. Hennes äldsta barn är 15 år men hon beskriver sin 

relation till barnen som väldigt stark.  

Respondent 4 har en pojke tillsammans med sin man men mannen har dock två söner till se-

dan tidigare. När hon får frågan om barn säger hon: ”Oj allt” (respondent 4). Det känns som 

om hon inte har förväntat sig att få en sådan typ av fråga men hon börjar med ”oj” och där 

visar hon att frågan kom oväntat eller att hon inte kan beskriva vad hon känner. Hon menar att 

barn är allt, att barnen är livet, syret man andas och så vidare.  

Respondent 5 är en kvinna som ägnar det mesta av sin tid med barn, inte bara hemma utan 

även på sitt arbete. När hon pratar om barn beskriver hon dem som allt som ska behandlas 

med kärlek och omsorg. ”Ja, hela livet, världen. Barn betyder kärlek omtänksamhet, vård” 

(respondent 5). Hon beskriver alltså sina barn som hela livet och att barn är individer som ska 

behandlas med kärlek och vård. Först säger hon att barn är hela livet och sedan pausar hon för 

att senare fortsätta säga att barn är hela världen. Hela världen är ett stort uttryck och betyder 

hur mycket som helst. Vidare säger hon att barn betyder kärlek och omtänksamhet och här 

visar hon vad hon menar med hela livet och världen. Barn är individer som påverkar samhäl-

let i stort och samtidigt påverkas barnen av föräldrarna och samhället också. 

Respondenterna beskriver känslosamt sina upplevelser. Alla är föräldrar på sitt sätt. Giddens 

(1995) beskriver olika typer av föräldrar och menar att det inte finns några föräldrar som kan 

lägga märke till alla sina barns behov. Respondenterna beskriver sina barn som allt i livet och 

menar även att barn är livet. Alla föräldrar tror att de gör barnens bästa vilket kan bero på att 
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föräldrarna själva inte kan erkänna eller se sina fel och dels för att som föräldrar tror de att de 

alltid gör det bästa för sina barn. Resultatet om upplevelser av barn kan kopplas med det Gid-

dens (1995) skriver om gällande att barn behöver mer än bara mat och kläder. Det är det för-

äldrarna försöker visa när de beskriver sina känslor av vad barn är och vad barn betyder för 

dem. Respondenterna visar att de har förståelse för vad barn betyder men rädslan av att förlo-

ra sina barn kan ibland vända till något negativt. Respondent 3 beskriver sina rädslor om bar-

nen vilket kopplas till det Giddens (1995) skriver om att barn blir beroende av sina föräldrar.  

Föräldrarnas oro och rädsla gör att barnens val begränsas och att de inte vågar prova nya saker 

för att de alltid blir beroende av sina föräldrar. När mamman visar sin rädsla och oro för bar-

nen vågar inte hennes barn prova nya saker eller gå över gränsen.  

7.3. Barnuppfostran och föräldraskap  

Svaren från respondenterna skiljer sig i upplevelser. Skillnaderna beror på hur man har haft 

det som föräldrar under sin egen barndom, alltså hur man har levt själv som barn och hur man 

har blivit uppfostrat. Svaren beror för det mesta på erfarenheter och upplevelser föräldrarna 

har haft.  

Respondent 1 redogör för sina upplevelser och förväntningar om hur ett liv med barn kommer 

se ut för hennes del. Trots att hon inte har några barn så säger hon att hon får höra mycket av 

hur vänner och bekanta pratar om sina barn och barnuppfostran. ”Jag hör mycket och vet 

mycket när det gäller uppfostran och det gör att jag tycker att det är svårare att uppfostra barn 

idag jämfört med förr i tiden” (respondent 1). Respondenten börjar med att man hör mycket. 

Idag pratar de individer (föräldrar) om hur svårt det är att uppfostra barn. Dagens barn kräver 

mer uppmärksamhet och dessutom ställer samhället idag högre krav på föräldrar. Förr i tiden 

kunde man ha flera barn då man som föräldrar kanske inte tänkte på den långsiktiga framti-

den. De trodde att det mesta var känt och behövde inte planera så mycket. Det är svårt att 

skaffa många barn idag då man som föräldrar ska tänka på vad man kan göra för dessa barn 

och att man även ska kunna tillfredsställa barnens behov.  

Respondent 2 pratar om barnuppfostran och menar att det inte är lätt att ta ansvar för barn och 

att man därför ska tänka på hur många barn man skaffar. ”Jag tycker att det finns för och 

nackdelar med dagens uppfostran. För det första är föräldrarna idag mer medvetna om hur 

dem ska uppfostra sina barn och detta med hjälp av experter och utvecklingen. Nackdelen 

tycker jag är när föräldrar påverkas av media och även varandra och försöker bara likna andra. 

Det leder till att föräldrar glömmer barnens bästa och försöker bara följa mode” (respondent 

2). Den här mamman är inte bara mamma och pratar inte bara om sig själv. Hon får se många 

barn och föräldrar på sitt arbete och detta gör att hon ser stora skillnader i sättet hon uppfost-

rar sina barn med andra föräldrars barnuppfostran. Hon menar att en mamma förr i tiden gjor-

de som hon själv ville och det som hon trodde var rätt för barnens skull men idag finns det 

mycket som påverkar föräldrar och deras uppfostringssätt. Här tolkas det som att hon menar 

att det är bättre om man ser efter sina barns behov än att titta på vad som är rätt och fel.  

Respondent 3 menar att det idag finns flera möjligheter för individen och att detta ibland kan 

vara förvirrande. ”Faktiskt nu har föräldrar många möjligheter. Idag kan föräldrar söka efter 

vad de vill så får de svar direkt, barnen sitter framför spel och internet nästan hela tiden. Förr i 

tiden var allt svårare, det fanns inte så många möjligheter för både föräldrar och barn” (re-

spondent 3). Här försöker hon direkt koppla barnuppfostran med förändringen som har skett i 

det senmoderna samhället. Hon kopplade också ihop barnens beteende med föräldrars upp-

fostran och hur föräldrar behandlar barnen idag. Här menar hon att livet har blivit enklare på 
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något sätt på grund av att barn får det mesta som de önskar sig. Föräldrar gör inte det de anser 

vara rätt utan söker efter svar hos andra, till exempel på internet. Hon menar att det inte bara 

är barn som använder internet, utan att barnen gör som sina föräldrar. När föräldrarna är upp-

tagna så leder det till att barnen inte söker sina föräldrar och istället ersätter internet föräldrar-

nas närvaro.  

Respondent 4 menar att många föräldrar inte kan uppfostra sina barn idag eftersom de inte 

kan sätta gränser. ”När föräldrar ger barnen för mycket frihet leder det till att barnen känns 

ouppfostrade. Barn var hårdare uppfostrad på gott och ont, så att skillnad är det, många barn 

är väldigt ouppfostrade idag, t.ex. de får gå och lägga sig när de vill” (respondent 4). Här me-

nar hon att det förr i tiden var mycket hårda krav på barnen då föräldrar var mer bestämda.  

