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Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie var att få ökad förståelse för hur delaktiga svenska föräldrar var i samvaron med 

dess barn samt hur meningsfull de upplevde samvaron. Denna kvalitativa studie samlade empiri genom 

semistrukturerade intervjuer med föräldrar (N=14) till barn mellan 6-8 år. Data analyserades med innehållsanalys 

(Burnard, 1991). Tidigare forskning hade fokus på samvaro och delaktighet vilket kunde påverka hur 

informanterna såg på meningsfullheten i deltagandet av barnens lek, sysselsättningar men även på barnens 

delaktighet i planeringen kring familjens aktiviteter. Studiens resultat visade att informanterna ansåg sig lida av 

tidsbrist vilket negativt påverkade hur de upplevde samvaron och delaktigheten med sina barn. En annan viktig 

faktor var att förälderns mobilanvändning konkurrerade om informanternas uppmärksamhet till dess barn. 

Informanterna ansåg att det generellt var höga krav att vara förälder men de menade att meningsfullheten ökade 

desto större delaktighet det var från hela familjen, samt att fokus behölls på samvaron. Resultaten diskuterades 

utifrån tidigare gjord forskning kring föräldrars och familjers samvaro och engagemang i varandras tid. 

Diskussionen behandlade delar kring exempelvis att gemenskap mellan föräldrar och barn stärker familjebanden. 

Samt att spontanitet blir lidande på grund av ett aktivt arbetsliv och för mycket planerat i familjerna. 

 

 
Nyckelord: samvaro, delaktighet, innehållsanalys, barn 6-8 år 
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Introduktion 

I Sverige fanns det år 2013 drygt 1,9 miljoner barn (0-17 år) av totalt drygt 9,6 miljoner 

invånare (Statistiska centralbyrån [SCB], 2014). Av dessa barn hade 60 % en mor som 

förvärvsarbetade och 80 % en far som förvärvsarbetade. Av mödrarna var det drygt hälften 

som arbetade deltid, medan av fäderna var det 5 % som arbetade deltid (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2005). Tillgänglig statistik visade att barn 6-12 år med samboende 

föräldrar spenderade knappt sex timmar per dag med en eller båda föräldrarna, medan ett barn 

som bodde själv med sin mor tillbringade drygt fyra timmar per dag med henne (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2004). Det fanns ingen tillgänglig statistik för hur mycket tid ett barn 

tillbringade med en ensamstående far. Syftet med föreliggande studie var att genom 

kvalitativa intervjuer få en ökad förståelse för hur delaktiga svenska föräldrar var i samvaron 

med dess barn samt hur meningsfull de upplevde samvaron. 

Samvaro mellan förälder och barn 

Samvaro definierades som grad av emotionell anknytning och sammanhållning som 

föreliggande studie definierade som relation mellan familjemedlemmar (Schänzel & Smith, 

2014). En jämn nivå av sammanhållning visade enligt Schänzel och Smith (2014) på en jämn 

nivå av både avskildhet och samvaro för en bra och fungerande familjekonstellation. Familjen 

ansågs vara en trygg bas som gav en känsla av omsorg och tillhörighet för de flesta 

människor, vilket sträckte sig både bakåt och framåt i tiden (McCarthy, 2012). Samvaro, 

separation, tillhörighet, förväntningar, individualitet, garanterad omvårdnad och omsorg var 

alla olika egenskaper som beskrev hur människor såg på begreppet ”familj” och vad som 

förväntades utav den. Andra kännetecken och villkor för begreppet familj var långvariga 

relationer, en social grupp, integritet, traditioner och gemensamma intressen. Forskare som 

intervjuat mödrar vars inkomst och hushållsstruktur var liknande, skiljde sig ändå gällande 

hur de beskrev ”familjen” (Schänzel & Smith, 2014). De flesta av mödrarna såg sin familj 

som en trygg bas, men det fanns de mödrar som istället ansåg att familjen mer var en grupp 

släktingar som bodde tillsammans. De två teman som främst var återkommande bland 

mödrarna gällande ”familjen”, var samvaro och närhet, men även att göra saker tillsammans, 

leva tillsammans och hålla ihop var också gemensamma teman för mödrarna (McCarthy, 

2012). De band som föräldrar hade till sina barn var särskilt kännetecknande för ”familjen” 

eftersom de banden var starkare än de man hade till sin partner. Familjemedlemmar kunde 

vara både med varandra och skilda från varandra, då en familj bestod av både samvaro och 

frånvaro gentemot varandra (McCarthy, 2012; Schänzel & Smith, 2014). 
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Genom att visa ett socialt och gemensamt engagemang för varandra, lade 

familjemedlemmarna grunden för det sociala identitetsskapandet inom familjen (McCarthy, 

2012; Schänzel & Smith, 2014). Föräldrars uppfattning om hur mycket de umgicks med sina 

barn ökade alltmer då det känt vilken nödvändighet det hade för barns utveckling och 

mognad. Samtidigt ökade kulturella normer för vad som ansågs vara ”tillräckligt” med tid 

med sitt barn, normen hade ökat till en mycket högre tillgänglighetsgrad än tidigare (Milkie, 

Mattingly, Nomaguchi, Bianchi & Robinson, 2004). Föräldrar ansåg att tid med familjen var 

viktig och skapade positiva och långvariga minnen för barnen (Milkie et al., 2004). Vidare 

visade Milkies et al. (2004) studie att föräldrar spenderade lika mycket eller mera tid med sina 

barn idag än vad tidigare studier har visat. Studien visade även att föräldrar stod inför 

utmaningar att få tid tillsammans med sina barn. De fick använda olika metoder för att få ihop 

familjelivet med de olika förpliktelser de hade samt med arbetet (Milkie et al., 2004). Craig 

och Mullan (2012) visade att föräldrar ansåg att deras tid med familjen gav en ökad 

kommunikation som ledde till ett förbättrat samspel på kort sikt, och en starkare 

familjesammanhållning på lång sikt. Craig och Mullan (2012) visade vidare att föräldrar tog 

tillfället i akt att ta vara på familjetiden till att lära sina barn om värderingar och en hälsosam 

livsstil. Då fritidsaktiviteter utfördes tillsammans i familjen var detta stärkande och bra för 

familjens samspel och samvaro (Craig & Mullan, 2012). Milkie et al. (2004) visade att 

föräldrar värdesatte tid med sina barn högre än exempelvis egna fritidsaktiviteter, arbete eller 

att umgås med vänner. De aktiviteter som föräldrar värdesatte högst att göra med barnen var 

till exempel att resa, spela spel, ta hand om dem och prata med dem (Milkie et al., 2004). 

Aktiviteterna var även gynnande för barns psykologiska, intellektuella och sociala utveckling 

(Craig & Mullan, 2012). Det som föräldrarna fyllde sin tid tillsammans med barnen var av 

väldigt skiftande karaktär, var och en av dessa aktiviteter som de olika föräldrarna gjorde 

hade inte samma innebörd för de olika barnens välbefinnande. De olika typerna av aktiviteter 

var exempelvis omhändertagande, ta barnen till skolan, idrottsaktiviteter, traditionell 

uppfostran, vara tillgänglig utan att vara aktiv i sin medverkan och också den tid som familjer 

spenderade i gemensamma familjeaktiviteter (Craig & Mullan, 2012). Föräldrar ansåg även 

att tid med familjen var en viktig del i deras föräldraskap (Craig & Mullan, 2012). Flertalet 

föräldrar delade enligt en studie gjord av Coyl-Shepherd och Newland (2013) ansvaret när det 

gällde föräldraskapet, detta kunde innehålla bland annat uppfostran och ekonomiskt ansvar. 

Coyl-Shepherd och Newland (2013) tog upp tidigare forskning gjord av bland annat Bellavia 

och Frone (2005, refererad i Coyl-Shepherd & Newland, 2013), som visade att hälften av alla 

förvärvsarbetande föräldrar kände en svår balansgång mellan arbete och sitt föräldraskap. 
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Anknytning definieras som ett emotionellt band till en annan människa som först behövde 

upplevas i verkliga livet genom den fysiska närheten mellan spädbarnet och föräldern 

(Weston, 2012). John Bowlbys (1994) teori om att anknytning under det första levnadsåret 

mellan föräldern och barnet innehöll olika beteenden som exempelvis gråt och leenden, men 

även olika reaktioner så som klängande, sugbeteende och följande med blick. Detta 

illustrerade responsbeteenden från föräldern vilket lade grunden för anknytning mellan dem. 

