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MÖTA SITT BARN I MÖTET MED SITT BARN 
 

Hur föräldrar upplever och tänker kring samvaron med sitt barn 
  

 
Elisabeth Svanfeldt 

 
Psykiska ohälsan bland barn ökar, vilket föranledde regeringen att ge 
Folkhälsoinstitutet uppdraget att inventera behovet av föräldrastöd. 
Goda familjerelationer är hälsofrämjande och föräldrars förmåga till 
att förmedla emotionell värme och tydlig gränssättning blev 
prioriteringsområden. Syftet med denna studie var att deskriptivt 
återge föräldrars tankar och upplevelser kring samvaron med sitt/sina 
barn.  Halvstrukturerade intervjuer med 6 mödrar och en fader, med 
varierande bakgrund, genomfördes. Innehållet analyserades enligt s.k. 
induktiv tematisk analys. Av materialet framkom teman som antyder 
att föräldrarnas utmaning handlar om att hitta balansen i 
föräldraskapets olika delar.  Vad som i samspelet föräldrar och barn 
slutligen blir hälsofrämjande är ett perspektiv som kan vara svårt att 
se. Gemenskap, närhet och närvaro anses viktigast att prioritera. Bästa 
tiden med sitt barn kännetecknades av sådana stunder där samvaron är 
kravlös och på barnets nivå.  Medvetenhet om perspektivskifte, egna 
orken, val av fokus samt tid påverkar kvaliteten av mötet och hela 
samvaron.  Resultaten kan bidra med förståelse till föräldrar genom att 
fenomenet tiden med barn och föräldraskap belyses utifrån olika 
perspektiv.  
 
 

Alla barn har rätt till att få växa upp i en familjemiljö som kännetecknas av lycka, kärlek och 
förståelse. Förenta Nationernas Konvention om Barnets Rättigheter (1989), påpekar vikten av 
familjens betydelse för barnets utveckling. Där framgår också att familjen bör få den hjälp 
som behövs för att kunna skapa en familjemiljö som främjar en positiv utveckling för barnet.  
 
Den psykiska hälsan hos barn och ungdomar har försämrats under de senaste två decennierna. 
Både från pågående forskning, från media och från personal inom barnpsykiatri och skola 
kommer signaler om att barn mår allt sämre rent psykiskt (Andersson, Hagekull & Bremberg, 
2002). På uppdrag av regeringskansliet sammanställdes en delrapport om föräldrastöd i 
Sverige år 2002 (Andersson, et al., 2002). Syftet med studien var att inventera och beskriva 
olika typer av föräldrastöd som förekommer i Sverige för föräldrar och barn i åldrarna 1,5-18 
år. Kartläggningen visar främst primärpreventiva åtgärder vars syfte är att främja barns 
psykiska hälsa, dvs. insatser som görs innan ett problem har uppstått. Inventeringen visade på 
att Sverige har ett omfattande föräldrastödsarbete och att det mesta av detta arbete sker lokalt. 
Vidare visade studien att det är viktigt dels med tidiga insatser och dels att insatserna följer 
föräldrar och barn under hela uppväxttiden (SOU 1997:6). Mödra- och barnavårdscentralen, 
vars syfte är att öka föräldrarnas förmåga att ge både värme och ramar till sina barn (Prop. 
2007/08:110) anses viktig att behålla. De intar en särställning i samhället tack vare sin 
möjlighet att på ett naturligt sätt träffa alla föräldrar och barn.  Det påpekas dock ett behov av 
vidareutveckling av verksamheterna (SOU 1997: 119). Utveckling föreslås främst inom 
insatser som syftar till trygg anknytning och ett bra samspel mellan föräldrar och barn (SOU 
1998:31). Dessutom visar sammanställningen på en påtalad brist, sen 1970-talet, att utveckla 
generella stödinsatser för de äldre barnen (Andersson, et al., 2002). 
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Denna utredning har lett till en proposition om en förnyad folkhälsopolitik (Prop. 
2007/08:110) där fastslås att kommuner och landsting bör förbättra och utveckla sina metoder 
och verktyg.  Propositionen beskriver att barnens relation till sina föräldrar är den mest 
centrala aspekten av deras uppväxtvillkor och en viktig faktor för att öka möjligheterna till en 
god hälsa hela livet. Den påpekar också svårigheten att som förstagångsförälder kunna 
föreställa sig förändringen beträffande ansvar, engagemang, krav på parrelationen, och mindre 
egen tid som ett föräldraskap innebär. Vidare framkommer att för att föräldrar ska kunna 
skapa en harmonisk och trygg uppväxtmiljö för sina barn, behöver föräldrar få känna sig 
trygga och bli bekräftade under tiden som de växer in i sin roll som förälder. Ett behov av 
kunskap, stöd och goda förebilder föreligger (Prop. 2007/08:110). Ett generellt och frivilligt 
föräldrastöd upp till att barnet fyller 18 år föreslås. Föräldrastödet ska ta utgångspunkt i den 
hälsofrämjande och salutogenetiska forskningen, vilken tar hänsyn till helheten och 
föräldrarnas positiva egenskaper för att främja relationen mellan barn och föräldrar. Det ska 
utgå från barnperspektivet och främja föräldrars möjlighet att ”möta barnets behov, lyssna på 
barnet och göra barnet delaktigt i beslut som det berörs av” (kap 7.3.3). Enligt SOU (2008) 
definieras föräldrastöd som ”En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, 
emotionella, kognitiva och sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk. ” 
 
Statens folkhälsoinstitutet (FHI) har fått uppdraget att genomföra en behovsanalys av vilket 
stöd som efterfrågas samt arrangera en nationell konferens under vilken förslaget på en 
nationell strategi för föräldrastöd ska presenteras. En av deras viktigaste slutsats är att landet 
bör inrikta sig på att främja föräldrars förmåga att ge barnen både emotionell värme och tydlig 
gränssättning. Levnadsförhållandena har ändrats vilket gör det svårt att bara kopiera egna 
erfarenheter från egna föräldrar. Knappt hälften av alla barn är första barn vilket innebär att 
för dessa barn finns ingen tidigare erfarenhet hos föräldrarna. Därför menar FHI att genom att 
utveckla ett nationellt föräldrastöd vars uppgift är att stötta föräldrarna för att hitta sitt sätt att 
ge värme och att sätta lämpliga ramar, kan fler barn få det bättre (Bremberg, 2004).  
 
I januari 2009 kom Socialdepartementets föräldrastödsutredning fram med konkreta förslag 
till åtgärder för olika åldrar, vilka bygger på utredningar SOU 2008:131. Där fastslås följande  
nationella delmål för att främja barns ohälsa: 1) Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan 
aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar. 2) Ökat antal hälsofrämjande arenor och 
mötesplatser för föräldrar. 3) Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande 
och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram.  
 
Antonovskys (1979) utvecklade en salutogenetisk teori om hälsa, genom att undersöka vilka 
faktorer som främjar hälsa.  Tidigare studier såg på hälsa/ohälsa ur ett dikotomt perspektiv. 
Antingen var man frisk eller sjuk. I det salutogenetiska perspektivet, tänker man sig hälsa som 
ett kontinuum mellan polerna hälsa och ohälsa. Alla människor befinner sig på detta 
kontinuum. Antonowski kom att intressera sig för vilka faktorer som påverkar, att individer 
rör sig mot hälsopolen. En studie med en grupp kvinnor som suttit i koncentrationsläger och 
som upplevde sig ha en psykiskt god hälsa, gjorde honom nyfiken. Vad var det som gjorde att 
de klarade sig trots dessa extremt starka psykiska påfrestningar? Han undersökte vilka 
egenskaper, eller som han kom att kalla dem ”generella motståndsresurser” som var 
gemensamma för dessa kvinnor.  Resultatet av denna studie blev att han skapade begreppet 
KASAM.  Det gemensamma för dessa kvinnor, fann han var att de alla hade en hög känsla av 
sammanhang, dvs. ett starkt KASAM (1991).  Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 
huvudingredienserna för detta tillstånd och är alla representerade i begreppet KASAM. Med 
begriplighet menade han graden av förståelse av sig själv i ett större sammanhang. Det 
handlar om både inre och yttre stimuli. Han menade att en person med hög känsla av 
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begriplighet kommer att uppleva framtiden och det som händer som någorlunda förutsägbart. 
De har en attityd till att det kommer att ordna sig eller åtminstone kunna förklaras. De ser det 
som händer mer sammanhängande, strukturerat och tydligt. Personer med låg känsla av 
begriplighet kommer istället att betrakta det som händer med negativa glasögon och kallar det 
kaotiskt, slumpartat eller oförklarligt. Nästa begrepp, hanterbarhet, handlar om i vilken 
utsträckning individen upplever sig ha tillgång till olika resurser som underlättar hanteringen 
av ställda krav och förväntningar på en. En hög känsla av hanterbarhet innebär att individen är 
mer möjlighetsorienterad och ser lösningar snarare än problemen. Medan en låg känsla av 
hanterbarhet innebär att individen vid pressade situationer kan känna stress och frustration 
eller till och med panik och ångest och blir då mer handlingsförlamad än kreativ. Slutligen 
innebär meningsfullhet, i vilken utsträckning individen upplever det värt att satsa energi och 
engagemang i de krav och påfrestningar livet bjuder på. Eller hur stark motivation och 
delaktighet individen upplever inför olika livssituationer (Antonovsky 1991). Antonovsky 
menar vidare att det är framförallt under uppväxtåren som styrkan på ens KASAM skapas. 
Beroende på erfarenheterna från hur individen tidigare lyckats möta olika motgångar och krav 
byggs grunden eller scheman till förutsättningarna för framtida möjligheter (Antonovsky 
1991).   
 
