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Sammanfattning 
 
Denna studie undersöker hur föräldrar upplever och förstår sin egen roll i förhållande till sina 
barns sociala utveckling. En intressant aspekt som verkar saknas inom forskning om detta är 
föräldrars subjektiva upplevelser och förståelser. En stor del av den information som finns 
exempelvis på nätet fokuserar på föräldrars utveckling av föräldraskapet samt på hur föräldrar 
kan hantera problematik relaterat till barn. Studiens syfte är att belysa den subjektiva 
upplevelsen av att vara förälder och hur föräldrar förhåller sig i relation till sina barns sociala 
utveckling. Denna studie tar avstamp i ett teoretiskt och begreppsligt ramverk med särskilt 
fokus på hur individer tillskriver världen mening och utvecklas i social interaktion. 
Metodologiskt tar studien avstamp i en hermeneutisk metodansats med tio genuina samtal 
med fem heteronormativa föräldrapar som empiriskt material. Resultatet nyanserar föräldrars 
förståelse av sin egen tillblivelse som föräldrar, vilket även lyfter fram att föräldrars förståelse 
av sig själva som sociala varelser alltid sker i relation till sina barn. Detta, i sin tur, grundas i 
att föräldrarna har “vuxit” in i en roll där de främst upplever och förstår sig själva som just 
föräldrar. 
 
Nyckelord: förförståelse, förståelse, föräldrar, hermeneutik, roll, symbolisk interaktionism,  
upplevelser.  
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1. Inledning 
Hur är det att vara förälder? Kan föräldrar anta någon annan roll än mamma eller pappa? 
Detta är något som vi har ställt oss undrande till då vi har hört från föräldrar att det kan 
innebära omställningar i livet när ett par blir med barn. Plötsligt har individen ett ansvar över 
ett annat människoliv och detta ansvar kommer förmodligen att följa individen resten av 
dennes liv. Psykologen Malin Alvén och journalisten Kristina Hofsten (Psykologiguiden, 
2016) beskriver att föräldraskapet föds med barnet. Med föräldraskapet utvecklas ett helt nytt 
liv där ingenting längre är sig likt. Denna omställning kan innebära stor lycka för föräldrarna 
men även nedstämdhet som exempelvis att nyblivna föräldrar kan bli extra känslosamma och 
ledsna en tid efter förlossningen. Med andra ord innebär det att föräldraskap kan medföra 
olika känsloupplevelser vilket även går att relatera till hur individer upplever sig själva som 
föräldrar. Alvén och Hofsten (Psykologiguiden, 2016) beskriver att det hos många finns en 
vilja att definiera vad det innebär att vara en bra förälder redan innan barnet är fött, men att 
det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till sina barn för att barnen ska kunna 
utvecklas på bästa sätt. Med koppling till detta innebär föräldraskap att på olika vis bemöta 
barnens behov och beteenden för att de ska socialiseras till att vara goda medborgare. Det 
Alvén och Hofsten (Psykologiguiden, 2016) tar upp kring att vara en bra förälder gestaltas 
genom formuleringar kring att vara på ett visst sätt, dvs. genom vissa typer av beteenden: 
kärleksfull, klok, lugn och balanserad, men även att föräldern kan tappa sitt tålamod, vara 
orättvis och tjata på sina barn. Misstag är en del av att vara mänsklig understryker Alvén och 
Hofsten (Psykologiguiden, 2016), vilket är en viktig aspekt i livet för barnet att uppleva. 
Andra aspekter som är viktiga för både barn och föräldrar att uppleva är att uppfostran kan 
vara dubbelriktad. Traditionellt sett är det föräldrar som uppfostrar sina barn men eftersom 
inget barn är det andra likt krävs det att föräldrar anpassar sig efter sina barns behov. I och 
med denna anpassning medföljer även att föräldrarna utvecklar sitt beteende och tankesätt i 
förhållande till barnet. När det talas om barns behov framhävs det på Bris (Bris, 2018-11-27) 
hemsida att alla barn är i behov av omvårdnad och omsorg som både är psykisk och fysisk. 
Det behov som då krävs att föräldrar anpassar sig efter är behovet av närhet, trygghet, 
beskydd samt att det upprätthålls en stadigvarande relation mellan barn och föräldrar. Det som 
även lyfts fram på Bris (Bris, 2018-11-27) hemsida är att barns behov förändras över tid men 
att det viktigaste för föräldrar i relation till deras barn är att de finns tillgängliga, är lyhörda 
och intresserade av barnen samt att de sätter barnens välmående i centrum. I dagens samhälle 
har barnen rättigheter att få sina behov tillgodosedda av sina föräldrar. Vi tycker detta är en 
intressant aspekt i förhållandet mellan föräldrar och barn i och med att detta enbart poängterar 
föräldrars skyldigheter gentemot sina barn. Vi ställer oss frågande till hur föräldraperspektivet 
ser ut och hur föräldrar själva förstår och upplever denna aspekt av att vara mamma eller 
pappa. 
  
När vi söker på nätet efter information om upplevelsen av att vara föräldrar får vi nästan 
enbart upp sökresultat som understryker hur föräldrar kan förbättra sitt föräldraskap eller hur 
de kan hantera stökiga barn. Den information som finns på nätet och som nämner “föräldrar” 
som begrepp hänvisar också mestadels till föräldrar i egenskap av heteronormativa mammor 
och pappor. Vår uppfattning är således att den information som finns tillgänglig på nätet om 
föräldraskap är kvantifierande och normativ. Detta kan bero på att informationen som finns på 
nätet om föräldrar är riktad till en bred publik och syftar till att nå ett stort antal personer, 
vilket kan innebära att det som framställs som ett gott föräldraskap är generaliserat till alla 
olika individer. Föräldrar kan söka råd och tips i böcker, tidningar, på nätet och på TV om vad 
som anses vara ett normalt och bra föräldraskap, likväl som det tydligt görs skillnad på vad 
som är ett accepterat och oacceptabelt beteende hos barn. I och med detta anser vi att det är ett 
något enkelspårigt perspektiv på vad det innebär att vara förälder. Det enkelspåriga 
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perspektivet kan leda till att individer oreflekterat tar den information som framställs inom 
olika medier som det enda sanna. Detta kan medföra att individer som är eller ska bli föräldrar 
blint accepterar det normaliserade beteendet kring föräldraskap utan att aktivt reflektera över 
det. Det finns mycket forskning kring barns socialisationsprocess i uppväxten. Däremot anser 
vi att det finns en kunskapslucka om just föräldrars förståelse och upplevelse av sin egen roll i 
förhållande till hur deras barn har utvecklats i uppväxten. Vi vill understryka att vi är 
medvetna om att föräldrar inte endast utgörs av en mamma och en pappa. Föräldraskap kan se 
ut på många olika sätt, exempelvis kan två samkönade personer ha barn tillsammans, 
föräldraskap kan utgöras av personer som inte kan få egna biologiska barn samt kan 
föräldraskap utgöras av ensamstående personer. 
  
När vi i denna uppsats skriver om “barns utveckling” syftar vi på den sociala aspekten av 
deras utveckling. Socialstyrelsen (Kunskapsguiden, 2016) beskriver att barns utveckling är en 
komplex relation mellan vad barnen har för individuella förutsättningar och den sociala miljö 
som barn växer upp i. I en av Socialstyrelsens utredningar (Kunskapsguiden, 2016) som 
handlar om barns utveckling, poängteras att barn inte är passiva i sin egen utveckling. Barn 
agerar snarare aktivt gentemot sin omgivning. I vår uppsats har vi som utgångspunkt att barn 
inte är passiva i sin uppväxt gentemot sina föräldrar. Vi utgår därmed från att barns sociala 
utveckling påverkas både av barnet själv, individer i barnets närmiljö samt av fysiska 
omgivningsfaktorer. Vi har även som utgångspunkt i denna uppsats att individer är barn fram 
tills dess att de är 18 år, det vill säga myndiga. Vi vill dock betona att enligt vår förståelse kan 
en individ alltid vara ett barn, så länge individen sätts i relation till rollen ”förälder”. Vi vill 
därför tydliggöra att när vi benämner barn, syftar vi inte på någon specifik ålder utan snarare 
på förälder-barnrelationen.  
 

2. Syfte och frågeställning 
I relation till den inledande beskrivningen anser vi alltså att den mening som tillskrivs rollen 
”förälder” har blivit definierad redan innan individer blir föräldrar. Detta kan grundas på 
normativa förväntningar för hur en bra förälder ska bete sig och agera gentemot sitt barn. 
Vidare tillskrivs rollen ”förälder” mening i förhållande till ett barn och inte utifrån 
individuella egenskaper. Det är föräldrar som måste anpassa sig efter vad deras barn har för 
behov. Vi anser att det finns en kunskapslucka gällande föräldraskap som en subjektiv 
förståelse och upplevelse. Med denna kunskapslucka i åtanke vill vi, med hjälp av en 
hermeneutisk metodansats, undersöka föräldrars subjektiva föreställningsvärld och hur deras 
förståelser och upplevelser av sina barns utveckling gestaltas i deras berättelser. Således blir 
vår frågeställning “Hur upplever och förstår föräldrar sin egen roll i förhållande till sina 
barns utveckling?”. Med en hermeneutisk metodansats kommer vi därmed, i underkapitlet 
fördjupad tolkning, presentera en tolkning av hur föräldrar upplever och förstår sina barns 
sociala utveckling med stöd av teori och begrepp. 
 

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi den tidigare forskning som vi anser är relevant i förhållande till 
ämnet för vår studie. Genom en studie av tidigare forskning på området fann vi två generella 
trender: 1) Det fanns mycket forskning kring föräldraskap och barns utveckling som två 
skilda fenomen; 2) En stor del av forskningen var inriktad på barns olika psykiska och fysiska 
funktionsvariationer. Vidare var sökresultaten väldigt varierande och hade ofta många träffar, 
men vårt mål var att finna den forskning som mest konsekvent handlade om just föräldrars 
perspektiv och upplevelser. Den tidigare forskningen fann vi i databasen Sociological 
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Abstracts. De sökord vi använde oss av var: parents, parenting, childcare, parenthood, 
childhood, parent-child relationship, children, experience, relation, interaction, socialization, 
identity. Den tidigare forskning som vi hittat har resulterat i fyra olika teman som anses vara 
relevanta i förhållande till föräldrars förståelser och upplevelser. Temana har vi genererat 
genom att hitta gemensamma ståndpunkter som har presenterats i den tidigare forskningen 
som vi sedan har relaterat till varandra. Vi presenterar dessa fyra teman nedan som består 
utav: den hållbara relationen som förutsättning för föräldraskap, föräldrars anpassning 
utifrån sina barns behov, könsroller och normer samt identiteten “förälder”. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av tidigare forskning samt vad vi identifierat som §vårt bidrag till 
forskningsområdet. 
 

3.1. Den hållbara relationen som förutsättning för föräldraskap 
I den tidigare forskningen har vi stött på hur en hållbar och stabil kärleksrelation mellan två 
individer är en förutsättning för att ens planera att bli med barn men också för att vara en bra 
förälder. Under detta tema beskrivs tidigare forskning i form av två studier som båda belyser 
relationen mellan föräldrarna som central i förhållande till sina barn.  
  
I studier genomförda av lektor i socialt arbete Bergnéhr (2007) och fil. dr i folkhälsa Khajehei 
(2015) uppmärksammades ett flertal faktorer som pekade på att relationen mellan föräldrar 
var avgörande för att försöka bli med barn men också en förutsättning för ett bra föräldraskap 
under barns utveckling. Bergnéhrs (2007:1-2) studie syftade till att undersöka unga vuxna i 
Sverige för att få en inblick i hur de pratar om intima relationer och vägen till föräldraskap. 
Målsättningen med studien var att få en bredare kunskap om hur föräldrar såg på sin roll 
kring beslutsfattandet att försöka bli med barn. Den datainsamlingsmetod Bergnéhr (2007:4-
5) använde sig av var fokusgruppsintervjuer för att kunna skapa en diskussion kring det givna 
ämnet samt för att få respons på huruvida deltagarna höll med varandra eller inte. Intervjuerna 
gjordes i olika delar av Sverige där det deltog totalt 35 personer. Bland intervjupersonerna 
varierade det mellan förstagångsföräldrar, gravida kvinnor samt personer utan barn. Resultatet 
ledde in på tre olika teman som enligt Bergnéhr (2007:7) var “det ideala livet och familj”, 
“riskera separation” samt “ansvar i föräldraskap”. Resultatet pekade mot att en 
kärleksrelation, liksom att hitta den rätte, var väsentligt för att kunna ta beslutet om att 
försöka bli med barn. Således belyste studien att det fanns en strävan efter en kärnfamilj 
vilket utgjordes av en trygg uppväxt för barn i relation till ett bra föräldraskap. Det vill säga, 
det krävdes en bra relation mellan föräldraparterna för att kunna upprätthålla en stabil uppväxt 
för sina barn. Vidare betonade Bergnéhr (2007:8-11) relevansen i att relationen mellan 
föräldrar upprätthåller ett ömsesidigt och samverkat partnerskap redan innan paret blir med 
barn. Det var också en förutsättning för att föräldrarna skulle fortsätta hålla ihop under barnets 
uppväxt. Konsekvensen av en mindre bra relation kunde resultera i separation varpå bara den 
tanken kunde lägga grunden för att paret avstod från att bli med barn. Generellt sett 
underströk Bergnéhr (2007:11-12) att det viktiga var att personerna levt en längre tid 
tillsammans som ett par innan de planerar att bli med barn för att just undvika separation efter 
att barnet har fötts. Slutligen poängterade författaren att barnet alltid kommer vara en 
förälders högsta prioritet vilket även tyder på ett stort ansvar. Det allra bästa för ett barn, 
konstaterar hon, är att växa upp med två föräldrar som är engagerade och involverade i barnet 
och att barnet varje dag ska ha möjlighet att träffa båda sina föräldrar. 
  
Precis som Bergnéhr (2007), betonade även Khajehei (2015) relationen mellan föräldrarna 
som en stor del av barnets utveckling. Khajeheis (2015:447) studie var däremot mer inriktad 
på hur föräldrapars intima relation påverkas efter att de blivit föräldrar, det vill säga under 
barnens uppväxt. Hon har också undersökt erfarenheten av föräldraskap hos samkönade par 
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för att klargöra om det fanns några skillnader mellan heterosexuella och samkönade par i 
relation till barnen. Det var en litteraturstudie som Khajehei (2015:448) genomfört, vilket 
innebar att den baseras på redan existerande forskning angående de utmaningar som 
uppkommer vid föräldraskap. Syftet med hennes studie var främst att lyfta fram hur kvaliteten 
i parrelationen kan minska i samband med att paret blir föräldrar. Det vill säga att 
livsomvälvningen att bli föräldrar påverkar kärleksrelationen genom att det inte längre finns 
samma intimitet i relationen. Med koppling till detta menade Khajehei (2015:447-448) att det 
i dagens samhälle finns en norm över hur föräldrar själva har förväntningar på att de ska vara 
”perfekta” samt att all deras tid uppoffras till att interagera med sina barn. Vidare pekade 
resultatet mot att det inte skiljer sig något särskilt i barns uppväxt beroende på om barnen har 
heterosexuella eller homosexuella föräldrar, däremot kan föräldrarnas upplevelser skilja sig 
åt. Resultatet visade nämligen på att samkönade föräldrar inte upplever kvaliteten i relationen 
som sämre efter att ha blivit föräldrar till skillnad från heterosexuella par där många upplevde 
att relationen försämrats. Författaren till studien, där dessa samkönade och heterosexuella par 
ingick, resonerade kring en möjlig anledning att samkönade par hade en mer jämlik relation 
gentemot sina barn där de delade lika på ansvar och hade samma engagemang att följa barnets 
utveckling (Khajehei, 2015:448). Sammanfattningsvis menade Khajehei (2015) liksom 
Bergnéhr (2007) att föräldrars relation präglar barnet, på så sätt är kvaliteten i relationen 
väldigt viktig. Som Bergnéhr (2007) betonade har parrelationen en stor betydelse redan innan 
beslut tas om planering att bli förälder, då detta var nödvändigt för att barn ska få de bästa 
förutsättningarna under uppväxten. Khajehei (2015:449) framhävde att relationer sätts på prov 
efter att ha blivit föräldrar när det plötsligt finns en annan person i föräldrars liv som blir 
viktigast. 
  
För att ytterligare belysa att föräldrars relation har en betydelse inför planering av att bli med 
barn, samt för att barn ska få en bra uppväxt kommer vi i nästa tema att presentera hur 
föräldrar förhåller sig till sina barns behov. Eftersom det som beskrivits ovan är relaterat till 
barns bästa, kommer nästa tema att behandla vad detta kan innebära. 
	  
3.2. Föräldrars anpassning utifrån sina barns behov 
Mycket av den tidigare forskningen beskriver föräldrars handlingar som en konsekvens av 
sina barns behov, vilket kan vara en god förutsättning för att barnen ska få bästa möjliga 
uppväxt. Inom detta tema beskriver vi utifrån tidigare forskning hur barn kan påverka sina 
föräldrar utifrån just sina behov. 
   
En studie som har gjorts av två forskare i psykologi, De Mol och Buysse (2008), påvisade hur 
barns påverkan på föräldrar, i en dubbelriktad förälder-barn relation, förstås och tilldelas 
mening utifrån ett barn- och föräldraperspektiv. Studien fokuserade främst på själva 
innehållet i barns påverkan på föräldrar i den dubbelriktade relationen. De Mol och Buysse 
(2008:363) har använt sig av faktoranalys - Q-metod - som användes för att söka efter 
korrelationer mellan olika subjekt i ett urval av variabler. De Mol och Buysse (2008:363) 
använde Q-metoden för att studera barns och föräldrars perspektiv, där perspektiven 
reducerades till vissa faktorer som ansågs representera vissa sätt att förstå och tilldela mening 
till barns påverkan på föräldrar. Urvalet i studien bestod av 30 barn och 31 vuxna men vi har 
valt att enbart lyfta fram resultatet för föräldrarnas faktorer då dessa är mest relevanta i 
förhållande till vår studie. Det första som presenterades i De Mols och Buysses (2008:369-
370) resultat var hur föräldrar förstår och uppfattar hur deras barn påverkar dem själva. Denna 
förståelse gestaltades av att föräldrarna beskrev hur de själva anpassar sig till barnen genom 
att ständigt ta deras åsikter, tankar och känslor i beaktande. Anpassningen medförde att 
föräldrarna tog sina barn seriöst och betraktade dem som kompletta individer. Detta belyste 



	   8	  

även professorerna inom socialt arbete och psykologi Marshall och Lambert (2006), som har 
utfört en studie om hur föräldrar konstruerar sig själva i förhållande till sina barn. Det som 
inledningsvis framhävdes i Marshalls och Lamberts (2006:1561) studie var att barn fungerade 
som signifikanta andra för föräldrar och att barns inre säkerhet var avgörande för föräldrars 
identitet. I denna studie samlades data in genom intervjuer, där föräldrarna fick svara på 
öppna frågor som möjliggjorde att de kunde uttrycka vad de själva upplevde att de hade för 
betydelse för sina barn. I likhet med De Mol och Buysse (2008), visade även Marshalls och 
Lamberts (2006:1567-1568) resultat på att föräldrar upplevde att deras egna betydelser för 
barnen genererades utifrån ett engagemang i interaktionen med barnen. Resultatet 
poängterade att detta engagemang för barn innefattade att föräldrar anpassade sig genom att 
bemöta barns behov och att delta i aktiviteter som var viktiga för barnen. Både De Mols och 
Buysses (2008) samt Marshalls och Lamberts (2006) resultat pekar mot att föräldrar anpassar 
sig i förhållande till interaktionen med sina barn. 
  