Motivationen hos barnet av att skapa en ömsesidig och trygg anknytning var medfödd och 

bunden till deras vilja att överleva men även till deras utveckling av jaget, och deras jag i 

relation till andra (Weston 2012). Bowlby (1994) menade att svaga tidiga interaktioner kunde 

ge barnet olika förutsättningar till relationer till andra människor genom hela livet. Han 

poängterade även på vikten av barnets behov att få känna en intim och varm relation med sin 

förälder. Detta skapades genom en relation som var tillfredsställande och glädjande för både 

barnet och föräldern, exempelvis var det genom tidig nära fysisk kontakt mellan barn och dess 

mödrar som lade grunden för en stark relation. Ainsworth och Bell (1970) studerade 

samspelet mellan spädbarn och deras mödrar under de första månaderna i barnets liv, och 

menade att spädbarnet utvecklade anpassningsbarhet och förtroende om mödrarna visade 

intimitet och fysisk närhet. Vissa hävdade även att ett fysisk lekfullt samspel mellan förälder 

och barn gjorde det möjligt att skapa positiva minnen av intimitet (Weston, 2012). 

  
Umemura, Jacobvitz, Messina och Hazen (2013) menade att när barn exempelvis sökte efter 

fysisk kontakt och närhet som var ett led i deras anknytningsbeteende, riktade de sitt beteende 

till den primära föräldern, vilken kunde var den förälder som tog ansvaret för barnet när denne 

exempelvis hade slagit sig eller var sjukt. Laboratoriestudier visade att spädbarn och barn som 

blev ledsna och upprörda när de skiljdes från sina föräldrar sökte oftare tröst hos sina mödrar 

än hos sina fäder (Umemura et al., 2013). En anledning till detta kunde vara att spädbarn hade 

förkärlek för en särskild förälder som berodde på spädbarnets känslomässiga tillstånd. En 

aktivering av spädbarnets anknytningssystem som gjorde att de föredrog den primära 

föräldern berodde troligen på att spädbarnet var oroligt, trött eller sjukt. Ett spädbarns 

anknytningstrygghet byggde till stor del på i vilken omfattning föräldern var kapabel att ge 

tröst (Umemura et al., 2013). Umemura et al. (2013) menade att spädbarn som var tryggt 

anknutna till sina fäder, men inte till sina mödrar, vanligtvis valde sina fäder även om 

mödrarna var den primära vårdnadshavaren. Mödrar spenderade mer tid med sina barn än vad 

fäder gjorde och var mer involverade i omvårdnadsrelaterade uppgifter enligt Umemura et al. 

(2013). När barnet var oroligt, föredrog barnet den primära vårdnadshavaren oberoende 

anknytningstrygghet till föräldern, och även oberoende av förälderns kön. Det kunde vara 
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möjligt att barn var förutbestämda att i första hand välja mödrarna, eftersom mödrar alltid 

evolutionärt sätt har varit den primära föräldern (Umemura et al., 2013). 

  
Alegre (2012) studie visade att när mödrar spenderade tid med sina barn i gemensamma 

aktiviteter, uppförde sig barnen bättre hemma, presterade bättre i skolan och hade färre 

beteende- och emotionella problem. Aktiviteter som gav både barn och föräldrar glädje och 

som främjade det emotionella utbytet mellan föräldrar och barn exempelvis när föräldrar 

engagerar sig i lek, stödjer det barnets utveckling gällande gott uppförande och emotionell 

anpassning. Dock visade Alegre (2012) att även om föräldrar och barn var i samma rum och 

gjorde skilda aktiviteter bredvid varandra, exempelvis som när föräldern läste en bok och 

barnet lekte ensamt, gav inte detta upphov till en harmonisk och ömsesidig relation som det 

kunde blivit vid en gemensam aktivitet. Detta resulterade i att gemensamma aktiviteter 

förutspåddes ge en förbättring av barnets uppförande medan enskilda aktiviteter förutspåddes 

ge en försämring av barnets uppförande. Detta visade då att genom barn och föräldrars 

gemensamma aktiviteter och tid tillsammans stärktes barnet emotionellt och socialt. Alegre 

(2012) visade i sin studie att mödrar i genomsnitt spenderade 2,2 timmar om dagen i direkt 

samspel med sina barn, varav exempelvis 45 minuter om dagen med att hjälpa sina barn med 

praktiska åtaganden och 40 minuter om dagen ägnades åt utbildningsrelaterade aktiviteter. 

  
Enligt Milkie et al. (2004) hade föräldrars ålder betydelse för hur de uppfattade tiden med sina 

barn. Äldre föräldrar var mer säkra på hur de skulle avvara tid för fritid, sina barn och sitt 

arbete eftersom de redan hade stabila liv. Däremot kunde äldre föräldrar ha mindre energi och 

kunde känna krav på prestationer från familj och arbete. 

  

Arbete kontra fritid 

Föräldrars känslor gällande sin tid med barnen kunde bero på hur det såg ut hemma, 

exempelvis om föräldern tillbringade mycket tid i hemmet eller om den spenderade mycket 

tid på jobbet. Föräldrar som levde som ensamstående kände mer tidsbrist med sina barn än 

vad gifta/samboende föräldrar gjorde. I de familjer där föräldern var ensamstående fanns det 

oftast ingen annan vuxen som kunde hjälpa till med hushållet och balansen mellan fritid och 

arbete (Milkie et al., 2004). 

 

Föräldrars inkomst- och/eller utbildningssituation kunde påverka hur mycket tid de 

tillbringade med sina barn och kunde även styra deras förväntan på sig själva kring hur 

engagerade de borde vara i barnens liv. Det sätt som föräldrar spenderade tid med sina barn på 
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skiljde sig beroende på om det var helg eller vardag, vilket kunde relateras till förälderns 

känslor för den tid som de skulle spendera med barnen. Föräldrar som jobbade på vardagar 

kunde försöka ta igen den förlorade tiden med barnen på helgerna genom en aktiv fritid. 

Beroende på vilken tid på året det var skiljde sig föräldrars sätt att umgås med sina barn. På 

sommaren var barnen mer åtkomliga eftersom det varken var skola eller fanns läxor att göra. 

Detta gjorde att föräldrar kände sig mindre tidspressade (Milkie et al., 2004). 

 

Nyligen genomförd forskning av Wheeler (2014) hade till syfte att undersöka hur helgerna 

tillsammans i familjen påverkats av det faktum att fler föräldrar hade avlönat jobb som de 

utförde under veckorna. Studiens frågeställning var om helgerna på något sätt hade försvunnit 

eller blivit förstörda på grund av den ökade arbetsmängden, vilket undersöktes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med föräldrar i medelklassfamiljer. Studiens resultat visade att 

helgerna inte hade påverkats negativt utifrån om de ser till hur mycket som gjordes eller hur 

mycket tid det fick ta, utan föräldrarna tillbringade mycket tid med sina barn under helgerna. 

Dock så såg de en förändring i vad som gjordes. Studien visade att det var mer vanligt att 

barnen gjorde läxor och hade olika fritidsaktiviteter under helgen, medan föräldrarna istället 

gjorde saker för sina barn så som exempelvis skjutsade dem till deras aktiviteter. 

En studie som gjorts genom intervjuer med barn och deras familjer visade att fritidsaktiviteter 

och familjesemestrar handlade för dem om att vara socialt engagerad, göra en fysisk aktivitet 

och framför allt ha roligt. Denna studie intervjuade barn i åldrarna 6-16 år under flera olika 

tillfällen. Dels intervjuades hela familjen tillsammans och sedan varje familjemedlem för sig, 

detta för att kunna uppnå både ett förhållningssätt för hela familjen men även för varje enskild 

individ. Detta gjordes tre gånger, dels inför en planerad semesterresa, precis efter avslutad 

semester och ett halvår efter semestern. Resultatet av studien visade att även under en 

planerad familjesemester var det viktigt för familjens olika medlemmar att dels få tid 

tillsammans men även egentid. Föreliggande studie definierade detta som tid som en person 

har för sig själv. Den visade även att det kan vara svårt för barn att ha roligt på egen hand utan 

det drivs av familjens planering (Schänzel & Smith, 2014). 