Barnperspektivet 
Barnperspektiv respektive barn perspektiv är relativt nya begrepp som har vuxit fram ur den 
nya barnsynen, där barnet inte längre ses som passiva objekt, utan som självständiga, 
kompetenta, sociala och handlande subjekt (Löfdahl, 2004).  Barndomen ges egen status och 
ses inte enbart som en övergångsperiod. Begreppen är mångtydiga och det finns många olika 
definitioner på skillnaden mellan barnperspektiv och barnets perspektiv.  Arnér och Tellgren 
(2006) menar att barnperspektiv främst handlar om hur vuxna ser på barns situation, att den 
vuxne ser barnet och har barnet i åtanke vid sina handlingar.  Till skillnad mot barns 
perspektiv som handlar om att se saker och ting ur barns synvinkel, det vill säga med barns 
ögon (Arnér & Tellgren, 2006). Förutsättningarna för att göra perspektivbyte och möta barnet 
i deras livsvärld kräver närvaro, närhet, sensitivitet, respekt och inte minst tid (Johansson, 
2003).  
 
Centrala aspekter av barns utveckling  
Barn utvecklas i nära interaktion med den fysiska och psykiska miljön. Föräldrarnas 
förhållningssätt till barnen blir därmed betydelsefull (Bremberg, 2005). Barns beteenden är 
adaptiva varför närmiljön ofta präglar deras karaktärsdrag. Bremberg menar att detta är också 
en av utgångspunkterna för prevention. Faktorer i miljön som för förskolebarn är av betydelse 
för hälsan är: levnadsvillkor, familj, förskola och fritid. Han anser dessutom att genom att öka 
tillgången till skyddsfaktorer nås framgångsvägen snabbare jämfört mot att påverka 
riskfaktorerna.    

Precis som vid allt mellanmänskligt samspel finns alltid en mängd bakomliggande 
föreställningar eller valda sanningar och andra specifika faktorer som påverkar resultatet av 
närvaron. Föräldrar och barn situationen har därför sina egna villkor.  Föräldrarnas värld 
präglas av olika scheman som hämtats från exempelvis uppväxten, relationen till sina egna 
föräldrar, till sig själva som förälder eller till sin partner. Det handlar om dels den verkliga 
och objektifierbara yttervärlden, dels den subjektiva och mentalt representerade världen.  
Samtliga scheman är omedvetna men finns där och påverkar förälderns tankar, beslut och 
beteende (Stern 1995). Att hantera barns normala utvecklingsperioder som kännetecknas av 
förändring, mognad och utveckling kräver en hel del av föräldern. Relationerna och samspelet 
ändras ständigt och Stern (1995) går så långt att han till och med definierar föräldrar och 
småbarn som en patientgrupp. Han kom, genom sina behandlingar av relationsproblem mellan 
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barn och modern, fram till att de flesta mödrar tenderar att tänka, känna och handla på 
liknande sätt. Han sammanfattade detta i begreppet moderskapskonstellationen och menade 
att det underlättar i många sammanhang om man tar hänsyn till villkoren som kännetecknar 
detta fenomen.  Moderskapskonstellationen, menar han, är uppbyggd kring 3 relationer: som 
har att göra med dåtid, nutid och framtid. Den organiserande axeln skapas av moderns relation 
till sin mor, moderns relation till sig själv som mamma samt moderns relation till barnet. 
Kring denna axel aktiveras 4 teman som styr moderns upplevelser, känslor och handlingar. 

1. Ansvaret för barnets överlevnad. 
2. Att våga låta sig engageras – att bli absorberad och förälskad så barnet har 

någon att knyta an till 
3. Att ge barnet och sig själv ett psykiskt och fysiskt utrymme.  
4. Att utveckla ett psykologiskt föräldraskap och acceptera förändringen att 

vara förälder och inte någons barn.  
 
Stern (1995) skiljer mellan beteenden, relation och representation när han beskriver samspelet 
inom dyaden, mor och barn alternativt triaden, mor, far och barn. Beteendet är det samspel 
som går att iaktta, höra och uppleva av utomstående. En relation är både beteendet här och nu 
samt minnet av tidigare samspel. Relationen präglas alltså av hur individen tolkat respektive 
uppfattat samspelet, det vill säga genom vilka ”glasögon” individen väljer att se på 
situationen. Representation innebär i sin tur båda parternas infallsvinkel eller valda sanning av 
upplevelsen, dvs. föräldrarnas och barnets subjektiva upplevelser av relationen och dess 
samspel. Till detta, påverkar dessutom ett stödsystem individens tänkande och agerande. 
Detta stödsystem kan bestå av faktorer som värderingar, sociala normer och förväntningar. 
Enligt Stern är stödsystemet den faktor som har den största effekten på förälderns 
representationer och slutgiltiga beteende mot barnet. Föräldrarnas egna upplevelser eller valda 
sanning om sig själv som förälder och sig själv som person menar han är den faktor som 
påverkar barnet mest.  
 
Alla dessa element; beteendet, relationen, representationen, och stödsystemet är alltid 
närvarande och dynamiskt och ömsesidigt beroende av varandra (Stern 1995).  Han menar 
vidare att detta innebär att fenomenet är som en kedjereaktion: förändras ett element i kedjan 
får det konsekvenser på alla andra element och hela systemet påverkas. Det betyder att om en 
förälder exempelvis lyckas skifta en negativ sanning om sig själva som en dålig förälder till 
en positiv sanning om sig själv som en bra förälder, kommer hela samspelet mot barnet att 
ändras och barnets upplevelse att ändras.   
 
Andra studier visar att mänskliga kontakter (human companions) främjar både tillväxt av 
intelligens, och barnets känslomässiga hälsa (Trevarthen, 2004). Att vara mild, lekfull och 
glad vid interaktionen med barn ökar möjligheterna att skapa en nära och kärleksfull relation 
med nyfödda (Murray & Andrews, 2000). Vidare visar en annan studie att skratt och glädje 
till följd av ett positivt tillstånd hos de som leker är bra för kognitiva funktioner i hjärnan och 
för vänskapen mellan dem det berör. Det främjar utvecklingen av både socialt samarbete och 
lärandet (Panksepp & Burgdorf , 2003). 
 
Inom alla kulturer skapas ofta en mild och glad interaktion mellan barn och föräldrar rent 
intuitivt tack vare att båda omedvetet läser av varandras koder. Parternas känslomässiga 
uttryck är anpassade till att både bekräfta och ömsesidigt förstå varandra (Papousek, 1996). 
Bebisar kommunicerar med omgivningen dels för att få hjälp att tillfredssälla sitt 
välbefinnande rent fysiskt och dels för att de är motiverade att lära sig nya saker (Schore, 
1994). Genom att skapa en kärleksfull, varm och positiv kommunikation med barnet, 
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aktiveras hälsosamma tillstånd i hjärnstammen samt i den högra delen av limbiska cortex.  
Detta har i sin tur visat sig främja barnets förmåga till motivation och ökat självförtroende. 
samt vara de viktigaste komponenterna för att reglera tillstånd som självkännedom och 
sympatisk kommunikation hos barn (Trevarthen, 2001b). Detta visar på hur viktig trygg 
anknytning är under de första spädbarnsåren samt att denna kunskap samtidigt kan fungera 
som en nyckel vid behandling av barn som behöver hjälp att återställa ett osunt psykosocialt 
liv (Trevarthen, 2004). 
 