Vidare pekade även Marshall och Lambert (2006:1569) ut två olika slags relationer som 
föräldrar och barn har. Den första syftar till en vertikal relation, vilket innebar att föräldrarna 
just skulle finnas tillgängliga för att möta barns behov, men också finnas tillgängliga när 
barnen upplever problematik i livet och behöver stöd. Föräldrar upplevde nämligen sitt 
föräldraskap som betydelsefullt när barnen kom till dem med emotionella eller fysiska besvär. 
Att vara behövd innebar också att föräldrarna kunde behöva anpassa sin tid genom att 
åsidosätta aktiviteter och uppgifter som inte hade med barnen att göra. De Mols och Buysses 
(2008:367-368) studie verkar komma fram till ett liknande resultat. De framhävde att 
föräldrar konstant måste vara kreativa och reflexiva med hänsyn till sina barns behov. Med 
detta menas att föräldrarna måste lyssna till och aktivt förändra sig själva utifrån vad barnen 
behöver i livet. Däremot poängterade De Mol och Buysse (2008:367) också att barn gradvis 
påverkade sina föräldrar på så sätt att de förändrade sitt tankesätt, sina känslor och sin 
personlighet. Detta visade mer på en omedveten process som inte heller nödvändigtvis 
behövde innebära att föräldrarna ville att denna förändring skulle ske. Artikelförfattarna 
argumenterade för att föräldrarna borde anpassa sina gamla tankesätt mot nya och också bli 
mer realistiska i sitt tänkande i förhållande till barnen. Marshalls och Lamberts (2006) resultat 
pekade snarare på ett behov hos föräldrarna att vara signifikanta andra för sina barn. Dock 
visade även detta att föräldrarna anpassade sig själva i förhållande till sina barn. 
  
I linje med det Marshall och Lambert (2006) beskrev om den vertikala relationen, menade 
också De Mol och Buysse (2008:368) att föräldrar tog på sig ansvaret för sina barns 
handlingar. Detta innebar även att föräldrarna kände sig skyldiga till att delta i barnens 
framtid och kunde resultera i att föräldrarna tog på sig ansvaret om barnen gjorde fel. Deras 
resultat visade även att föräldrars frihet och privatliv begränsades på så sätt att de även hade 
mindre tid för varandra. Att föräldrars frihet och privatliv begränsades kan belysas genom 
Marshalls och Lamberts (2006:1571) andra relation som var horisontell. Denna relation 
innebar snarare att föräldrar och barn hade en rättvis maktfördelning sinsemellan, med andra 
ord, att föräldrar och barn även kunde befinna sig på en ömsesidig nivå där det inte fanns 
några konkreta maktskillnader. Avslutningsvis går det att säga att De Mols och Buysses samt 
Marshalls och Lamberts studier pekar mot att föräldrar anpassar sig utifrån vilken inverkan 
barnen har på föräldrarna. Skillnaden mellan studierna kan sägas vara att De Mols och 
Buysses studie pekar mot en anpassning som medföljer en ansvarskänsla från föräldrarnas 
sida, medan Marshalls och Lamberts studie betonar en anpassning som följer föräldrars 
önskan att vara signifikanta andra i barnens liv. 
  
Det som beskrivits ovan syftar till att förälder-barnrelationen kan präglas av överlappande 
dimensioner bestående av makt och frihet. Med detta menas att föräldrar förhåller sig till 
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moraliska dilemman när de bemöter sina barn. Föräldrar verkar vilja anpassa sig till sina barn 
och utifrån detta växer det fram en relation mellan förälder och barn som präglas av 
ömsesidigt utbyte. Samtidigt som denna maktdimension finns i relationen måste föräldrar 
anpassa sin tid som de avsatt för övriga aktiviteter i livet för att möta sina barns enskilda 
behov. Därmed medföljer rollen som förälder en avsaknad av personlig frihet. Denna makt- 
och frihetsdimension går att ställa i relation till det som beskrivs i nästa tema, vilket handlar 
om normativa föreställningar som omger föräldrar och barn. 
 
3.3. Könsroller och normer 
I den tidigare forskningen har vi genomgående stött på hur föräldraskap sätts i relation till 
rådande kulturella normer. Forskningen belyser jämställdhets - och maktdimensioner både på 
en vertikal samt en horisontell nivå. Under detta tema beskrivs tre olika studier som samtliga 
understryker att det finns vissa normativa förväntningar på hur föräldrar bör vara. 
  
Övergripande i Luppis (2016), Johnsons (2001) och Tuttles, Knudsson-Martins och Kims 
(2012) studier var att stereotypa könsroller och normer tillämpades i föräldraskapet vilket 
också präglade förhållandet till barnet. Studierna har olika utgångspunkter men det finns ändå 
vissa gemensamma nämnare som kommer tydliggöras under temats gång. Studien som 
sociologen Luppi (2016:422) gjort handlar om att föräldrars erfarenhet av det första barnet 
kommer att vara avgörande för att bli med barn en andra gång. I denna studie har forskaren 
använt en logg-logistisk metod där hon utgått från en hypotes som lydde ”oväntade 
svårigheter och anpassningar till ett föräldraskap gör övergången till ett andra barn mindre 
troligt”. I urvalet ingick 436 par där vissa var förstagångsföräldrar medan andra par hade flera 
barn. Enligt Luppi (2016:428) visade resultatet att äldre och högutbildade föräldrar i större 
utsträckning blir med barn en andra gång jämförelsevis med föräldrar där bägge parter har 
lägre utbildningsnivå. Resultatet pekade också på att upplevelsen av oväntade svårigheter 
efter första barnet var mer typiskt bland kvinnor än män. En anledning till detta kan vara att 
mammor involveras mer i barnets utveckling, särskilt det första året. Vidare visade resultatet, 
förutsatt att det är ett heteronormativt föräldraskap, att ju mer kvinnan utförde hushållssysslor, 
samt sysslor kring barnet desto högre var chansen att bli med barn en andra gång. Bland 
föräldrar där mannen ansåg att han gjorde lika mycket som kvinnan i hushållet och kring 
barnet så tenderade det att dröja längre innan de blev med barn igen. Med andra ord, ju mer 
föräldrarna tillämpade de traditionella könsrollerna desto snabbare planerade de ett andra 
barn. Vidare beskrev Luppi (2016:434) att beroende på hur arbetssituationen såg ut så hade 
den en effekt på när föräldrarna vill bli föräldrar till ett andra barn, detta är särskilt påtagligt 
hos mammor. Om mammor hade ett deltidsjobb ökade tiden mellan första och andra barnet 
till skillnad mot mammor som var arbetslösa eller arbetade heltid. Sammanfattningsvis är 
föräldraskap en vändpunkt i föräldrars liv eftersom parterna måste anpassa och balansera sina 
ansvarstaganden inom familjen och på arbetet vilket kan reducera deras nivå av subjektivt 
välstånd. Resultatet belyste också att mammors anpassning efter parrelationer, familj och 
arbetsplats var det som påverkar sannolikheten att bli med barn igen.  
  
Tuttle, Knudsson-Martin och Kim (2012) är forskare inom psykologi och verksamma inom 
området familjeterapi. Deras studie handlade om föräldraskap och hur det tenderade att ses 
som en interaktion, där barnet var en av aktörerna, istället för en relation. Denna studie om 
föräldraskap fokuserade på föräldraskap som en sociokulturellt inbäddad relation. Studien 
utgick med andra ord från hur föräldrar agerade och från att vad barn lär sig om relationer är 
sammanlänkat med kulturella värderingar, mål, diskurser och socioekonomiska 
förutsättningar. Således blev både föräldrar och barn påverkade av den sociala kontexten. I 
likhet med Luppi (2016) tog även Tuttle m.fl. (2012:76) upp hur kön påverkar föräldraskapet. 
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Utifrån traditionella könsroller tillämpades ofta föräldraskapet olika där mamman ansågs vara 
”experten”, hon som hade det naturligt i sig att ta hand om ett barn. Enligt normativa 
förväntningar skulle mamman vara mer känslosam medan pappan upprätthöll den maskulina 
stereotypen, även i förhållande till sitt barn. Med andra ord grundade sig föräldrarnas 
förståelse av barnens utveckling till viss del i hur de ”ska” tänka och agera enligt de normer 
som råder för just föräldraskap. Tuttle m.fl. (2012:77-78) beskrev att de genom uppdelning i 
dimensioner av föräldraskap kunde identifiera variationer i föräldra-barn 
relationsorienteringen. Dessa dimensioner resulterade i makt och fokus, med social kontext 
som övergripande tema. Makt hade i deras resultat en vertikal funktion som pekade mot hur 
hierarki och jämlikhet var strukturerade i föräldra-barn relationer. Även om barn på många 
sätt var beroende av föräldrar så menade Tuttle m.fl. (2012:78) att intresset särskilt låg på en 
maktdimension mellan förälder och barn. Således var det en betoning på att föräldrar 
underminerade barn utifrån sin egen auktoritet. Fokus däremot hade en horisontell funktion 
som undersökte hur bandet mellan självet och den andre upplevdes i relationer. På så sätt var 
både föräldrar och barn uppmärksamma på varandra och sin relation (Tuttle m.fl., 2012:77). 
Utöver dessa två dimensioner, makt och fokus, pekade resultatet ut fyra grundläggande 
relationsorienteringar som Tuttle m.fl. (2012:79-81) beskrev mer ingående. Den första var 
regelriktad och på så sätt direkt kopplad till hierarki och kunde till exempel innebära att 
individen ville göra familjen stolt. Den andra var positionsinriktad vilket handlade om att 
dominanta personers förväntningar skulle fullgöras. Den tredje var oberoenderiktad och 
handlade om att barn skulle skapa sina egna åsikter och själva förmedla sina behov. 
Avslutningsvis var den sista relationsinriktad vilket handlade om delad makt och ansvar för 
relationen. 
  
En annan studie genomförd av en forskare inom psykologi, Johnson (2001) påminner om 
Tuttles m.fl’s (2012) studie då den också fokuserade på föräldrar i interaktion med barn. 
Syftet med Johnsons (2001:333) studie var att undersöka olika beteenden hos gifta föräldrar 
och vilka beteenden som uppkommer när en dyad övergår till en familjeenhet. Johnson 
(2001:335) utgick från en longitudinell experimentstudie där deltagarna var föräldrapar 
bestående av mammor och pappor med förskolebarn. Mamman och pappan fick separat vara i 
ett rum och interagera med barnet, varpå dessa dyadiska interaktioner sedan jämfördes med 
att hela familjen var tillsammans i rummet. Det Johnson (2001:336) ville mäta i studien var 
föräldrarnas beteende, den äktenskapliga interaktionen mellan föräldrarna samt 
familjeorganisationen. I resultatet framgick att föräldrarna betedde sig olika i en dyad 
respektive en familjeinteraktion. Både mammor och pappor var mindre engagerade i sitt barn 
när hela familjen integrerade i kontrast mot en dyad då de var mer fokuserade på barnet. När 
hela familjen interagerade framgick att mamman agerade mer strukturerat än pappan 
gentemot barnet, till skillnad från en dyadisk interaktion då det inte var någon skillnad mellan 
föräldrarna. Föräldrarnas gensvar gentemot barnet var likvärdigt, det vill säga att båda 
föräldrarna agerade lika intresserat och engagerat mot barnet. 
  
Avslutningsvis, vad som är mest framträdande i en jämförelse mellan Johnsons (2001), 
Tuttles m.fl’s (2012) och Luppis (2016) studier, är slutsatsen om hur könsroller påverkar 
föräldraskapet i relation till barnet. Luppis (2016) resultat pekade mot att det fanns tydliga 
könsroller i ett föräldraskap som i sin tur hade en stor påverkan på hur föräldrarna förstod sin 
familjesituation och huruvida de ville bli föräldrar till ett andra barn. Tuttle m.fl. (2012) 
beskrev också traditionella könsroller men ställde det snarare i förhållande till interaktionen 
med barnet. På så sätt tillämpades dessa könsroller i en föräldra-barn relation där mamman 
framstod som mer känslosam i kontrast till pappan. Detta resultat motstrider det Johnson 
(2001) benämnde då hon inte kunde hitta någon direkt skillnad mellan mammor och pappor 
när de interagerade ensamma med sitt barn. Däremot när de interagerade tillsammans som en 
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familj uppvisade mamman ett mer strukturerat förhållningssätt gentemot barnet än pappan. Vi 
anser att dessa studier blir relevanta i relation till vår studie då vi har fört separata samtal med 
föräldrarna (mamma och pappa) för att höra deras upplevelser och förståelser kring sina barns 
utveckling. 
  
Dessa normativa könsroller som beskrivits i detta tema kan ställas i relation till 
nästkommande tema som lyfter fram hur föräldrar identifierar sig utifrån en förälder-
barnrelation samt vilka förväntningar som finns på individer som har antagit rollen ”förälder”. 
 
3.4. Identiteten ”förälder” 
Det som vi även funnit genomgående i den tidigare forskningen är hur individer tillskrivs 
identiteten “förälder”. Identiteter kan tillskrivas på olika sätt och grundas ofta på de kulturella 
normer som råder i det aktuella sammanhanget. Föräldrars identitet tar, som beskrivits i temat 
könsroller och normer, avstamp i normativa könsroller och är avgörande för hur föräldrar 
kommer att bete sig. Under detta tema beskrivs hur föräldrars identitet utformas och vad som 
anses vara socialt accepterat i relation till identiteten ”förälder”. 
  
En studie som gjorts av Ashburn-Nardo (2016), forskare inom psykologi, lyfte fram negativa 
upplevelser från individer som har valt att avstå från att bli föräldrar. Dessa negativa 
upplevelser hade uppkommit från hur andra individer har bemött de som valt att avstå från att 
bli föräldrar. Denna studie visade på hur personer som frivilligt valt att inte få barn upplevs 
som mindre psykiskt fulländade till skillnad från de som är eller vill bli föräldrar. Ashburn-
Nardo (2016:397) utförde ett laboratorieexperiment där deltagarna fick information om att de 
deltog i en studie som undersökte individers perceptionsförmåga i syfte att då undersöka just 
hur individer som frivilligt valt att inte bli med barn uppfattas av andra i omgivningen. 
Resultatet visade på att individer som frivilligt valt att inte bli med barn blev stigmatiserade 
och utsatta för moralisk skuldbeläggning. Detta visade på att tilldelningen av en identitet som 
förälder upplevdes som psykiskt fulländande för individer samt att de som blev föräldrar 
accepterade en moralisk skyldighet i samhället. Vidare underströk Ashburn-Nardos 
(2016:397-398) resultat att det fanns en föreställning om att barn var en förutsättning för att 
personer ska kunna leva ett fulländat liv. Att vara förälder ledde till att individer i större 
utsträckning blev accepterade i samhället, vilket visade på att ha identiteten ”förälder” var en 
moralisk nödvändighet. Detta kan relateras till Stueve och Pleck (2001) som forskar inom 
mänsklig utveckling och familjer, vilkas studie undersökte hur gifta mammor och pappor 
positionerade sig själva genom att beskriva hur de upplevde sina röster som föräldrar. De har 
använt sig av en narrativ forskningsmetod, där föräldrar fick berätta om händelser och 
erfarenheter som de upplevde som meningsfulla för sitt föräldraskap. De intervjuade 30 
föräldrapar som alla hade barn i förskoleåldern. Hur föräldrarna positionerade sig själva 
belystes genom att föräldrarna återberättade händelser och erfarenheter som de upplevt i 
förhållande till sina barns behov. Som beskrivits i temat föräldrars anpassning utifrån sina 
barns behov, anpassar föräldrar sig själva samt sin sociala gemenskap utefter sina barns 
behov. Det som underströks i Stueves och Plecks (2001:698) undersökning var att hur 
mammor och pappor inkluderade varandra i sina positioner som föräldrar förändrades 
beroende på om de pratade om dåtid, nutid eller framtid. Det resultatet lyfte fram var att 
identiteten ”förälder”, i likhet till moralisk nödvändighet, baserades på vilka roller mamman 
och pappan skulle ha i förhållande till barnet. Här tenderade mammor att i större utsträckning 
exkludera pappor när de refererade till barnets framtid. Detta kan vara en konsekvens av att 
föräldrar interagerar med barn i lika mån i barns första levnadsår, medan föräldraskapet blir 
mer stereotypt i förhållande till könsrollerna mellan föräldrarna ju äldre barnet blir där 
mamman tar mest ansvar för barnomsorgen. Stueve och Pleck (2001:694) underströk att 
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föräldrar primärt positionerar sig, i sina narrativ, i förhållande till sin partner. En tolkning som 
författarna gjorde av resultatet var att pappor i större utsträckning konstruerade sina identiteter 
i förhållande till vad mammorna utfört i barnomsorgen. I kontrast till Stueves och Plecks 
(2001) studie, undersökte sociologerna Lugosi, Robinson, Golubovskaya, Foley och Harvell 
(2016) hur föräldraskap formats i en förälder-barnrelation när de befann sig i sociala miljöer. 
Med den här studien ville Lugosi m.fl. (2016:275) fylla en kunskapslucka kring föräldrars 
erfarenheter av interaktion med barn i sociala miljöer. Vid datainsamlingen har de använt sig 
av semistrukturerade intervjuer med totalt 30 deltagare bestående av mammor och pappor. 
Lugosis m.fl’s (2016:282-286) resultat visade på att hur föräldrar kommer att positionera sig i 
förhållande till sina barn, avgjordes av hur barnet uppförde sig i sociala miljöer. Detta i sin tur 
avgjordes av hur barnen socialiserats till att följa de kulturella normer som gällde för de 
sociala miljöerna som föräldern och barnet befann sig i. Författarna lyfte fram att föräldrar 
valde i större utsträckning att vara i sociala miljöer där barnen kunde följa de normer som 
gällde för platsen. Lugosi m.fl. (2016:289-290) underströk med detta att barn begränsade vad 
föräldrar kan göra och att sociala miljöer tillät föräldrar att vara annat än just en förälder. Att 
föräldrar valde att vara i sociala miljöer där barnen kunde följa normer hänvisades till 
anledningen att barn ofta kunde sysselsätta sig själva i de sociala miljöerna. De tre studierna 
av Ashburn-Nardo (2016), Stueve och Pleck (2001) samt Lugosi m.fl. (2016) visar på vilka 
normer som kan gälla för föräldraskap och att föräldrars identitet formas utifrån vad de har för 
ansvar gentemot barn. Lugosi m.fl. (2016:286-287) betonade även att sociala miljöer gjorde 
föräldraskapet mer synligt, vilket påverkade att föräldrarna ville uppvisa att de var bra 
föräldrar. Detta medförde att barnen hade en stor makt i att influera hur föräldrarna kommer 
att uppleva sociala miljöer och även då de egna identiteterna i förhållande till barnen. 
Eftersom föräldrar ville visa upp ett bra föräldraskap offentligt, innebar det ett krav på att 
barnen behövde uppföra sig enligt de rådande normerna. Detta innebar då också att föräldrar 
kom att välja att vistas i sådana sociala miljöer som var tillåtande för det beteende som barnet 
uppvisade. 
  
Det som i huvudsak understryks i de tre studierna beskrivna under detta tema är att identiteten 
”förälder” påverkas utifrån de kulturella normer som gäller i samhället. Identiteten ”förälder” 
påverkas även av det ansvar en individ får när den tillskrivs en identitet som just förälder. En 
reflektion är att vilken mening som tillskrivs en förälder anses vara en samhällelig 
angelägenhet snarare än en subjektiv och enskild upplevelse. 
	  
3.5. Vårt bidrag till forskningsområdet 
Vår studie syftar till att undersöka föräldrars förståelse och upplevelse av sina barns 
utveckling. Mycket av det som den tidigare forskningen lyfter fram är föräldrars upplevelser 
och identitetskonstruktion i förhållande till sin partner i samband med att de är eller vill bli 
föräldrar tillsammans. Det vi även har uppmärksammat i den tidigare forskningen är att 
föräldrars anpassningar och uppoffringar i livet sker utifrån sin partner eller sitt barns behov. 
Det perspektiv vi saknar är förälderns egen upplevelse och behov utifrån egna värderingar och 
åsikter. Den tidigare forskningen betonar att föräldraskap är format utifrån samhällets 
kulturella normer som också gör att individen bakom identiteten “förälder” på sätt och vis 
åsidosätts. I vår studie har vi valt en ansats som kan ge oss stöd i att föra en dialog med de 
föräldrar som deltar i studien. Genom att föra en dialog med föräldrar har vi kunnat lyfta fram 
föräldrars subjektiva förståelser och upplevelser av sina barns sociala utveckling. Den tidigare 
forskningen som vi har beskrivit i detta kapitel bedömer vi vara baserad på metoder som kan 
uppfattas som kalkylerande, då föräldrarnas berättelser blivit kvantifierade genom att 
författarna har omformulerat resultaten i studierna till numeriska redovisningar. Således anser 
vi att det saknas en subjektiv dimension inom den forskning om föräldra-barn relationen som 
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vi tagit del av. Det vi därför anser att vi kan bidra med inom detta område är att just lyfta fram 
den subjektiva dimensionen som finns bakom identiteten “förälder”. 
	  