Familjens storlek 
Familjens storlek enligt Milkie et al. (2004) kunde ha betydelse för föräldrars uppfattning 

kring tiden med sina barn. Föräldrar med ett barn hade mer tid att tillbringa ”en-och-en”, och 

kände då att de umgicks tillräckligt med barnet jämfört med vad föräldrar till två eller flera 

barn upplevde. Även om föräldrar till två eller flera barn umgicks mindre tid med varje barn 
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”en-och-en” kunde dessa föräldrar ändå känna att de umgicks tillräckligt med dem, detta för 

att den tid som de totalt var med något av barnen troligtvis var stor (Milkie et al., 2004). 

De förväntningar som fanns på barns och föräldrars relation ökade då den skulle vara 

ömsesidig och av god kvalitet. Trots att den arbetstiden hade ökat för både mödrar och fäder 

hade även tiden att umgås med sina barn ökat. Föräldraskapet hade blivit mer känslomässigt, 

arbetskrävande och barncentrerat. Tankar på att ett intensivt föräldraskap skulle innehålla tid 

för familjen ansågs viktigt av vissa. Att äta tillsammans i familjen ansågs även viktigt för en 

regelbunden kontakt, kommunikation och familjesamvaro (Craig & Mullan, 2012). 

Vad gör vuxna och barn tillsammans? 

Schänzel och Smith (2014) visade på att väl fungerande familjer tillbringade sin fritid 

tillsammans, då detta kunde visa på ett meningsfullt samspel. Att resa tillsammans på 

familjens fritid var oftast den enda gången då hela familjen spenderade en längre tid 

tillsammans. Familjestrukturer och olika synsätt från samhället har förändrats under de 

senaste decennierna, vilket kan ha påverkat familjebeteenden på fritiden. Studier visade att 

familjemedlemmars fritid tillsammans var viktig då den påverkade familjens sätt att fungera 

positivt (Schänzel & Smith, 2014). Aktiviteter såsom gemensamma fritidsaktiviteter, 

familjesemester och gemensamt friluftsliv var positivt för en familjs välbefinnande. Dock 

kunde detta leda till stora utmaningar för att lyckas engagera alla familjemedlemmar i 

aktiviteterna. Under en familjs fritid och semestrar var det också viktigt med balans mellan tid 

tillsammans och tid ifrån varandra. Detta för att en familj både har individuella och 

gemensamma behov (Schänzel & Smith, 2014). 

Konstruktionen av familjetid byggde på riktlinjen om ömsesidigt engagemang och samvaro, 

och kvalitetstid var något som eftersträvades i en familjs samvaro genom exempelvis en 

förändring från den vardagliga rutinen, något nytt och roligt. Detta innebar också bibehållande 

av familjemedlemmarnas sociala identiteter, traditioner men även möjligheten att 

åstadkomma social- och familje-kapital hos barnen, vilket menades att detta kunde återspegla 

styrkan av relationer mellan barn och föräldrar (Schänzel & Smith, 2014). 

När föräldrar och barn gjorde gemensamma aktiviteter, exempelvis som att sjunga 

tillsammans, lägga pussel eller leka, blev relationen mellan föräldrar och barn mer harmonisk. 

Detta skedde genom att föräldrar var mer tillgängliga för sina barn och det blev hjärtligare, 

varmare och mer öppet för prat. Genom detta uppfattade barnet sin förälder som närvarande 

och varm, och både barnet och föräldern uppskattade varandras sällskap (Alegre, 2012).   
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Coyl-Shepherd och Newland (2013) menade att ett positivt engagemang från föräldrar knöts 

an till barns sociala, kognitiva och emotionella utveckling från spädbarnsåldern till 

puberteten. Föräldraskap som kännetecknades av negativ påverkan från den andre förälderns 

relation till barnet, kunde bidra till barnets socio-emotionella anpassningar på ett negativt sätt. 

Dessa resultat pekade på vikten av förståelse för familjens inflytanden på barnets välmående. 

Denna forskning av Coyl-Shepherd och Newland (2013) menade att anknytningsteorin 

tillsammans med nutida forskning visade att skillnaden i mödrar och fäders engagemang till 

barnet kunde tyda på roller som kompletterade varandra och som gynnade barns trygga 

anknytning. Betydelsen av moderns känslighet till att kunna se till det lilla barnets behov och 

hennes respons fortsatte vara viktig genom hela barndomen. Fäders uppmuntrande av 

utforskande, risktagande och deltagande i fysiska lekar stöttade barns självständighet. Barn 

och fäders anknytning var ofta kopplat till familje- och relationsrelaterade sammanhang, 

medan barn och mödrars anknytning var mer kopplat till känslor (Schänzel & Smith, 2014). 

Schänzel & Smith (2014) tog i deras studie upp att fritidsaktiviteter som innehöll sport visade 

på ett större engagemang från fäder, och det var även mer tillåtande för dem att visa ett 

känslomässigt band till sina barn. 

 

I en observationsstudie fann forskarna John, Halliburton och Humphrey (2013) att mödrar 

spenderade mer tid till att engagera sig och fokusera barns lek än vad fäderna gjorde. Istället 

visade fäderna lättare positiva känslor som fysisk tillgivenhet och negativa känslor som 

exempelvis irritation gentemot sitt barn. I en annan observationsstudie visade däremot fäderna 

större engagemang vid lek än mödrarna, och mödrarna visade större engagemang i daglig 

skötsel om sina barn än fäderna (Kazura, 2000, refererad i John et al., 2013). Studier mellan 

fäder och deras spädbarn visade att de hellre engagerade sig i fysisk och aktiv lek med det 

lilla barnet än fysisk närhet (Parke & O´Leary, 1976, refererad i John et al., 2013; Parke & 

Sawin, 1975, refererad i John et al., 2013). Sett till barnets utveckling var förskoleperioden en 

viktig del för att studera dessa skillnader. Exempelvis att fäder troligtvis spenderade mer tid 

med sina barn när de nådde den tidiga barndomen, än spenderad tid med sina barn i 

spädbarnsåldern. I en studie fann John et al. (2013) att när förskolebarn och deras fäder 

utförde slagsmålsliknande lekar var detta kopplat till barnets anknytningstrygghet till fadern. I 

en annan studie där fäderna lekte varsamt med sina barn under barndomen, fann de att det var 

kopplat till anknytningsrepresentation under tonåren (John et al., 2013). Detta pekade på att 

fäder troligtvis hade till uppgift att vara en anknytningsgestalt för sitt barn genom dess 

varsamma och aktiva lekar. Dock när fäderna misslyckades med att på ett lämpligt sätt hålla 

koll på de slagsmålsliknande lekarna eller att vara den ledande/dominanta 
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anknytningsgestalten under förskoleåren, kunde barn under förskoleåren och skolåren visa 

fysisk aggression och brist på emotionell reglering. Studien visade att när mödrar lekte med 

sina förskolebarn, resulterade ofta i empatiska och reflekterande samtal och att strukturera, 

lära och guida barnets beteenden. Fäderna däremot utmanade barnet i leken och engagerade 

sig gärna i fysisk lek samt att de lät barnet föra samspelet och betedde sig som en jämnårig 

lekkamrat (John et al., 2013). 

  
Syftet med föreliggande studie var att genom kvalitativa intervjuer få en ökad förståelse för 

hur delaktiga svenska föräldrar är i samvaron med dess barn samt hur meningsfull de upplever 

samvaron. Ålderskategorin 6-8 åringar var vald utifrån att barn i denna ålder tillbringade tid 

med sina föräldrar på ett sätt som äldre barn inte alltid gör, då vänner har fått en annan roll. 

Med fritid menade studien den tid som fylls antingen med schemalagda aktiviteter eller 

samvaro/gemenskap utan yttre styrning. Exempel på detta kunde vara fotbollsträning, spela 

sällskapspel, leka, prata, titta på TV med mera som byggde på definitionen från SCB (2005).  

 

Metod 

Deltagare 

Antalet deltagare i studien var 14 stycken, se tabell 1. Krav för deltagande i studien var att de 

skulle vara förälder till minst ett barn i en ålder av 6-8 år. De skulle vara fast boende i Sverige 

och vara i en ålder mellan 25-42 år (M=33). Fördelningen mellan antalet kvinnor och män var 

åtta kvinnor och sex män. Urvalet gjordes genom att studiens författare personligen frågade 

föräldrar i samband att dessa lämnade/hämtade barn i två olika förskoleklass till årskurs fem 

(f-5) skolor, ett så kallat riktat tillgänglighetsurval. Denna metod gjorde att studien fick ett 

externt bortfall gällande önskan att få lika många kvinnor och män som informanter. För att 

inte få större spridning på de demografiska egenskaperna på informanterna, valde författarna 

att inte uppsöka fler skolor för att kunna erhålla den önskade könskvoteringen utan valde 

istället att tillfråga ytterligare en kvinna. Informanterna erhöll kort information om studien 

och kontaktades sedan via telefon för att få medgivande för att delta i studien. I samband med 

detta fanns det även möjlighet att få ställa frågor kring medverkan och syfte.   
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Tabell 1 

Deskriptiv data för studiens informanter 

 N Åldermin Åldermax Målder Ensamstående Från-
skild 

Är i ett 
förhållande* Mbarn 

Kvinnor 8 25 42 33,5 2 4 6 2,13 

Män 6 30 40 35,67 1 3 5 2,33 

Totalt 14 25 42 34,59 3 7 11 2,23 
* Informanten är antingen sambo eller gift med en partner vid intervjutillfället. 