Bowlby (1994) hävdade genom sina anknytningsteorier att spädbarns anknytning utvecklas i 3 
stadier:  
1) Odiskriminerande anknytningsbeteende – Här knyter barnet inte an till någon speciell 
vuxen. Nyfödda barn som gråter, ljudar eller ler, väcker uppmärksamhet hos de flesta vuxna 
inte bara till någon speciell.  
2) Diskriminerande anknytningsbeteende - Runt 3 månaders ålder börjar barn rikta sitt 
anknytningsbeteende mer mot återkommande omhändertagare och inte lika tydligt längre till 
främlingar.  
3) Specifikt anknytningsbeteende - När barnet kommer till 7-8 månaders ålder utvecklar de en 
meningsfull anknytning till speciella vårdnadshavare.  Vårdnadshavarna blir tryggheten och 
en säker grund för barnet att komma till. Dessutom blir nu denna person och trygghet, allt 
viktigare genom att de också bidrar till barnets upptäckande och undersökande av miljön.   
 
Perris (1996) menar att den biologiska modern är den som i de flesta fall utgör 
huvudanknytningspersonen för barnet, men det kan även handla om en person som fungerar 
”som en mor”. Förutsättningar som bygger en trygg bas menar han är lyhördhet, tillgänglighet 
och omsorg.  
 
Bremberg  (2005) lyfter också fram vikten av värme och ramar i föräldrars förhållningssätt till 
barnen.  Med värme menar han förmågan att möta barnets signaler, både förälderns känslighet 
att förstå vad barnet vill och ens feedback tillbaka. Med ramar menar han vikten av att 
föräldern förmedlar tydligt dennes egen uppfattning om vad som är önskvärt. 
 
Föräldrastilar är en annan faktor av betydelse för barns utveckling. Baumrind (1966) menar 
att det finns tre olika föräldrastilar, den auktoritära, den auktoritativa och den tillåtande. 
Auktoritär föräldrastil innebär att föräldrarna kräver lydnad och respekt. Uppsatta regler ska 
villkorslöst följas annars bestraffas barnet.  Makt går före diskussion om vad som är rätt och 
fel. Denna föräldrastil menar Baumrind kan leda till osäkra, tillbakadragna och oroliga barn 
med låg självkänsla.  
Auktoritativ föräldrastil innebär att föräldrarna är mer lyhörda mot sitt barn. De är 
konsekventa men samtidigt lyhörda för barnets åsikter. Här finns regler att följa och 
diskussion går före makt. Föräldern tar sig tid att förklara varför regler bör följas. Barnet ges 
större frihet att uttrycka sina känslor och det ger dem en större säkerhet mot andra människor 
och en hög självkänsla.   
Tillåtande föräldrastil innebär slutligen att föräldrarna har få regler och krav på barnet.  
Föräldrarna ger efter för barnets önskningar och låter dem bestämma över sig själva utan att 
föräldrarna ingriper. Föräldrarna är ofta osäkra och barnet får i föräldern ingen modell att 
följa. Kan leda till att barn blir mer impulsiva, osjälvständiga och får en låg självkänsla.  
Den auktoritativ föräldrastil är enligt Baumrind (1967) den mest främjande stilen för psykiskt 
välbefinnande och för att ge barn en hög självkänsla. 
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Även Vygotsky (1962) hävdade att hur föräldrar förhåller sig till sina barns utveckling är av 
stor vikt och lägger grunden till det framtida samspelet med barnet. Han menar att genom att 
tala eller fungera på en nivå som ligger något högre än där barnet själv befinner sig i sin 
kunskapsnivå motiveras barnet till att spänna bågen lite extra och på så sätt få en skjuts framåt 
i sin utveckling. Detta kallar han zon av proximal utveckling  (Zone of proximal 
development). 
 
Föräldrars syn på barns utveckling, fostran, föräldrarollen samt deras allmänna uppfattning 
om barn, påverkar deras tolkningar av barnets beteende och styr till stora delar hur de sen 
uppfostrar och är, i samvaron med barnet, Evenshaug och Hallen (2001). De menar vidare att 
det finns ett samband mellan föräldrars syn på barns motivation, inlärning och utveckling och 
deras uppfostrans beteende. Barn som betraktas som spontana och nyfikna av sina föräldrar 
stimuleras med frågor som sporrar dem till exempelvis självständigt tänkande. Barn som å 
andra sidan betraktas som passiva bemöts mer med direktiv och förmaningar, vilket inte 
främjar deras kognitiva sidor på samma sätt. Barnens uppfattning formas och tolkas utifrån 
det föräldrarna gör, Evenshaug och Hallen (2001).  De menar att det handlar om en ömsesidig 
påverkan för hur utvecklingen av samspelet blir. Egen reflektion och erfarenhet, råd från 
experter och andra, nämn som faktorer som kan vara till hjälp för att ändra icke främjande 
beteenden eller tankar hos föräldern.  
 
Livssituationen, samhällsutvecklingen och normerna har förändrats och många föräldrar 
tillbringar färre antal timmar med sina barn än tidigare. De flesta barn tillbringar en stor del av 
dagen på förskolan redan från 1-1,5 års ålder. På samma gång får individualismen allt större 
fäste i samhället och kraven på föräldrars engagemang ökar. Att vara småbarnsförälder idag 
kräver mycket av föräldrarna på olika plan. Förutom föräldraskapet , försöker många leva upp 
till en vision om att även vara en god partner, ha en egen vältrimmad kropp och kanske odla 
något eget intresse. Hemmet ska gärna vara både personligt, nyrenoverat och rent samtidigt 
som de flesta dessutom har ett jobb att sköta. Många föräldrar menar på att det är svårt att få 
tiden att räcka till och det är inte konstigt för hur kan den här ekvationen gå ihop?  
 
Det finns mycket forskat inom områden som handlar om barns utveckling, föräldrastilar, 
anknytning mm. Likaså håller världen och Sverige, tack vare FN:s konvention om barnets 
rättigheter, på att utforma ett nytt paradigm som innebär att man ska ta hänsyn till barnets 
perspektiv och barnets bästa i alla sammanhang där barn är inblandade (Sommer 2008). 
Föräldraskapet är då inget undantag. Vad innebär egentligen allt detta i sin helhet för 
föräldern och vilken kravprofil krävs egentligen för att klara av att vara en bra förälder idag? 
Vilka beteenden främjar barns hälsa och vilka gör det inte? Resultaten i denna studie ger inga 
definitiva svar på dessa frågor men däremot speglar det några familjers perspektiv och tankar 
runt detta. 
 
Detta gjorde mig intresserad av att undersöka hur småbarnsföräldrar själva upplever sin 
situation och tiden med sitt/ sina barn. Var har de sitt fokus? Hur ser föräldrar själva på tiden 
de tillbringar med sitt/sina barn samt deras egen möjlighet till inverkan på barnets positiva 
utveckling? Syftet med studien var att genom en kvalitativ studie deskriptivt återge föräldrars 
tankar och upplevelser kring mötet med sitt/sina barn i allmänhet och utifrån olika kontexter i 
synnerhet. Förhoppningarna är att denna studie ska öka vår kunskap om hur föräldrar själva 
ser på samvaron med sitt barn för att på så sätt bidra med viktig information för fortsatt arbete 
mot den psykiska ohälsan.  
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Metod 
 

För att öka förståelsen och kunna exemplifiera och beskriva hur några föräldrar i dagens 
Sverige upplever sin situation och det dagliga mötet med sina barn, valdes en kvalitativ metod 
(Langemar, 2008). Min utgångspunkt var att studera och beskriva tankar och upplevelser hos 
några småbarnsfamiljer.  
 
Undersökningsdeltagare  
Genom ett sk. bekvämlighetsurval, kontaktades personer från familjer med varierande 
förutsättningar. De arbetade som tjänstemän och en studerade parallellt med arbetet. Sju 
personer intervjuades och tabellen nedan visar fakta om intervjupersonerna. 
 