Barn fick inte bestämma eller säga sitt och det var på sätt och vis positivt eftersom att barnen 

lyssnade och respekterade sina föräldrar mer. Förr tog mamman hand om barnen och pappan 

arbetade. Nu arbetar båda föräldrarna och då får barnen ägna mer tid med andra, exempelvis 

lärarna på skolor eller förskolor. Barnen påverkas och det gör att de inte har tid att umgås med 

sina föräldrar. Föräldrars frånvaro leder till att de inte ser vad barnen gör och detta leder i sin 

tur till att barnen får göra vad de vill.  

Respondent 5 har också erfarenheter från sitt arbete då hon är förskollärare. Hon tycker att 

barn har många möjligheter idag jämfört med förr i tiden. ”Barnen har många möjligheter och 

många val, förr var det mer begränsat” (respondent 5). Här handlar det igen om att pappan 

förr försörjde familjen och att mamman var hemma och tog ansvaret för barnen. Förr fanns 

det inte så många möjligheter för barnen och föräldrarna medan det idag kan vara så att båda 

föräldrarna arbetar medan barnen får vara på en säker plats där de får mat och tid för att träffa 

andra barn samt möjlighet till utveckling. Förr hade inte barnen och föräldrarna dessa möjlig-

heter. Nu när båda föräldrarna arbetar så finns det flera möjligheter för hela familjen. Föräld-

rar kan tillfredsställa barnens behov och det är mer jämlikt mellan mannen och kvinnan.  

Här kopplas föräldrarnas känslor och upplevelser till det Giddens (1997) skriver om gällande 

senmodernitet. Giddens skriver att modernitet är det nya samhället som kännetecknas av indi-

vidualisering och globalisering. Det är det som respondenterna pekar på också, att idag är en 

man och en kvinna jämlika och det påverkar i sin tur barnen. Barnen vill också förverkliga sig 

själva och det gör att varje person i familjen strävar efter att förverkliga sig själv. Det är som 

Giddens (1997) skriver gällande att individen försöker skapa sig en livsstil. Respondenterna 

ser vissa fördelar med barnuppfostran förr i tiden eftersom att barnen då var mer kontrollerba-

ra och inte hade så många möjligheter. Idag har barnuppfostran påverkats av modernitet och 

senmodernitet. Åtskiljande av tid och rum gör att individen kan vara på flera platser samtidigt 

och detta kan vara till fördel men det kan vändas till nackdelar i vissa fall, exempelvis när 

föräldrarna inte kan vara fysiskt närvarande för sina barn. Det som är positivt är reflexivitet 

som Giddens (1997) menar handlar om att vara reflexiva och på så vis få nya kunskaper. Det 

hjälper både barnen och föräldrarna att hålla kontakten genom att de diskuterar och ständigt 

skapar dialoger mellan varandra.  

I den fördjupad tolkning kommer jag att knyta an till Giddens kring temat föräldraskap och 

barnuppfostran då dessa är intimt förknippade till varandra som en slags spegelrelation. De 

olika teman är sprunget ur den preliminära tolkningens tema Barn-föräldrarelation där de fles-

ta av respondenterna är eniga om att det är viktigt att skapa en relation till barnen för att fram-

kalla förståelse och kunna uppfostra barnen på ett bra sätt. Dessutom inryms temat föräldra-

skap under det nya temat då samtliga respondenter menar att barn-föräldrarelationen är viktig 

för att kunna uppfostra barnen på rätt sätt och att barnen är föräldrarnas ansvar.   
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Relationen mellan barn och föräldrar visar också till vilken grad föräldrar kan styra situationer 

och detta påverkar sättet barnen uppfostras på. Respondenterna försöker visa barnen vad de 

har för roll i deras liv för att kunna ha kontroll över dem. Med mycket kärlek lyckas föräld-

rarna hålla barnen nära men samtidigt visar det att barn-föräldrarelationen påverkar barnen i 

vuxenlivet. Som Giddens skriver lämnar barndomen ett spår i vuxenlivet. Föräldraskap anslu-

tas inte till barnen i en viss ålder, för det som sker mellan barnen föräldrarna sätter sina spår 

under hela livet och det är därför viktigt att vara en förebild för barnen för att kunna skapa en 

ren relation till dem. När Giddens (1995) skriver om relationer mellan barn och sina föräldrar 

så menar han att föräldrarnas personlighet och beteende har stor påverkan på barnen eftersom 

det är föräldrarnas förhållningssätt som formar barnens personlighet och deras sinneslag. Vi-

dare menar Giddens (1995) att det som händer med barnen när de är små påverkar de senare i 

vuxenålder och det gör att dessa minnen återkommer som en grundläggande relevans i den 

rena relationen och den sammanflödande kärleksmodellen.  

Ett annat tema som hänger ihop med föregående i den fördjupade tolkningen kommer ur det 

preliminära temat Barnuppfostran och föräldraskap. De flesta av respondenterna är eniga om 

att det inte är lätt att uppfostra barn idag eftersom barn kräver mycket och att det är ett stort 

ansvar att vara föräldrar. Idag handlar det inte bara om att skaffa barn för att ha det gjort och 

det handlar heller inte om att man ska bli mamma eller pappa. Att bli förälder är mycket mer 

än så, menar respondenterna. De flesta av respondenterna är eniga om att det inte är lätt att ha 

barn idag och ett bevis på detta är att de flesta tänker mycket innan de tar steget att bli föräld-

rar eller att utöka familjen. ”Respondent 3 menar att det finns flera möjligheter för individen 

idag och detta kan ibland vara förvirrande”. En annan respondent menar att ”föräldrarna ger 

sina barn mycket frihet” (respondent 4). Här handlar det först om att det idag finns många 

möjligheter. På denna punkt var de flesta av respondenterna eniga och detta gör kanske att 

man som förälder börjar känna sig lättad eftersom möjligheterna blir flera och efter det finns 

även hjälp att få från experter. Föräldraansvaret minskar och istället hjälps alla åt att uppfostra 

barn tillsammans. Ett bevis på minskande ansvar är att föräldrarna ger barnen mycket frihet 

som respondent 4 hävdar. Barn får bestämma det mesta tillsammans med sina föräldrar och 

detta bidrar till att barnen blir tvungna att ta del av ansvaret som föräldrarna har. Det blir som 

ett tryck på barndomen som gör att barnen känner sig äldre psykiskt och känner att de kan 

bestämma. Idag finns det många saker som underlättar vardagen och ansvarstagande för för-

äldrarna. Tack vare åtskiljande av tid och rum kan man vara på flera platser samtidigt. Gid-

dens (1997) skriver om det senmoderna samhället och menar även att förändringar inte är 

anpassad till de förväntningar som individen har och det gör att individer inte kan ana vad 

som kommer att ske i framtiden. Detta i sin tur leder till att man tänker mer när man tar ett 

nytt steg i livet, speciellt när det gäller att skaffa barn för att det handlar om att kunna ta an-

svar för ett liv utöver sitt eget. Idag finns det många möjligheter, men senmoderniteten har sin 

påverkan på det individuella livet som gör att man måste anpassa sig till omgivningen vilket 

gör att man inte kan leva frånskild från all utveckling.  