 

Instrument 

Som datainsamlingsmetod i denna kvalitativa studie användes semistrukturerade intervjuer. 

Dessa intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga I för sammanfattad 

intervjuguide) vars svar sedan analyserades med tematisk innehållsanalys (Burnard, 1991). 

Det instrument som användes var en egengjord intervjuguide som innehöll förutom 

demografiska frågor såsom ålder och kön på informanten, även antal barn samt ålder och kön 

på dessa. Den innehöll också ett antal allmänna frågeställningar kring fritidsintressen och 

familjeaktiviteter, för att sedan specifikt gå in på frågeställningar kring tiden tillsammans med 

det barn som passade in för urvalet i studien. Likaså frågor som rörde anknytningen mellan 

informanten och dess föräldrar var integrerade i intervjuguiden. Informanten fick även senare 

möjlighet att fritt lägga till information som den ville få fram eller som den inte tyckte hade 

frågats efter. Eftersom detta instrument inte tidigare hade använts så genomfördes en 

testintervju i en pilotstudie. Det resulterade i en justering av fyra frågeställningar som 

uppfattades som otydliga eller att de var omedvetna upprepningar, samt tillägg av en 

frågeställning. För att senare kunna transkribera det insamlade materialet gjordes 

ljudinspelningar av samtliga intervjuer.  

 

Procedur 

Den första kontakten med informanterna togs utanför två f-5 skolor i en mellanstor stad i 

södra Sverige i samband med hämtning och lämning av barn. Skolans expedition tillfrågades 

först om det var möjligt att få fråga detta utanför skolans område, muntligt godkännande 

erhölls. Det gjordes en första bedömning av barnets ålder som den vuxne hade med sig. Om 

det verkade vara i rätt ålderskategori togs det kontakt med den vuxne som var med barnet. 

Där fick de frågan om den vuxne var barnets förälder och om den skulle vilja medverka i en 

intervju gällande dess tid med sitt barn. Om de ville delta i intervjun fick de lämna namn och 

telefonnummer så att de sedan kunde kontaktas för att säkerställa att de fortfarande var 

intresserade av att medverka, och för att då bestämma tid och plats för intervjuerna. Samtliga 
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informanter som tillfrågades i första steget och som ville delta kontaktades via telefon där 

samtliga fortfarande var villiga att medverka varvid tid och plats bestämdes. Informanterna 

erbjöds att själva bestämma tid och plats för intervjuerna, då önskan var att genomföra de i en 

så lugn och trygg miljö för informanten som möjligt. Intervjuerna hölls i informanternas hem 

(N=13) men även på en offentlig plats (N=1). Vid själva intervjutillfället erhöll de information 

om syftet med studien samt om de olika etiska aspekter som var aktuella för studien både 

muntligt och skriftligt. Intervjuerna genomfördes efter informerat samtycke. Dessa utfördes 

med hjälp av intervjuguide, och varje intervju genomfördes av en av de två författarna. 

Samma antal intervjuer genomfördes av båda författarna. Utöver de frågor som fanns i 

intervjuguiden ställdes det fortlöpande följdfrågor för att erhålla önskad information från 

informanterna. Efter avslutad intervju fick informanterna skriftlig information genom ett 

papper med kontaktuppgifter om hur de kunde komma i kontakt med de som genomfört 

intervjun. De fick även möjlighet att ta del av det transkriberade materialet samt den färdiga 

studien, vilket samtliga informanter avböjde. Det genomfördes N = 14 intervjuer med en 

genomsnittlig intervjutid på M = 44 minuter där den kortaste varade i 23 minuter och den 

längsta varade i 82 minuter.  

 

De transkriberade intervjuerna analyserades och bearbetades med hjälp av innehållsanalys 

enligt Burnard (1991). Analysarbetet började direkt efter varje intervjutillfälle då 

anteckningar gjordes kring vilka teman som hade framkommit, men även om det väckts några 

speciella tankar kring intervjun. När alla intervjuer var genomförda och transkriberade lästes 

samtliga igenom av författarna enskilt som i och med detta arbete tog fram meningsbärande 

enheter från intervjuerna. Även skapande av kategorier genomfördes under detta arbete. 

Sådant som inte ansågs vara meningsbärande markerades som ej aktuellt. Utifrån de 

meningsbärande enheterna skapades det nya kondenserade meningar gemensamt mellan 

författarna där substansen i det ursprungliga innehållet hade bevarats men på ett förkortat sätt 

se Tabell 2 för exempel.  
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Tabell 2 

Exempel på analyserat intervjumaterial 

Intervjumaterial Meningsbärande 
enhet Tema Kategori Underkategori 

Oftast bra tror jag. Men min son kom 
till mig för några veckor sedan och så 
sa han; ”nej mamma, nu tycker jag att 
det är. Nu räcker det med 
renoveringen. Jag är trött på det här 
nu.” Då kände jag att jag måste vara 
världens sämsta förälder. Som har 
varit så blind i målet att ”skall bara 
göra det här”. Nu sa han stopp och 
han är sju år. Det var lite som en 
käftsmäll som förälder att få detta rätt 
i knät. Det är inte bara vi förälder som 
blir drabbade av detta. En 
uppenbarelse för mig och min man. 
Renovera de veckor som vi inte har 
barnen, och de veckorna när vi har 
dom, så bara lägga fokus på familjen. 
 

Genom att ha fel 
fokus under de 
veckorna barnen 
är hos föräldrarna 
påverkade detta 
barnen negativt, 
vilka till slut sa 
ifrån. 
 
 

Meningsfullhet
en i samvaro 
mellan 
informanten 
och dess barn  

Gemenskap Fokus 

Det har slagit mig nu särskilt när X 
har blivit så stor som han har blivit, 
att vi har haft en period där han inte 
har pockat så mycket på 
uppmärksamhet, och nu så kommer vi 
till en period när han gör det. Då 
försöker jag vara en klurig förälder 
och tycker att jag skall finnas till och 
finnas tillhands, men det är ju så 
tråkiga saker de pockar med. Så 
någonstans så känner jag att jag får 
faktiskt försöka anstränga mig lite. 
Det skall ju bland annat visas en 
miljard klipp på Youtube gärna sju 
minuter långa, för mig ointressanta 
och tråkiga saker. Jag har inga 
problem att lägga ifrån mig mobilen 
när jag kommer hem tills jag skall gå 
och lägga mig. Jag måste tänka till på 
att dela mitt engagemang.  
 

Mer 
uppmärkssamhets
krävande än 
innan. Försöker 
finnas till och 
finnas tillhands. 
Inga problem att 
lägga ifrån 
mobilen efter 
jobbet till 
sängdags. 
 

Meningsfullhet
en i samvaro 
mellan 
informanten 
och dess barn  

Känslor Värme 

 

De tidigare skapade kategorierna ordnades nu in under nya huvudkategorier i syfte att minska 

antalet kategorier. Dessa nya kategorier och underkategorier arbetades igenom ytterligare mot 

det transkriberade materialet för att säkerställa att inget från intervjuernas ursprungliga 

mening hade gått förlorat. De kategorier och underkategorier som benämnde samma sak 

sorterades bort samt att de jämfördes med de teman som gjordes vid anteckningar vid 

intervjutillfällena. Detta resulterade i att totalt 25 underkategorier lades in under totalt sju 

kategorier. Stegen där externa kollegor eller medverkande i studien kunde bjudas in för att 

komma med synpunkter kring framtagningen av kategorier och dess innehåll, hade av 
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tidsbrist inte genomförts. Identifierade kategorier och underkategorier redovisades ingående i 

resultatavsnittet. 

 

Etik 

Informanterna fick reda på att deras medverkan i studien var helt frivillig och kunde avbrytas 

när som helst. De erhöll även information om att deras medverkan var helt anonymiserad i det 

material som publicerades i samband med studiens färdigställande (Vetenskapsrådet, 2011). 