Pers Kön Ålder Antal 

barn 
Ålder  
barn 

Civil 
stånd 

Ålder 
resp 

Arbetstid Ålder som 
först  
föderska 
K/ M 

Ort 

 1 K 41 3 7mån, 
3, 8 år 

Gift 46 Mamma 
ledig 

33/ 39 Stockholm 

2 K  40 2 6,8 år Gift 42 100% 32/ 34 Stockholm 
3 K 40 2 7 ån, 

2 år 
Gift 43 Mamma 

ledig 
38/ 41 Stockholm  

4 K 35 2 3, 6 år Gift 38 60% 29/ 32 Stockholm 
5 K 44 1 

adop 
2 år 
 

Ensam 
stående 

 Mamma 
ledig 

  Gotland 

6 M  32 2 2, 4 år Gift 30 45% 26/ 30 Gotland 
7 K 46 2 4, 6 år Gift 56 60 % 40/ 50 Gotland 
 
Genomsnittsåldern bland intervjupersoner var som förstföderska 33 år. Kvinnan med 
adopterat barn var 42 år när hon fick sitt barn. Genomsnittsåldern för männen när de fick 
första barnet var 37,7 år. Mannen till intervjuperson 7 hade dock barn i ett tidigare förhållande 
men jag har beräknat snittåldern utifrån hans ålder vid nuvarande äktenskaps första barn.  

Enligt statistiska centralbyrån (2007) var genomsnittsåldern 2006 för förstföderskor 29,0 år. 
Stockholms län hade den högsta medelåldern bland nyblivna föräldrar på 30,4 år för 
kvinnorna och 32,7 år för männen. I Gotlands län var genomsnittsåldern något lägre än 
landets genomsnitt och låg på 28,9 år för kvinnorna och 31,6 år för männen (SCB, 2007).  
Urvalet i föreliggande studie hade en något högre genomsnitts ålder som förstföderskor och 
även männen är i genomsnitt äldre än i övriga riket. Hade jag räknat annorlunda för mannen 
med barn i tidigare äktenskap hade genomsnittsåldern hamnat exakt på rikets genomsnitt.  

För intervjupersonernas partner varierar ålderspannet mellan 30-56 år och samtliga utom en 
jobbade heltid.  Mannen till intervjuperson 4 jobbade cirka sju timmar per dag och frun till 
intervjuperson 6, jobbade 100%. Ensamstående mamman som adopterat en dotter är sambo 
med en äldre närstående. Dottern har ett fysiskt handikapp sen födseln. Den enda pappan som 
är intervjuad kommer från USA och mannen till intervjuperson 2 kommer från Australien. 
Maken till intervjuperson 7 var med till viss del i intervjun.  

Datainsamling  
De här sju personerna intervjuades i hemmet respektive på lokal och intervjuerna spelades in 
med diktafon. Intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter. En halvstrukturerad 
intervjumetod har tillämpats med så öppna forskningsfrågor som möjligt enligt en 
semistrukturerad intervjuguide. Exempel på frågor var: Jag är alltså intresserad av hur du 
tänker kring och hur du upplever den tid du är tillsammans med ditt/ dina barn. Har du 
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funderat någon gång kring detta? Om du tänker på några bra stunder tillsammans vad tänker 
du på då? Vad upplever du som kvalitet i samvaron med ditt barn? Intervjuguiden användes 
som ett stöd för att jag lättare skulle hålla mig till ämnet att undersöka fenomenet 
”upplevelsen av tiden tillsammans med barnet”.  Dessutom fungerade konstruerandet av 
intervjuguiden som hjälp för mig att fundera igenom mitt förhållningssätt till både val av 
frågor, ordningsföljden samt eventuella bias. I transkriberingsprocessen skrevs deltagarnas 
berättelser ner i fortlöpande text. Dessa utskrifter ligger nära deltagarnas exakta uttalanden 
men viss redigering från talspråk till skrivspråk har genomförts (Langemar, 2008). 
 
Etikiska frågor 
Intervjupersonerna informerades i förväg om undersökningens syfte, form och att intervjun 
skulle spelas in. Medgivande till detta gavs. Dessutom angavs möjligheten att inte svara på en 
fråga eller avbryta intervjun om så önskades. Materialet behandlades konfidentiellt 
beträffande personuppgifter och andra känsliga uppgifter och deltagarna fick läsa igenom 
texten och komma med synpunkter, innan analysarbetet påbörjades.   
 
Analysmetod 
Eftersom studien var kvalitativ och intervjuer har används vid empiriinsamlingen var det 
lämpligt att tillämpa en induktiv tematisk analys. Syftet har varit att försöka förstå deltagarnas 
mening med sina uttalanden i relation till deras helhet samt i relation till hela materialet. Min 
uppfattning om vilka uttalanden som var meningsfulla växte fram under processen, tack vare 
denna växelverkan mellan delarna och helheten (Langemar, 2008).  
 
Sammanställningen av intervjuerna skedde i flera steg. Först läste jag igenom materialet för 
att få en känsla för materialet och dess innehåll. Det ledde till att jag fann ett antal teman – 
underkategorier. Därefter sorterade jag in all text under dessa teman. Underkategorierna har 
utvecklats och ändrats under processens gång liksom sorteringen av texten. Slutligen ledde 
detta struktureringsarbete till att materialet kunde delas upp i följande huvudområden:   

• Associerad och distanserad samvaro  
• Att välja innehåll eller att bara vara 
• Mötets olika ansikten 
• Föräldraskapets val och möjligheter   
• Faktorer som försvårar respektive underlättar  

 
 

Resultat 
 
Sammanställningen av intervjusvaren visade på hur ett antal föräldrar tänkte och resonerade 
kring den tid de tillbringade tillsammans med sitt/sina barn.  Den gav en inblick i hur 
familjetiden tillbringades och exempel på olika fokus hos föräldrarna på tiden de tillbringade 
med barnen. Även framkom exempel på svårigheter likväl som möjligheter att få till 
meningsfull tid med barnen och hur föräldrarna hanterade detta. Eftersom intervjupersonerna 
valdes i syfte att spegla olika typer av familjekonstellationer, olika bakgrund och olika synsätt 
framkom ett brett spektrum av tankar och upplevelser kring den tid föräldrarna tillbringade 
med sitt/sina barn. 
 
Associerad eller distanserad samvaro   
Tiden med sitt/sina barn beskrivs som två olika tider. Det handlar om tiden då föräldrarna 
försöker ha barnfokus och se samvaron utifrån barnets perspektiv. Här är föräldern delaktig i 
leken eller fantasin på barnets villkor. Föräldern har här en associerad samvaro med barnet då 
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de försöker via alla sina sinnen att fånga barnets uppmärksamhet och möta barnet i dens 
tankar, ord och önskningar. Den andra tiden handlar om då barnet är mera med i olika 
aktiviteter som måste göras, ur den vuxnes perspektiv. Då barnet är bredvid. Föräldern har 
under dessa stunder huvudfokus mer på det som ska uträttas och mötet med barnet blir här en 
mer distanserad samvaro.  
 

Barnet i fokus  
Under den tiden där barnet är i fokus försöker föräldrarna anta barnets perspektiv. De försöker 
tolka och leva sig in i barnens tankar, ord och upplevelser för att möta dem på deras nivå. De 
försöker stänga av eller distanserar sig från egna känslor och behov. Allt för att ge barnet full 
uppmärksamhet och fokus. De försöker, genom att titta och lyssna på barnet att tolka och 
förstå barnets signaler och vilja. Detta beskrivs som en känsla av hög närvaro där 
interaktionen mellan dem är i fokus. Barnets vilja får styra och föräldern följer barnet i dens 
sinnestillstånd och närvaro.   
 

 Att följa med henne i hennes nyfikenhet och vara närvarande där hon är och kunna 
lämna min känsla av att detta inte är så roligt för tjugonde gången.  

 
Den tiden låter jag sonen få bestämma hur den blir. Har jag tänkt att vi ska gå till parken 
men han vill vara kvar och bara kasta pinnar på ängen ja då är vi kvar och kastar pinnar. 

 
Att vara föräldraledig kan också uppfattas som en avlönad och fantastisk möjlighet att få vara 
med sitt barn. Då föräldern ser som sitt uppdrag att just vara med barnet. Tiden med 
barnfokus tycks då vara lättare att prioritera och viss känslomässig kluvenhet kan uppstå om 
för mycket fokus flyttas från barnet.  
 

Den här känslan av att det är som ett jobb, jag blir avlönad för att vara med henne och så 
kan man faktiskt se det. /…/ Då kan jag känna att det kanske är bättre att göra det där 
med datorn när hon sover och jag kanske ska vara med henne nu. 

 
Stunder av glädje  

De bästa stunderna med sitt/sina barn visar sig vara just dessa stunder när föräldrarna tar sig 
tid att umgås på barnens villkor. När de lägger allt annat åt sidan och är hundraprocentigt 
närvarande.  Dessa stunder är sällan planerade och kännetecknas av kravlös närvaro. De 
beskrivs som stunder av glädje och stunder som innehåller skratt, fysisk närhet och värme. 
Alla trivs i varandras närhet oavsett aktivitet. Det tycks handla om stunder då föräldrarna får 
uppleva barnets energi och då de får en stund av insikt i hur barnet tänker. Den fina 
interaktionen kan visa sig i form av en blick, en handling eller en känsla som speglar att de är 
på samma nivå. Det kan handla om ett kort liten ögonblick eller pågå en längre tid.  
 