7.4. Senmodernitet och utveckling 

Alla respondenter talade om dagens samhälle och kom direkt in på dess för- och nackdelar. 

De hade olika åsikter kring vad som ansågs vara för- och nackdelar vilket ledde till olika svar.  

Respondent 1 var yngst och hon var irriterad på utvecklingen på grund av att den hindrar in-

dividen. ”Senmodernitet har både fördelar och nackdelar men personligen tycker jag att nack-

delar är mer än fördelar. För att nu tillbringar man inte så mycket tid med sina barn för att 

barnen sitter framför dataspel och iPad. Man kan gå ut istället för att träffa kompisar och ku-
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siner”(respondent 1). Hon säger att barnen behöver gå ut och tillbringa tid med sina föräldrar 

och det är det som gör att barn-föräldrarelationen påverkas. Föräldrarna låter barnen sitta 

framför de teknologiska utrustningarna och detta leder i sin tur till att hela familjen påverkas. 

Kommunikationen minskar då familjen inte kan göra saker tillsammans som förut. Bilden 

som individen har av senmoderniteten kommer att förstöras eftersom de flesta barn idag bör-

jar använda den teknologiska utrustningen i tidigt ålder. Den här respondenten visar sin oro 

inför användandet av det teknologiska utvecklingen samt hur långt utvecklingen kan gå.   

Respondent 2 såg utvecklingen ur ett annat perspektiv och då också som mer positiv. Hon ser 

hur utvecklingen hjälpte hennes barn att utvecklas. ”Utvecklingen har sina fördelar för att 

barnen lär sig sånger, bokstäver och siffror. Men det finns nackdelar också som när det kom-

mer reklam och barnen får se saker som de inte har någon aning om”(respondent 2). Mamman 

ser användning av teknologin som något positivt snarare än negativt men endast när den an-

vänds i föräldrars närvaro. Hon menar att föräldrarna måste ha kontroll på vad barnen gör och 

det kanske är en fråga som rör barnens ålder. Hennes barn är ett och fem år och detta gör det 

lättare för henne att kontrollera vad de tittar på. Barns ålder kan spela stor roll för hur mycket 

föräldrar kan kontrollera användandet av den tekniska utrustningen och åldern påverkar också 

barnens intresse då äldre barn är mer intresserade av dataspel. Yngre barn som inte kan läsa 

och skriva väntar istället på föräldrars hjälp och nöjer sig med vad föräldrar bestämmer.  

Respondent 3 hade en annan syn på utvecklingen som hon ansåg begränsade barnens utveck-

ling. ”Utvecklingen gör barnen klokare på något sätt men samtidigt gör den att barn får allt 

färdig, barn kan inte hitta på saker, dem kan inte skapa själva. De har lärt sig att bara trycka 

på knappar för att få allt färdig”(respondent 3).  Hon ser dock både för- och nackdelar med 

utvecklingen och jämför sina barn med sig själv när hon var i deras ålder. När hon var yngre 

kunde hon och hennes syskon själva skapa leksaker. Idag behöver inte barn bekymra sig över 

leksaker då de vet att föräldrar gör vad som helst för att tillfredsställa sina barns behov. Näs-

tan alla barn har kontakt med teknologin på något sätt och hon säger även att barn får allt fär-

digt och detta begränsar deras kreativitet. Idag har förskolan och skolan utvecklats och en del 

skolor har slutat använda pennor och papper. Idag ser vi på samhället på ett annat sätt. Barnen 

lär sig mer idag än vad föräldrarna tror, genom media samt med hjälp av teknologins utveck-

ling. Föräldrar kan inte sitta och lära sina barn allt men med hjälp av media får barnen lära sig 

mycket och de får även en bild om vad som händer utanför deras hem.  

Respondent 4 anser att utvecklingen påverkar barnens sociala nätverk. Idag kan inte barnen 

vara ute lika mycket och det påverkar deras relationer för att de inte kan spendera tid utom-

hus. Hon redogör för senmodernitetens utveckling. ”Alltså barnen får hellre vara ute och leka 

tycker jag istället för att sitta framför dataspel och tv timme efter timme. Det är stor skillnad 

när man jämför sin egen tid med barnens tid idag” (respondent 4). Det är inte barnen som väl-

jer att vara så utan tiden och samhället har förändrats och detta gör att det inte är lika tryggt 

utomhus idag som det var för bara några år sedan. Idag är det svårare för föräldrar att låta 

barnen gå ut efter klockan fyra på grund av att det händer så mycket utomhus. Folk känner 

inte varandra så väl och de flesta pratar inte med varandra. Det är många upplevelser och 

känslor som är i rörelse. Den här kvinnan vill att hennes son ska spendera mer tid utomhus än 

inomhus där han spelar spel. Hennes son går inte på förskola utan hos en dagmamma på 

grund av att hon inte gillar förskolemiljön och inte tycker att förskolan är bra för barnen. Här 

visar mamman att hon inte gör som många andra föräldrar, utan söker efter sitt barns bästa 

enligt henne själv. Hon funderar på vad barnen får ut av att spendera mycket tid inomhus och 

hur hennes son skulle utvecklats om det idag var som förr i tiden. Hon menar att barn träffade 



27 

 

 

varandra och kände varandra i det förmoderna samhället till skillnad mot nu i det senmoderna 

samhället.  

Respondent 5 såg mest nackdelar med utvecklingen och senmoderniteten. Hon har tre barn 

och ser att utvecklingen kan vara positiv, men den negativa påverkan tar över det lilla positiva 

som finns. ”Barnen glömmer andra saker när de sitter så mycket framför iPad, deras sociala 

nätverk påverkas” (respondent 5). Här menar mamman att barnen glömmer att de måste utföra 

andra uppgifter, till exempel att de har syskon och föräldrar som de kan prata med. ”Barnen 

leker inte med sina leksaker längre” (respondent 5). Den nya utvecklingen påverkar barnen så 

att de börjar bli beroende och detta påverkar deras personliga utveckling. De pratar inte så 

mycket vilket bidrar till att familjen inte kan sitta och diskutera. Barnen får svårigheter när det 

gäller att beskriva sina känslor då de istället vänder sig till saker som inte kan störa, saker som 

gör att man kan glömma dagens historia. Senare berättar respondenten att det kan vara till 

fördel om barnen använder teknologin för att lära sig saker. Hennes barn är mellan 3-9 år och 

det gör att hon till viss del kan kontrollera deras användning av teknologin men det går ändå 

inte att styra dem till 100 procent.  

Nedan är en tolkning av det preliminära temat Senmodernitet och utveckling. Det som är 

gemensamt här är att utvecklingen och senmoderniteten gör att barnen börjar mista barndo-

mens mening. De flesta av respondenterna är eniga om att det finns några fördelar med ut-

vecklingen men de är också eniga om att det finns många nackdelar.  