4. Teoretisk och begreppslig referensram 
Inom detta kapitel belyser vi den teoretiska och begreppsliga referensram som vi anser är 
mest relevant för arbetet med vårt empiriska material, samt som vi bedömer är mest relevant 
för den hermeneutiska analysansatsen i förhållande till vår frågeställning. Den teori vi 
kommer att ta stöd av är symbolisk interaktionism där vi utgår från Charon (2009), Trost och 
Levin (2004), Mead (1976) samt Goffmans (1998) resonemang kring presentationen av 
självet. Vi bedömer att med avstamp i den symboliska interaktionismen kommer vi att få en 
bra grund vid tolkningen och analysen av vår empiri, då den symboliska interaktionismen 
betonar hur individer formas och utvecklas i social interaktion. Det som också betonas inom 
detta teoretiska perspektiv är att individer socialiseras av och internaliseras utifrån 
betydelsefulla personer som individen interagerar med, till att förstå och uppleva världen på 
vissa specifika sätt. Vi hade kanske kunnat använda oss av ett närliggande teoretiskt 
perspektiv som exempelvis en socialkonstruktionistisk teori som betonar att individers 
identiteter och upplevelser konstrueras i interaktion med andra och genom språket. 
Socialkonstruktionismen betonar även att språket föregår individen, där identitet konstrueras 
beroende på vilken diskurs individen agerar inom (Burr, 2015). Det är dock vår bedömning 
att detta teoretiska perspektiv inte lyfter fram individers aktörskap i subjektiva 
meningsskapande processer, förståelser eller upplevelser i förhållande till andra individer i 
den utsträckning som skulle behövas för att kunna behandla vår forskningsfråga. I och med att 
vår forskningsfråga explicit fokuserar på föräldrars retrospektiva återberättelser och 
reflektioner kring sin förståelse av barns utveckling anser vi att den symboliska 
interaktionismen kan ge oss bättre teoretiska verktyg för att handskas med detta. I följande 
underkapitel kommer vi att beskriva och förklara den teoretiska och begreppsliga 
referensramen som vi använder som stöd för vår analys av data. 
 

4.1. Symbolisk interaktionism som perspektiv 
Den litteratur som vi i huvudsak utgår ifrån är sociologen Charons (2009) genomgång av det 
symbolisk interaktionistiska perspektivet. I sin genomgång av den symboliska 
interaktionismen beskriver Charon (2009) den socialpsykologiska ansatsen i hur interaktion 
lägger grunden för den sociala formningen av individer och världen. Utgångspunkten i detta 
är för Charon (2009:4-5) att individer ser och förstår världen utifrån olika perspektiv, vilket 
även kan begränsa vad individer lägger märke till. Detta innebär att exempelvis mammor från 
olika kulturer kan uppleva världen på olika sätt, likaså att föräldrar kan uppleva världen 
annorlunda än personer som inte har några barn. Med andra ord “tvingar” perspektiv individer 
att se på världen på specifika sätt. Individer utgår också från att det som upplevs i världen 
även upplevs på samma sätt av andra personer. Detta stämmer i stor utsträckning, menar 
Charon (2009:4-5), i och med att individernas perspektiv konstrueras socialt genom 
interaktion. Detta innebär att samma perspektiv ofta delas av flera individer i en grupp. Vidare 
poängterar Charon (2009:27-28) att den symboliska interaktionismen tillåter individer att 
undersöka sina egenskaper, varför de agerar på vissa sätt, hur de klarar av att samspela i den 
sociala interaktionen samt varför vissa “lyckas” och andra inte. 
  
Inom den symboliska interaktionismen finns vissa centrala aspekter som används som 
utgångspunkt vid studier av interaktionen mellan individer. En av de centrala aspekter som 
Charon (2009:28) tar upp är att social interaktion är en pågående process under personers liv 
och att den är avgörande för deras handlingar. Att interaktion är en pågående process under 
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individers liv kan exemplifieras genom att vi ständigt möter och bemöter andra personer i 
vardagen. Mötet och bemötandet är vad som lägger grunden för hur individer vidare kommer 
att handla. Detta visar på att det är interaktion som är huvudfokus vid studier av individer. En 
andra central aspekt inom symbolisk interaktionism är att individer är tänkande varelser och 
att även personers tankar uppfattas som en interaktion inom individer. Att individers tankar 
uppfattas som interaktion grundas på att personer ofta är i dialog med sig själva där de är 
kapabla att resonera och reflektera kring olika aspekter av sina handlingar via sina tankar. En 
tredje aspekt som Charon (2009:28-29) lyfter fram är att världen inte uppfattas i egenskap av 
fysiska element som faktiskt finns runt individen. Världen upplevs istället utifrån hur 
individer definierar sin omgivning. Detta leder till den fjärde aspekten som innebär att 
mänskliga handlingar orsakas av just det som sker i den definierade miljön, genom social 
interaktion samt genom den egna interaktionen med sina tankar. Den sista aspekten omfattar 
att individer uppfattas som aktivt handlande varelser vilket Charon (2009:29) beskriver står i 
relation till individers omgivning. Med andra ord ses inte individen som orsaksstyrd av 
utanförliggande strukturer. 
  
I detta underkapitel har vi utifrån den symboliska interaktionismen belyst att interaktion är 
avgörande för personers handlingar och pågår hela deras liv. De centrala aspekter som finns i 
den symboliska interaktionismen ger forskare hjälpmedel att kunna studera individer i 
interaktion. För att kunna förstå individer i interaktion fullt ut krävs det dock en förståelse hur 
de tillskriver sig själva, andra och världen mening. I underkapitel sociala objekt och symboler 
beskriver vi vad som menas med sociala objekt samt hur symboler fungerar i social 
interaktion och vilken roll de har i denna meningsskapande process. 
 
4.2. Sociala objekt och symboler 
I detta underkapitel kommer vi att redogöra för vad som menas med sociala objekt och 
symboler inom den symboliska interaktionismen. Inom symbolisk interaktionism är fysiska 
objekt inget som är neutralt, vilket poängteras av både Charon (2009) och Trost och Levin 
(2004). Sociologerna Trost och Levin (2004) är både forskare och lärare som beskriver i sitt 
arbete vilka sociala aspekter som blir relevanta när man studerar vardagsinteraktion. Enligt 
både Charon (2009:45) samt Trost och Levin (2004:123) pekar individer ut, tolkar och 
kategoriserar objekt samt tilldelar dessa betydelser genom social interaktion. Därför är objekt 
aldrig objektiva, de är alltid sociala. Exempelvis tillskriver individer genom social interaktion 
en betydelse till vad ett bord innebär. Bordet kan uppfattas som just ett bord på grund av att 
personer tillskriver social mening till ett fysiskt objekt. Det är genom dessa sociala objekt som 
individer förstår världen. I relation till dessa fysiska objekt som exempelvis ett bord, blir 
bordet ett socialt objekt när personer använder det och sitter vid det och äter. För att det ska 
vara ett socialt objekt, menar Charon (2009:46), att dess mening också ska kunna tillämpas i 
en rad olika kontexter. För att det ska kunna tillämpas i en rad olika kontexter skapar 
individer olika symboler, vilket Trost och Levin (2004:132) definierar som tecken som har en 
gemensam betydelse och som delas mellan personer inom olika grupper. När personer 
exempelvis använder ordet “bord” vet de flesta vad ett bord innebär och hur det kan användas 
och kan därmed relatera till det. På detta sätt fungerar symboler som meningsfulla 
tillskrivningar för att individer ska kunna upprätthålla en social ordning i interaktion med 
varandra. Symboler används inte enbart för att tillskriva fysiska objekt mening i den sociala 
världen. Nedan kommer vi därför att beskriva hur självet, identitet samt roller tillskrivs 
mening och formas med stöd av symboler.     
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4.3. Självet, identitet och roller 
Som beskrivits i underkapitlet om sociala objekt och symboler, är objekt som används för ett 
specifikt syfte i olika sociala kontexter sociala objekt. Den symboliska interaktionismen 
(Charon, 2009:71-72) understryker också att individers handlingar formar självet som ett 
socialt objekt. Detta sker just på grund av att handlingar inte enbart är riktade mot andra 
personer, handlingar är också riktade mot individen själv. Självet blir således en del av 
individens interna miljö och lägger grunden för hur olika situationer kommer att uppfattas 
samt hur personer kommer att agera i olika kontexter. En förutsättning för att ett själv ska 
utformas är social interaktion, där andra definierar vilket själv en individ har. Ett exempel kan 
vara att föräldrar kan tillskrivas sina olika själv utifrån att de just är föräldrar, vilket kan ske 
när de interagerar med sina barn. En konsekvens av denna tillskrivning är att individer kan 
komma att uppfatta sig som sociala objekt när andra personer tilldelar självet mening i 
interaktion (Charon, 2009:72,73). Författaren lyfter även fram att individer i vuxen ålder i 
första hand förstår sig själva i relation till generaliserade andra. Generaliserade andra är de 
individer som är viktiga i en persons liv och som ingår i en viss grupp som exempelvis släkt 
eller vänner som har en betydelsefull position i personens liv. Senare i den vuxna personens 
liv kommer individer även interagera med många andra, varav generaliserade andra blir till 
referensgrupper. Referensgrupper kan i sin tur utgöras av exempelvis arbetskamrater eller de 
personer som har gemensamma intressen. Individer kan röra sig i många olika 
referensgrupper vilka, som Charon (2009:76-77) påpekar, lägger en grund för vilket 
perspektiv individen kommer att anta i den givna situationen. De olika referensgrupperna 
inkluderar ett perspektiv som även används för att definiera självet. Det som menas här är att 
individer har olika själv beroende på vilken referensgrupp de ingår i för tillfället. På så sätt är 
självet en process som formas i förhållande till andra individer, men det som är viktigt att 
poängtera är att personer inte har flera distinkta själv. Detta är på grund av att interaktioner 
överlappar varandra. Signifikanta andra (vilket vi beskriver mer ingående i underkapitlet 
rollövertagande, signifikanta andra och generaliserade andra) och referensgrupper kan ha 
liknande egenskaper, varför de olika sociala själv kan formas på liknande sätt. Självet formas 
således genom en ömsesidig påverkan i interaktion med andra personer (Charon, 2009:81). 
  
Att symbolisk interaktionism studerar mänskliga tankar som interaktion och att självet är ett 
socialt objekt är även något som socialpsykologen och socialfilosofen Mead (1976) 
understryker. Meads teori om hur individers sociala värld är konstruerad, är sammanställd av 
hans studenter (framför allt Herbert Blumer) på grund av att Mead själv inte skrev ner sina 
resonemang. Att självet är ett socialt objekt beskriver Mead (1976:111) genereras från att 
individen kan vara självmedveten. Med detta menar Mead att en person kan genom en social 
beteende- och aktivitetsprocess tänka om saker utanför sig själv och se sig själv som en 
agerande och tänkande person i förhållande till andra. Individen ser sig själv som en person 
och här resonerar Trost och Levin (2004:161) i samma linje som Mead (1976:111) att en 
persons identitet eller själv är beroende av andra personer i omgivningen. Den identitet som 
en individ antar i ett socialt sammanhang påverkas av hur andra tolkar hur individen ger 
uttryck för sin egen upplevelse av det sociala sammanhanget. Detta visar på att identitet inte 
är något som är oföränderligt eftersom personer kan definieras på olika sätt beroende på vem 
de möter. Däremot kan olika grupper som individer befinner sig i ha liknande normer och 
värderingar, vilket nämndes tidigare gällande referensgrupper. Exempelvis kan individer 
umgås med grupper som har anammat en kultur där värderingar och åsikter kan uppfattas som 
traditionella i olika avseenden. I och med detta kan då också olika identiteter som personer 
har tillskrivits, likna varandra just på grund av att identitet formas genom social interaktion. 
Detta, understryker Trost och Levin (2004:161), visar också på att identitet är ett socialt 
objekt både för personen som antar identiteten samt för andra i omgivningen, vilket grundas 
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på att individer har en identitet i andras ögon. Att individer har en identitet i andras ögon 
menar Mead (1976:111) grundas på att de upplever sig själva på ett sätt som är i likhet med 
en generaliserad inställning som är rådande i just den sociala grupp som de befinner sig i. 
  
Det Goffman (1998:25-26) betonar i relation till Meads (1976) samt Trost och Levins (2004) 
definition av identitet och självet är att personer medvetet eller omedvetet antar roller i olika 
situationer. Att individer antar roller medföljer även att de försöker påverka andra i 
interaktion att tro på äktheten i det som framställs. Exempelvis kan en pappa försöka 
framställa sig som en “bra” pappa och gör då allt för att andra personer ska tillskriva honom 
rollen som en ”bra” pappa. I linje med detta exempel beskriver Goffman (1998:28-29) att 
individer medvetet kan försöka framställa sig på ett visst sätt i förhållande till andra och 
därför också bli bedömda på detta sätt. I den processen spelar fasaden (Goffman, 1998:28-30) 
en roll som kan vara mer eller mindre standardiserande, vilket innebär att det kan finnas vissa 
egenskaper som individen tillskrivs i flera olika situationer. En fasad kan definieras som ett 
medvetet eller omedvetet hjälpmedel för personen att bibehålla den roll som antas i 
framträdandet. Att anta en roll är något som är kontextbundet, vilket innebär att en fasad 
fungerar som ett verktyg för att andra personer ska kunna förstå situationen. Å andra sidan, 
betonar Goffman (1998:30,33) att rolltagandet också hänger samman med personliga faktorer 
som inte är kontextbundna, vilket exempelvis kan avgöras av en individs kön, kläder eller 
etniska tillhörighet. Ett exempel på detta är att en förälder som kommer från Kina kan 
tillskrivas en annan slags roll än en förälder som kommer från Sverige. Detta medför att det 
finns vissa förväntningar på vilken roll individen kommer att anta inom vissa kontexter. De 
förväntningar som kan finnas på vilken roll en individ kommer att anta kan leda till en 
stereotypiserad och abstrakt tilldelning av en roll. Vi kommer att belysa detta mer ingående i 
nästa underkapitel rollövertagande, signifikanta andra och generaliserade andra.  
  	  
4.4. Rollövertagande, signifikanta andra och generaliserade andra 
Vi har hittills beskrivit hur symbolisk interaktionism förklarar hur individer tillskrivs olika 
roller samt hur symboler fungerar som meningsskapande redskap. Vidare har vi belyst hur 
olika perspektiv fungerar för personers syn på världen. I detta underkapitel kommer vi att 
beskriva vad andra har för betydelse för individers olika roller.   
  
Den symboliska interaktionismen understryker att individer kan behöva sätta sig in i andras 
perspektiv, vilket kallas rollövertagande. När individer tillämpar rollövertagandet krävs det 
att de sätter sig in i det symboliska ramverk som den andre besitter, vilket Charon (2009:104) 
understryker, visar på att rollövertagandet omfattar en symbolisk aspekt. Föräldrar kan 
behöva lära sig olika begrepp och uttryck som barn generellt använder för att kunna förstå 
sina egna barn. Detta understryker att rollövertagandet har en till symbolisk aspekt på grund 
av att individer försöker fånga innebörden i någon annans tankar. Med detta menas 
exempelvis att föräldrar försöker förstå hur deras barn tänker kring olika aspekter i livet, för 
att kanske kunna tillmötesgå barnens olika behov. Likaså beskriver Charon (2009:104) att 
självet är en del av rollövertagandet, vilket grundas på att självet är riktat mot individen själv, 
en del av hur andra definierar situationer, att individen försöker överskrida från sin egen 
synvinkel till någon annans samt att självets riktning är ett resultat av själva rollövertagandet. 
Att anta en annan persons roll, menar Charon (2009:105), innebär att den som gör 
rollövertagandet också kommer att agera på ett sätt som är förenligt med den andres 
perspektiv. I likhet med detta, resonerar Trost och Levin (2004:69) att rollövertagandet kan 
liknas med att känna empati, det vill säga att individer sätter sig in i andras perspektiv som 
innefattar handlingar som att förstå och ta på sig hur andra tänker och känner. 
Rollövertagandet är en nödvändighet för att kunna uppleva sociala relationer, vilket innefattar 
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bland annat, som Charon (2009:106) pekar på, att känna kärlek, uppleva vänskap samt att 
kunna vara bra föräldrar. 
  
I relation till att rollövertagande är en nödvändighet för att exempelvis kunna vara en bra 
förälder, är det här av vikt att beröra vilken roll, vilket tas upp av exempelvis Trost och Levin 
(2004:66), signifikanta andra spelar i relation till rollövertagandet. Signifikanta andra är de 
viktiga personer som befinner sig i en individs omgivning. Dessa signifikanta andra kan vara 
andra som personen lyssnar till och bryr sig om, exempelvis kan en förälder vara ett barns 
signifikanta andra. Det är de signifikanta andras perspektiv som Charon (2009:107) menar att 
individer tar över och försöker sätta sig in i. Vanligtvis är de signifikanta andra individers 
föräldrar, syskon eller barn men de kan också vara personer som individer har en negativ 
relation till. Signifikanta andra är främst påtagliga i barns inlärnings- och 
socialisationsprocess, men Trost och Levin (2004:66) betonar att personer har signifikanta 
andra runt sig genom hela livet. Senare i livet formar dock individer ett mer generaliserat 
perspektiv genom att interagera med en kombination av olika signifikanta andra, vilka då kan 
utgöra en persons referensgrupp. Detta menar Charon (2009:107) är det som utgör den 
generaliserade andra. Generaliserade andra är den sociala grupp som ger individen ett eget 
själv och detta sker genom att personerna internaliserar åsikter, värderingar och normer från 
individerna som ingår i gruppen. Som tidigare nämnts, kommer individen alltså att uppleva 
sig själv utifrån det perspektiv som denna har varseblivit i den aktuella referensgruppen (Trost 
& Levin, 2009:70). 
  
Att det är nödvändigt att kunna sätta sig in i andras perspektiv är på grund av att mening 
uppnås och tillskrivs genom en gemensam förståelse av vad exempelvis ett ord kan 
representera. För att det ska finnas en förståelse i symbolisk kommunikation, menar Charon 
(2009:110) krävs ett rollövertagande. För att en förälder ska kunna förstå sitt barn utifrån 
barnets behov och genom barnets sociala utveckling krävs det att föräldern genomför detta 
rollövertagande. Om det saknas ett rollövertagande kommer kommunikationen mellan 
föräldrar och barn enbart att bestå av respons på fysiska stimuli. Författaren beskriver 
dessutom att rollövertagandet är viktigt för utformningen av självet. Det är genom att 
individer antar perspektiv från signifikanta andra som självet formas. Medan signifikanta 
andra kan sägas vara mest betydelsefulla för barnen under uppväxtåren så blir de 
generaliserade andras perspektiv inflytelserika senare i livet genom att personer mognar och 
utvecklas med deras hjälp. 
  