Det kan vara små stunder när vi borstar tänderna, lagar mat eller går ner för att väcka 
pappa på morgonen. När alla är på bra humör och vi verkligen når varandra på samma 
nivå, det kan vara en blick eller en känsla eller vad som vi känner.  

 
 Barnet bredvid  
Den andra tiden handlar om när de vuxna måste sköta olika vardagliga sysselsättningar, som 
matlagning, städning, handling, läkarbesök etc. Den här tiden kännetecknas av en mer 
ambivalent upplevelse. Dels framkommer det funderingar om att mycket av tiden går åt just 
till dessa vardagliga aktiviteter och då kan det finnas en känsla av att barnet blir lite för 
mycket åsidosatt och tillfällen till riktiga möten med sitt barn blir för få. Dels förekommer det 
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en vilja av att skapa bra möten med barnen även i dessa sammanhang. Det beskrivs som att 
förälderns fokus framförallt är på aktiviteten eller resultatet av det som ska utföras men att 
den skulle kunna vara mer hos barnet. Bra möten beskrivs under dessa stunder som någon 
form av kommunikation med barnet där barnet genom lek bjuds in i vardagssysslorna eller att 
barnen får fria händer att parallellt med föräldern själva lösa en vardagssyssla. Resultatet blir 
kanske inte som föräldern hade tänkt sig men upplevelsen är att barnet mår bra av att få vara 
delaktig.  
 

Likaså när barnen är med och lagar mat eller tvättar så har jag fokus mer på resultatet än 
på dem. /…/ eller när vi städar ihop så vill jag att det ändå ska bli rent. Här är jag inte 
lika närvarande mot dem som under leken. Jag skulle kunna fokusera lite annorlunda 
även under den tiden, kanske.  

 
Denna tid kan också handla om ett naturligt förhållningssätt till att vissa saker måste blir 
gjorda och att barnen då får vara bredvid och sysselsätta sig mera själv.  Detta, att bara vara 
fysiskt nära eller bredvid varandra, uppfattas som en sorts samvaro i sig. Interaktionen som 
blir dessa stunder, upplevs också som en viktig tid tillsammans. Här kopplas oftast kvantiteten 
av tiden in i begreppet och uttrycks i form av att genom att det finns mycket tid tillsammans 
så ges det utrymme för barnet att själv komma med sina tankar och funderingar när behov 
uppstår. Här poängteras dock vikten av att skifta till barnfokus och lyssna och möta barnet när 
de väl kommer med sina funderingar. Då upplevs även denna tid med barnet bredvid som 
positiv och viktig i uppbyggandet av barnets personlighet. Det framgår att detta är en annan 
typ av närvaro än den hundraprocentiga närvaron med barnet i fokus. 
 
 ..vissa dagar räcker det med att man bara är närvarande. 
 

Att tiden känns knapp, inte att jag har så fullt upp så men att det är svårt att få till riktiga 
möten, att det blir mycket marktjänst. Men så försöker jag tänka att det är en mening 
med att bara finnas där. 

 
Förälderns fokus eller val av uppmärksamhet samt mängden tid tillsammans, tycks vara de 
faktorer som har störst betydelse för kvaliteten vid olika typer av samvaro med sitt barn. 
Svårigheter som framträder handlar främst om att hitta balansen mellan dessa två tider och 
kanske framförallt i att känna sig nöjd som förälder med det val man gjort. Det kan handla om 
insikten att skifta till ett barnvänligare fokus även när föräldern utför sina vuxenaktiviteter och 
inte vara så resultatinriktad på aktiviteten som ska bli gjord. Städningen eller matlagningen 
kanske ska få ta lite längre tid under de åren barnen är små eller insikten att ibland blir 
resultatet eller tidsramen för dessa aktiviteter lidande p.g.a. barnens närvaro och det är ok 
ändå. Det kan också vara så att föräldrar behöver bli tydligare mot såväl sig själva som mot 
barnet på vad som är i fokus under olika tider eller aktiviteter. Framgångsfaktorer tycks alltså 
handla om att bestämma sig för var uppmärksamheten ska ligga och tydliggöra gränserna.  
Föräldrars förmåga till att flexibelt kunna skifta fokus tycks vara en positiv egenskap för att 
åstadkomma bra tid med sitt barn. Även en liten stunds samvaro med hög närvaro på barnets 
villkor, är troligtvis nog så betydelsefull för barnet och även föräldrars eget tillstånd tycks 
främjas av att skifta till barnglasögon under vissa stunder. Likväl som att närvaron som 
kännetecknas av att bara finnas där bredvid varandra har sina kvaliteter.  
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Att välja innehåll eller att bara vara? 
Att vara tillsammans kännetecknas i första hand av gemenskap, vilken kan uppnås genom att 
göra saker tillsammans eller genom att bara vara i varandras närhet. Upplevelsen av samvaron 
beskrivs då som rolig, mysig, spännande, fantastisk eller intressant. Närvaro är i fokus och 
anses viktig. Det kan vara helt kravlös närvaro med pyssel, spel eller mys. Likväl som 
föräldrarna kan vilja medvetandegöra barnet olika saker och då mera aktivt väljer innehållet 
för den stundens samvaro. Det kan t.ex. handla om ett aktivt val av vilka böcker som läses för 
barnet/ barnen, eller att vara utomhus stora delar av tiden tillsammans. Det kan även handla 
om att göra planerade utflykter eller något annat som man vill visa eller förmedla till barnet/ 
barnen.  
 

Jag läste mycket böcker hela tiden för att försöka presentera engelskan lite mer på ett 
intimt sätt.  

 
Att vara tillsammans kan också innebära en närvaro som bäst beskrivs som att bara vara nära 
varandra. Då handlar det om en mer fysisk närhet som i sig skapar tillit, återhämtning 
och/eller trygghet. Det kan vara stunder då man t.ex. medvetet avstår från aktiviteter just för 
att skapa stunder med mera mysig samvaro med hög närvaro. Det kan också vara stunder då 
man fysisk rör vid sitt barn såsom håller om det, klappa det, kittlas eller när barnet kommer 
och vill sitt i knäet. Detta påminner mycket om vad litteraturen kallar anknytning.  
 

Jag kan tycka att vi har fått till det ganska bra senaste halvåret när vi inte har tittat på tv 
på vardagar. /…/ då kan det vara små stunder av lite mysigt så.  

 
Ja att fysiskt vara nära, Hålla henne, klappa henne, pussa henne, jollra med henne, kittla 
henne, kasta upp henne i luften, Att varje gång hon kommer och vill sitta i knäet så ska 
hon få det. 

 
Periodvis beskrivs samvaron vara mera konfliktfylld. Gränser testas och barns utvecklingssteg 
kan visas i känslomässiga uttryck. Skillnader mellan syskonens olika utvecklingssteg och 
behov kan vara upphov till konfliktfyllda stunder och upplevas svårhanterligt under vissa 
perioder för föräldrarna. Även förändringar i barnens miljö kan visa sig i olika reaktioner hos 
barnen. Att vara förskolebarn innebär kontinuerlig omformning av gruppen inför varje ny 
termin. Barnen såväl som pedagogerna ska hitta sina respektive roller i den nya grupperingen. 
Bästa kompisen kanske har slutat eller så är barnet plötsligt äldst i gruppen. För vissa är detta 
kämpigare än för andra. Reaktionerna som barn kan uppleva på förändringar i dess yttre miljö 
kan ta sig många olika uttryck och bland dessa barn visas dessa reaktioner starkast i hemmet.  
 

Ibland går det fantastiskt bra och jag känner att det är så himla fantastiskt och ibland är 
det helt kaos. Jag tror att det beror på deras ålder och det är en kombination. 

  
Jag tycker det växlar lite med perioderna på året, när skolan börjar då vet vi att det 
börjar en period då det blir mycket föräldrar uppfostran, då vi får vara den där tråkiga 
föräldern.  Sen kommer den mera mysiga perioden /…/  Då vi hinner mysa, leka och ha 
kul.  