Dock så var deras medverkan spårbar för studiens författare under hela arbetets gång. När 

studien är publicerad genom seminarium och examination så kommer allt inspelat 

intervjumaterial att förstöras samt även de dokument som visar vilka intervjuer som hör ihop 

med vilka informanter. Studien hade inte till syfte att skapa starka känsloyttringar och 

reaktioner hos informanterna, men det har förmodligen inte heller helt kunnat undvikas 

genom de frågeställningar studien velat få svar på. Om informanterna kände att de behövde 

prata vidare om det som eventuellt kunde ha uppkommit, så erhöll de skriftlig 

kontaktinformation till studiens författare. Dock har ingen av de informanter som var med i 

studien tagit någon kontakt med författarna i efterhand vilket skulle betyda att studien inte 

uppfattats som framkallande av några vidare frågeställningar eller funderingar.  

 

Resultat 

Den analys som genomfördes av det transkriberade materialet delades upp i två olika teman. 

Dessa teman var faktorer som påverkar informanten i dess samvaro med barn, där 

informantens nuvarande situation tas upp med fyra kategorier och tolv underkategorier, nästa 

tema var delaktig och meningsfull samvaro mellan informanten och dess barn med tre 

kategorier och tretton underkategorier, se Tabell 3. De kategorier och underkategorier som 

svarade upp till studiens frågeställningar, redovisades på följande sidor där även belysande 

citat ingick. De olika informanterna i studien presenterades som informant 1-14. Resultatet är 

uppdelat utifrån de frågeställningar som föreliggande studie hade. 
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Tabell 3 

Samtliga teman, kategorier samt underkategorier från det analyserade intervjumaterialet 

Teman Kategorier Underkategorier 

Faktorer som påverkar informantens 
delaktighet i dess samvaro med barn 

Gemenskap Egentid 
Planering 
Spontanitet 
 

Informantens barndom Gemenskap 
Delaktighet 
Familjepåverkan 
Otillräcklighet 
 

Känslor Trygghet 
Yttre påverkan 
 

Stress Hantera stressfaktorer 
Planering 
Påverkan 
 

Meningsfullheten i samvaro mellan 
informanten och dess barn 

Gemenskap Delaktighet 
Egentid 
Familjemedlem påverkar 
Fokus 
Planering 
 

Känslor Otillräcklighet 
Relationsrelaterat 
Värme 
Yttre faktorer 
 

Stress Mobilanvändning 
Planering 
Familj 
Tid 

 

Hur delaktiga svenska föräldrar är i samvaron med dess barn 

Tio informanter ansåg att det var främst brist på tid som gjorde att de kunde känna sig 

otillräckliga i samvaron och fritiden med sina barn. Även faktorer som okunnighet och 

ointresse av aktivitet kunde frambringa känslan av otillräcklighet. Vidare så var det fyra 

informanter som menade att de ofta fick dåligt samvete då de kunde känna sig otillräckliga för 

familjen, men att visa kärlek och uppskattning och att bara finnas till för sina barn, det 

menade en informant räckte långt i samvaron med barnen.  

 
”Otillräcklig det är man 20 timmar om dygnet. Du skulle alltid vilja ge mer, göra mer. Men 

bara man visar kärleken och hur mycket en bryr sig om dom, så det där med att känna sig 

otillräcklig, den tanken skall man nog försöka göra sig av med. För det är ju så, du blir aldrig 

tillräckligt tillgänglig.”  

(informant 5) 
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Föräldrarnas funderingar på ”rätt och fel”, hur syskonrelationer såg ut, samt till hur samvaron 

egentligen var för barn som hade delat boende. En informant som var separerad från barnens 

mor, hade funderingar över hur barnen hade det gällande det dubbla boendet då de hade andra 

regler hos deras mor för att sedan komma och bo hos fadern med hans regler. Nära hälften av 

informanterna menade att bråk och stress syskon emellan men även föräldrar emellan 

påverkade samvaron. På detta sätt kunde delar av familjens sinnesstämning påverka övriga 

familjen och det ena syskonets sinnesstämning kunde påverkade det andra syskonets 

sinnesstämning.  

 

Något som även präglade samvaron var känslan av värme och kärlek till sin familj. 

Informanterna kände glädje gentemot nära och kära och samvaro med familjen. För de 

informanter som hade fler än ett barn så menade tre informanter att även fast barnen bråkade 

sinsemellan och även bråk mellan förälder och barn, var det oftast bara av ren kärlek och 

värme till varandra. En slags ömsesidighet trots allt. Tolv informanter menade att all samvaro 

tillsammans med sitt barn och familj skapade glädje och lycka i informanternas liv. Det var 

det som livet gick ut på, menade nio informanter.  

 
”Det är den bästa man kan vara med, så är det ju sitt barn. Man älskar ju sitt barn över allt 

annat, så är det ju. Då är det bara kul så mycket tid som möjligt att få ihop. Med tanke på att 

man är på jobbet så många timmar och han är i skola och och på fritids, då vill man ju ha den 

tiden tillsammans och se hur de utvecklas och växer.”  

(informant 12) 

 

Det fanns även några faktorer som enligt några av informanterna påverkade samvaron på ett 

negativt sätt. Att ha ett spädbarn hemma i familjen var en faktor som två informanter angav 

som kunde påverka samvaron och fritiden med sitt barn. En av anledningarna var det dåliga 

samvetet som kunde resultera i att inte kunna finnas till hands lika mycket för det andra barnet 

som innan. En annan aspekt som påverkade hur åtta informanter kunde känna brist i 

samvaron, var på grund av jobbet som krävde mycket tid. Även att informanterna kunde 

behöva jobba över en hel del resulterade i negativa omständigheter som påverkade samvaron. 

Trötthet var också något som kunde resultera i att fyra informanter inte alltid hade hann med 

eller hade ork för någon större samvaro med sina barn. Graden av trötthet resulterade alltså i 

vilken nivå samvaron blev med övriga familjen. 

 

Någonting som påverkade hur delaktiga föräldrarna kunde vara i barnens fritid var hur de såg 

på planering. Detta innehöll flera olika faktorer för informanterna. Bland annat så var det att 
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se till så livet gick runt genom att kunna lägga tid på lite av varje. Exempelvis att ta hand om 

hemmet, familjen, och nära och kära. Tretton informanter skulle önskat mera tid för att slippa 

planering. Hälften av informanter nämnde att det var främst hushållssysslor som tog upp 

mycket av deras planering, så som matlagning, tvätt och städning. Även den sociala samvaron 

var viktig att planera in. En informant nämnde också vikten av att kunna prioritera bland 

vänner för att hinna med sin familj. Dock var det en informant som skiljde sig från resten av 

informanterna och tyckte sig ha tillräckligt med tid och kände inte något större behov av 

planering för att hinna med sin egen tillvaro och samvaron med familjen.  

 
”Jag är så tillfreds med livet just nu. Jag anser att jag lägger minst två timmar om dagen på 

mina intressen. Datorer och bilar är främst mina intressen, så när garaget är färdigbyggt blir 

det garanterat mer tid där. Min sambo brukar måla, så då gör vi dessa saker var för sig ett par 

timmar på kvällarna. Funkar jättebra, tycker jag iallafall.”  
(informant 6) 

 

Något som även styrde hur föräldrarna såg på samvaron var hur de hade möjlighet att bejaka 

familjens spontanitet. Att hitta spontaniteten i vardagen var viktigt för åtta informanter. En 

informant ansåg att sysslor som inte tillförde något tillsammans med barnen, kunde göras vid 

ett senare tillfälle. Elva informanter tyckte att det var svårt att hitta spontanitet i vardagen då 

oftast veckodagarna var fullspäckade, men att helgerna kunde alstra mer spontanitet. Det var 

två informanter som faktiskt tyckte sig ha mer av den spontana tiden än vad som var planerad 

tid. Detta kunde gälla vardagar såväl som helger, där informanterna helt enkelt såg till att ta 

sig tid för spontanitet. 

 
”Jag har nog mer dötid ändå, alltså så som jag inte har något inplanerat att jag skall iväg 

exempelvis. Då jag riktigt kan slänga benen upp i soffan kanske blir några timmar om dagen.” 

(informant 8) 

 

Negativa aspekter som elva informanter tog upp i sin delaktighet med barnen, gällde bland 

annat jobb, studier, barn och hushållssysslor. Dessa kunde sammanfattas som stressfaktorer. 