Sammanfattningsvis är signifikanta andra och generaliserade andra nödvändiga för att 
individer ska kunna agera mot och med varandra, för att kunna skapa en gemensam förståelse 
av och i världen samt för att upprätthålla en social ordning. Vi har använt oss av denna 
teoretiska och begreppsliga referensram vid analys och tolkning av vårt empiriska material. 
Eftersom den symboliska interaktionismen behandlar och studerar social interaktion har vi 
även anammat detta perspektiv när vi har interagerat med de personer som vi har samtalat 
med. Med tanke på att det är genom social interaktion som individer tillskriver världen 
mening och skapar gemensamma förståelser, har det varit av vikt att bemöta föräldrarna som 
vi samtalat med på ett sätt som tillät dem att presentera sina perspektiv. Hur vi har förhållit 
oss till detta under själva datainsamlingen samt hur vi har använt oss av den teoretiska och 
begreppsliga referensramen vid vår analys av det empiriska materialet beskrivs under 
metodkapitlet. 
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5. Metod 
I detta kapitel1 presenterar vi den hermeneutiska metodansatsen som vi valt att använda oss av 
i vår studie. I kapitlet presenterar vi de kriterier vi hade angående vårt urval, nämligen fem 
heteronormativa par som bodde ihop och hade två gemensamma barn tillsammans där det 
yngsta barnet var mellan 18 och 25 år. Vi presenterar även det “genuina samtalet” som vi 
valde som vår datainsamlingsmetod. När vi analyserade datamaterialet använde vi en 
trestegsmodell för tolkning och förståelse vilket vi beskriver i underkapitlet för analys. Vi 
resonerar i detta kapitel kring våra överväganden gällande dessa val, samt reflekterar över hur 
vi förhållit oss och arbetat med vår förförståelse inför och under studiens genomförande. 
Kapitlet avslutas med en genomgång av de etiska överväganden som vi tagit i beaktande 
under studiens genomförande.  
  
När vi valde metodansats funderade vi kring hur vi på bästa sätt kunde fånga föräldrars 
förståelser och upplevelser. Exempelvis diskuterade vi om en diskursanalytisk metod skulle 
kunna vara ett verktyg för att besvara vår frågeställning. Vi kom överens om att den inte var 
passande på grund av att vi inte är ute efter att undersöka hur olika maktstrukturer inverkar på 
interaktionen mellan individer. Då vi också är ute efter att lyfta fram en retrospektiv 
redogörelse i resultatet fungerar inte en diskursanalytisk metod eftersom denna utgår från hur 
rådande diskurser fungerar konstituerande för den sociala världen och genererandet av 
kunskap (Taylor, 2001:11-12). Inte heller skulle exempelvis grundad teori (Holton & Walsh, 
2017:10-11) vara passande för att besvara vår frågeställning då vi inte söker efter att generera 
en ny teori om föräldrars förståelse och upplevelser. Det vi är ute efter är att tolka och förstå 
föräldrars förståelser och upplevelser av sin egen roll i förhållande till sina barns utveckling. 
Med grund i denna motivering har vi därför valt en hermeneutisk metodansats för att den 
bidrar till att utveckla och forma vår och andras förståelse kring det studerade fenomenet. För 
att kunna lyfta fram föräldrars perspektiv krävs det att vi inte “tvingar oss på” föräldrarna med 
den kunskap och förståelse som vi på förhand redan har. Således kunde föräldrarna förmedla 
sina personliga berättelser på lika villkor och där vi, som studenter, och föräldrarna 
tillsammans upplevde en ömsesidig förändring som ledde till en ökad intersubjektiv 
förståelse. Vi beskriver i kapitlet teoretisk och begreppslig referensram att individer upplever 
och förstår världen utifrån det perspektiv som de antar i en situation. Detta understryker även 
Ödman (2007:14-15) att hermeneutiken betonar. Den hermeneutiska metodansatsen ger oss 
därmed stöd och verktyg att få fram föräldrarnas perspektiv som sätt att uppleva och förstå 
världen på. Hermeneutiken står för att individer alltid ser världen utifrån olika aspekter som 
utgörs av kontexter, normer eller värderingar samt att personer aldrig kan ställa sig utanför sig 
själva. Med dessa verktyg som en hermeneutisk metodansats kan tillhandahålla oss kan vi 
därför lyfta fram föräldrars synsätt på sina upplevelser och förståelser av sina egna roller i 
sina barns utveckling. Som nämnts tidigare, är det inte heller önskvärt inom hermeneutiken att 
bortse från varken sin egen eller andras förståelsehorisont vilket innebär, i linje med vad som 
understryks av Ödman (2007:13-15) gällande metoden, att vår tolkning av det empiriska 
materialet kan komma att avgöras av vår historia. När vi undersöker föräldrars upplevelse av 
sina barns utveckling krävs det därmed en förståelse av att föräldrarnas historia, nutid och 
riktning mot framtiden har en avgörande roll för deras egen förståelse av världen. Inom 
hermeneutiken är tolkning och förståelse centralt, precis som det är centralt för att individer 
ska kunna vara-i-världen. Att vara-i understryker Aho (2014:34-35) är grundläggande för vad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Delar av diskussionerna i metodkapitlet är hämtade från Maja Kinds och Silje Jangtorps hemtentamen II i 
kursen SOA135. 
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som menas med att vara en person, vilket innebär att individers redogörelser ses som livet “så 
som det levs”. Att vara-i-världen innebär att individer redan innan de agerar är involverade i 
de meningar och värderingar som är en del av personers sociohistoriska kontext, vilket formar 
hur individer tillskriver världen och sig själva mening. Med andra ord, fungerar individer i 
världen genom att använda etablerad förståelse för att tolka fenomen till ny förståelse 
(Ödman, 2007:25-26). För att generera kunskap har vi alltså tolkat den insamlade empirin för 
att nå fram till en förståelse. Ödman (2007:58) poängterar dock att individer inte ständigt 
tolkar och förstår fenomen i denna bemärkelse för att kunna leva i världen. Individer har 
genom livet skapat sig en förförståelse om fenomen som innebär att individen redan på 
förhand exempelvis vet hur en dörr ska öppnas. Individen behöver då inte lägga ner energi på 
att försöka tolka och förstå hur dörren fungerar varje gång den ska öppnas. Vi resonerar mer 
ingående kring vår förförståelse i underkapitlet förförståelse och reflexivitet. 
  
Som nämndes tidigare genereras kunskap genom att tolka och förstå det fenomen som vi 
undersöker. Ödman (2007:57-59) definierar tolkning som att tyda tecken där individen 
tilldelar saker mening, att något förstås som något. Tolkning sker också i en kontext när det 
inte finns en direkt ”logik” i de tecken som framträder. Denna tolkning sker för att slutligen 
kunna nå fram till en förståelse, vilket är det vi strävat efter i denna studie. En hermeneutisk 
tolkning kan ses utifrån två olika dimensioner: första dimensionen innebär att forskaren 
pendlar mellan en faktisk händelse som ägt rum till ett möjligt utfall som händelsen pekar mot 
vid tolkningen av fenomenet. Dessa aspekter, utgångsläget och målet, kan inte uteslutas i 
tolkningen för att få en förståelse för ett fenomen. Utesluts utgångsläget kommer forskaren 
enbart komma fram till en ståndpunkt, utesluts målet kommer individen att ses som 
orsaksstyrd utan fri vilja. Som Ödman (2007:60) understryker, handlar individer på basis av 
sin historia men i riktning mot framtiden med hjälp av fria val. Den andra dimensionen 
omfattas av tolkning med hjälp av teorier. Denna dimension handlar om att fenomen bryts ned 
i delar som studeras var för sig, för att slutligen relateras till varandra och utgöra en 
överordnad helhet (Ödman, 2007:64-65). Genom dessa tolkningsdimensioner, som är 
hermeneutikens främsta analytiska verktyg, har vi genererat kunskap som leder till det som 
kallas totalisering (Ödman, 2007:66-67). Totaliseringen refererar till att forskaren får kunskap 
om en större del av verkligheten samtidigt som den omsluter tidigare kunskap. På detta sätt 
får forskaren en ny, omarbetad förståelse för ett fenomen. 
  
Det finns två olika sätt att se på verkligheten inom hermeneutiken. Ett sätt är att använda en 
hermeneutisk metod till att undersöka vad som har hänt inom ett visst fenomen, detta brukar 
kallas historisk hermeneutik (Ödman, 2007:67-68). I vår studie är utgångspunkten en 
existentiell hermeneutik, då syftet inte är att undersöka vad det är som händer mellan föräldrar 
och barn. Syftet är istället att undersöka föräldrarnas uttryck för sin livssituation, hur de 
definierar sig själva och världen samt vad deras yttranden betyder i förhållande till dessa 
aspekter. Sedan kan det kanske komma sig att, precis som Ödman (2007:69) påpekar, att en 
historisk hermeneutik inte kan uteslutas från denna undersökning. Den fysiska kontexten som 
föräldrarna befinner sig i spelar kanske en roll i att skapa en förståelse för deras upplevelser. 
  
När vi använder oss av en hermeneutisk metodansats är inte vårt mål att förklara hur, eller 
varför, föräldrar förstår och upplever sina barns utveckling på vissa sätt. Det Ödman 
(2007:95) poängterar är att en hermeneutisk metodansats ser på förståelse och förklaring som 
dialektiska, vilket visar sig i de hermeneutiska tolkningsprocesserna. Dessa är 
sammanlänkade på så sätt att forskaren kan följa med och förstå när en historia blir berättad, 
där handlingar, tankar och känslor är riktade mot något som forskaren inte på förhand är 
medveten om. Det är i denna process som forskaren lägger sig till med ny information, under 
berättandets gång, tills forskaren kan säga sig förstå något om fenomenet. Vidare menar 
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Ödman (2007:95) att förklaring är en naturlig förlängning av förståelsen på grund av att 
forskaren kan säga sig förstå det händelseförlopp som har berättats genom historien. Just 
denna förklarande del har vi anammat i själva interaktionen med föräldrarna, för att få en 
djupare förståelse av de historier som berättas. Genom att vi ställt följdfrågor och försiktigt 
lett samtalet framåt har vi fått den information som krävs för att kunna tolka och förstå 
föräldrarnas förståelser och upplevelser. 
  
Dessa hermeneutiska grundantaganden som beskrivits i detta kapitel låg till grund för hur vi 
gått tillväga för att samla in och analysera vårt empiriska material. Som nämnts tidigare, 
belyser hermeneutiken att individer handlar utifrån tidigare erfarenheter och förståelser, samt 
att denna förförståelse ligger till grund för att möjliggöra nya tolkningar och förståelser. För 
att göra de personer som vi har samtalat rättvisa, har vi behövt ta i beaktande hur vi har 
bemött och förhållit oss både till de medverkande föräldrarna men också till den insamlade 
empirin. I nästkommande underkapitel belyser vi hur vi har gått tillväga från att välja ut 
föräldrar att föra samtal med, till vår datainsamlingsmetod, samt hur vi har gått tillväga för att 
analysera empirin.   
	  
5.1. Urval 
I studien har vi anammat ett subjektivt perspektiv, där vi har lyft fram föräldrars förståelser 
och upplevelser av sin egen roll i förhållande till sina barn. För att få tillgång till empiriskt 
material har vi utgått från vissa kriterier vid valet av samtalspartners i studien. 
  
Syftet med vår kvalitativa undersökning är, i linje med Pattons (2002:230) rekommendationer 
för hermeneutiska studier, att försöka få en djupare förståelse för föräldrars förståelser och 
upplevelser av sin egen roll i förhållande till sina barns utveckling. På grund av detta syfte 
använde vi oss utav ett ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt urval definierar Bryman 
(2011:350) som urval där forskaren väljer ut enheter i linje med den aktuella 
forskningsfrågan. Eftersom vårt syfte inte direkt är att generera kunskap som är förklarande 
eller generaliserande, är ett ändamålsenligt urval det som på bästa sätt kan generera empiriskt 
material. Vi har använt oss av det ändamålsenliga urvalet som fokuserar på specifika kriterier 
hos deltagarna i undersökningen. Genom ett kriterieurval var målsättningen att uppnå en så 
nyanserad och rik information som möjligt om föräldrars förståelser och upplevelser (Patton, 
2002:238). De kriterier som vi utgått från vid val av samtalspartners i vår studie var att vi 
ville träffa fem stycken heteronormativa par bestående av en mamma och en pappa som lever 
ihop än idag. Att vi har valt just heteronormativa par grunda vi på att det är den mest 
förekommande relationsformen där vi anser att vi på ett konkret och rättvist sätt kan lyfta 
fram föräldrars förståelser och upplevelser. Vi såg också metodologiska fördelar med att ha en 
jämn könsfördelning, då vi ansåg att det möjliggjorde mer systematiska jämförelser mellan 
par och inom par. Detta går hand i hand med det som Bryman (2011:80) beskriver som en 
komparativ design. Vi vill även betona att heteronormativa par var de mest lättillgängliga 
under den relativt korta tid vi hade till förfogande att hitta samtalspartners. De par som vi 
samtalade med hade samtliga två gemensamma barn där det yngsta barnet var mellan 18-25 år 
gammal. Den åldern valde vi på grund av att barnet efter 18 år är myndigt och har ett eget 
ansvar över sina handlingar samt att den ”klassiska utvecklingsfasen” därmed kan sägas vara 
över. 
  
Vi anser att urvalet är relevant i relation till vår frågeställning då barnen blivit vuxna och 
föräldrarna kan reflektera över det som varit. Andra möjliga urval hade varit att hålla samtal 
med föräldrar med småbarn eller föräldrar med betydligt äldre barn. Vi valde dock att utesluta 
de urvalsalternativen av anledningarna att vi inte ville att föräldrarna skulle vara precis “mitt i 



	   21	  

föräldrarskapsutövandet” men heller inte att det var alltför längesen som barnen var små. 
Istället ansåg vi att föräldrar med unga vuxna barn var ett lämpligt urvalskriterium.  
	  
5.2. Förförståelse och reflexivitet 
Som tidigare nämnts utgår en hermeneutisk metod utifrån att alla individer besitter 
förförståelse som inte går att åsidosätta. För att kunna visa upp en äkthet i vår undersökning 
har det krävts att vi har reflekterat och funderat över vad vi har för förståelse av det vi 
undersöker i vår studie. Fenomenologen Saldana (2018) understryker i sin artikel om vad det 
innebär att vara en kvalitativ forskare, att det är viktigt att vi analyserar oss själva innan vi 
analyser andra. Eftersom vi också är personer, innebär det att vi också alltid har en viss 
förförståelse om olika fenomen i världen. Det innebär dock inte att vi har förförståelse om alla 
fenomen. För att inte råka styra vår studie i en viss riktning har vi reflexivt försökt att 
formulera en frågeställning som vi verkligen ställde oss undrande till, där vi inte på förhand 
kunde förstå vad resultatet skulle bli. Det som Saldana (2018) också betonar är att vi som 
utför studien inte alltid behöver förstå vad ett fenomen innebär, bara vi är medvetna om att 
fenomenet har någon innebörd. Vi förstår inte alltid fullt ut varför människor agerar som de 
gör men genom att vara reflexiv inför det vi undersöker kan fenomen framställas som 
”logiska” genom att fenomenet får mening för oss. 
  
Innan vi påbörjade denna uppsats diskuterade vi ingående vad vår förförståelse bestod av 
gällande det vi var intresserade av att studera. Som Ödman (2007:62-63) poängterar, har alla 
personer en utvecklad förförståelse, vilket innebär att personer redan har en underliggande 
förståelse kring vissa ting eller fenomen. Ett sätt att tydliggöra förförståelsen, som det 
beskrivs av Fejes och Thornberg (2015:80), kan göras genom att föra anteckningar om 
tidigare erfarenheter kring fenomenet som ska undersökas. Vi var från en början intresserade 
av att undersöka hur barn påverkas under sin uppväxt av sina föräldrar samt om föräldrar 
påverkar sina barn att vilja uppnå en viss identitet utifrån sina egna ouppfyllda drömmar i 
livet. I och med att vi antecknade ned vår förförståelse om detta fenomen kom vi fram till att 
vi redan hade kunskap om fenomenet. Vidare kom vi fram till att vi redan på förväg trodde att 
vi egentligen visste svaret på frågan. Det vi då gjorde var att rada upp vilken förförståelse vi 
hade inom området och kom fram till en aspekt som vi verkligen ställde oss undrande inför. 
Tack vare att vi bearbetade på ett aktivt och systematiskt sätt vår förförståelse kunde vi därför 
formulera frågeställningen “Hur upplever och förstår föräldrar sin egen roll i förhållande till 
sina barns utveckling?”. 
  
Ödman (2007:154) menar att förförståelsen är någonting som ska uppmärksammas innan hela 
undersökningsprocessen tar vid. Således är det viktigt att grundligt reflektera över de 
förutfattade meningar som finns om det studerade fältet innan arbetet sätter igång. Dessa 
förutfattade meningar behöver därför formuleras och reflekteras över för att under processens 
gång kunna möjliggöra reflektioner kring förförståelsen och om den har förändrats. I 
diskussionskapitlet kommer vi att föra ett resonemang kring vad vår förförståelse bestod av 
innan studien genomfördes samt hur vi har förhållit oss till vår förförståelse under studiens 
gång. Sist i diskussionskapitlet kommer vi att diskutera och reflektera över om eller hur vår 
förförståelse har förändrats. 
	  
5.3. Datainsamling 
I detta underkapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga för att samla in 
empiriskt material till vår studie. I datainsamlingen använde vi oss av genuina samtal och här 
kommer vi därför även redogöra för hur vi förhöll oss till berättelserna och till våra 
samtalspartners under genomförandet av de genuina samtalen. 
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För att vi skulle kunna samla in ett genuint empiriskt material där våra samtalspartners 
verkligen uttryckte sina upplevelser och förståelser valde vi att föra öppna samtal snarare än 
strukturerade intervjuer. En grundförutsättning för en hermeneutisk dialog är, som Ödman 
(2007:13-14) understryker, att den ska föras på lika villkor. Om en dialog förs på lika villkor 
kan det ske en ömsesidig förändring och förståelse hos samtalsparterna. Eftersom en 
hermeneutisk metodansats utgår från att individer förstår världen utifrån olika perspektiv och 
egna förförståelser var det viktigt att vi förhöll oss till föräldrarna på ett sätt där vi inte 
försökte styra samtalen i en viss riktning. Strävan efter att inte försöka styra samtalen i en viss 
riktning grundas på, som Gadamer (i Binding & Tapp, 2008:23-24) beskriver, att förståelse är 
kontextbundet och baserat på samtalsparternas förförståelse. För att få en förståelse för det 
som beskrevs under samtalen, var vi tvungna att förhålla oss på ett sätt som möjliggjorde att 
föräldrarnas förståelser fick stort utrymme. Genom det genuina samtalet kunde vi således 
uppnå en totalisering, vilket Ödman (2007:65-67) menar händer när individers tolkningar av 
ett fenomen överskrider deras tidigare förståelser om fenomenet. Med andra ord blev det 
genuina samtalet ett medel till att uppnå en totalisering kring föräldrars förståelser och 
upplevelser. 
  
För att möjliggöra en hermeneutisk dialog i samtalen mellan oss och föräldrarna behövde vi 
även anta en öppenhet i förhållande till föräldrarna. Som rekommenderas av Ödman 
(2007:237), sökte vi i samtalen efter information som kunde möjliggöra för oss att få en ny 
förståelse för vårt undersökningsfenomen. Vi hade redan innan samtalen med föräldrarna 
verkligen försökt ställa oss så undrande som möjligt till föräldrarnas förståelser och 
upplevelser. Som vi redogjort i underkapitlet förförståelse och reflexivitet, reflekterade vi 
över vår förförståelse och ifrågasatte våra tidigare tolkningar av föräldrars förståelser och 
upplevelser innan vi förde samtalen. Den typen av självreflektion, som också påpekas av 
Ödman (2007:237), var en bidragande faktor till att vi kunde göra nya tolkningar av 
föräldrarnas berättelser. För att kunna förstå vårt undersökningsfenomen var det av vikt, som 
Gadamer (i Binding & Tapp, 2008:30) beskriver, att vi verkligen skulle förstå vad som 
faktiskt blev sagt under samtalen och omskapa tolkningarna till ny förståelse. För att kunna få 
denna nya förståelse behövde vi också vara öppna i vår inställning till den information som 
förmedlades av föräldrarna. Vi behövde hålla den öppenheten för att möjliggöra att se 
informationen som meningsfull, och underlätta (i själva samtalssituationen) för föräldrarna att 
få framstå som experter på det som de ville förmedla till oss. 
  