 
 Aktiviteter eller ej? 
Att följa med barnen på olika aktiviteter där föräldern är mer eller mindre deltagande, ingår i 
upplevelsen av att vara tillsammans. Fritiden kan fyllas nästan helt av aktiviteter, då syftet är 
att genom aktiviteterna göra saker tillsammans och att ge barnet möjligheten att lära sig en 
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viss färdighet. Det kan också handla om en vilja att berika barnet med olika erfarenheter. Ett 
annat syfte kan vara att genom aktiviteten ges föräldern en möjlighet att få följa och stötta sitt 
barn i själva lärprocessen kring en ny färdighet. Att få vara delaktig och uppleva barnet i olika 
situationer upplevs också som viktigt. Det framgår att aktiviteter oavsett syftet, kräver såväl 
tid som engagemang från föräldern men det upplevs som meningsfull tid.   
 

Att man tillsammans lär sig och upplever sitt barn i en annan situation än vardagen. Det 
känns spännande samtidigt som det är krävande. /../ att vara med i processen. Att lära sig 
ta ett motstånd och jobba sig igenom dem. Det tycker jag känns viktigt. 

 
Spontana dagar då familjen inte har något planerat utan låter dagen utvecklas allt eftersom, 
kan vara efterlängtad samvaro men som upplevs svårare att få till. Meningsskiljaktigheter kan 
förekomma om vad som är mest givande, att åka på planerade utflykter till ett bestämt mål 
eller att låta dagen vara oplanerad. Tiden då hela familjen umgås, vilken oftast är på helgen, 
präglas oftast av planerade aktiviteter såsom att göra något tillsammans eller att skjutsa till 
fritidsaktiviteter, fixa saker med huset, handla inför veckan med mera. Under sommaren när 
tiden tillsammans är kravlös och fri, kan samvaron upplevas mer harmonisk med bland annat 
mindre konflikter mellan barnen och föräldrarna.  Det finns inga tider att passa och stressen är 
långt borta. Reflektioner görs kring de för och nackdelar som upplevs mellan dessa kontraster.  
 

Vi uppskattar allihopa när vi bara har tid tillsammans. Men det är ofta jätte mycket hela 
tiden /…/  Fast jag skulle önska att det kunde vara mindre planerad tid /…/ Min partner 
tycker att ha saker planerad, det är det som är meningen.   

 
I och för sig ser man olika beteenden på barnen . På sommaren till exempel/…/  så har 
barnen ett beteende mönster som är mycket mer avslappnat /.../Då är de mycket mera 
kompisar./…/ Det är i sig bra men jag tror inte ändå att det skulle ge barnen mer med sig 
till nästa resa om vi skulle ha mera tid.  

 
Beskrivningen av hur tiden tillsammans fylls med olika innehåll är mångfacetterad. 
Gemenskap, närhet och närvaro beskrivs som viktigt samt att det framträder en vilja av att 
tidens ska fyllas med meningsfullt innehåll. Vad som anses mest meningsfullt varierar men att 
få uppleva sitt/sina barn i olika roller och erbjuda barnet/barnen en mängd olika aktiviteter för 
att vidga deras färdigheter och kanske framtida möjligheter, tycks hos dessa föräldrar 
dominera deras val.  Det reflekteras över de olika sinnestillstånden som uppstår hos både barn 
och föräldrar om tiden är kravlös, spontan och oplanerad jämfört med då tiden är mer inrutad 
med olika aktiviteter. Mest harmoniska upplevs barn och föräldrar vara under den spontana 
och oplanerade tiden.  
 
 
Mötets olika ansikten 
 Möte lika med samtal 
Tiden beskrivs också som ett möte med barnet. Gemensamt är att då förknippas mötet med 
någon form av samtal eller kommunikation. Dessa möten sker oftast i samband med måltiden 
eller vid nattningen. Middagen anses vara en viktig tidpunkt för samtal. Önskningar finns om 
att skapa rutiner runt middagen och vänja barnen vid att då samlas hela familjen för att äta och 
samtala. Språkliga såväl som kognitiva färdigheter anses omedvetet tränas genom att barnen 
får formulera sig och börja reflektera över exempelvis hur dagen har varit. Åldern på barnen 
speglar hur meningsfulla och långa samtalen blir.  
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Vi får reda på mycket vid middagen liksom vid nattningen, då får man reda på ännu mer 
/.../ både roliga och tråkiga saker. 
   
Jag tycker det är viktigt att vänja barnen med att äta ihop även om det inte alltid blir så 
meningsfulla samtal.   

 
Middagen är inte ett forum för samtal i alla familjer. Middagen kan också upplevas som en 
klart överskattad tidpunkt för samtal där snarare hela familjens behov och förväntningar 
kulminerar i ett mer eller mindre kaos. Förväntningar kan finnas från den som lagat maten 
eller från de som ska äta och något barn kanske inte alls vill äta just då. Önskningarna visar 
sig då handla mer om att få middagen avklarad än att skapa en tid av trevlig samvaro. 
Liknande önskningar framkommer om middagen äts sent, då prioriteras inte heller långa 
samtal. 
 

Vi har en liten och han ska bytas på för det bajsas och ska ammas och allt händer vid 
maten. /.../ När jag är själv med barnen är det lättare ibland, för även om vi är 2 som kan 
hjälpa till så blir det 2 till som vill prata med varandra. Och som blir frustrerade när det 
inte går. 

  
 Mötet med varje enskild barn 
I familjer med mer än ett barn kan det känns svårt att få till ett bra möte med varje enskilt 
barn, var för sig. Orsakerna som anges är att ett eller flera syskon oftast är närvarande, att det 
är mycket som ska fixas i hemmet eller att orken hos föräldern inte räcker till.  Det är både de 
äldre och de yngre barnen i syskonskaran som visar önskningar om mer egen föräldratid. 
Även föräldrarna upplever en önskan av att ha mer tid med varje enskilt barn. Om viljan och 
orken finns så tycks det handla om att fånga de stunder som bjuds. Det kan handla om små 
korta stunder av medveten närvaro samtidigt som man utför något annat eller att man fångar 
upp ett barn när syskonet är sysselsatt med annat.  
 

Jag försöker ändå att samtidigt som jag lagar mat eller hänger tvätt, så går jag ifrån och 
gosar med henne eller kör någon barnramsa eller gör något med henne. 
 
..får vi till att lägga dem små så kan ettan komma och prata om hur det är i skolan eller 
hur kompisar är./…/. Men är jag själv med barnen orkar jag nästan inte med det. Då vill 
jag helst att de ska somna. 

 
 Reflektioner kring mötet 
Mötet kan också beskrivas som dels det verkliga mötet som sker här och nu och dels det 
mentala mötet. Det verkliga mötet beskrivs oftast ske mera spontant och kanske inte alltid så 
genomtänkt. Det mentala mötet beskrivs som de reflektioner som görs antingen i samband 
med ett verkligt möte eller inför ett kommande möte. Varför blev det så där eller hur skulle 
jag kunna göra istället alternativt vad vill jag med vår tid?  Ibland upplever föräldern att de 
inte är så närvarande som de skulle kunna vara i det verkliga mötet och då kan de missa att 
fånga upp viktiga signaler och att hjälpa barnet att föra samtalet vidare till en ökad eller annan 
förståelseram. Det framgår även att det handlar om timing från både förälder och barn. Ibland 
är inte heller barnet närvarnade eller intresserad av att föra samtalet vidare just när föräldern 
vill.   

..ibland är det ju så att inte jag har den närvaron som jag skulle vilja ha. Vilket kanske 
innebär att jag inte för deras resonemang vidare som jag skulle kunna göra om jag 
lyssnade mer närvarande.  



 14 

De svårare samtalen 
Möten som karaktäriseras som ”svårare” samtal tycks börja uppträda i högre utsträckning hos 
dessa barn från 5-6 års ålder. Dessa samtal, som ur barnets synvinkel beskrivs vara mera 
känsliga saker, eller djupare funderingar, sker oftast vid nattningen eller när barnet är 
ensammen med en förälder. Även hos de yngre barnen kommer det fram andra typer av 
funderingar när de är själva med en av föräldrarna, jämfört med annars.  Samtal vars syfte är 
att diskutera barnets tidigare beteenden, prioriteras att tas upp när det finns tid att ta hand om 
det som kommer fram. Ofta sker det i nära anslutning till det som hänt eller under en tidpunkt 
då det är mera lugnt. Under nattningen eller vid middagen är tidpunkter som upplevs vara 
mindre lämpliga för den typen av samtal. Även här anges vikten av att försöka möta barnet 
när de själva vill prata. Att pressa barn när de inte vill prata eller när föräldern är stressad är 
ingen strategi som föredras.  
 

Vi tar dem direkt när det händer någonting eller senare när dagen har lugnat sig. Inte 
direkt vid läggdags för jag tycker det är fel tid att gå in på jätte djupa saker just då. 