Respondenterna menar att det är barnens sociala nätverk som påverkas: ”sociala nätverk på-

verkas” (respondent 5).  En annan respondent menar att ”barn har lärt sig att bara trycka på 

knappar för att få allt färdig” (respondent 3). Det här är bevis på hur nackdelarna kan se ut, 

barnens kreativa förmåga minskas. Barn går miste om tiden då de ska vara barn. Barn ska 

kunna hitta på saker, kunna leka med sina kompisar och kunna använda kroppen och hjärnan 

för att tänka och hitta på. Många av respondenterna visar oro inför den här utvecklingen och 

hur långt utvecklingen kan gå.  

De flesta försöker berätta med sina egna barndomsminnen och försöker jämföra dagens barn 

med hur det var att vara barn förr i tiden. Det är dock en oundviklig utveckling på grund av 

att, som Giddens skriver, nämligen att globalisering förenar världen. Med hjälp av globalise-

ringen kan man veta allt som sker i hela världen och detta kan också ske med hjälp av att bara 

trycka på knappar. Föräldrarna har olika syn på hur barnen ska leva sin barndom och vad som 

är fördelar och nackdelar men nästan alla är dock överens om att utvecklingen gör att barnen 

glömmer sig själva.  

Det som Giddens (1997) hävdar är att globalisering suddar ut gränserna, det är den strömmen 

av information som Giddens menar som påverkar individer så mycket. Det är på grund av 

media som vi lär oss och ser vad som sker i världen. Barnen påverkas av det som händer i 

andra delar av världen och av det som sprids via medier. Globaliseringen har vidgat gränserna 

men också förundrat kulturen och därmed påverkas inte bara gränserna utan den påverkar 

sättet vi lever på. Det är som Giddens (1997) skriver att det har skapats ett ”vi” och man kan 

säga att det stämmer till stor del för att barnen vill vara som andra barn och det är mycket som 

påverkar dem. Globaliseringen öppnar upp barnens ögon och gör att de glömmer leva i nuet 

och vill alltid vara med i utvecklingen. 

Det går vidare att utläsa att respondenterna började koppla ihop utvecklingen och det senmo-

derna samhället med risker samt möjligheter. Giddens (1997) menar att det senmoderna sam-
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hället kopplas till ett liv med risker. När respondenterna började beskriva sina upplevelser så 

berättar de mest om nackdelar och det som de anser som risker med all utveckling. Framtiden 

är okänd och då kan inte  individen ana vad som kommer ske nästkommande dag. Det är det 

respondenterna menar när de ser teknologin som en risk för sina barn. De känner oro över det 

som kommer ske samt oro för hur långt det kan gå. De menar att barnen behöver tid för att 

tänka själva och själva kunna utföra saker. Några av respondenterna menar även att det kan 

vara positivt i vissa fall då media hjälper barnen att lära sig saker som de inte skulle lära sig 

hemma och detta gör att barnen får en bild om hur samhället utanför deras hem ser ut. Som 

Giddens (1997) skriver så förenas världen och det skapas ett vi. Idag kan individen vara med-

veten om allt som sker i världen genom att endast trycka på knappar. Respondenternas svar 

om senmodernitet kopplas här till risker. Giddens (1997) skriver om risker och olika typer av 

risker och menar att det finns sådana som individen själv väljer, till exempel iPad, X-box etc. 

Dessa utrustningar är sådana som föräldrarna själva köper trots att de anser dem som riskfyll-

da. Vidare menar Giddens (1997) att individen upplever risker för det okända alltså framtiden 

därför försöker den att planera sin framtid så gott det går för att undvika risker. Han menar att 

individen utsätts för flera typer av risker som rör människan på ett direkt eller indirekt sätt 

som t.ex. sjukdomar eller olyckor där individen kan komma behöva göra val hela tiden om 

olika saker också. Men det är precis som resultatet tyder här att föräldrarna lär sina barn att 

samhället förändras och den utvecklas på alla sätt och att idag kan individen som Giddens 

också säger stabilisera tänkbara utfall för att kolonisera framtiden.  

8. Huvudtolkning  

De teman som den preliminära och fördjupade tolkningen givit kan analyseras i ett steg till 

och på så sätt kan nya teman beskrivas med hjälp av omarbetning av föregående teman.  

Dessa nya teman som framkom ur den analysen var föräldraskap, ansvar och barndom. Hu-

vudtolkningen har skapats ör att kunna ge en helhetsbild av studien, som har analyserats ur 

respondenternas svar. Här används empiri, teorin som har valts inför studien och min egen 

förförståelse av fenomenet. Föräldraskap och ansvar utkristalliserades ur de gemensamma 

innebörder i studien som återkommande begrepp. Det senmoderna samhället gör att föräldrar-

na försöker att upprätthålla sin självidentitet genom att visa ansvar.  

Huvudtolkningen är avskild från den fördjupade tolkningens tema Föräldraskap, Ansvar och 

Barndom. Den lyfter fram att individer i det senmoderna samhället är mycket påverkade av 

individualisering där handlingarna påverkar självets identitetsskapande. Jag tolkar det som att  

Föräldraskap idag kräver ansvar och detta kan man se tydligt genom respondenternas svar om 

relationen mellan barnen och hur föräldrarna försöker visa sin kärlek för barnen för att för-

stärka relationen till barnen och minska omgivningens påverkan på föräldrarollen. Idag finns 

det stora risker, risker för det omedvetna och risk för att individen kan påverkas mycket av 

samhället. I det teoretiska avsnittet redogörs för begreppet risk. Giddens (1997) menar att det 

senmoderna/högmoderna samhället är ett liv med möjligheter för risker och detta gör att för-

äldrarnas ansvar inför barnen ökar. Giddens beskriver risk för förändring eller risk där indivi-

den är medveten om expertkunskapens begränsningar. Ansvar kan starkt förknippas med för-

äldraskap eftersom individen förr i tiden hade möjlighet att skapa sig ett eget liv och därmed 

kunde undvika alla dessa förändringar. Det är idag inte möjligt eftersom individen inte kan 

leva frånskild från all utveckling. Vidare skriver Giddens (1995) om föräldraskap där han går 

igenom vilka typer av föräldrar det finns och att föräldrar har ett stort ansvar. Respondent 4 

tycker att det på något sätt är lättare att uppfostra barn idag men samtidigt svårt ”för att för-
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äldrar behöver jobba mer och att ibland känns det som att barnen är ouppfostrade” (respon-

dent 4). Här menar hon att föräldrar förr i tiden när t.ex. hon själv var barn hade mer tid för 

sina barn och då samtidigt mer kontroll över dem.  

Idag ställs det högre krav på föräldrarna vilket leder till andra konsekvenser. Barnen tillbring-

ar det mesta tiden utanför hemmet, som till exempel i skolan eller på fritidshemmet. Skolan är 

bl.a.  till för att lära barnen grundläggande ämnen som matematik, svenska etc. inte för att 

uppfostra barnen. Precis som respondenterna beskriver under intervjuerna är relationen mel-

lan barnen och föräldrarna viktig. Att kunna kommunicera med varandra för att kunna klargö-

ra alla missförstånd är viktigt för att man som föräldrar ska visa barnen vad en familj innebär. 