Fem informanter menade också att stressen även innehöll småsaker som informanterna själva 

inte kunde påverka. Tre informanter ansåg att de inte nämnvärt led av stress. En informant 

tyckte sig inte lida av sådan stress som var utanför arbetet. En annan informant menade att 

stress var något som fanns i dennes släkt, men ansåg sig själv vara en stresstålig individ. 

Hälften av informanterna ansåg sig vara rätt stresståliga och att stressen först kunde 

uppkomma vid problem vid läggning med barn. Även planering kunde vara en stressfaktor 

vilket det var för fem informanter. Detta innehöll då sådant som vardagsrutiner, tid för vänner 



 17 

och familj samt hushållssysslor. Nio informanter menade att det kunde vara svårt att planera 

in alla de rutiner som skulle hinnas med dagligen. En informant menade att saker som kom 

längre fram i tiden var svårare att planera än det som bara rullade på där och då. 

 
”Att jag tänker att jag egentligen borde fixa matlådor redan nu och så. Jag vet inte ifall det 

beror på om jag rent allmänt tänker långt fram, eller om det är för att jag helt enkelt inte 

tycker om att inte veta.”  
(informant 4) 

 

Detta med att vara tvungen till planering blev väldigt tydligt för en av informanterna, då detta 

ansågs bli väldigt kravfyllt och kunde bli jobbigt när dennes jobb och barnets fritidsaktiviteter 

krockade. Därmed påverkades delaktigheten negativt. Faktum att jobb och krav på att vara en 

perfekt familj påverkade även flera informanters delaktighet. Tio informanter påpekade att 

deras arbetssituation påverkade dem stort. Alltifrån långa arbetsdagar, jobb borta på annan ort 

till övertid på jobbet.  

 
”Ja, jag tycker det är jobbigt att ha en tid att passa, som kanske inte passar med barnens 

aktiviteter. Ja det blir för jobbigt, det blir för kravfyllt på något sätt.”  
(informant 14) 

 

Flera av informanterna ansåg att det var viktigt att kunna fokusera på barn och familj, detta 

var elva informanter överens om. När det kom till exempelvis renovering av hus, försökte fem 

informanter lägga detta åt sidan i samvaro med barn. Åtta informanter menade att deras egna 

intressen inte skulle komma i vägen för barnens. 

 
”Min son kom fram till mig för ett par veckor sedan och så sa han “nej mamma, nu tycker jag 

att det räcker med renoveringen. Jag är trött på det här nu”. Då kände jag att jag måste vara 

världens sämsta förälder som har varit så blind i målet att “skall bara göra det här”. Nu sa 

han stopp och han är sju år. Det var lite som en käftsmäll som förälder att få detta rätt i knät. 

Det är inte bara vi föräldrar som blir drabbade av detta. En uppenbarelse för mig och min 

man.”  

(informant 3) 

 

Hälften av informanterna ansåg sig oftast kunna lägga bort hushållssysslor och dylikt för att 

ägna tid och fokusering på sina barn. Att visa närhet och delaktighet ansåg tolv informanter 

var en viktig del i ett föräldraskap. Det var två informanter som menade att då deras partner 

kom hem efter jobb borta på veckodagarna, bidrog detta till att de kunde lägga all sin tid och 

fokus på barnen och familjen i övrigt. Detta tycktes vara väldigt lyxigt för familjen. Något 
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som informanterna visade stor enighet kring var att de använde mobilen alldeles för mycket 

och för ofta överlag. Detta var något som informanterna var medvetna om, sju informanter 

försökte aktivt jobba med detta. Av alla informanter så ansåg tre stycken att mobilanvändning 

i samvaro med sitt barn vara helt otänkbart. Endast vid behov, som att betala räkningar eller 

möjligtvis leta upp något recept, men förutom det absolut nolltolerans. Gällande användning 

av mobiltelefonen under barnets fritidsaktiviteter och träningar, tyckte två informanter att vid 

den tiden skulle man lägga ifrån sig mobiltelefonen och helt och hållet ägna sig åt sitt barn 

och aktiviteten i fråga.  

 
”Jag förstår inte riktigt varför man går till träningen när man sitter och tittar på sin telefon. 

Det ser man ofta även utanför aktiviteter. Det är störigt och synd om barnen. Vad är det som 

är så viktigt att man hellre tittar på telefonen.”  
(informant 13) 

 

Hur meningsfull upplever föräldrarna samvaron med dess barn 

Informanterna menade att en bidragande faktor till att få en meningsfull fritid och samvaro 

med sina barn var att låta barnen få vara delaktiga och komma med idéer och förslag när 

familjen skulle bestämma aktivitet, detta ansåg hälften av informanterna. Nio informanter 

brukade tillsammans med sitt barn diskutera om vad för aktivitet som skulle utföras. 

 
”Jag och min man har väldigt mycket idéer. Vi försöker hitta på saker med jämna mellanrum, 

som ibland att göra något större. Då är det ju vi som bestämmer. Ibland frågar vi barnen vad 

de vill göra, och så får vi ju diskutera utifrån det. Vi försöker att alla får tycka och säga det 

dom vill... Det är jättebra att dom har den sociala samvaron med sina vänner, men man måste 

kunna vara hemma också i lugn och ro.”  
(informant 3) 

 

För att även stärka möjligheten till meningsfull samvaro hade informanterna tankar kring 

planering på fritiden och samvaron med sina barn. Åtta informanter menade att helgerna var 

mindre planerade än vad vardagarna var. Då det inte var mycket planerat inför helgerna, var 

det lätt att dessa fylldes planeringsmässigt efter hand som veckan gick. Ibland kunde 

ledigheten inför en stundande helg kännas för planerad för fem informanter. De menade att 

det ibland bara skulle vara skönt att inte ha någonting alls planerat. Det skulle vara en bra mix 

mellan schemalagda aktiviteter och samvaro med familj och vänner, men det skulle även 

finnas plats för lugn och ro, detta ansåg fem informanter.  
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”Ofta åker vi till simhallen eller någon annan aktivitet. Dock inte så ofta som man önskar, 

men vi gör vårat bästa för att hinna med. Jag känner dock att det blir för mycket inplanerat 

ibland. Det hade varit roligt och skönt med ingenting planerat.”  

(informant 2) 

 

Hälften av studiens informanter kände att mycket inplanerat skapade en känsla av stress. Fem 

informanter hade en önskan om att bli bättre på att prioritera sin tid på fritiden och samvaron 

med familjen. Åtta informanter ansåg ibland att det var ett pussel att försöka få ihop barnens 

fritidsaktiviteter och sysselsättningar, med resten av övriga familjens aktiviteter och 

samvarotid. Studiens informanter tog även upp om att vara stressad över allt som måste göras 

och hinnas med, både på jobbet, i hemmet och på fritiden, och ändå försöka hitta tid för 

familjen vilket påverkade samvarons meningsfullhet negativt, det var det åtta informanter som 

kände ansåg. Medan det för fyra informanter pekade på att en känsla av att tiden inte räckte 

till gav en önskan om fler timmar på dygnet. Viljan att göra mycket skapade stress då tiden 

inte räckte till. 

 
”Tittar på almanackan och inser att det är så mycket att göra. Man bygger på allt som inte 

hanns med, och så blir man stressad över det. Det är fullbokat varje dag.  

(informant 10) 

 

Något som även påverkade informanternas sinnesstämning var att det kändes som att de hade 

för lite tid med sin partner och tio informanter kände att de behövde mer tid med sina barn. 

Mer samvarotid med familjen överlag önskades för informanterna. 

 
”Jag hade önskat att vi hade haft mer tid tillsammans. Det blir mycket när vi jobbar samtidigt, 

och även ibland på helgerna. Jag hade önskat att vi hade haft mer tid tillsammans med 

barnen. Så har det varit hela tiden mer eller mindre.”  

(informant 7) 

 

En känsla av att inte kunna dela sig mellan sina barn skapade stress och dåligt samvete för 

fem informanter. Dessa menade att det var svårt att lägga lika mycket fokus på samtliga barn, 

och att det då ofta var lätt att det blev mer fokus på det ena barnet än det andra. Flera av 

informanterna tog även upp hur deras egen barndom varit. Nästan hälften av informanterna 

hade trots samboende föräldrar, till stor del enbart haft en förälder i sin absoluta närhet som 

denne hade anknytning till. Detta var då något som informanterna, trots att det hade gått en 

lång tid sedan deras barndom, ändå tog upp som en påverkan från den tiden. 
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”Min mamma var hemma och var långtidssjukskriven, så jag var väldigt lite på dagis. Pappa 

jobbade ganska mycket. Han körde sitt race helt enkelt.” 