 
Att kommunicera och skapa utrymme för samtal med sitt/sina barn anses viktigt. Beroende på 
samtalets karaktär, åldern på barnet samt inte minst antalet barn i familjen, väljs eller skapas 
det utrymmen för dess samtal. Förälderns ork påverkar resultatet av mötet och det framgår 
tydligt att både orken och tiden inte alltid räcker till för allas behov av samtal. 
 
 
Föräldraskapets val och möjligheter   
 Förväntningar 
Det framgår att dessa föräldrar har stora ambitioner och höga förväntningar på sitt 
föräldraskap.  Förhoppningar finns om att barnet ska känna sig älskad i alla lägen och trygg i 
den person man är, dvs. att ge dem en stark basal självkänsla. Önskningar handlar även om att 
de ska få med sig ett starkt självförtroende och en sund självkännedom och att de vågar säga 
ifrån om de inte håller med. En känsla för etik och moral, vad som är rätt och fel samt att 
kunna ha respekt och förtroende för andra människor anses också vara viktigt och önskvärt att 
föräldraskapet ska förmedla.    
 

Att hon tror på sig själv att hon kan och tror sig klara av saker. En trygghet i att hon inte 
behöver vara som alla andra. Hon är som hon är, hon får vara som hon är och hon ska 
vara som hon är. /…/ I den tryggheten vill jag förstås att hon känner att hon är älskad. 
Söt eller inte, snäll eller inte. Att hon inte kan göra någonting så att jag kan sluta älska 
henne, varken plus eller minus. 

 
 Medveten påverkan 
Föräldrar påverkar sina barn mer eller mindre medvetet hela tiden. Här framträder de största 
olikheterna mellan familjerna. Barn påverkas bland annat av föräldrars värderingar, miljön 
man lever i, beteenden och val av livsstil. Medvetenheten om dessa påverkanskrafter finns 
och variationer förekommer på hur aktivt och medvetet detta styr ens liv rent 
handlingsmässigt. Det kan handla om olika strategiska val som föräldrarna gör och som får 
avgörande betydelse för barnets förutsättningar och/eller för upplevelsen av familjelivet. 
Strategiska val av betydelse som nämns, är t.ex. val av boendeort eller arbetstid. I mindre 
orter kan livet med barn exempelvis upplevas enklare och mindre stressigt, tack vare ett 
lugnare tempo och närheten till allt. Likväl som att gå ner i arbetstid kan upplevas påverka 
barnen positivt och göra samvaron enklare och trevligare.  
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Vi har försökt att inte köpa saker p.g.a. märket eller så. Sen har vi ingen TV. 
 
att jag valde att flytta till Gotland är nog det bästa jag gjort i hela mitt liv, tror jag../…/ 
Det är så enkelt. /../ det blir väldigt lätt att ha barn här, i alla fall ur den aspekten. 

 
Det kan också handla om medveten påverkan vid olika val av aktiviteter, val av mat eller 
andra val. Är det barnens vilja och intressen som ska få styra eller föräldrarnas värderingar 
och önskningar? Det är frågor som kommer upp och som inte upplevs helt självklara att 
besvara. Föräldrars egna behov, värderingar och/eller önskningar avspeglas ofta i det valet 
som görs. Föräldrar kan uppleva att barnet ”behöver” vissa färdigheter eller aktiviteter. Likväl 
som att ibland görs valet utifrån att det finns egenskaper som föräldrarna själva har saknat och 
som de vill ge barnet. Det förekommer även mer långsiktiga tankar kring valet av aktiviteter 
eller livsstil. Genom att erbjuda barnet många och skiftande aktiviteter samt ta dem med i 
olika sammanhang, förmedlas färdigheter och erfarenheter, vilka kan möjliggöra att barnen 
lättare smälter in i fler sammanhang i framtiden. Eller att ens val kan öppna fler dörrar för 
barnen när det blir dags att välja fortsatt kurs i livet.  
 

Ska man gå på det dem vill bara eller ska man göra det man tror är bra för dem eller ska 
man pusha dem. Jag vet inte, jag har inget svar faktiskt. 

 
Påverkan kan likväl handla om viljan att vidga barnens medvetenhet utanför det vardagliga 
livet. Viljan att förmedla en förståelse för livet i ett större sammanhang, såsom att presentera 
ett mer kosmiskt perspektiv på tillvaron, är exempel på ett tydligt fokus i någon familj.  Att 
umgås med andra fungerande familjer eller med sin egen släkt upplevs också vidga 
perspektiven hos barnen och prioriteras lite olika. Att låta barnet bygga relationer med flera 
olika vuxna och att de får se att livet kan vara på olika sätt i olika familjer anses värdefullt.   
 

..att de ska bli medvetna om hela planeten som organism och allt som påverkar 
varandra. /…/ Jag vill definitivt leverera ett mer kosmiskt perspektiv på livet. Inte just 
bara att vi måste jobba, köpa saker, äta utan att det finns någon anledning med livet.  

 
Att de får mera kontakt med flera vuxna och ser att världen kan te sig olika ur olika 
vuxnas ögon liksom. 

 
Hur aktivt ens värderingar diskuteras inom familjen eller vilka reflektioner som görs till det 
liv som blir, varierar. Spridningen varierar mellan en tillvaro som är noga övervägd och styrd 
av en mer långsiktig strategisk plan till en tillvaro som är mer spontan, där humör, 
tillfälligheter och den aktuella viljan och lusten blir mer avgörande för ens val.  
 

Ja det resonerar vi rätt mycket om… att vi försäkrar oss om att de får rätt saker. Vad vi 
bör göra, vad vi bör fokusera på vid olika tider. /../ vad barnen får med sin inför livet?  

 
 Omedveten påverkan 
Även omedvetna handlingar förekommer som kan påverka barnen olika. Här kommer det 
fram exempel på hur föräldrar kan uppleva att deras bemötande av barnen skiftar beroende på 
var i syskonskaran man kommer. Det framgår att det lätt blir större fokus, större oro och 
kontroll samt en högre förväntan på det första barnet. Viljan att infria alla sina egna 
förväntningar på sitt föräldraskap projiceras mer på första barnet. Första barnet tycks 
tillrättavisas mer medan nummer två och tre, lättare får glida med och ges större frihet att vara 
som de är.  
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..att man vill att hon ska vara väluppfostrad, välkammad och ska kunna röra och föra sig 
/…/. Som ett kvitto på att man har lyckats liksom. /…/ Med ettan blir det mer oj det där 
måste jag rätta till. Tvåan är mer egen och hon går inte att styra liksom. En sån känsla, 
inte medvetet men om jag rannsakar mig själv så känns det så. 

 
Andra omedvetna handlingar kan handla om hur föräldrar omedvetet stimulerar exempelvis 
olika färdigheter hos barnet beroende på hur aktivt och närvarande de möter upp barnet. Ett 
aktivt lyssnande och att språkligt ta vid i barnets berättelser eller fantasier, kan exempelvis 
positivt bidra till barnets språkliga och mentala utveckling.  
 

Fantasin är inget vi medvetet har stimulerat /../Eftersom han var tidig att börja prata, /…/ 
har vi kunnat följa hur han tänker och känner för olika saker under en lång tid. Det gör 
det ju lättare att förstå honom och att leka med honom där han är i sina tankar. 

 
 Olika förutsättningar  
Förutsättningarna för föräldraskapet varierar vilket kan påverka förhållningssättet lite olika. 
Att exempelvis leva med ett barn som har ett fysiskt handikapp kan innebära att föräldern 
tvingas tänka om i olika sammanhang. Barnet kanske inte kan göra allt på samma sätt som 
man själv gör. Det kan innebära att dessa föräldrar lär sig att vänta in barnet. Att stanna upp 
och iaktta hur löser barnet själv detta ”problem”, istället för att snabbt vara där med sin 
vägledning om hur. Att tänka utanför de invanda ramarna beskrivs som en framgångsfaktor 
och risken att blir en förälder som curlar barnet för mycket, kanske snarare minskar. Det 
framgår att det ges naturliga möjligheter till att snarare nyttja barnets handikapp till att stärka 
barnets självkänsla och tron av att klara sig själv istället för att se det som ett handikapp.  
 

Men som när hon klättrade nu så hittar hon ju sitt sätt /…/och jag behövde bara vara ett 
stöd. Och så är det ju praktiskt väldigt tydligt men så är det också rent mentalt. Att jag 
behöver bara finnas där och hon kan springa när som helst och sätta sig i knät en stund 
och sen gå tillbaka igen till leken.  
 