Respondent 3 menar att ”en familj är styrka, kärlek och stöd” (respondent 3).  Föräldraskap 

handlar inte bara om att tillfredsställa barnens behov av att ha ett tak över huvudet eller att ge 

barnen bra mat och god sömn utan det handlar också om att vara som en öppen bok för att ge 

barnen möjlighet att lära sig av sina föräldrar, att vara den varma famnen samt att kunna ac-

ceptera barnen i alla situationer även om de gör fel. Som föräldrar har man ansvar att visa vad 

en familj betyder för att ge barnen trygghet och kunna lära de vad det innebär att vara en del 

av en familj. Respondenterna visar genom sina beteenden att barnen har ett värde genom att 

sitta och förklara anledningen bakom deras handlande, att ta tag i problemen när de är färska. 

 I denna studie ser vi också hur föräldrarna tolkar sitt ansvar inför barnen genom att tillfreds-

ställa barnens alla behov på olika sätt. Även om de inte ansåg sig se många fördelar med den 

teknologiska utrustningen så åtog de sig ansvar att inte stå i vägen för sina barns utveckling. 

Barndomen börjar mista sitt grepp för att barnen försöker ta ansvar i tidigt ålder. De vill växa 

snabbt och vill förverkliga sig själva genom att kunna bestämma och ta ansvar i en tidig ålder. 

Barnen glömmer sig själva och detta påverkar även deras sociala nätverk och användandet av 

den teknologiska utrustningen gör att barnen även glömmer andra saker, exempelvis att de har 

syskon och familj och att man ska sitta och samtala som en familj, men det är också föräldrar-

nas ansvar, inte bara barnens. Det är föräldrarna som formar sina barn och det är deras ansvar 

att uppmärksamma barnen på det som sker i omgivningen.  

 

Upplevelser av föräldraskap kan inte beskrivas exakt eftersom att vara föräldrar är något väl-

digt stort därför förknippas föräldraskap med ansvar. Föräldrar behöver vara överallt och detta 

är idag mer möjligt tack vare senmodernitetens idéer som i sin tur har skapat möjlighet för 

åtskiljandet av tid och rum vilket gör att individen kan vara på mer än ett ställe samtidigt. Det-

ta är givetvis inte bara av godo, det finns många åsikter om att det teknologiska samhälle vis-

serligen har skapat nya former av kommunikation och relationer men också skapat det man 

kallar för ”ensamma tillsammans” där familjer måste hitta nya förhållningssätt för att hindra 

barn och ungdomar att bli beroende av teknologin. 

9. Diskussion  

9.1. Diskussion utifrån uppsatsens syfte och resultat  
 

Syftet med studien var att förstå och beskriva fenomenet föräldraskap i ljuset av Giddens per-

spektiv, alltså att förstå det upplevda livet med barn i samband med samhällsförändringar re-

laterade till relationer samt föräldrarollen. Jag ville skapa mig en djupare förståelse för hur 

föräldrar formulerar, och uppfattar sina upplevelser av omgivningens påverkan på föräldra-
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skap. I Resultatet framförs det för de olika upplevelser av föräldraskap, barnuppfostran samt 

utvecklingen av det senmoderna samhället. Det finns skillnader av upplevelserbeskrivningar 

av förståelse när det gäller upplevelser av att uppfostra barn och föräldrarollen. Responden-

terna har olika erfarenheter av livet, från sin egen barndom och hur de själva har blivit upp-

fostrade. Det som är gemensamt är dock att alla har beskrivit sina upplevelser av barnens be-

tydelse och hur de ser på barnuppfostran i det senmoderna/högmoderna samhället. De flesta 

upplever samma sak när det gäller hur de formulerar det som ryms inom vad senmodernitet 

och utvecklingen kan göra med individer och familjer och som har påverkat deras roll som 

föräldrar då de anser att det är mer negativt än positiva. 

 Resultatet visade att föräldrarollen idag handlar om att vara en förebild för sina barn och att 

kunna skapa en god relation till barnen. Fyra av fem respondenter svarade att en familj är hela 

släkten där den lilla familjen är inkluderad. Respondent 4 beskriver en familj som ”mamma, 

pappa, barn” (respondent 4) men sa också att det beror på om man räknar med hela släkten. 

Fyra av fem respondenter är föräldrar medan den femte planerar sitt föräldraskap. Familjebe-

greppet är viktigt och genom att förklara vad begreppet familj innebär försöker föräldrarna 

visa sina barn hur man ska behandla sina föräldrar även när man är vuxen. Det handlar alltså 

samtidigt om att lära barnen att förstärka familjbandet även när man blir äldre.  

Resultatet pekar också på att barn-föräldrarelationen idag är stark tack vare kommunikation 

och diskussion mellan barn och föräldrar. De flesta sa att de sätter gränser för sina barn men 

att detta inte påverkar deras relation negativt. Föräldrarna använder mycket kommunikation 

för att diskutera om hur saker ska vara och varför vissa saker är som de är. Vidare visar resul-

tatet att föräldrarna ansåg att det fanns vissa fördelar när det gällde barnuppfostran förr i tiden 

när respondenterna jämförde barnuppfostran idag med deras egen uppfostran. Ansvaret som 

föräldrarna hade förr jämförs med dagens föräldraskap. Förr kunde föräldrarna styra mer och 

kunde själva göra som de ansåg var rätt och hade på så vis mer kontroll över sina barn. Detta 

tyder på att föräldrarna idag blir mycket påverkade av media, teknologin och omgivningen.  

När det gäller senmodernitet och utvecklingen så var nästan alla överens om att barn glömmer 

omgivningen på grund av deras användning av den teknologiska utrustningen. Man kan säga 

att resultatet tyder på att barnen börjar mista sin barndom och vill växa upp snabbt. Barn 

glömmer sig själva och detta gör att de inte lever som de borde, att bara vara barn. Det är för-

äldrarnas ansvar att se till att barnen inte mister sin barndom. Resultatet tyder på att barndo-

men enligt de intervjuade var bättre förr då barn skapade sig socialt nätverk och mådde fysisk 

bättre än dagens barn.  