(informant 4) 

 

Det fanns även fyra informanter som hade minnet av att deras föräldrar inte alls var 

närvarande i fritiden tillsammans med sitt barn. En strategi som vissa av informanterna ansåg 

var viktig för att ha möjlighet att skapa meningsfullhet och närvaro i samvaron med sina barn 

och familj, var möjligheten till egentid. Tre informanter ansåg att det var viktigt att kunna få 

en stund för sig själv emellanåt för att kunna reflektera och varva ner. Även mer tid med 

familjen och mer samvaro generellt sätt önskades av elva informanter. Dock för två 

informanter innebar egentid inte alltid enbart tid med sig själv, utan också tid med sina barn. 

En informant som bara hade barnen varannan vecka, kunde under de veckor denne var ensam 

”låna” ett barn för egentid med denne. 

 
”Den veckan jag inte har barnen så brukar jag låna ett barn så att man får lite egentid med 

det barnet.” (informant 4) 

 

En informant ansåg att egentid inte bara var något för just föräldrar, utan menade att det var 

lika viktigt för deras barn att få egentid från föräldrarna, då det var nyttigt att få vara själv. 

 

Diskussion 

Studiens frågeställningar var hur föräldrarna upplevde samvaron med sina barn, hur delaktiga 

dagens svenska föräldrar var i sina barns fritid, samt om föräldrarna upplevde att de hade en 

meningsfull fritid tillsammans. Resultatet visade på att informanterna var positiva till 

samvaron med sina barn men såg att det fanns flera faktorer som exempelvis tidsbrist och för 

mycket planerat som negativa påverkansfaktorer. Informanterna påverkades även av deras 

egen mobilanvändning på ett negativt sätt sett till delaktighet. Meningsfullheten tillsammans 

ökade om de planerade och diskuterade sin tid ihop, men även att fokus behölls på det som 

var viktigt för samvaron. 

 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studies resultat i förhållande till det som Craig och Mullan (2012) visade på att 

gemenskap tillsammans byggde starkare familjeband och att det var något som de inblandade 

bar med sig sågs även till viss del i denna studies resultat. De flesta önskade att hålla fokus på 

tiden tillsammans i familjerna. Milkie et al. (2004) menade att det fanns ett samband mellan 

föräldrars ålder och hur de använde sin tid i samspel mellan familj och övrigt, alltså hur de 
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kunde hålla fokus på olika delar av deras tid. Detta var inte något som denna studie har kunnat 

se eftersom en mindre kvalitativ studies resultat är för litet för att se det. 

 

Flera av informanterna visade på en minskad möjlighet till egentid. Sett utifrån Schänzel och 

Smith (2014) så betydde det att familjens samvaronivå inte varit på en jämn nivå, om den 

hade varit det skulle det ha funnits tid för egentid. Trots det faktum att flera saknade egentid 

var ändå tillfredsställelsen att vara tillsammans med familjen hög vilket även forskning av 

Milkie et al. (2004) menade kom högt upp för föräldrarna i deras val av möjliga aktiviteter. 

Detta var även något som Schänzel och Smith (2014) framhöll att sammanhållning på en bra 

nivå skapade en samvaro inom familjen. 

 

De informanter som barn inte haft stor gemenskap med sina föräldrar bar med sig det in i 

deras nya familjekonstellationer, vilket då påverkade deras egen vilja till gemenskap detta för 

att de inte hade med sig det förhållningssättet från barndomen. Genomgående hos flera av 

informanterna var att de diskuterade vad gemenskapen tillsammans skulle innehålla och just 

det att tillsammans ha ett engagemang för varandra skapade ett positiv identitetsbildande 

inom familjen (McCarthy, 2012). Detta var även något som Schänzel och Smith (2014) 

menade påverkade styrkan i relationerna mellan barn och föräldrar vilket informanterna 

eftersträvade genom att skapa gemensam tid tillsammans. Även Weston (2012) tog upp att 

tidiga interaktioner kunde skapa förutsättningar för hur relationerna präglades senare i livet.  

 

Spontanitet togs upp som svårt att få till på grund av att mycket var inplanerat och inte minst 

för att flera av föräldrarna hade ett aktivt arbetsliv. Detta var något som flera ansåg vara mest 

problem med i veckorna medan helgerna fungerade bättre, de såg fram emot helgerna på ett 

annat sätt än vad de tyckte om hur vardagarna var. Detta hade stöd i tidigare forskning gjord 

av Wheeler (2014) som menade att helgerna var den tid under veckan som gemenskapen fick 

som mest utrymme för de som hade ett aktivt arbetsliv. 

 

Forskning av Coyl-Shepherd och Newland (2013) visade att arbetande föräldrar kunde känna 

att det var svårt att få jämnvikt mellan föräldraskap och arbete. Det som framkom i 

föreliggande studie var att arbetet kunde ha inverkan på hur närvarande informanterna var i 

samvaron med sitt barn. En aspekt som tidigare forskning inte lyft fram var förändringen från 

att bara ha haft ett barn till att få flera. Detta visade föreliggande studie vara ett perspektiv 

som skapade många känslor för flera av studiens informanter. Schänzel och Smith (2014) 

visade samband med studiens resultat angående att familjefritid är gynnade för 
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informanternas samvaro med barn och familj. Detta resulterade i känslan av samvaro och 

ledde till välbefinnande för informanterna och deras familjer. Tidigare forskning som togs 

upp i föreliggande studie hade inte belyst känslan av otillräcklighet som många av 

informanterna kände i samvaron med sitt barn. I föreliggande studie kunde detta bland annat 

ses i att flera av informanterna uppgav att de kunde känna sig otillräckliga i samvaron med sitt 

barn vilket också kunde resultera i dåligt samvete. Det framkom även i föreliggande studies 

resultat kring informanternas barndom att vissa informanter inte hade full närvaro från de 

både föräldrarna i sin egen barndom. Detta kunde resultera i känslan av otillräcklighet även 

senare i livet i informanternas egna familjer.  

 

Forskning gjord av Schänzel och Smith (2014) i relation till studiens resultat gällande 

delaktighet, visade likhet med att familjen resulterar i tillhörighet och samvaro, vilket även 

studiens informanter belyste och ansåg vara mycket värdefullt. Resultat i föreliggande studie 

visade inte något bland informanterna om att fädernas engagemang skulle vara en av de 

största drivkrafterna i någon av informanternas familjers funktioner något som tidigare 

forskning av Schänzel och Smith (2014) visat på. Studien visade inte heller tecken på att följa 

forskning av John et al. (2013) om att fäder skulle visa mer negativa känslor som irritation 

eller mer positiva känslor gällande fysisk tillgivenhet än vad mödrar skulle göra. Inte heller 

sågs någon likhet med John et al. (2013) forskning att mödrar mer än fäder engagerade och 

fokuserade mer i barnets lek. Informanterna i föreliggande studie påvisade inte heller några 

skillnader gällande samvaro och delaktighet med hänsyn till vilket kön de var. Något som 

Umemura et al. (2013) visade på att det troligen var den primära vårdnadshavaren som var 

förstahandsvalet vid exempelvis att få tröst. Det kunde även bero på social önskvärdhet i 

svaren från informanterna att de exempelvis ville visa på större delaktigt eller tröstande till 

barnen än vad det verkligen var. Detta var inget som kunde ses i studiens resultat. 

Föreliggande studies resultat kunde inte heller påvisa något av det som John et al. (2013) tog 

upp om att mödrar skulle i leken med sitt barn visa mer struktur och ha mer reflekterande och 

empatiska samtal än vad fäder hade. Inte heller visade resultatet några likheter med John et al. 

(2013) att fäderna mer än mödrarna, skulle bete sig i leken med sitt barn som en jämnårig 

kompis eller låta barnen istället föra samspelet. 

 

Metodologisk diskussion 

Studiens författare använde sig av intervjuer för denna kvalitativa studie. Valet av denna 

metod berodde på att författarna ville få informanternas upplevelser och känslor kring det 

undersökta ämnet. Detta ansågs vara en bra metod för erhålla lämplig empiri (Banister, 2011). 
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Det var upplagt som semistrukturerade intervjuer vilket då möjliggjorde följdfrågor till 

informanterna för att få en komplett uppfattning av vad informanten ansåg. Alla intervjuerna 

analyserades med innehållsanalys eftersom detta var en tydlig struktur att använda sig av 

(Burnard, 1991). 