När vi genomförde samtalen med föräldrarna använde vi en samtalsguide (se Bilaga 2) som 
bas och utgick enbart från övergripande beröringspunkter som vi ansåg var viktiga för att 
kunna få en förståelse för det föräldrarna berättade. Eftersom vi var ute efter att undersöka 
föräldrars upplevelser och förståelser av sin egen roll i förhållande till sina barns utveckling, 
ville vi föra samtal som möjliggjorde för föräldrarna att just kunna prata om sina upplevelser 
och förståelser. När vi utformade beröringspunkterna i samtalsguiden utgick vi från den 
information vi hittat på nätet om föräldraskap. Vi utgick även från den tidigare forskningen, i 
den bemärkelsen att vi främst lyfte fram beröringspunkter som inte togs upp i den tidigare 
forskningen. Samtalen genomfördes enskilt och föräldrarna talade med oss samtalsledare i 
föräldrarnas egna hem. Vi ville hålla samtalen i föräldrarnas egna hem för att skapa en 
trygghet för dem och även för att kunna skapa en nära relation mellan föräldrarna och oss i 
samtalssituationen. Samtalen hölls i cirka 40 minuter där vi avslutade med ett påstående (se 
Bilaga 2) som vi ville att föräldrarna skulle reflektera kring. Påståendet grundade sig i den 
information som vi funnit på nätet gällande att föräldraskap framställs som normativt och att 
samhället bortser från individers meningsskapande processer. Syfte var att få föräldrarna att 
berätta för oss om det första som de funderade på, kring just de aspekter som lyftes fram i 
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påståendet. Vi ville att påståendet skulle möjliggöra för föräldrarna att prata kring sina 
upplevelser och förståelser utan inverkan från vår sida. Under samtalets gång var vi aktiva 
genom att lyssna och ställa följdfrågor kring det föräldrarna för tillfället pratade om, men 
samtidigt noga med att inte styra samtalen i för hög. I nästkommande underkapitel beskriver 
vi hur vi har gått tillväga för att analysera, tolka och förstå den insamlade empirin. 
	  
5.4. Analys 
För att analysera, tolka och förstå vårt datamaterial har vi använt oss av olika tolkningsfaser 
som beskrivs av Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008:282-286) som en trestegsmodell. Det 
första steget var att göra en generell och preliminär helhetstolkning av föräldrarnas 
berättelser. Nästa steg var att göra en fördjupad tolkning för att slutligen komma till det sista 
steget där målet var att uppnå en huvudtolkning av empirin. Denna process liknas med det 
som Dahlberg m.fl. (2008:237) samt Ödman (2007:98-100) kallar för den hermeneutiska 
cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln kan gestaltas genom ett pussel där vi till en början endast 
hade små delar till vårt förfogande som tillsammans skulle bilda en helhet. Utan någon 
uppfattning om helheten hade det varit omöjligt att förstå delarna och på precis samma sätt 
var delarna nödvändiga för att kunna se helheten. Det har med andra ord varit en ömsesidig 
relation där vi hela tiden pendlat mellan del och helhet för att kunna uppnå en förståelse av 
det empiriska materialet. Den hermeneutiska cirkeln, menar Ödman (2007:103), utgörs av ett 
dialektiskt samspel mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet där vi hela tiden 
utvecklat ny förförståelse och skapat ny mening att utgå ifrån. För att få en ännu djupare 
förståelse som ligger på en högre abstraktionsnivå ersatte vi dock bilden av en hermeneutisk 
cirkel med en spiral, då cirkeln kan uppfattas som något statisk. Den hermeneutiska spiralen 
beskriver Dahlberg m.fl. (2008:237) som mer passande då den är öppen både i början och i 
slutet. På så sätt är den oändlig där fenomenet i fråga ständigt kan förstås på nya sätt och 
sättas i olika kontext. Vår tolkning- och förståelseprocess var, precis som Ödman (2007:104) 
rekommenderar för hermeneutisk analys, därmed mer lik en spiral då vi strävade efter en ökad 
totalisering och precisering i vårt tolkningsarbete. När vi pratar om delarna i analysen syftar 
vi till de teman som vi presenterar i underkapitlen preliminär tolkning samt fördjupad 
tolkning. Temana har vi utformat i analysarbetet genom att vi har hittat information som var 
genomgående i empirin. Dessa teman kan liknas vid ”kategorier”, alltså att vi har hittat 
information på olika ställen i empirin som stämmer överens med varandra. Nedan presenteras 
trestegsmodellen som vi anammat i analysen av empirin. 
	  
5.4.1. Preliminär tolkning 
Vi började med den preliminära tolkningen som ingår i den lägre fasen av den hermeneutiska 
spiralen. Precis som Dahlberg m.fl. (2008:282) betonar så ville vi hitta gömda betydelsefulla 
meningar som vi kunde bygga vidare på i resterande tolkningsfaser. För att få en preliminär 
helhetstolkning av materialet så började vi studera det empiriska materialet, det vill säga, vi 
läste noggrant igenom transkriptionerna av föräldrarnas berättelser. Först förde vi 
anteckningar separat för att sedan diskutera med varandra där vi, utifrån Dahlbergs m.fl. 
(2008:284) rekommendationer, försökte hitta en antydan till gemensamma nämnare. Vi kunde 
se att det fanns vissa ömsesidiga mönster i samtliga berättelser, vilket ledde till att vi hittade 
tre olika teman som var genomgående i det empiriska materialet. Dessa tre teman upplevde vi 
utgjorde en bra grund för att sedan kunna övergå till nästa fas där vi ville uppnå en djupare 
förståelse. 
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5.4.2. Fördjupad tolkning 
I den fördjupade tolkningen behövde vi gräva djupare i materialet för att få en större 
förståelse för fenomenet. Här var det, precis som Dahlberg m.fl. (2008:284-285) belyser, 
relevant att börja jämföra de olika teman vi hittat i den preliminära tolkningen för att hitta 
underliggande faktorer som inte kom fram i den första fasen. Därför behövde det empiriska 
materialet studeras ännu mer ingående och vi fick läsa igenom transkriptionerna ytterligare 
några gånger för att hitta likheter samt olikheter. Vi letade efter sammankopplade små delar 
för att kunna hitta en struktur och ytterligare gömda mönster i vårt empiriska material. 
Slutligen resulterade det i fyra olika teman. Den fördjupade tolkningen ingår i den högre 
abstraktionsnivån av den hermeneutiska spiralen och med det i åtanke använde vi oss av våra 
teoretiska verktyg för att lättare kunna se ett samband mellan de tolkningar som vi gjort och 
om de var i linje med vårt teoretiska och begreppsliga ramverk.  
	  
5.4.3. Huvudtolkning 
Efter att ha arbetat med den fördjupade tolkningen fortsatte vi tolknings- och 
förståelseprocessen genom att leta efter en huvudtolkning, som är på en ännu högre 
abstraktionsnivå i den hermeneutiska spiralen. När vi nämner en högre abstraktionsnivå syftar 
vi till att försöka relatera alla delar till varandra för att slutligen hitta ett resultat som fångar 
hela empirin. För att kunna nå en högre abstraktionsnivå granskade vi återigen 
transkriberingarna genom att leta efter gömda mönster samt jämföra materialets delar, för att 
slutligen se en röd tråd. Huvudtolkningen beskrivs enligt Dahlberg m.fl. (2008:285) som ett 
paraply där den preliminära och fördjupade tolkningen ledde oss till denna “aha-upplevelse”. 
På så sätt blev huvudtolkningen som en form av sammanfattning av det empiriska materialet 
där delarna plötsligt fick ett tydligt sammanhang.  
	  
5.5. Etiska överväganden 
Det finns vissa etiska överväganden som vi har förhållit oss till under studiens genomförande. 
Innan samtalen tog vid fick samtliga samtalspartners läsa vårt informationsbrev i lugn och ro 
där vi beskrev studiens syfte samt personernas roll i studien. I enighet med informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002:7) gick vi även igenom informationsbrevet (se Bilaga 1) tillsammans 
innan samtalet började varpå vi betonade att deltagandet är helt frivilligt och kunde avbrytas 
närsomhelst under studiens gång. Med hänsyn till samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002:9) 
inhämtade vi våra samtalspartners samtycke till att delta vilket förtydligades genom deras 
underskrift. Enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002:12) belyste vi att allas 
personuppgifter förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dem. Vi förklarade även att 
samtliga namn ska vara fingerade, både i det transkriberade materialet samt i uppsatsen. 
Slutligen informerade vi om nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:14) som innebär att de 
personuppgifter vi samlat in endast används i utbildningssyfte, det vill säga i vår uppsats och 
ingenting annat. 
  
Något vi inte tänkte på till en början, men som blev påtagligt under vissa av samtalen var att 
ämnet som våra samtal berörde kunde upplevas känsligt. För vissa av våra samtalspartners 
blev det således emotionellt att prata om sina barn och tänka tillbaka på deras uppväxt och 
utveckling. Detta satte våra samtalspartners i en sårbar situation vilket vi hade kunnat ta i 
beaktande tidigare. Däremot tänkte vi på att hålla samtliga samtal enskilt, det vill säga att en 
av oss pratade med mamman och den andra med pappan. Vi var noga med att förhålla oss till 
detta upplägg på grund av att det kan upplevas jobbigt för individen att vara två mot en. Ett 
annat alternativ hade varit att hålla parsamtal för att ta del av den gemensamma förståelse som 
skapas mellan föräldrarna. Vi valde dock bort detta alternativ då vi ville ta del av de 
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individuella resonemangen om individers upplevelser. Vi hade nämligen i åtanke att 
förståelsen kring upplevelserna kunde skilja sig mellan föräldrarna.  
 
I kapitlet resultat beskriver vi vår tolkning och förståelse av vårt empiriska material som 
presenteras i underkapitlen preliminär tolkning, fördjupad tolkning och huvudtolkning. Det 
som beskrivs i resultatkapitlet är en produkt av hur vi har tillämpat den hermeneutiska 
metodansatsen, av vårt urval, hur vi har förhållit oss reflexivt till vår förförståelse samt hur vi 
samlat in och analyserat empirin.  
 

6. Resultat 
I detta kapitel redogör vi för resultatet från den hermeneutiska analysansatsen applicerat på 
vårt empiriska material. I enighet med den hermeneutiska analysprocessen som är indelad i tre 
faser har vi delat in resultatkapitlet i tre olika delar. Vi presenterar först en preliminär tolkning 
av vårt material, för att beskriva ett första intryck av föräldrarnas berättelser. I den andra 
delen lyfter vi fram vår fördjupade tolkning av materialet genom att använda citat från 
samtalen. Här använder vi oss också av stöd från den teoretiska och begreppsliga 
referensramen. I citaten benämner vi mammorna och papporna numrerade från ett till fem för 
att förtydliga uppdelningen mellan paren. Till sist presenterar vi resultatets helhetstolkning 
som löper som en röd tråd genom alla tidigare tolkningar i relation till den teoretiska och 
begreppsliga referensramen. 
	  
6.1. Preliminär tolkning 
I detta underkapitel presenterar vi den preliminära tolkningen som har resulterat i tre 
övergripande teman: rollen “förälder” som ofrånkomlig, stereotypa könsroller samt 
individualitet och olikhet. Dessa tre teman har genererats av att vi noggrant har gått igenom 
den insamlade empirin. De tre teman representerar en generell helhetsbild av de mest 
påtagliga gemensamma nämnarna som vi kunde finna i föräldrarnas berättelser. 
	  
6.1.1. Rollen ”förälder” som ofrånkomlig 
Det som genomgripande framgår av det empiriska materialet är att föräldrarna uttrycker att 
rollen “förälder” är något som inte går att undvika efter att de har blivit föräldrar. Föräldrarna 
antar en roll som mamma eller pappa utifrån att barn medför ett ansvarstagande där individen 
inte längre endast har sig själva att ta hand om. Av föräldrarnas berättelser framgår att det inte 
kom oplanerat när de blev föräldrar första gången, varför det föll sig naturligt för samtliga att 
anamma rollen som förälder. Att rollen “förälder” faller sig naturlig för föräldrarna grundar 
sig också i en mental förberedelse inför att paret blir med barn. Flera av föräldrarna framhöll 
att de var tvungna att lära sig att bli föräldrar och att de tack vare inlärningsprocessen växte in 
i denna roll. Föräldrarna framhöll att det inte fanns någon “handbok” att följa i barnuppfostran 
men att det däremot fanns vissa förväntningar kring hur ett föräldraskap skulle vara. 
Föräldrarna behövde lära sig själva men samtidigt anpassa sig efter normer vilket resulterade i 
att rollen “förälder” numera är en del av deras själv. Det faktum att rollen “förälder” har blivit 
en del av mammornas och pappornas själv har också visat sig genom normativa förväntningar 
och stereotypa könsroller som vi beskriver i nästa tema. 
	  
6.1.2. Stereotypa könsroller 
Som vi tidigare har nämnt har vi fört samtal med fem olika föräldrapar som lever i en 
heteronormativ relation. Av vårt empiriska material kan vi avläsa att föräldrarna framställer 
sig på ett sätt som belyser att det i många fall råder stereotypa könsroller i interaktionen 
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mellan mammorna och papporna. Dessa könsroller uttrycks både omedvetet och medvetet av 
föräldrarna och även i relation till barnen. Det som är mest framträdande visas genom 
mammornas berättelser som återger att de upplever att de har fått dragit det största “lasset” 
när det kommer till sina barns omsorg. Detta kan vi se i det empiriska materialet genom att 
det framgår att mammorna har varit betydligt mycket mer hemma med sina barn än papporna. 
Papporna lyfter fram i sina berättelser att de har tagit på sig ett mer ekonomiskt ansvar, det är 
de som har arbetat mest. När det kommer till barnens aktiviteter på fritiden ser vi att papporna 
oftast är riktade mot att ta hand om barnens fysiska aktiviteter såsom sport, samt att det är 
papporna och sönerna som verkar ha mest gemensamma intressen. Vi har uppmärksammat att 
mammornas och döttrarnas intressen inte benämns särskilt mycket utom i vissa fall där de har 
blivit jämförda beteendemässigt. Mammorna har i de flesta fall framstått som “bull-mammor” 
och som att de har större benägenhet att hamna i konflikt med barnen. Detta upplever 
föräldrarna grundas i att barnen i de flesta fall har haft störst respekt för papporna. I 
berättelserna framgår detta genom att papporna förstås som hårda, arbetsamma och 
oövervinnerliga medan mammorna förstås som mjuka, omtänksamma och kärleksfulla. Vi 
menar att dessa egenskaper som har tillskrivits föräldrarna grundas på samhällets kulturella 
normer och tillskrivningar för hur en “mamma” respektive en “pappa” ska bete sig.  De här 
olikheterna mellan mammorna och papporna som pekas ut i empirin är också något som har 
satts i relation till, samt påverkat barnen. Stereotypa könsroller kan uppfattas som något 
normalt och ofta förekommande inom en typisk svensk kärnfamilj. Vi har uppmärksammat att 
föräldrarna talar emot sig själva gällande stereotypa könsroller när föräldrarna belyser 
individualitet och olikhet, vilket vi beskriver i nästkommande tema individualitet och 
olikheter. 
	  
6.1.3. Individualitet och olikhet 
Ett gemensamt drag som vi fann i föräldrarnas berättelser var att alla upplevde en utmaning 
med att bemöta att deras barn, i förhållande till varandra, upplevdes ha många olikheter. 
Samtliga föräldrar upplevde att det fanns stora olikheter i barnens beteenden där det krävdes 
av föräldrarna att kunna bemöta barnens specifika behov. När det kom till att bemöta barnens 
olika behov fanns det många motsägelser i föräldrarnas berättelser när det handlade om 
rolltaganden. Vi uppmärksammade att föräldrarna uttryckte och upplevde sig ha en och 
samma roll i de flesta situationer medan de i andra fall, som exempelvis gällande barnens 
olikheter, upplevde sig behöva anta olika roller beroende på vilket barn de bemötte. De 
olikheter som har varit mest förekommande i föräldrarnas förståelse av barnen var att det ena 
barnet upplevdes utåtriktat medan det andra barnet upplevdes vara inåtriktad. Dessa olikheter 
som föräldrarna beskriver grundar sig även i att barnen förstås vara två skilda individer där 
föräldrarna upplever att det är naturligt att barnen har olika behov och intressen. Föräldrarna 
betonade att det har varit deras strävan och mål att barnen ska få gå sin egen “väg” i livet men 
att det har funnits svårigheter i att bemöta dessa individuella skillnader. Vi kommer i nästa 
underkapitel att beskriva och lyfta fram den fördjupade tolkningen där vi mer grundligt 
kommer att belysa dessa tre teman.  
	  
6.2. Fördjupad tolkning 
I detta underkapitel redogör vi för vår fördjupade tolkning av de teman som beskrivits i den 
preliminära tolkningen: rollen “förälder” som ofrånkomlig, stereotypa könsroller samt 
individualitet och olikhet. De teman som framkommit av den fördjupade tolkningen är rollens 
framställning, kontextbundna stereotypa könsroller, normativa tillskrivningar samt 
anpassningar och bemötande av individuella olikheter. I den fördjupade tolkningen har vi 
tagit stöd av vårt teoretiska ramverk från det symbolisk interaktionistiska perspektivet.  
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6.2.1. Rollens framställning 
I detta underkapitel beskriver vi en totalisering av temat rollen “förälder” som ofrånkomlig. 
Det som framgår av empirin är att det finns en distinkt skillnad mellan mammornas och 
pappornas berättelser angående deras rolltaganden. Vi tolkar att mammornas berättelser tyder 
på att deras roller är formade av social interaktion medan papporna upplever och förstår sina 
roller utifrån plikt. 
  
Att anta en roll som förälder framhäver mammorna är någonting som hör till när de blir 
föräldrar. De uttrycker egenskaper som tillskrivs deras roller på ett sätt som kan anses vara 
naturligt hos en person som blir förälder. Egenskaperna som mammorna belyser i förhållande 
till rollen “förälder” är mestadels att de vill vara omhändertagande och betryggande för sina 
barn. För papporna innebär rollen som förälder ett tillägg till vad de benämner som deras 
befintliga “identitet”. Papporna upplever och förstår sig själva som individer med fasta 
egenskaper som har följt med dem under hela perioden sedan de blev föräldrar. Papporna 
framhäver sig som stränga, beskyddande och arbetsamma. 
  
Att mammorna upplever sina roller som formade genom social interaktion kan vi se genom 
att mamma 2 beskriver hur hon upplevde sig själv som en signifikant andre i förhållande till 
sina barn: 
  

”Fram tills mina barn var 12-13 år så har jag nog bara varit förälder för då har vi alltid varit 
här, i det här huset om du förstår vad jag menar, tills nån började vara ute på kvällen, för så 
var det ju inte när barnen var mindre då var dom ju hemma tills nån började vara ute på 
kvällen och klara sig lite själv, tills nån kunde packa sin gympaväska själv, bre sina mackor 
själv, när man inte behövs längre, när man inte behövs längre i den bemärkelse att man är 
mamman som är spindeln i nätet som har packat, har du koll på klockan, nu äter vi, nu ska vi 
sova... så fram tills det blev så så var jag bara mamma.” 

  
I citatet framgår att mamma 2 upplever sig själv just som mamma i förhållande till sina barns 
behov. Hon beskriver en förståelse av sin roll utifrån den interaktion hon har med barnen där 
det är hon som får styra och ordna gällande barnens rutiner och aktiviteter. Detta citat belyser 
den sociala interaktionen mellan henne och barnen som avgörande för att anta rollen som 
mamma. Detta lyfts även fram i ett citat från mamma 5: 
  

“Nej men det är klart, jag tror ändå man har lite av det här i sig på ett sätt ändå (egenskaper 
som mamma), man är liksom lite omhändertagande, till exempel kan jag tänka: där sitter hon 
och ser ensam ut, jag tar hand om dig och sätter mig bredvid … ja lite så har man gjort, lite 
omhändertagande och så där ... “. 