Meningen med den teoretiska kontexten har varit att förstå andras upplevelser av vad föräld-

raskap innebär och deras upplevelser av barn i det senmoderna samhället. Resultatet kommer 

från upplevda känslor av respondenterna själva och därmed är subjektiva upplevelser av hur 

fenomenet ter sig för just denna grupp. Giddens (1995,1996 och 1997)  teoretiska begrepp om 

senmodernitet, risk, intimitet, släktskap och föräldraskap och föräldrar med giftverk (olika 

typer av föräldrar) och globalisering är valda som analytiska begrepp för att appliceras på 

respondenternas svar. Med hjälp av Giddens (1995) redogörs det för relationen mellan barn 

och föräldrarna. Han beskriver intimitet,  relationer samt barndomens påverkan på barnen som 

vuxna och vilka typer av föräldrar det kan finnas. Risker och globaliseringen kom fram i sam-

band med den senmoderna utvecklingen som respondenterna kopplade till teknologin. Rela-

tionerna kom fram direkt när respondenterna talade om barn och vad barn betyder för dem.  
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9.2. Diskussion utifrån teoretiska utgångspunkter  

I resultatet framkom en förståelse för hur det är att vara föräldrar och hur enligt mitt förme-

nande senmoderniteten upplevdes av föräldrarna i samband med hur dessa förändringar och 

förskjutningar av familjelivet har påverkat deras föräldraroll samt en förståelse för vad barn 

innebär och vad de kan innebära för familjelivet. Vad som också visade sig var hur senmo-

derniteten påverkar föräldraskap och barnuppfostran samt föräldrarnas upplevelser av globali-

seringen och dess påverkan på barnen och samhället i stort. Även om respondenterna hade 

samma upplevelser när det gällde senmodernitet och dess för- och nackdelar så hade de ändå 

väldigt olika beskrivningar av en familj samt olika erfarenheter av deras roll som föräldrar. 

De hade även olika erfarenheter av barnuppfostran idag i jämförelse med förr i tiden. Dessa 

skillnader berodde på hur man levde och blev uppfostrat som barn. Om man t.ex. levde med 

arbetande föräldrar eller hade bra ekonomiska förhållande. Dessa var grunden för responden-

ternas upplevelser och hur det påverkar deras sättet att behandla sina barn.   

Idag har föräldrar fler möjligheter till val i livet och deras sätt att uppfostra barn. Giddens 

(1997) menar att senmodernitet skapar en enda värld vilket leder till att mänskligheten blir ett 

vi. Samtidigt menar han, precis som de flesta föräldrar, att senmodernitet öppnar upp nya pa-

rametrar för faror och även möjligheter för mänskligheten och det var precis det föräldrarna 

försökte säga, att de ser möjligheter med senmoderniteten och utvecklingen. Samtidigt finns 

det många faror och nackdelar som påverkar deras roll som föräldrar och barnens beteende. 

Även om föräldrarna är oroliga inför morgondagen och deras maktutövning så försöker de 

ändå hjälpa sina barn för att följa med i utvecklingen för att, enligt Giddens (1997), ingen kan 

hoppa över eller vara frånskild från all utveckling, speciellt inte om man lever i modernitetens 

geografiska kärnområde (Giddens 1997:39–45).  

I resultatet visar det sig även att senmoderniteten och den teknologiska utvecklingen ligger 

bakom föräldrarnas oro. Detta framkom under intervjun då respondenterna direkt kom in på 

vilka för- och nackdelar det finns med det senmoderna samhället. Några respondenter såg den 

ljusa sidan av utvecklingen och menade att den har medfört ökade valmöjligheter och att den 

även gör att föräldrarna lättare kan tillfredställa sina barns behov. Detta då föräldrar idag kan 

köpa det som passar just dem och deras ekonomi. En annan fördel med senmodernitet är glo-

balisering och medias påverkan på individen då den kan ge möjligheter för barnen att lära sig 

om andra kulturer. Media är, som Giddens (1997) skriver, det som förmedlar oss vad som 

pågår i världen och som gör att det skapas ett vi. Tack vare media vet vi så mycket idag och 

så mycket om andra länder och detta bidrar till att relationerna sammanflätas.  

Senmodernitet är inte någonting som bara har medfört mycket utveckling och många framsteg 

i individens liv utan det är också någonting som ständigt påverkar individer och deras vardag. 

Alla stora och små påverkas på ett eller annat sätt och vi påverkas huruvida vi vill det eller 

inte. Det är därför många känner oro och vaknar upp och öppnar sina ögon och börjar fundera 

på hur långt det här kan gå samt hur vi faktiskt påverkas och vad som kommer att ske. Gid-

dens (1997) skriver om en ”jaggernaut- vagn”, alltså att de förändringar som sker inte är an-

passade efter individens förväntningar. Det är svårt att börja få förväntningar och kunna pla-

nera framåt. Giddens (1997) menar även att det tekniska samhället idag börjar ta över det ex-

pertsystem som förr i tiden var mer aktuellt. Han menar även att individen inte enbart kan 

leva ett eget liv och bortse från allt som händer i sin omgivning. Individen påverkas ändå på 

något sätt.  
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Det finns risker för hur långt denna utveckling kan gå och vad som väntar barnen senare, ris-

ker för det okända framtiden. Här kopplas det till det Giddens (1997) menar, alltså risker man 

själv kan välja. Föräldrarna använder teknologin trots att de anser den som riskfylld och bar-

nen får ibland dessa utrustningar av skolor och även på några förskolor. Många ser det dock 

som möjligheter medan andra ser det som just risker då det ersätter det traditionella sättet som 

barnen lekte på förr i tiden, att gå ut och träffa kompisar samt att sitta och samtala som en 

familj. Respondenterna menar att kommunikationen minskar och det enda sättet att sysselsätta 

barnen på idag är genom den teknologiska utrustningen. Individen påverkas mycket av det 

som visas i media och vad som pågår i världen och den snabba utvecklingen gör att individen 

inte hinner reflektera kring hur långt utvecklingen kan nå och vad som kan hända sen, alltså 

att vi står inför en okänd framtid.  

Relationerna mellan föräldrarna och deras barn behövde inte tas upp som en fråga under in-

tervjuerna på grund av att när de började samtala om barn uppkom direkt en bild om upple-

velser av till exempel relationen mellan mammorna och deras barn. I just den här frågan kan 

man se att föräldrarna har varit extra noggranna med att visa sina barn vad familj betyder, att 

en familj betyder mycket just för att man där har sina syskon och föräldrar. Därför är föräldra-

rollen inte enkel. Det gäller att vara en bra förälder för att kunna få med sig sina barn även när 

de blir äldre och det kändes som att föräldrarna (mammorna) menade att hur gammal man än 

blir så behöver man sina föräldrar och sin familj. Giddens (1995) menar att släktskapsbandet 

har försvagats i samband med modernitet men det visar sig att man faktiskt inte kan glömma 

sina föräldrar och heller inte sina syskon. När respondenterna berättade om deras upplevelser 

så upplevdes det som om de fortfarande var barn och att de var mycket påverkade av sättet 

samhället har förändrats på. De visade att de gillade deras föräldrars sätt att uppfostra dem 

och visade därför missnöje med dagens utveckling.  

Respondenternas upplevelser av barn och deras relation till barnen visar att det ligger mycket 

ansvar bakom att uppfostra barn. Som föräldrar ska man försöka tillfredsställa sina barns be-

hov och detta påverkar barnens relationer till föräldrarna. Några av respondenterna menar att 

det är viktigt att som föräldrar veta vad som förväntas av dem. Respondenterna visar förståel-

se för vad barn kan leda till, till exempel att man som förälder måste vara medveten om att 

barn kräver mycket kärlek och tid samt att man måste se till att behandla barn på ett rättvist 

sätt. Respondenterna verkade vara mycket väl medvetna om att livet ska kunna balanseras och 

att det inte bara handlar om att skaffa barn.  