 

Författarnas studie innehöll fjorton informanter. Detta bedömdes vara tillräckligt för att få 

fram relevant information. Det som kunde ha påverkat kvaliteten på intervjuerna var att 

författarna var relativt ovana intervjuare. Dock så hade en av intervjuarna stor erfarenhet av 

professionella samtal, och författarna ansåg trots brist på erfarenhet kring intervjuer att det 

erhållits uttömmande och heltäckande svar på frågeställningarna. De platser som 

rekryteringen av informanter skedde på var relevanta för studiens syfte. Dock så kunde 

studiens resultat vara problematiskt att överföra till andra grupper, då informanterna var 

bosatta i samma stad och hade liknande demografiska egenskaper. Dessa faktorer tillsammans 

med det lilla antalet informanter kunde ha påverkat den externa validiteten negativt. Däremot 

var det inte studiens syfte att kunna generalisera på en hel population, utan att göra en studie 

som kunde leda till vidare forskning i ämnet. Författarnas önskemål att informanterna skulle 

vara föräldrar till minst ett barn i ålder 6-8 år, och själv vara i en ålder mellan 25-42 år, 

lyckades uppfyllas genom den urvalsprocess som genomfördes utanför skolorna. 

Ålderskriteriet var satt utifrån det önskemålet att studien inte skulle riskera få extrema svar på 

grund av att den tid de själva var uppväxta i skulle skilja för mycket. Hur det externa 

bortfallet gällande könsfördelningen skulle kunnat påverka studiens resultat var att det inte 

gjort det eftersom resultat som framkommit inte pekat på några specifika könsskillnader. 

Varför inte författarna lyckades att uppnå jämn könsfördelning trots att lika många av varje 

kön tillfrågades utanför skolan inledningsvis kunde bero på att männen inte var lika positiva 

till att delta i studien.  

 

För att studien skulle erhålla så hög ekologisk validitet som möjligt genomfördes samtliga 

intervjuer på tider informanten själv önskade, samtliga på kvällstid och i deras hem förutom 

en intervju. Detta gjorde att informanterna inte behövde göra någon förändring i sin vanliga 

dagsplanering, utan kunde göra det på tid som de själva ansåg vara lämplig. Det faktum att 

samtliga intervjuer genomfördes på kvällen kunde ha påverkat intervjuns kvalitet beroende på 

hur informantens dag hade varit. Ett möjligt hot mot den interna validiteten var att 

informanterna hade förstått vad studiens syfte var fullt ut, och därför svarat på det sätt som de 

trodde var det mest socialt önskvärda. När samtliga intervjuer var genomförda och författarna 

gjorde de första analyserna, såg de inte några direkta kvalitetsskillnader i intervjuerna, utan 
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alla var av likvärdig kvalitet och därmed möjliga att jämföra. Intervjuerna genomfördes 

enskilt av varje författare. Detta för att det inte skulle bli någon situation där informanten på 

grund av ett personellt övertag kunna känna sig i underläge. Detta argument vägde tyngre än 

det faktum att författarna inte hade gjort några intervjuer på denna nivå sedan tidigare och att 

det kunde varit bättre att varit båda vid intervjutillfället. Vid analyserna av intervjuerna kunde 

det inte heller ses någon skillnad mellan hur författarna genomfört de första intervjuerna mot 

de sista. Detta på grund av att intervjuguiden hade följts till stor utsträckning, samt att 

författarna gemensamt efter varje intervju utvärderat hur intervjusituationen var. Med hänsyn 

till detta kunde studien påvisa en god konstruktvaliditet. När det gällde studiens intervjuguide 

och dess utformning hade inte någon specifik frågeställning skapat några direkt märkbara 

känsloyttringar hos informanterna. Dock fanns det en risk att informanterna skulle ha svarat 

på frågorna med ett socialt önskvärt svar, detta för att inte röja hur det egentligen var i deras 

familj. Detta ansåg dock författarna att det har minimerats genom att informanterna var helt 

anonymiserade i studiens resultat samt att de inte hade någon personlig relation till 

författarna.  

 

Till grund för innehållsanalysen har Burnads (1991) fjorton steg följts utifrån artikeln av 

nämnd författare. Denna analysmetod har gett författarna en möjlighet att på ett strukturerat 

och organiserat sätt analysera intervjumaterialet. Däremot fanns det inte möjlighet att 

genomföra steg sex och steg elva där andra personer än författarna skulle vara delaktiga, 

vilket kunde påverkat analysen negativt. Däremot hade steg två och tre genomförts av var och 

en av författarna för att sedan jämföras mellan varandra, vilket kunde ha påverkat bredden i 

analysen positivt.  

 

Framtida forskning 

Föreliggande studies resultat kan ses som en inledande pilotstudie för hur dagens föräldrar 

kan uppleva sin samvaro med sina barn. Mer forskning behövs, såväl fördjupande som 

kvantitativ, för att vidare studera detta aktuella ämne. Dels att involvera informanterna och 

dess hushålls ekonomiska situation som en variabel, samt att få en spridning när det gällde de 

olika informanternas etniska bakgrund. Ökad kunskap och förståelse för hur föräldrar 

upplever samvaron och familjesituationen skulle i förlängningen kunna bidra till kunskap om 

hur man kan stärka föräldrar i deras föräldraskap, vikten av värnandet av samvaron mellan 

förälder och barn samt vilka konsekvenser samvaron mellan barn och förälder kan få för den 

enskilde individen. Genom att få vetskap kring hur föräldrar ser på samvaron med sitt barn 

eller familj skulle olika riskfaktorer i samhället kunna undvikas eller minimeras. Exempel på 
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detta skulle kunna vara stöd till nyblivna föräldrar i form av uppföljningssamtal under längre 

tid från barnhälsovården och stöd till föreningar så att dessa skulle kunna få resurser till att 

engagera en större del av familjerna i barnets aktiviteter.  
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Bilaga I - Intervjuguide i sammanfattning 
  
Bakgrundsinformation 

● Kan du börja med att berätta om dig själv? Vem är du?  

● Hur ser din arbetssituation ut? 

● Har du några fritidsintressen? I så fall, vad och hur mycket tid lägger du på 

det per vecka? Och när utför du detta? 

● Om du inte är på ditt arbete eller utövar din(a) fritidsaktivitet(er), vad gör du 

då?  

● Om du tänker på en vanlig vecka, hur mycket av den tiden som finns tillgänglig 

är redan planerad, och hur stort utrymme finns det för spontanitet? 

● Hur ofta skulle du uppskatta att du känner dig stressad över något utanför ditt 

arbete under en vecka? Och vad känner du inför det? 

● Kan du berätta om er familj?  

 

Fritid/samvaro med ditt barn 

● Nu går vi vidare med hur fritiden och samvaron ser ut för er i familjen.  

○ Vad känner du spontant inför fritiden/samvaron i er familj? 

○ Vi går vidare med några frågor som fokuserar på ditt barn. 

■ Vad har ditt barn för fritidsintressen? 

■ Under vilka tider i veckan händer detta? 

■ Hur delaktig är du i ditt barns fritidsaktiviteter?  

■ Har du och ditt barn något intressen ni delar?  

○ Om vi nu flyttar fokus lite närmare dig själv och fortsätter frågorna kring det. 

■ Hur upplever du din fritid med dina barn?  

■ Upplever du att ni har tillräckligt med tid tillsammans? 

■ När helgen kommer, hur känner du då? 

■ Hur tror du att ditt barn upplever sin fritid tillsammans med dig?  

■ Hur närvarande är du i samvaron med ditt barn? 

■ Väcks det några känslor hos dig när du tänker på hur 

fritiden/samvaron ser ut mellan dig och ditt barn? 

 

Återblick på informantens barndom 

● Nu skulle jag vilja att du tänker tillbaka till när du själv var barn. 

○ Först kan du berätta hur din familj såg ut när du var barn? 
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○ På vilket sätt var dina föräldrar delaktiga i fritidsintressena eller familjens 

samvaro? 

○ Var det någon skillnad mellan dina föräldrar i engagemang? 

○ Annan samvaro i familjen, beskriv hur en lördagskväll kunde se ut?  

○ Vad tänker/känner du kring generellt hur samvaron var under den här tiden av 

din barndom? 

○ Tror du att din barndomstid har avspeglat dig på hur du hanterar din 

fritid/samvaro idag med ditt barn? 