  
Här säger mamma 5 att hon har formats till att besitta vissa egenskaper även i relation till 
andra personer och inte enbart hennes barn. Hon upplever och förstår sig själv som en 
omhändertagande person tack vare att hon är mamma. Generellt upplevde mammorna sig 
själva ha ett behov av att anamma mammarollen även i förhållande till andra. Att mammorna 
upplever sig själva på detta sätt visar även på att de själva och andra positionerar mammorna 
som sociala objekt, vilket stödjer vad Charon (2009:45) samt Trost och Levin (2004:123) 
skriver om just sociala objekt. I berättelserna sker detta alltså genom att mammorna 
positioneras som just mammor och blir tilldelade viss mening genom social interaktion med 
barnen. 
  
Att papporna upplever sina roller i förhållande till barnen som ett tillägg på redan befintliga 
roller verkar grundas på att de känner en plikt att behöva ta ett större ansvar gällande 
familjens trygghet och säkerhet. Detta understryker pappa 3: 
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“Jag kanske har haft den här rollen, där mamma är snäll och mamma är jätteglad och go och 
jag är den stränga som har ordning och reda, och jag har tagit den här stränga biten och varit 
mycket strängare dom tillfällen som jag tycker att det har behövts och av förklarliga skäl 
kanske gentemot min son mer som varit lite stökigare om man får uttrycka det så”. 

  
Pappa 3 förklarar att han har upplevt en känsla av ansvar att vara sträng gentemot sina barn 
där det är han som har tillåtit och möjliggjort för mamman att vara den som besitter “varma” 
egenskaper. Denna beskrivning tolkar vi som att pappa 3 upplever att han har en plikt att anta 
denna stränga roll men att han i grunden inte nödvändigtvis behöver vara en sträng person. 
Det är ett tillägg som han upplever vara nödvändigt, vilket vi kan tyda är något som de andra 
papporna också upplever. Vidare förtydligar pappa 5 att detta tillägg främst gällde när barnen 
var små: 
  

“Jag skulle nog vilja påstå att jag är exakt samma person när jag är med barnen eller när jag är 
i min yrkesroll men det är möjligt eller så när barnen var yngre så var det säkert två olika 
roller, för då hade man kanske något mer uppfostrande roll och samtidigt så hade man, när 
man då var rätt så ung i yrkeslivet och då hade en karriär, då var man ju mer ett barn i 
yrkesrollen och ville lyssna, lära och ta åt sig, nu är jag så gammal så nu kan jag i min 
yrkesroll egentligen säga precis vad jag tycker”. 

  
Det pappa 5 ger uttryck för är en förståelse av sig själv som en person med bestående 
egenskaper oavsett vilken situation han befinner sig i. Han betonar dock att det var i barnens 
yngre åldrar som han kunde anta en mer uppfostrande roll och att han i sin yrkesroll 
genomgått en inlärningsprocess som bidragit till att han numera har “landat” i sig själv. Det 
som framgår från pappornas berättelser är att de upplever och förstår sig själva på ett sätt som 
verkar förenligt med de sociala grupper som papporna kan tänkas ingå i. Berättelserna från 
papporna pekar mot att de har internaliserat normer, åsikter och värderingar som är rådande 
inom deras sociala grupper. Med koppling till Trost och Levins (2009:70) resonemang kan 
det vara så att pappornas upplevelser av sig själva grundas i hur de har varseblivit de 
generaliserade andras upplevelser av papporna. För att belysa hur pappornas sociala grupper 
ser ut går det att kontrastera deras upplevelser med mammornas. Mammorna upplever att de 
har haft en annan roll i förhållande till barnen vilket mamma 3 ger uttryck för: 
  

“Han (pappan) har ju varit lite strängare och hårdare än mig, han hade mer respekt med sig så 
dom (barnen) lyssnade väl mer på honom än på mig då”. 

  
Beskrivningen från mamma 3 tolkar vi som att hon anser att pappan i familjen har antagit en 
roll med större ansvar över att sätta gränser för barnen och därmed erhållit en större respekt. 
Då mammorna ingår i pappornas sociala grupper kan mammorna ha bemött papporna på ett 
sätt som tillåtit dem att anta den strängare rollen. Omvänt kan även detta gälla mammorna, 
eftersom papporna har uttryckt själva att det är de som har antagit den “stränga” rollen och 
mammorna den “mjuka” rollen. Den symboliska interaktionismen (Charon, 2009:77,107) 
betonar att roller formas genom social interaktion där individer förstår sig själva i relation till 
generaliserade andra. Utifrån det symboliska interaktionistiska perspektivet kan man säga att 
det som är av vikt för vår analys är att individer inte ses ha flera distinkta själv. Gemensamt 
för samtliga föräldrar är att de upplever att de har olikheter beroende på kontext och vem de 
interagerar med. Papporna betonar i större utsträckning att de har en distinkt roll till skillnad 
från mammorna. Detta går att ställa i relation till det Goffman (1998:28-30) kallar för fasader, 
som innebär att föräldrarna helt enkelt har antagit en fasad som hjälpmedel för att kunna 
upprätthålla sin roll som förälder. Dessa roller som föräldrarna antar kan sättas i relation till 
de sociokulturella normer som kan fungera som riktlinjer eller oskrivna regler för vilka 
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förväntningar som finns på en person som antar en roll som förälder. I nästa tema kommer vi 
att resonera om de stereotypa könsroller som har framträtt i föräldrarnas berättelser genom 
den fördjupade tolkningen. 
	  
6.2.2. Kontextbundna stereotypa könsroller 
I detta fördjupade tema beskriver vi vår totalisering av temat stereotypa könsroller. Av den 
fördjupade tolkningen framgår de stereotypa könsrollerna, som vi först såg i den preliminära 
tolkningen, som kontextbundna. Detta innebär att föräldrarna betonar i varierande grad sin 
förståelse och upplevelse av olikheter i rollerna mellan varandra (mammorna och papporna) 
samt mellan barnen. Betoningen av stereotypa könsroller var också avgörande för vilka 
situationer och personer föräldrarna associerade sig själva med. 
  
I föräldrarnas berättelser ser vi genomgående tecken som tyder på att föräldrarna sinsemellan, 
åtminstone i barnens tidiga åldrar, har upprätthållit stereotypa könsroller. Med anknytning till 
hur föräldrarna framställer sina roller hittar vi även belägg som styrker att samtliga föräldrar 
faktiskt har levt efter stereotypa värderingar, mer eller mindre omedvetet. Pappa 5 lyfter dock 
fram en medveten reflektion om att stereotypa könsroller är rådande i familjen: 
  

“Alltså att man kanske har varit inne lite i könsrollerna naturligt och vilket kanske ger sig, så 
man är liksom fortfarande... nu är man en gammal generation och även om vi hade en annan 
syn på könsroller än våra föräldrar, är kanske våran mycket mer liberal och flexibel så har det 
ändå varit mycket ja att jag och sonen har varit fokuserade på att spela golf och de delarna 
som har varit i vår relation så har det varit mycket sport även om vi har varit noga med att inte 
trycka i de (barnen) någon sport, för honom har det givit sig själv. Jag kan väl säga att jag har 
försökt att styra mina barn till att inte hålla på med någon vinteridrott utomhus, för då fryser 
jag, men annars har dom haft sin valfrihet att göra som dom vill men jag och sonen har haft en 
superbra relation, sen ska jag inte säga att han är den öppna typen som kanske berättar om sina 
innersta känslor varken för mig eller XX (mamman).” 

  
Pappa 5 framställer stereotypa könsroller i detta citat genom att påpeka att han och sonen har 
haft en relation som är formad av hur en far och son relation ska se ut enligt sociokulturella 
normer. Det finns även en antydan till manliga stereotyper i citatet då pappa 5 upplever att 
sonen inte är särskilt utåtriktad med sina känslor. Citatet pekar även mot att pappa 5 benämner 
dessa stereotypa könsroller i barnens tidiga ålder där föräldrarna försökte att inte påverka 
barnen till att utöva någon specifik sport. Vi tolkar att det pappa 5 uttrycker innebär att barnen 
var uppdelade enligt stereotypa könsroller eftersom enbart sonen benämndes och det faktum 
att pappan och sonen spelade golf tillsammans. Genomgående i det empiriska materialet 
återger föräldrarna sina liv tillsammans med barn och partners på detta stereotypa sätt. 
Papporna och sönerna samt mammorna och döttrarna jämförs med varandra, främst i barnens 
tidiga tonår. Stereotypa könsroller lyfts inte enbart fram utifrån föräldrarnas egna perspektiv, 
vilket mamma 1 uttrycker på följande sätt: 
  

“Sonen sa en gång på dagis, det var en fröken som fråga om han kunde berätta om mamma 
och pappa: åh min pappa han kan bygga hus och han kör traktor och lastbil och han är 
brandman, min pappa kan allt, fröken undrar då om mamma: hon tycker om att tvätta och 
stryka.” 

  
Eftersom föräldrar ofta är signifikanta andra (Trost & Levin, 2004:66) för sina barn fungerar 
föräldrarna som referensramar där barnen formas av de värderingar, normer och 
beteendemönster som föräldrarna uppvisar själva. Det som mamma 1 uttrycker i citatet 
understryker att barnet i detta fall har uppvisat en bild av hur rollfördelningen (med fokus på 
arbets- eller uppgiftsfördelning i hemmet och utanför) ser ut mellan föräldrarna. Vår tolkning 
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är att denna rollfördelning främst gäller föräldrarna under en period när deras barn var i 
grundskoleålder. När föräldrarna uttrycker sig i förhållande till hur de upplever och förstår sig 
själva idag, framställer främst papporna en reflektion som handlar om en vilja att förändra de 
beteendemönster som de anammat just när barnen var små. Pappa 4 belyser detta genom att 
prata om pappaledighet: 
  

 “... man har försökt vara med på aktiviteter istället, alltså vara med barnen, sen var jag en dålig 
pappa som inte tog pappaledigt alltså jag valde att jobba istället, XX (mamman) hade inte fast 
jobb och då valde vi att ja men då jobbar jag, tyvärr är det ju ekonomiskt i många familjer och 
då kan man inte välja att va hemma alltid och om jag får barn igen, vilket jag aldrig kommer 
få hoppas jag, men om jag skulle få börja om då skulle jag ha pappaledighet ett halvår 
definitivt …. jag tycker jag ser en bättre kontakt med dom föräldrarna (de som tar 
pappaledigt) och barnen liksom dom gör andra saker det är inte bara det vanliga äta sova, byta 
blöja utan man kan göra andra saker också man går på längre promenader man går på barnens 
lektimmar och ja du vet åker till badhuset man hinner göra mycket mycket mera saker och så 
hinner man ge ännu mer kärlek än vad man gör för det blir bara trots allt 2-3 timmar per dag 
som man träffas av dygnets 24 timmar, resten sover man eller jobbar.” 

  
Pappa 4 ger här uttryck för en reflektion kring de stereotypa könsroller som var rådande när 
barnen var små. Han uppvisar en vilja till förändring i sitt beteendemönster gentemot sina 
barn. Detta betonar även pappa 3: 
  

“Ja men jag har funderat på det där på senare år och det gör man väl ju äldre man blir och jag 
har nog försakat barnen en hel del genom mina jobb, jag har haft arbeten som krävt min 
närvaro på arbetsplatsen, vissa jobb var det väl 15-16 timmar per dygn och vissa epoker 
kanske innefattade lördagar och söndagar, kanske inte 15 timmar men 8 timmar, så där har ju 
XX (mamman) tagit en väldigt stor del, jag har inte varit fullt närvarande alltid för våra barn, 
vissa stunder jobbade jag på en arbetsplats så flög jag mycket mellan Sverige, Norge, 
Danmark, Finland och då åkte jag söndag kväll och kom hem typ torsdag kväll eller fredag i 
värsta fall så att jag har nog varit ifrån men…” 

  
Det som pappa 3 och även pappa 4 beskriver går att koppla till en ekonomisk aspekt. Det som 
belyses i citatet från pappa 3 indikerar att det är pappan i familjen som har dragit det tyngsta 
lasset när det gäller arbete och ekonomi. Denna roll kan kopplas till det som beskrivits i det 
föregående temat, där papporna ska vara de mest arbetsamma. Rollerna kan förstås som en 
konsekvens av hur rådande strukturer i samhället ser ut, vilket har lett till att det blivit en 
stereotyp könsskillnad mellan mammor och pappor. I likhet med Charons (2009:76-77) 
resonemang kring referensgrupper, tolkar vi att de olika referensgrupperna som föräldrarna 
rör sig inom lägger en grund för vilket perspektiv de kommer att anta för att tillskriva sin 
omgivning mening. Det som vi beskrivit i detta tema visar på att föräldrarna ingår i 
referensgrupper där det finns rådande sociokulturella normer som påverkar föräldrarna att 
anta dessa stereotypa könsroller. Vi kommer i nästa tema att presentera vår fördjupade 
tolkning av stereotypa könsroller och rollen “förälder” som ofrånkomlig, där vi funnit vissa 
samband och aspekter som visar normativa tillskrivningar av att bli förälder. 
	  
6.2.3. Normativa tillskrivningar 
I detta tema beskriver vi vår totalisering av de två preliminära temana stereotypa könsroller 
och rollen “förälder” som ofrånkomlig. I det empiriska materialet tycker vi att det har 
framgått många motsättningar hos föräldrarna, där de i vissa fall framhäver att deras 
förhållningssätt till barnen har grundats på en unikhet i föräldrarnas bemötande mot barnen. 
Motsättningen visas genom att föräldrarna innehållsmässigt i sina berättelser inte uppvisar 
denna unikhet som de upplever sig påvisa. 
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Föräldrarna har varit tydliga med att de inte har tagit stöd av andras erfarenheter gällande 
barnuppfostran. Istället vill de låta sina barn utvecklas utefter egna förmågor och erfarenheter, 
vilket grundas på att föräldrarna upplever att det inte finns någon “handbok” gällande att 
bemöta barnen. Detta beskriver pappa 1 mer ingående: 
 

“ja förmodligen så att, vi ville skapa någonting liksom kring våra barn liksom och inte, sen är 
det alltid bra med tips liksom …. självklart så sökte vi information: ah men det kan va det här 
eller det kan va det där liksom, men själva barnaskötseln eller barnuppfostran eller vad man 
ska säga från start, a det var ”learning by doing” för mitt i alla fall”.  

 
Här berättar pappa 1 om en inställning där han upplever och förstår sin uppfostran av barnen 
som en “nollpunkt” där han innan han blev pappa saknade erfarenheter av barn. Denna 
inställning till att bli förälder och även inför att uppfostra barn var tydlig hos de andra 
föräldrarna också. Den generella upplevelsen och förståelsen av att försöka bli med barn 
framställs av papporna som något oplanerat och utan förväntningar. Pappa 3 berättar: 
 

“Jag är ingen sån djup människa, jag tror inte jag hade några förväntningar överhuvudtaget… 
det var bara nåt man skulle skaffa (barn) på nåt sätt det, det var liksom naturligt att skaffa 
barn, sen har jag nog aldrig funderat på vad mina barn ska bli eller hur dom ska uppföras… 
men jag tror inte jag hade några sånna förväntningar att såhär kommer det bli och såhär måste 
jag göra eller agera, jag tror inte jag haft sånna funderingar… absolut ville jag ha barn men jag 
tror inte jag gick och tänkte liksom att jag måste ha barn utan det var väl mer naturligt”.  

 
Detta citat tolkar vi att pappa 3 inte hade någon detaljerad planering av att bli förälder, han 
hade en inställning som visar på att han ansåg föräldraskapet som något som uppstår naturligt 
där han inte hade förväntningar på exakt när det skulle ske. Detta går att sätta i kontrast till det 
som är genomgående i mammornas berättelser. Där framgår en mer planerad och strukturerad 
förväntning inför att bli förälder. I motsättning till vad pappa 3 beskriver, berättar mamma 3 
om sin upplevelse inför att bli förälder: 
 

“Det var väl bara en lycka att få barn, vi provade väl ett år men fick inga barn, sen så köpte vi 
en hundvalp, vi hade en vuxen hund, men köpte en hundvalp och då blev jag gravid, men det 
var bara glädje, det var en önskan att få barn och jag har alltid tyckt om barn.” 

 
Mamma 3 understryker hur paret under ett års tid försökt att bli med barn, vilket verkar tyda 
på en planering och förväntan inför att bli förälder. Detta visar på att mammorna och 
papporna inte hade en gemensam förståelse och upplevelse av förväntningarna inför att bli 
med barn. I linje med hur Charon (2009:4-5) beskriver att individer förstår världen utifrån 
olika perspektiv, tolkar vi att föräldrarna likaså upplever och förstår världen på olika sätt. 
Dessa perspektiv som föräldrarna antar kan även delas av andra vilket vi kan se stämmer 
överens gällande mammor och pappor. I pappornas berättelser finns det gemensamma 
aspekter angående planering och förväntningar kring föräldraskap och likaså för mammorna. 
Vi gör tolkningen att detta grundas på att mammorna och papporna antar perspektiv i världen 
som utgår från olika normativa förväntningar på hur en mamma respektive pappa ska vara. De 
normativa förväntningarna som tillskrivs mammor belyses genom att mammorna i större 
utsträckning påpekar en intention att visa kärlek och omsorg inför kommande barn. Det 
papporna i större utsträckning berättar handlar om att de vill lära sina barn vissa 
grundläggande värderingar, som papporna betonar handlar om en medmänsklighet och ett bra 
bemötande. Som tidigare nämnts i detta tema har föräldrarna betonat att de har försökt att 
skapa något unikt med sina barn. Den motsättning angående att föräldrarna upplever att deras 
uppfostran av barnen är unik understryks av pappa 1: 
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“Ja men att man har en medmänsklig syn på omgivningen, man lyssnar av och känner av hur 
läget är, man tar det som det kommer lite, ja men och respekterar andra liksom, då kommer 
man väldigt långt och det är ju sunda värderingar för mig liksom, sen kan man läsa sig till och 
lyssna sig till hur mycket som helst men man har en egen värdering och vet att såhär ska jag 
uppföra mig liksom genom olika situationerna för att bemötas på ett bra sätt tillbaka, ja men 
då, då kommer man väldigt långt liksom oaktat om man är i skolan eller om man är på arbetet 
eller om man är på fritiden eller ”what ever” liksom, det funkar överallt enligt mitt sätt att se 
på det, så att, det var väl det jag hade med mig liksom, eh försöka få överföra den energin eller 
vad man nu ska säga till barnen.” 

 
Vi har uppmärksammat att föräldrarna, främst papporna, ofta benämner att de vill lära sina 
barn sunda värderingar och respekt, vilket pappa 1 beskriver i citatet. Eftersom de från början 
talade om att skapa något nytt som är unikt för deras familjer, blir dessa värderingar en 
motsättning då vi tolkar dem som normativa. Tolkningen att de är normativa grundar vi på att 
de flesta föräldrar berättar att de vill att barnen ska anamma dessa värderingar. Föräldrarna 
har genom social interaktion socialiserats till att anta vissa värderingar, åsikter och normer i 
förhållande till det som Charon (2009:107) beskriver som generaliserade andra. Hur 
föräldrarna kommer att anta dessa värderingar, åsikter och normer är i förhållande till det som 
Mead (1976:111) betonar, är beroende av andra personer. Att föräldrarnas uppfostran av 
barnen framställs som unik men att deras uttalade upplevelser och förståelser inte stämmer 
överens med varandra kan vara en konsekvens av att föräldrarna själva är socialiserade in i 
rådande normer. Dessa normativa tillskrivningar som empirin lyft fram rör även hur 
föräldrarna upplever och förstår hur de har interagerat med sina barn för att bemöta barnens 
individuella olikheter. I den fördjupade tolkningen har vi vidare analyserat temat 
individualitet och olikheter som vi fann i den preliminära tolkningen och detta beskriver vi i 
nästkommande tema. 
	  
6.2.4. Anpassningar och bemötande av individuella olikheter 
Vi kommer här att beskriva vår totalisering av temat individualitet och olikheter. I det 
empiriska materialet kommer det fram att föräldrarna uttryckt att de upplever stora skillnader 
mellan sina barns beteenden och personligheter. Föräldrarnas berättelser lyfter genomgående 
fram att föräldrarna har behövt göra anpassningar i sina liv utifrån sina barns olikheter. 
  