 Respondenternas svar kopplas till barndomen som Giddens (1995) skriver om när han menar 

att barndomen är någonting som påverkar individen senare i framtiden. Den här studien  upp-

levs föräldrarna idag som mer medvetna om att barnen har olika behov som ska tillfredsställas 

och att alla barn är lika viktiga samt att även familjebandet och kärleken i familjen är väldigt 

betydelsefull. Respondenterna visste väl att barndomen formar vuxenlivet. Detta för att de 

flesta är medvetna om hur de uppfostrar sina barn och menar att deras sätt att behandla barnen 

idag påverkar dem senare i vuxenlivet. Medvetenhet kommer i samband med diskussioner 

med barnen om deras val och om vad barnen får och inte får, alltså att sätta gränser. Respon-

denterna menar att kommunikation är viktigt när det gäller att klargöra för barnen om varför 

de inte kan få vissa saker som deras kompisar kanske har. Barn ska också lära sig att barndo-

men är till för att leka men även kunna förbereda sig för att klara av vuxenlivet senare och 

därför anser de att barn måste lära sig att spara, att vara omtänksamma och att vara rädda om 

sina ägodelar. Vidare menar respondenterna att diskussioner lär barnen att ta ansvar för livet 

som vuxna människor för då inser barnen att det inte går att få allt man önskar sig på en gång. 

Det är här relationen skapas och föräldrars roll inte bara handlar om att ge barnen allt de vill 
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ha, utan att lära barnen vad som krävs för att kunna leva. Dessa barn kommer någon gång att 

växa och hitta ett eget liv. Vidare menar Giddens (1995) att barn ska försöka frigöra sig från 

dåliga barndomsminnen. Alla föräldrar pratade om kommunikation och hur den hjälper dem i 

familjen att lösa alla problem. Respondent 4 menar att man inte ska låta problemen växa sig 

större utan att man ska prata direkt då kommunikationen mellan barn och föräldrar är väldigt 

viktig.  

Giddens (1995) skriver om olika typer av föräldrar och menar att det inte finns några föräldrar 

som kan lägga märke till alla barnens behov. Det framkom inte av föräldrarna själva eftersom 

respondenterna i denna studie beskriver sina barn på ett väldigt känslosamt och djupt sätt. 

Respondenterna visar även en djup förståelse för vad barn innebär för dem som föräldrar. I 

studien finns därför inte några tecken på föräldrar som förstör sina barns känslor av att ha ett 

personligt värde. Idag är mer det öppet för kommunikation mellan barn och sina föräldrar. 

Barnen får större möjligheter till att uttrycka sig och säga vad de tycker och ett mål som alla 

respondenter strävar efter är att lära sina barn vara självständiga och förbereda dem för att 

senare kunna ta ansvar. De flesta har tekniska utrustningar hemma trots att de inte nödvän-

digtvis anser det som något positivt och detta är ett tecken på att de vill att deras barn ska ut-

vecklas och lära sig saker för att kunna leva ett självständigt liv.  

9.3. Diskussion utifrån tidigare forskning 

Tidigare forskning och resultatet har några gemensamma punkter men det betyder inte att 

resultatet är detsamma som den tidigare forskningen. Det finns många punkter som inte är 

gemensamma med den tidigare forskningen men samtidigt bekräftar den tidigare forskningen 

det min studie lyfter fram när det gäller föräldraskap, relationer, utvecklingens påverkan på 

barn och föräldrar samt risker.  

När det gäller familjestorleken så finns vissa gemensamma punkter. Det första gemensamma 

är det som Keilman (1987) kom fram till gällande att familjestorleken idag har minskat. I 

denna studie har inte resultatet visat på en minskning men det visar sig ändå att respondenter-

na har mer förståelse för vad en stor familj betyder och hur stort ansvar det är att ha många 

barn idag. Respondenterna pratar om att skapa en livsstil och att leva livet. Individen är mer 

utvecklad idag och vill leva ett bra liv samt ett tecken på att föräldrar tänker på deras roll och 

samhällets påverkan samt att det finns vetskap om att det idag krävs mer av föräldrarna som 

t.ex. kontroll och extra uppmärksamhet för vad barnen behöver är idag mycket viktigt. Den 

andra gemensamma punkten är att den genomsnittliga storleken på familjen krymper på grund 

av att samhället ständigt utvecklas och individen strävar efter att få ett bra liv och kunna till-

fredsställa alla sina barns behov för att vara jämställd med andra. Sidebotham (2001) menar 

att det finns mycket tryck från omgivningen vilket gör det svårare för familjen.  

När det gäller globaliseringen finns en gemensam punkt som en respondent nämner vilket är 

att flickor är lättare att kontrollera. Yi och Farrell (2006) kom fram till att de flesta föräldrar 

anser att flickor är mer beroende av föräldrarna. I den här studien är inte respondenterna så 

specificerade när det gäller könen eftersom deras barn är för små. Respondent 3 är dock näs-

tan säker på att hennes son inte kommer att åka långt ifrån henne då hon beskriver deras rela-

tion som väldigt stark. Resultatet visar även att det geografiska avståndet mellan släkter eller 

barnen och föräldrarna inte spelar någon större roll eftersom de flesta inte bor tillsammans 

med hela släkten idag men ändå inkluderar hela släkten med familjen. Idag spelar ingen roll 

när det gäller det geografiska avståndet eftersom  åtskiljande av tid och rum gör att individer 

kan ta kontakt med varandra trots allt. Rudia Et. Al (2014) skriver om hur tekniken har ut-
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vecklats och att vi genom ICT- kommunikation kan hålla kontakt och skapa relationer. Samti-

digt hjälper ICT föräldrarna att övervaka sina barn oavsett kön.  

När det gäller barnens självförverkligande och att tillfredsställa barnens behov så visar resul-

tatet att föräldrar idag sätter gränser för att kunna kontrollera sina barn. Barnen idag förstår 

varför de kan få vissa saker och varför deras val begränsas. Respondenterna menar att gränser 

hjälper barnen i vuxenlivet. När det gäller den tidigare forskningen skriver Prout (2000) att 

konsumtionen leder till att klyftan ökar mellan de som har och de som inte har. I den här stu-

dien fanns det inga tecken på denna klyfta utan respondent 5 tycker tvärtom, att utvecklingen i 

samhället ger föräldrar möjlighet att välja saker som passar dem och deras ekonomi. Det tyder 

på att både föräldrarna och barnen idag är medvetna om att flera val finns men att det även 

finns gränser.  

Vidare kommer respondenterna fram till att online-risker finns och att dessa risker anses vara 

mer än möjligheter. Respondenterna kopplade senmodernitet och teknologi med barnens in-

ternetanvändning. De flesta tycker att risker kommer i olika former, till exempel risk för bar-

nens hälsa, deras tankesätt och förmåga att tänka själva. Respondenterna tycker även att det 

finns vissa möjligheter för barnen, till exempel att använda internet för att lära sig. Ingen av 

respondenterna i denna studie anser dock att risker är viktiga för barnens utveckling. Staksrud 

och Livingstone (2009) kom fram till att risker behövs för att förbereda barnen på det som 

finns utanför deras hem. Sidebotham (2015) anser att det finns risker genom konsumtionens 

påverkan på barnen och hur barnen påverkas och vill vara som alla andra barn i deras omgiv-

ning. Föräldrarna anser att dessa är självklara risker men att de kan kontrolleras med hjälp av 

kommunikation och diskussioner.  

9.4. Kritisk diskussion  

I den här studien fick vi veta hur föräldraskap och deras relation till barnen upplevs samt 

barnuppfostran i det senmoderna samhället. Via upplevelser har det framkommit vissa nack-

delar när det gäller den teknologiska utvecklingens påverkan på barnen idag och det framkom 

även olika upplevelser av föräldraskap. Resultatet tyder på att relationer idag är starkare mel-

lan barnen och föräldrarna på grund av diskussioner och med hjälp av kommunikationen som 

klargör saker. I resultatet framkom både för- och nackdelar med den senmoderna utveckling-

en men de framkom inte i den typen av risk som förväntats. Respondenterna tänkte på barn 

och teknologin och detta kanske på grund av att deras barn var för unga och att de därför inte 

såg det geografiska avståndet som risk. Det som idag anses vara riskfullt är teknologin och 

den snabba utvecklingen. I tidigare forskning och i den teoretiska ramen redogörs det för 

senmodernitet och dess påverkan samt relationer mellan barnen och föräldrarna som exem-

pelvis då det redogörs för hur barnen påverkas av teknologin och strävar efter att vara själv-

ständiga. Här kan jag säga att jag inte lyckades få fram alla typer av föräldraskap då alla mina 

respondenter var mammor och detta bidrog till att inga upplevelser av hur det är att vara en 

pappa framkom eller hur han ser på sin roll. Här gick det inte att påverka respondenternas val 

av att de bara valde mamman i familjen även om i de flesta fall var båda föräldrarna meddela-

de.  

Med ett bredare syfte skulle man kunna få föräldrarnas upplevelser av barnens genus och om 

det spelar någon roll i uppfostringssätt samt om det skulle vara annorlunda i relationen mellan 

pojkar/flickor till föräldrarna. Det skulle vara intressant att se hur föräldrarna tänker kring 

genus. Respondent 2 kom in på att det är lättare att kontrollera flickor än pojkar idag. Det 

skulle vara intressant att få upplevelser om hur föräldrarna tänker och varför skillnader finns.  
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Sammanfattningsvis har jag till stor del lyckats få fram ny kunskap när det gäller vissa teman. 

Nykunskap kring nya reaktioner är dialog och diskussion hjälper föräldrarna att vara nära sina 

barn och skapa en bra relation med dem. När det gäller online-risker framkom inte mycket 

nytt. I resultatet fanns det också risker, men risk för hälsa, för barnens förmåga att tänka själ-

va och det sociala nätverket. Det som var gemensamt med tidigare forskning var att respon-

dent 2 nämnde att hennes barn stöter på risker när det dyker upp reklam som skrämmer dem, 

vilket hon ser som risker.  

 Det sista jag kommer att anmärka på är att min tanke var att ekonomi skulle spela roll för 

föräldrarna idag och att den skulle dyka upp i samband med barnuppfostran men så blev inte 

fallet. I intervjuerna uppstod inte mycket diskussion och upplevelser av ekonomins betydelse. 

Respondenterna pratade istället om upplevelser av deras roll i det senmoderna samhället på ett 

annat sätt, om hur det är att vara familj idag och om det finns för- och nackdelar med dagens 

uppfostran. En helhetsbild om föräldraskap idag kunde ändå skapas. Respondent 5 sa att det 

finns fler möjligheter för föräldrar idag då föräldrar kan köpa det som passar deras ekonomi 

och samtidigt tillfredsställa alla sina barns behov. Kanske är detta på grund av att föräldrarna 

arbetar och för att det finns alternativ för alla att välja det som passar just deras behov och 

budget.                     

9.5. Förslag på vidare forskning  

Det fanns viktiga aspekter som dök upp i uppsatsen men som inte fick en central del på grund 

av att fokus inte låg på just det fenomenet. Det skulle vara värt att forska vidare om genus och 

hur stor roll genus har i barnuppfostran. Det är intressant att se vad föräldrarna upplever angå-

ende barnens kön och om det spelar någon roll för föräldrarna om de har pojkar eller flickor. 

Det är intressant att se om det finns några fördomar angående familjer som bara har pojkar då 

den tidigare forskningen pekar på att flickor är mer känsliga och ofta hamnar under föräldrar-

nas kontroll. Samhället utvecklas och en ny forskning skulle vara intressant för att se om det 

fortfarande finns skillnader mellan sättet att uppfostra pojkar och flickor samt få del av föräld-

rarnas upplevelser.   

Tankar om genus dök upp då en av respondenterna nämnde att flickor går att kontrollera men 

att pojkar är vildare och inte kan kontrolleras av föräldrarna. Denna respondent har två flick-

or. En studie om samhällets syn och föräldrarnas upplevelser av att uppfostra pojkar till skill-

nad från flickor skulle därför vara intressant. Det skulle ge oss förståelse för samt en bild om 

att samhället utvecklas och att även flickor kan vara oberoende av sina föräldrar samt att poj-

kar kan vara känsliga och ha starka relationer till sina familjer. Den här bilden som individen 

har om genusskillnader, som att pojkar är vilda och flickor är mjuka, borde förändras och om-

formas. En sådan forskningsbar fråga kan lyda: På vilket sätt kan genuskontrakt förstås vad 

gäller flickors fostran till självständighet i ett mångkulturellt samhälle? 
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Bilagor 1 

Intervjuguide  

Först ska jag meddela respondenterna om deras rättigheter och detta enligt forskningsetiska 

principer. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Detta om jag får möjlighet att intervjua ett par, annars är det helt okej om jag får intervjua en 

av föräldrarna. Jag tar hänsyn till att de måste vara med sina barn.  

Egen definition/ uppfattning av familj  

Hur många är ni i er familj?  

Vad betyder barn för er? 

När ni tänker på barn, vad tänker ni på då? 

Barnuppfostran idag jämfört med förr i tiden 

Familj  globalisering  är globalisering risk eller möjlighet för barnen (teknologiska ut-

vecklingen) 

Familjelivet, ekonomi, tillfredsställa barnens behov   

Relationen mellan er och era barn, (Tankar om framtiden) 

(Dessa kommer kanske att dyka upp automatisk, men om det inte gör det så har jag någonting 

för att öppna en dialog och få en förståelse av deras upplevelser).   

 

Bilaga 2 tabell över tolkningsprocessen 
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Den preliminära 

tolkningen 

1. Barnföräldrarelation  

 

Den fördjupade 

tolkningen 

1. Föräldraskap 

Huvudtolkningen/omarbetning 

av material 

Föräldraskap  

2. Barnuppfostran och 

föräldraskap  

2.  Ansvar Ansvar 

3. Senmodernitet och 

utveckling  

3. Barndom 

                                      

Barndom 

 