I vårt tolkningsarbete har vi uppmärksammat att föräldrarna har gjort en stor skillnad på vad 
det innebär att göra uppoffringar och att göra anpassningar. När vi har pratat om just 
uppoffringar har föräldrarna uttryckt att de inte har gjort några sådana. Pappa 2 förklarar: 
  

“Nej asså man anpassar sig ju, alltså det är ju liksom, det är ju ett annat liv än vad man hade 
innan, givetvis så är det väl naturligt, nej men liksom det var ju, man är ju inne i det så att 
säga, sen skillnaden mellan dom två (barnen), dom har ju växt upp och blivit två olika 
individer, alltså och då har man ju liksom utgått från det, och vissa problem som kanske var 
med dottern fanns inte med sonen och vice versa”. 

  
Beskrivningen som pappa 2 gör är i förhållande till om han har gjort några förändringar i sitt 
liv till fördel för sina barn. Han upplever att föräldraskapet blir ett normalläge där han inte 
riktigt reflekterat över vad han har förändrat i sitt liv. Pappa 2 tar upp att barnen har vuxit till 
olika individer varav han har utgått från deras olikheter i självförändring. Detta uttrycks på 
följande sätt: 
 

“Alltså olika behov säkert då, men beroende på vad dom velat göra och vad dom tyckt varit 
roligt, givetvis så har man ju liksom förändrats, man gör ju väldigt mycket uppoffringar för att 
dom ska ha det så bra som möjligt och man hittar på saker så att säga”. 
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Här beskriver pappa 2 att han just har gjort uppoffringar i förhållande till sina barns behov. Vi 
tolkar denna framställning som att han gör vissa sociala anpassningar just för att barnens 
behov ska tillgodoses. I det föregående citatet av pappa 2 tolkar vi snarare hans uttryck som 
att han inte gjort några negativa “uppoffringar”. I föräldrarnas berättelser ser vi denna 
distinktion, där de menar att det inte finns några negativa uppoffringar som gjorts i 
förhållande till barnen. Det handlar snarare om att de har gjort nödvändiga anpassningar som 
de anser vara naturliga konsekvenser av att vara förälder. Något som är påtagligt i 
föräldrarnas berättelser är att dessa anpassningar har gjorts utifrån barnens individuella 
olikheter. Mamma 4 beskriver hur dessa olikheter kan se ut: 
  

“Ja vi försöker ha det (en öppen dialog), med jätteframgång med dottern och svårare med 
sonen för han är introvert så man får försöka säga samma budskap men ta det på olika sätt… 
ja men det är ju lite svårt för man tänker att sonen han har inga krav på vad han behöver, han 
vill aldrig ha nånting, han är bara väldigt nöjd…” 

  
Här förklarar mamma 4 att barnens olikheter präglar sättet hon bemöter sina barn på. Vår 
tolkning är att samtliga föräldrar mer eller mindre beskriver sitt ena barn som utåtriktad och 
andra barnet som inåtriktad vilket tyder på att föräldrarna använder olika symboler. Detta 
kopplar vi till Trost och Levins (2004:132) definition av symboler vilka är de tecken individer 
använder med en gemensam betydelse. Denna gemensamma betydelse av dessa 
tillskrivningar, tolkar vi delas av samtliga föräldrar. Föräldrarna använder således olika 
benämningar i en rad olika kontexter vilket formar barnen till sociala objekt. Den symboliska 
interaktionismen (Charon, 2009:71-73) betonar att individer även kan interagera med sig 
själva, vilket kan gestaltas genom ett citat från mamma 1: 
  

“Vi har två väldigt olika barn, ibland brukar vi säga det att undra om nån är bortbytt dom är 
som dag och natt jag förstår inte hur man två föräldrar kan få två barn som är totalt olika… 
Den äldsta han har alltid varit ganska lillgammal och alltid varit, han har liksom under 
förskola, han har aldrig liksom ställt sig i den här att nu ska alla göra såhär eller nu ska alla.. 
att alla barn har blåa mössor nej men då skulle ju äldsta sonen ha en grön mössa ja han har 
alltid varit, och yngsta sonen har varit tvärtom, det är bäst att jag passar in i mängden så jag 
inte syns och hörs medan äldsta sonen varit raka motsatsen, så det där var ju lite pyssligt när 
dom växte upp faktiskt, det var mycket mer konflikter med det äldsta barnet än det yngsta för 
det yngsta han bara var där medan äldsta barnet alltid varit väldigt klar med vad han vill och 
vad han tycker och han har nog aldrig riktigt accepterat att vuxna människor bestämmer, han 
är egen en väldigt egen individ måste jag säga och det gjorde ju att han, man fick lägga väldigt 
mycket energi på diskussioner med honom för vissa saker måste man ju faktiskt följa i 
samhället, och yngsta sonen han bara var där liksom det var jag kan inte minnas att vi hade 
några konflikter med honom, han bara fogade sig på nåt vis så de är ju jätteolika”. 

  
Här uppvisar mamma 1 en reflexivitet där hon ställer sig utanför sig själv och ser tillbaka på 
händelser som hon upplever har varit särskilt svåra i förhållande till att bemöta barnen. Det 
Charon (2009:28) betonar utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv är att individer 
har en inre dialog med sig själva, vilket vi kan se att föräldrarna har i sina berättelser och som 
påvisas i citatet från mamma 1. Föräldrarna resonerar och reflekterar över sina handlingar i 
förhållande till barnen och deras olikheter. Dessa tankar som uttrycks av föräldrarna går att 
ställa i relation till det Charon (2009:28) benämner som en interaktion inom individen. Att 
föräldrarna resonerar och reflekterar över sina handlingar, i linje med Mead (1976:111), 
innebär att föräldrarna är självmedvetna eftersom föräldrarna förstår sig själva som agerande 
och tänkande individer i relation till andra. Det är genom denna tankeprocess som föräldrarna 
gör sig själva till sociala objekt. Tankeprocessen har även lett till att föräldrarna reflekterat 



	   34	  

kring sina barns olikheter och hur de i vissa situationer har behövt bemöta barnen på olika 
sätt. Detta betonar mamma 2: 
  

“Jag tror att alla konstellationer om familjebildningar påverkar barn på olika sätt, vad som är 
rätt och vad som är fel det tror jag egentligen inte spelar så stor roll om det bygger på kärlek 
vilket man får hoppas att det gör men jag vet ju också att det inte alltid gör det hos alla, det är 
stökigt liksom, jag har mycket via mitt jobb erfarenhet av stökiga hemförhållanden på barn 
och det påverkar dom, så jag är helt övertygad om att olika förutsättningar ger olika ungar”. 

  
Mamma 2 beskriver i detta citat att olika familjesituationer kan ge olika förutsättningar för 
hur barnen kommer att bete sig och vilka behov barnen kommer att ha. Detta innebär att 
föräldrarna måste agera på olika sätt beroende på vilket barn de bemöter och vilken situation 
de befinner sig i. Med koppling till Charons (2009:28) resonemang, är social interaktion en 
pågående process i föräldrarnas liv där bemötandet av barnen och möten med barnen i vissa 
situationer är avgörandet för hur föräldrarna kommer att agera. Barnen kan antas utgöra en 
stor del av föräldrarnas sociala interaktion vilket innebär att föräldrarna kan behöva anta olika 
roller beroende på kontext. Som nämnts i temat rollens framställning kan föräldrarna anta 
vissa egenskaper beroende på situation, men att föräldrarna generellt sett upplever sig ha, vad 
de själva benämner som, samma “identitet” i de flesta situationer. Det vi dock ser här är att 
föräldrarna faktiskt visar själva att de antar olika roller i förhållande till sina barn, eftersom 
den sociala interaktionen “tvingar” föräldrarna att bemöta sina barns olikheter på skilda sätt. 
Däremot tolkar vi föräldrarnas upplevelser och förståelser av sin egen roll i förhållande till 
sina barn som den roll de själva upplever vara den dominanta, alltså den distinkta 
föräldrarollen. 
  
I nästa underkapitel presenterar vi den huvudtolkning som vi gjort av temana rollens 
framställning, kontextbundna stereotypa könsroller, normativa tillskrivningar samt 
anpassningar och bemötande av individuella olikheter. Den huvudtolkning vi har gjort 
fungerar som en helhetsbild av hur föräldrar upplever och förstår sina barns utveckling som vi 
har tolkat från vårt empiriska material. 
	  
6.3. Huvudtolkning 
I underkapitlet fördjupad tolkning har vi omarbetat vår preliminära tolkning som resulterade i 
temana rollens framställning, kontextbundna stereotypa könsroller, normativa tillskrivningar 
samt anpassningar och bemötande av individuella olikheter. I detta underkapitel presenterar 
vi den huvudtolkning som vi gjort med stöd av de teman som har beskrivits i den fördjupade 
tolkningen. Huvudtolkningen fungerar som en röd tråd som “knyter ihop säcken” för de 
tidigare tolkningarna varpå den presenterar en helhetsbild av empirin. Vi beskriver i detta 
avsnitt huvudtolkningen med stöd av vår egen förförståelse av empirin samt av den teoretiska 
och begreppsliga referensramen. 
	  
6.3.1. Föräldrar upplever och förstår sig själva som föräldrar 
Som vi har nämnt i metodkapitlet har vår tolknings- och förståelseprocess fungerat som en 
hermeneutisk spiral, där det alltid går att förstå föräldrarnas upplevelser och förståelser av sin 
egen roll i förhållande till sina barn på nya sätt. Vi har dock strävat efter en totalisering och 
precisering av den fördjupade tolkningen för att vi ska kunna presentera en helhetsbild av det 
empiriska materialet. Vår huvudtolkning är att föräldrarna förstår och upplever sin roll främst 
som föräldrar. I den fördjupade tolkningen framgår att oavsett vem föräldrarna bemöter eller 
vilken situation de befinner sig i, pratar de om sig själva först och främst utifrån sina barn.  
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I temat rollens framställning i den fördjupade tolkningen belyser vi hur föräldrarna tillskrivs 
olika egenskaper utifrån sina roller som föräldrar. Vi tolkar föräldrarnas upplevelser och 
förståelser som att de tillskriver sig själva och sina partners egenskaper baserat på hur de 
förhåller sig till barnen. Även om ämnen under samtalen inte var riktade specifikt mot 
föräldrarnas barn, uppmärksammar vi i empirin att föräldrarna kontinuerligt återgår till barnen 
i sina berättelser. Det vill säga att föräldrarna alltid tillskriver sig egenskaper som mamma 
eller pappa genomgripande i sina redogörelser, även om det handlar om situationer som inte 
är direkt kopplade till barnen. Trots att vi har betonat en skillnad mellan mammornas och 
pappornas tillskrivningar av egenskaper, ser vi ändå att samtliga föräldrar kontinuerligt utgår 
från sina barn när de reflekterar. Att det ter sig på detta sätt kan bero på att barnen fungerar 
som signifikanta andra (Trost & Levin, 2004:66) eftersom barnen är viktiga personer i 
föräldrarnas omgivning. Med anknytning till hur Charon (2009:71-72) resonerar, formas 
alltså föräldrarnas roller i den sociala interaktionen. Om föräldrarna då i stor utsträckning 
interagerar med sina barn kommer dessa roller ha en viss inverkan på vilka egenskaper som 
tillskrivs föräldrarna. 
 
Av det empiriska materialet framgår även att föräldrarna upprätthåller stereotypa könsroller 
mellan mammorna och papporna, vilket beskrivs i temat kontextbundna stereotypa könsroller 
i den fördjupade tolkningen. Rollen “förälder” skildras ofta i föräldrarnas berättelser utifrån 
rådande stereotypa könsroller i samhället. Vår tolkning är att föräldrarna tillämpar dessa 
stereotypa roller på ett ofta omedvetet sätt utifrån sina barns ålder, behov och kön. Det 
framgår från det empiriska materialet att det ofta förekommer stereotypa far- och 
sonrelationer samt mor- och dotterrelationer, det vill säga att mor och dotter var de som 
framställdes som mest lika och samma gällande far och son. Dessa stereotypa könsroller 
upprätthålls inte enbart på grund av rådande samhälleliga strukturer, föräldrarna utgick även 
från barnen när de pratade stereotypt om sig själva och sina partners. Papporna och 
mammorna framställs stereotypt utifrån förhållandena i familjerna, där papporna arbetar mest 
och mammorna är hemma med barnen. De stereotypa könsrollerna var ingenting som 
uttrycktes vara onaturligt, föräldrarna pratade genomgående om att “det bara var så”. Dessa 
naturliga framställningar kan antas vara ett generaliserat perspektiv, vilket även Trost och 
Levin (2004:66,70) resonerar kring. Författarna betonar att individer internaliserar normer och 
värderingar som tillhör ett generaliserat perspektiv i samhället. Detta skulle därmed kunna 
betyda att föräldrarna upplever sig själva på detta sätt just på grund av sociokulturella 
stereotyper. Med detta menas att föräldrarna handlar på normativa sätt eftersom det är så 
individer tillskriver varandra och världen mening för att upprätthålla en social ordning. 
Föräldrarna lär sig med andra ord hur de ska vara och uppföra sig i förhållande till sina barn, 
med grund i sina referensgruppers perspektiv.  
 
Just att föräldrarna också fungerar på detta normativa sätt beskrivs i temat normativa 
tillskrivningar i den fördjupade tolkningen. Vi har gjort tolkningen att föräldrarna vill 
synliggöra sig själva som unika och att de går sin egen väg vid uppfostran av barnen. Det vi 
dock har uppmärksammat är att föräldrarnas framställningar är normativa på grund av att 
samtliga föräldrar uttrycker liknande saker. Vi gör en koppling att föräldrarna handlar utifrån 
olika perspektiv som antingen mamma eller pappa, vilket överensstämmer med Charons 
(2009:4-5) framställning av perspektiv, vilket är det som sätter gränser för hur föräldrarna 
kommer att uppleva och förstå sig själva. Att föräldrarna uttryckligen uppger att deras 
tillvägagångssätt vid bemötandet av barnen är unikt, kan i sig även tyda på normativa 
beteenden hos föräldrarna. Det som inte har kommit fram i det empiriska materialet är att 
föräldrarna skulle påtala normativa beteenden. Detta kan tyda på att de är så uppslukade av att 
utföra normativa beteenden att föräldrarna tror att det de gör är unikt. Att föräldrarna blir 
“blinda” för sina egna normativa handlingar på detta sätt kan bero på att deras perspektiv just 
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begränsar hur de kommer att tillskriva mening till sig själva och sina beteenden. Denna 
tolkning kan vara en förklaring till varför föräldrarna hela tiden sätter sig själva i relation till 
sina barn, då just det är vad deras perspektiv “tvingar” dem till att göra. 
 
De normativa beteenden som föräldrarna upprätthåller har även påverkat hur föräldrarna 
bemöter sina barns olikheter, vilka beskrivs i temat anpassningar och bemötande av 
individuella olikheter i den fördjupade tolkningen. I vår huvudtolkning uppmärksammar vi att 
föräldrarna utövar det som Charon (2009:104) benämner som rollövertagande. I föräldrarnas 
berättelser framgår att de försöker sätta sig in i sina barns symboliska ramverk och fånga 
innebörden i deras tankar för att kunna förstå och tillmötesgå deras olika behov. Vår tolkning 
är att föräldrarna har gjort många sociala anpassningar i förhållande till sina barn, som 
föräldrarna anser är en naturlig följd av att bli just förälder. De sociala anpassningarna 
beskrivs genom att föräldrarna varit angelägna att påtala sina barns olikheter, syskonen 
emellan, för att själva kunna förändra sina beteenden i förhållande till sina barns olika behov. 
 
Utifrån det vi beskrivit anser vi att föräldrarna upplever och förstår sig själva främst i 
egenskap av mamma eller pappa. Med denna tolkning tar vi avstamp i att föräldrarna i mångt 
och mycket påverkas av de rådande sociokulturella normer som föräldrarna har internaliserat 
från signifikanta andra, generaliserade andra, referensgrupper samt genom 
rollövertaganden.  
 

7. Diskussion 
Studiens syfte har varit att undersöka föräldrars subjektiva upplevelser och förståelser utifrån 
rolltaganden i förhållande till sina barn, vilket resulterade i frågeställningen: Hur upplever 
och förstår föräldrar sin egen roll i förhållande till sina barns utveckling? För att besvara 
frågeställningen har vi applicerat en hermeneutisk metodansats där datainsamlingen skedde 
genom en hermeneutisk dialog. Det resultat som vi kom fram till var att föräldrarna upplever 
och förstår sig själva främst i egenskap av rollerna mamma och pappa. Vi diskuterar i detta 
kapitel 1) om resultatet besvarar vår frågeställning, 2) om vårt resultat motstrider eller fyller 
några luckor i den tidigare forskningen, 3) om resultatet överensstämmer eller bestrider den 
teoretiska och begreppsliga referensramen, samt diskuterar 4) hur vår förförståelse övergått 
till ny förståelse under studiens gång. Vi avslutar diskussionen med att framföra några 
reflektioner kring vidare forskning. 
	  
7.1. Diskussion av resultatet 
I denna undersökning har vi utgått från frågeställningen: Hur upplever och förstår föräldrar 
sin egen roll i förhållande till sina barns utveckling? Vi har försökt att besvara denna 
frågeställning med stöd av den hermeneutiska metodansatsen. Intresset i denna uppsats låg i 
att undersöka om föräldrar kan anta andra roller där de inte agerar i egenskap av just mamma 
och pappa. Vi anser att vi på ett adekvat sätt har besvarat frågeställningen samt att studiens 
syfte har uppfyllts. I analysen av det empiriska materialet framgår att föräldrar upplever och 
förstår sig själva just som föräldrar, det vill säga att oavsett kontext är föräldraskapet det 
centrala i deras roller. Resultatet visade på att föräldrarnas berättelser oftast stämmer överens 
med varandra. En intressant aspekt som vi uppmärksammade i det empiriska materialet var att 
det dock fanns skillnader i föräldraparens upplevelser och förståelser av sin egen roll i 
förhållande till barnen. Det vi kunde se var att mamman och pappan i paren hade olika 
upplevelser av exempelvis planeringen inför att bli föräldrar. För oss var dessa olika 
upplevelser mammorna och papporna emellan något oväntat eftersom de dagligen interagerar 
med varandra, varav vi trodde att de skulle ha ungefär liknande upplevelser. Om vi hade valt 
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att studera separerade föräldrar hade det för oss inte varit lika oväntat om upplevelserna hade 
skiljt sig åt.  
 
Eftersom vi var ute efter att undersöka föräldrars upplevelser och förståelser, resonerar vi att 
frågeställning är besvarad med tanke på att föräldrarna har kunnat komma till tals med sina 
subjektiva berättelser. Det vi vill påpeka i relation till vårt resultat är att det inte utesluter att 
föräldrar kan uppleva sig själva som något annat än just mamma och pappa. I inledningen 
resonerar vi kring att föräldrar framställs på ett visst sätt och mer eller mindre blir 
“påtvingade” vissa egenskaper. Förmodligen gör vi dessa antaganden på grund av att vi i 
egenskap av studenter inom beteendevetenskap på förväg ansåg att föräldrar kan ha olika 
roller utöver att vara mamma eller pappa. Syftet med studien var dock att undersöka 
föräldrarnas egna upplevelser och förståelser, vilket vi anser att de har förmedlat genom att vi 
har förhållit oss i enlighet med hermeneutikens grundantaganden gentemot föräldrarna. I nästa 
underkapitel kommer vi att diskutera resultatet i förhållande till den tidigare forskningen för 
att belysa om vårt resultat har fyllt några kunskapsluckor eller huruvida det bestrider den 
tidigare forskningen.  
	  
7.2. Diskussion av tidigare forskning i relation till resultatet 
I kapitlet tidigare forskning har vi lyft fram fyra olika teman: den hållbara relationen som 
förutsättning för föräldraskap, föräldrars anpassning utifrån sina barns behov, könsroller 
och normer samt identiteten “förälder”. I dessa fyra teman beskriver vi den tidigare 
forskningen som vi anser är mest relevant i förhållande till vår frågeställning. Vårt resultat har 
många likheter med det som lyfts fram i den tidigare forskningen. Däremot anser vi att vår 
studie fyller en kunskapslucka då föräldrarnas egna upplevelser och förståelser lyfts fram. I 
vår undersökning har föräldrars subjektivitet åskådliggjorts, medan den tidigare forskningen 
belyser generaliserbar information.  
 
I temat den hållbara relationen beskriver författarna hur kvaliteten på föräldrarnas relation till 
varandra är avgörande för hur föräldraskapet kommer gestaltas. Ju bättre relation föräldrar 
har, desto bättre kommer föräldraskapet att bli. I vårt empiriska material har det inte framgått 
på ett utmärkande sätt hur relationen mellan mammorna och papporna har påverkat deras 
föräldraskap. Däremot kan det vara underförstått att de föräldrapar som vi har fört samtal med 
upplever sig ha en trygg relation, vilket den tidigare forskningen menar är just en 
förutsättning för ett bra föräldraskap.  
 
I temat föräldrars anpassning utifrån sina barns behov beskrivs hur föräldrar anpassar sig 
utifrån den sociala interaktionen med sina barn. Som vi har belyst i resultatkapitlet tenderar 
föräldrarna att göra sociala anpassningar i förhållande till sina barn. Detta är i linje med det 
som tas upp i den tidigare forskningen, då vårt empiriska material visar på att föräldrarna tar 
sina barns känslor och behov i beaktande när de interagerar med varandra. Det som dock inte 
tas upp i den tidigare forskningen men som frekvent nämns i vår empiri är att föräldrarna 
anpassar sig efter sina barns individuella olikheter. Vårt resultat pekar mot att föräldrarna i 
stor utsträckning upplever sig just som föräldrar då de har vuxit in i rollen “förälder” som en 
konsekvens av interaktionen med sina olika barn. Det som också tas upp i temat föräldrars 
anpassning utifrån sina barns behov i den tidigare forskningen är att förälder-barnrelationen 
kan innehålla dimensioner av makt och frihet. Den tidigare forskningen menar att föräldrarna 
anpassar sig utefter sina barn genom att också överväga etiska dilemman i relationen mellan 
förälder och barn. I vårt empiriska material går det att tyda vissa etiska dilemman, men som 
gestaltas på annorlunda sätt än i den tidigare forskningen. Av vår empiri framgår att 
föräldrarnas etiska dilemman består utav att de vill framställa sig på vissa sätt som tillåter 
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andra att bedöma dem som “bra” föräldrar. Detta kunde vi uttyda genom att föräldrarna 
gjorde en distinktion mellan “uppoffringar” och “anpassningar”. Föräldrarna uttryckte i de 
flesta fall att de inte hade gjort några negativa uppoffringar, snarare anpassningar där de var 
noga med att poängtera att det var en naturlig del av föräldraskapet. Den tidigare forskningen 
påpekar också att föräldrarnas frihet kan begränsas beroende på hur barnens behov ser ut. Om 
föräldrarna är väldigt behövda av sina barn, krävs det i större utsträckning att föräldrarna 
anpassar sin egen tid och egna behov. I vårt empiriska material framgår i stor utsträckning att 
föräldrarna upplever sig inte behöva anpassa tid eller behov som har en negativ inverkan på 
dem själva. Frihetsdimensionen upplevs vara något som är en naturlig del att anpassa när de 
blev föräldrar, med andra ord att föräldrarna gladeligen ger av sin egen frihet till fördel för 
sina barn. Maktdimensionen som visas i vårt empiriska material utgörs av att föräldrarna 
faktiskt måste anta olika roller i förhållande till sina barns olikheter. Detta tyder på att barnen 
interagerar med sina föräldrar på ett sätt som gör att det är barnen som sätter gränser för 
föräldrarnas ageranden.  
 
I temat könsroller och normer lyfter den tidigare forskningen fram hur traditionella könsroller 
och normer tillämpas. Utifrån vårt empiriska material har vi uppmärksammat att 
parrelationerna präglas av stereotypa könsroller samt att föräldrarnas beteenden är normativa. 
Detta är i linje med det tidigare forskning beskriver, vårt empiriska material visar på att 
samtliga föräldrars berättelser liknar varandra där mammorna och papporna har antagit olika 
roller och egenskaper. Att berättelserna liknar varandra visar på att föräldrarnas beteenden 
följer sociokulturella normer, samt att rollerna och egenskaperna som uppvisas är riktade mot 
kvinnliga och manliga mönster som är kopplade till hur en förälder bör vara. Den tidigare 
forskningen har även fokuserat på ålder och utbildningsnivå i relation till stereotypa 
könsroller och normer. Det är inget som vi direkt har tagit i beaktande i vår undersökning men 
vi har däremot varit medvetna om att samtliga föräldrar är jämnåriga. Att föräldrarnas 
berättelser stämmer överens med varandra kan vara en konsekvens av att de alla är 
jämngamla.  
 
I det sista temat, identiteten “förälder” i den tidigare forskningen, påpekas att föräldrar 
tilldelas roller utifrån stereotypa könsroller och normer. Den tidigare forskningen använder 
benämningen “identitet”, detta kopplar vi till vårt begrepp roll med tanke på att vi konsekvent 
har använt oss utav detta begrepp genom uppsatsen. Den tidigare forskningen beskriver att bli 
förälder är något som anses vara psykiskt fulländat enligt normer. I vårt empiriska material 
har vi inte stött på något som tyder på denna aspekt. Däremot kan det tänkas vara så att 
föräldrarnas förhållningssätt till anpassningar som en naturlig konsekvens av att bli förälder, 
är normativa värderingar som anses vara det “korrekta” hos en förälder. En skillnad som vi 
funnit mellan den tidigare forskningen och vår empiri är att den tidigare forskningen påpekar 
att de stereotypa könsrollerna tenderar att bli mer distinkta ju äldre barnet blir. I vår empiri ser 
vi att föräldrarna tenderar att anta roller som är mer stereotypa i barnens yngre år.  
 
Av det som beskrivits i detta underkapitel framgår att vårt resultat och den tidigare 
forskningen i stor utsträckning har gemensamma aspekter. Det vi dock håller fast vid är att vi 
inte har genererat någon information som är kvantifierad eller tänkt ska gälla alla slags 
föräldrar och föräldraskap. Vi har fångat föräldrarnas subjektiva upplevelser och förståelser 
av sin egen roll i sina barns utveckling. Resultatet har tytt på stereotypa roller samt normativa 
beteenden men utesluter inte att det existerar unika färdigheter och egenskaper hos föräldrarna 
vi samtalat med eller andra föräldrar i världen. I nästa underkapitel kommer vi diskutera vårt 
resultat i relation till den teoretiska och begreppsliga referensramen.  
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7.3. Diskussion av teoretisk och begreppslig referensram 
I vår studie använder vi oss utav det symbolisk interaktionistiska teoretiska och begreppsliga 
ramverket som ett verktyg vid analys av empirin. För att få en djupare förståelse för vår 
huvudtolkning diskuterar vi i detta underkapitel vårt resultat i förhållande till symbolisk 
interaktionism. Det vi inledningsvis vill betona är att en socialkonstruktionistisk teori hade 
möjliggjort för oss att analysera andra aspekter i empirin. Exempelvis har vi uppmärksammat 
att föräldrarna vid ett flertal tillfällen refererar till ”man” i sina berättelser. Att de använder 
pronomen ”man” när de pratar om sig själva i förhållande till sina barn eller andra kan visa på 
att de performativt använder sig utav rådande diskurser i samhället. Som vi nämnt gällande 
socialkonstruktionismen i kapitlet teoretisk och begreppslig referensram föregår språket 
individen, vilket kan innebära att föräldrarna benämner sig själva som ”man” i och med att 
vissa aspekter i föräldraskapet anses vara avvikande från sociokulturella normer. I 
metodkapitlet nämnde vi att en historisk hermeneutik kunde bli aktuell för vår studie 
beroende på om den fysiska kontext som föräldrarna befann sig i spelade en roll för att få en 
förståelse för deras upplevelser. I detta underkapitel beskriver vi med stöd av teori och 
begrepp vad som kan tänkas ligga till grund för vårt undersökningsfenomen. Det innebär att 
vi anammar ett förklarande förhållningssätt till varför vissa beteenden förekommer hos 
föräldrarna, vilket också inbegriper en historisk hermeneutik. 
 
I huvudtolkningen kom vi fram till resultatet att föräldrar upplever och förstår sig själva som 
föräldrar. I resultatkapitlet framgår att föräldraskapet präglas av stereotypa könsroller, 
normer, olikheter samt roller i förhållande till olikheter. Det vi alltså kan tyda är att 
föräldrarnas upplevelser och förståelser av sin egen roll i relation till sina barn formas av hur 
sociokulturella normer ser ut i samhället. Att föräldrar upplever och förstår sig själva som 
föräldrar kan grundas i det som den symboliska interaktionismen poängterar som signifikanta 
andra. Med detta menas att föräldrarna har internaliserat beteendemönster, värderingar och 
åsikter av personer som befinner sig i deras närmiljö. Signifikanta andra är mest påtagliga 
under individers inlärnings- och socialisationsprocess, vilket kan innebär att föräldrarna har 
lärt av sina egna föräldrar vad det innebär att vara just en förälder. Föräldrarna kan då redan i 
tidig ålder ha internaliserat normer och värderingar som de tagit med sig genom livet.  
Däremot kommer individer senare i livet att interagera med andra personer, som fungerar som 
generaliserade andra i individernas liv. Att föräldrarna upprätthåller normer och könsroller 
som är utmärkande för dagens samhälle kan tyda på att de har interagerat med generaliserade 
andra. Detta innebär att föräldrarnas kontaktnät som de interagerar med besitter värderingar 
och normer som har utvecklat föräldrarna till att anamma dessa. Normer och värderingar kan 
således skilja sig åt från de signifikanta andras, och detta är en del av individers 
socialisationsprocess. Den symboliska interaktionismen påpekar också att individer i vuxen 
ålder interagerar med flera olika generaliserade andra, vilka är de som utgör individers 
referensgrupper. Att vårt resultat pekar mot att föräldrar upplever och förstår sig som föräldrar 
kan således grundas på att de ingår i grupper där det råder normer och värderingar för hur en 
förälder bör eller ska vara.  
 
Den symboliska interaktionismen betonar även att individer använder gemensamma symboler 
för att kunna interagera med varandra med en gemensam förståelse för världen. Vårt resultat 
pekar mot att föräldraskap är något normativt för att föräldrarna använder gemensamma 
symboler när de beskriver sina egna upplevelser och förståelser av sin egen roll i relation till 
sina barn. När föräldrarna pratar om sig själva och andra så gör de sig själva samt andra till 
sociala objekt. Med detta menas att föräldrarna genom sina berättelser tilldelar sig själva 
mening i förhållande till sina barn och blir därmed sociala objekt i världen. Att föräldrar 
upplever och förstår sig som just föräldrar kan därför också grundas på att symboler och 
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sociala objekt fungerar som verktyg för att tilldela världen mening. I resultatkapitlet framgår 
att föräldrarnas berättelser liknar varandra, vilket kan visa på att de gör sig själva och andra 
till sociala objekt. Den symboliska interaktionismen betonar att objekt blir sociala när dess 
mening kan tillämpas i en rad olika situationer.  
 
Av vår empiri framgår även att föräldrarna antar olika roller utifrån det som den symboliska 
interaktionismen betonar som rollövertagande. Rollövertagandet gestaltas genom att 
föräldrarna har försökt sätta sig in i sina barns perspektiv för att förstå deras symboliska 
ramverk, deras olika behov samt sociala utveckling. Att föräldrarna genom sina barns 
utveckling har utfört rollövertagande kan vara en konsekvens av att de upplever och förstår 
sig själva just som föräldrar.  
 
Det framgår i resultatet att föräldrarna har “vuxit” in i rollen som förälder, vilket då kan ha 
påverkats av föräldrarnas signifikanta andra, generaliserade andra, referensgrupper samt 
genom rollövertaganden. Det vi kan se är att föräldrarna upplever och förstår sig själva utifrån 
sociokulturella normer som har internaliserats genom social interaktion med andra. Att vårt 
resultat pekar mot detta visar också på att det stämmer överens med det som symbolisk 
interaktionism betonar. En intressant aspekt som vi fann i vårt resultat var att mammorna och 
pappornas upplevelser och förståelser i vissa aspekter skiljde sig åt. Detta kan vara en aspekt 
som tillför något nytt till den symboliska interaktionistiska teorin. Eftersom den symboliska 
interaktionismen beskriver att individer antar roller utifrån hur de definierar sig själva och 
andra, kan det tänkas att mammornas och pappornas upplevelser och förståelser som tillhör de 
gemensamt enligt oss borde stämma överens. Att upplevelserna och förståelserna borde 
stämma överens med varandra grundar vi i att mammorna och papporna regelbundet 
interagerar med varandra och bemöter varandra på sätt som tillåter vissa roller. Däremot har 
vi uppmärksammat i vårt empiriska material att detta inte alltid är fallet, bara för att de 
kontinuerlig interagerar med varandra behöver deras förståelser och upplevelser inte stämma 
överens. Den symboliska interaktionismen utesluter inte skilda upplevelser och uppfattningar 
men betonar att det ofta förefaller sig så. I stort anser vi att vårt resultat är i linje med den 
symboliska interaktionistiska teorin. Vi kommer avslutningsvis att diskutera vår förförståelse 
och fortsatt forskning i underkapitlet diskussion av förförståelse och förslag på vidare 
forskning. 
	  
7.4. Diskussion av förförståelse och förslag på vidare forskning  
I underkapitlet förförståelse och reflexivitet beskriver vi vilken förförståelse vi hade innan vi 
påbörjade denna uppsats. Innan studien genomfördes diskuterade vi med varandra kring olika 
fenomen om barn och föräldrar för att slutligen komma fram till att vi ställde oss undrande 
inför föräldrars egna upplevelser och förståelser. Eftersom denna aspekt är så pass subjektiv 
var det svårt för oss att på förhand kunna avgöra vad resultatet skulle bli. Däremot hade vi 
innan studien genomfördes kunskaper om individers socialisationsprocesser och om social 
interaktion. Detta kan självklart ha påverkat oss i en viss riktning, men med tanke på att vi 
genom hela studien har förhållit oss reflexiva inför det empiriska materialet samt gentemot 
föräldrarna innan och under samtalen, anser vi att detta inte är något problem. Vi hade väldigt 
lite förförståelse om föräldrars upplevelser och förståelser. Däremot har vi själva varit barn 
som blivit uppfostrade av två heteronormativa föräldrar som lever ihop än idag vilket är en 
del av vår förförståelse kring fenomenet. En förutfattad mening kring föräldraskapet som vi 
hade innan studien genomfördes, var att det inte skulle vara så normativt och stereotypt som 
det visade sig vara. Vi har nu varit med om en totalisering av vår tidigare förförståelse, då 
föräldrarna genom sina berättelser har gett oss en klarare insyn i vad det innebär att vara en 
förälder samt hur de som föräldrar har formats i förhållande till sina barn genom social 



	   41	  

interaktion. Denna totalisering består av att vår förförståelse nu innefattar att föräldrar 
upplever och förstår sig själva som föräldrar. 
 
Något som skulle vara intressant att forska vidare kring är att utföra samma studie men i en 
senare generation. Vi har en tanke och en förförståelse om att senare generationer växer upp 
med mer jämlika förhållanden där stereotypa könsroller inte är lika distinkta. Vi grundar detta 
antagande på att vi anser att det idag är en större debatt om feminism och att samhälleliga 
normer håller på att förändras. Vidare är ett förslag att utföra samma studie men med par som 
är samkönade alternativt par som lever åtskilda. Det vore intressant att se om exempelvis 
samkönade har mer gemensamma upplevelser och förståelser par emellan. Vi tror även att det 
går att se större skillnader hos föräldrar som lever åtskilda, vilket skulle vara intressant att 
undersöka. En annan intressant aspekt skulle vara att undersöka hur adoptivföräldrar upplever 
och förstår sig själva i förhållande till sina barn och om de skiljer sig från hur biologiska 
föräldrar upplever och förstår sig själva i förhållande till sina barn. 
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9. Bilagor 
	  
9.1. Informationsbrev 
	  
Hej! 
Våra namn är Silje Jangtorp och Maja Kind och vi studerar sista terminen på det 
beteendevetenskapliga programmet med inriktning sociologisk socialpsykologi. 
Vi skriver just nu vår C-uppsats där syftet är att undersöka föräldrars upplevelse och 
förståelse av sitt/sina barns utveckling. Anledningen till att vi vill undersöka detta är för att vi 
anser att det saknas forskning utifrån föräldrars perspektiv när det kommer till barns 
utveckling. Vi vill därför träffa er och prata i cirka 40 minuter om just era förståelser och 
upplevelser. Samtalen kommer att ske individuellt.  
	  
Det finns vissa forskningsetiska principer som vi förhåller oss till och som vi vill göra er 
medvetna om. När vi samlar in uppgifter från er kommer vi enbart att använda dessa till vår 
studie samt kommer alla personuppgifter att sparas oåtkomligt för obehöriga personer. Alla 
uppgifter som kan relateras till enskilda personer kommer att anonymiseras. Vidare kommer 
vi enbart att använda denna studie i utbildningssyfte. Slutligen är det ni själva som fullt ut 
bestämmer om ni vill delta i studien och kan när som helst under studiens gång välja att 
avbryta deltagandet.  
	  
Genom ert deltagande i studien samtycker ni till att vi får använda relevanta uppgifter och 
information till denna studie. Om ni har några frågor eller vill ta del av den färdigställda 
uppsatsen är ni välkomna att kontakta oss. 
	  
Underskrift   
	  

________________________ 
 
Kontaktuppgifter: 
Silje Jangtorp sjp16001@student.mdh.se  
Maja Kind mkd16001@student.mdh.se  
 
Ansvarig handledare: 
Magdalena Vieira  
magdalena.vieira@mdh.se 
Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens Högskola. 

 

Tack för din medverkan! 
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9.2. Samtalsguide 
	  
Presentation av oss själva och vår studie: 

• Presentera studien 
• Vilka vi är 
• Vad vi gör  
• Intresse med koppling till studien 

Bakgrund: 
• Planering av att skaffa barn 
• Förväntningar av att skaffa barn  
• Ställ frågor som är riktade mot tiden innan föräldern skaffade barn. 

Barns behov: 
• Hur har de bemött barns behov? (både fysisk och psykisk) 
• Hur upplever föräldrarna att de har påverkats av barnens behov? 

Barns utveckling: 
• Social utveckling, inte fysisk.  
• Hur ser föräldern på utvecklingen? 
• Hur definierar föräldern utveckling, vad innebär utveckling för dem? 

Föräldrars utveckling i förhållande till barnet: 
• Har förälderns påverkats och formats från det att den fick barn? 
• Hur definierar de en förälder-barnrelation? 

Föräldrars identitet: 
• Förälder som identitet  
• Andra identiteter? Upplever föräldern sig som enbart förälder eller har den andra 

identiteter? 
• Hur är föräldern när de är med andra människor än sina barn? 

Andra identiteter: 
• Ställ frågor om vad andra föräldrar tror eller tycker 
• Ställ frågor om vad andra människor med annan etnicitet, sexualitet osv tycker och 

tänker. 
Interaktion: 

• Hur har föräldrarna bemött sina barn hur har barnen bemött föräldrarna 
• Hur har andra människor bemött föräldrarna i dessa situationer? 
• Medvetandet som handling. 

Indirekta frågor: 
• Prata om andra människor 

 
Avslutande reflekterande fråga: 
När vi letat information om föräldraskap på nätet så har vi uppmärksammat att föräldrar 
anpassar sig och gör uppoffringar utifrån sina barns behov. Meningsinnehållet bakom 
identiteten föräldraskap är format utifrån samhällets kulturella normer vilket kan orsaka att 
individen bakom identiteten förälder på sätt och vis åsidosätts. Den information som framhävs 
om föräldraskap är hur individer kan bli bättre föräldrar för sina barn samt hur föräldrar ska 
hantera barn med problematik. Detta indikerar på att det jämt är barnet som sätts i fokus i en 
föräldra-barn relation där samhället mer eller mindre bortser från det faktum att föräldrar kan 
vara mer än bara en förälder. Hur ställer du dig i förhållande till detta? 
	  