Jag vill inte hjälpa henne för mycket. Hon säger till om hon vill har hjälp./../ hon kan ju 
kommunicera.  

 
 Omprioriteringar av egen tid 
Föräldrar som före graviditeten tränade mycket själva kan uttrycka en frustration över att 
barnen tar mycket mer tid än förväntat. Tron om att kunna bibehålla en hög träningsnivå även 
som småbarnsförälder har fått omprioriteras. Orientering nämns som en bra aktivitet för att 
kombinera familjelivet med fysisk aktivitet.  
 

Jag kommer igång liksom men så går det en vecka eller fler men sen funkar det inte. 
Men jag har fått acceptera att det är så. Eller försöker acceptera det i alla fall.  
 
Det går ju inte att bestämma hur de ska tycka eller vara. Vill de inte så vill de inte och 
de kommer när de kommer. Det är något jag lärt mig sen sonen var liten att jag inte rår 
över tiden som jag trodde innan. 

 
 Förberedelser 
Tack vare att en av deltagarna hade genomgått en adoption så lyftes tanken att fråga om hur 
föräldrarna förberedde sig inför sitt föräldraskap. Att genomgå en adoption innebär en lång 
förberedelsetid och väntan. Som förälder blir man granskad om sin lämplighet och man får 
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aktivt ta ställning till om man verkligen vill ha barn, om man anser sig hantera det och vilket 
socialt stöd som finns etc. Föräldern erbjuds föräldrakurser bl.a. via mödravården, som man 
kan ta del av innan man blir förälder. Att så aktivt ta ställning till sitt val att bli förälder är 
unikt för adoptionsföräldrar och upplevdes i detta fall som en positiv process att genomgå.  
Förberedelserna bland de biologiska föräldrarna varierade från att inte ha reflekterat så 
mycket alls innan de skaffade barn, till en upplevelse av att de hade ventilerat frågan mycket 
beträffande gemensamma värderingar, regler, mjuka frågor mm. Graviditeten i sig ger viss tid 
för eftertanke och beskrivs som en viktig förberedelsetid.  
 

Jag har planerat det i 5 år. /…/Jag förberedde mig genom att jag visste att jag verkligen 
ville. Jag gick kurser … Och så hade jag ett tjejgäng som också skulle adoptera. Sen 
läste jag en del.  /.../ jag förberedde mig mentalt men jag kanske inte visste då att det var 
förberedelser för jag upplevde det mer som en väntan. Men nu efteråt kan jag se att 
väntan var ju en förberedelse. /../Jag upplevde inte själva granskningen som så jobbig 
för jag tyckte det var ganska bra att passa på att vrida och vända på frågor. 
 

Föräldraskapet innebär en mängd olika saker. Här speglas lite av de förväntningar, val, 
värderingar och möjligheter som föräldrarna upplever i denna roll. Att bli förälder innebär ett 
ställningstagande till många frågor i stort och smått. Tidigare erfarenheter, livsstil 
förväntningar och drömmar ska nu infrias i en ny familjesituation. Att ge alla föräldrar 
möjligheten till utbildning, samt förberedelsetid med ett aktivt ställningstagande till sitt 
föräldraskap såsom en adoptivförälder tvingas till, är en spännande tanke att utveckla för 
framtidens föräldrar. Vad skulle det kunna innebära samt bidra till?  
 
 
Faktorer som försvårar respektive underlättar samvaron  
 Gränssättning 
Det framgår tydligt att gränssättning upplevs som både viktigt och svårt samt är en stor del av 
föräldraskapet. Det kan upplevas svårhanterligt med regler kring barns känsloutbrott. Dels 
anses det viktigt att barn får och ska visa sina känslor men inte hur mycket och hur länge som 
helst. Även gränssättningen gentemot syskon kan uppfattas som svårt. Hur mycket ska syskon 
behöva ta ansvar för varandras beteende och vilka regler ska gälla mellan syskonen? Det 
framgår att det äldsta barnet lättare förväntas ta ansvar eller ha förståelse gentemot yngre 
syskons beteenden än tvärtom. Det kan även vara så att det är svårare att tillrättavisa ett av 
barnen när båda är närvarande, på grund av att barn kan ta på sig skulden för syskonets 
beteende. Vad kan föräldern förvänta sig av respektive barns mognad? Vad är en rättvis  
gränssättning mot en treåring respektive en sexåring? Detta är exempel på frågor som ansågs 
svåra men som upplevdes intressanta att få ventilera och viktiga att förhålla sig till.  
Gränssättning kan också skilja mellan olika länder och kulturer. I familjer med flera kulturer 
representerade kan det krävas en tydligare diskussion mellan föräldrarna om vilka 
gemensamma värderingar och regler som ska gälla. I flera länder används till exempel 
fortfarande både aga och skamvrån som ett sätt att markera rätt och fel.  
 

Hon måste ju få ha de där perioderna men samtidigt kan det ju bli ohållbart som familj 
också.  
 
Hur mycket duktig stora syster ska hon behöva vara?   
 
..vi kan aldrig någonsin när han är med, tydliggöra för dottern att detta är fel som hon 
gör, för då tar sonen på sig detta!  Den balansgången är ganska svår.  
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Vi har haft en hel del diskussioner kring det här med aga. Det är ju ett snabbt sätt att nå 
resultat men frågan är vad det är för typ av resultat man når? 
 

Föräldrars ilska som kanske beror på egen frustration över något, kan projiceras på barnet och 
dennes/dennas beteende i stället. Vilket innebär att föräldern ibland blir arg på barnet för fel 
saker. Barnets beteende kanske är det som får bägaren att rinna över. Vilka beteenden är ok 
att bli arg för och vilka är det inte? Viljan finns att ilskan ska markera ett nej – att det där, är 
inte tillåtet, men samtidigt ska det inte ge barnet skuldkänslor eller sänka barnets självkänsla. 
Det framkommer att förväntningarna på föräldrarnas egen förmåga att kontrollera och hantera 
sina egna känslor vid olika sammanhang är hög. Det finns en önskan att man vill vara tydlig 
och säga ifrån om så behövs och samtidigt lära barnet att skilja på sak och person. Dvs. att 
trots att barnet blir tillsagt ska de känna att de är älskade av föräldern.   

 
Då förstod jag att nu är jag inte arg på henne utan nu är det något annat i mitt liv som 
gör att jag är arg./../ det gav mig en tankeställare att jag måste se till att bli arg på henne 
för rätt saker.  
 
Inte ens i bråken får det vara nedtryckande. Man ska respektera varandra och försöka 
lära dem, så de lyfts. /../ så de vågar tro på sig själva.   

 
 Gränser som fungerat 
Det finns olika sätt att hantera regler och gränssättningar och en strategi som framträder 
handlar om att inte ha så många regler i hemmet utan snarare anta en tillåtande attityd men 
däremot hålla hårt på de regler som ändå finns. Likväl som att markerar i både ord och 
handling att detta accepteras ej samtidigt som barnet ges möjlighet att komma när de lugnat 
ner sig. Ett annat exempel som anses fungera är att tydligt tala om var gränsen är och att 
klargöra varför det eventuellt är olika regler för olika barn. Eller att ge barnet två 
valalternativ, väljer du detta får du gör vissa saker och väljer du det andra alternativet får du 
göra detta men inte det andra.  
 

Jag brukar säga att nu vill jag inte höra på ditt skrikande längre utan jag går ner i 
källaren och hänger tvätt så får du komma när du är gladare och lugnat ner dig. 
 
då får du välja. Vill du att jag ska behandla dig som en treåring eller som en sexåring. 
Vill du vara tre år får du göra dem här sakerna men inte dem här sakerna eller så får du 
vara sex år och då får du göra dem här sakerna men inte dem här.  

 
Föräldrastöd efterfrågas 

Framförallt beträffande gränssättning framträder det önskemål om föräldrastöd. Det anses 
viktigast och upplevs saknas forum för föräldrar med barn i förskoleåldern. Öppna forum 
efterfrågas, där föräldraskapet kan ventileras i förebyggande syfte, helst innan problem 
uppstår.  Studiens intervjuer upplevdes vara en positiv möjlighet till eftertanke.   
 

Där skulle man ju vilja ha mera extern inputs liksom. /…/ Nånstans tycker jag att jag 
hanterar det men det vore jättespännande att ha ett forum att diskutera såna saker. Det 
finns inte riktigt.  
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 Copingstrategier 
Det framkommer ganska tydligt hur delat ansvar för barnuppfostran, tillgången till socialt 
stöd, prioritering av den egna sömnen samt rutiner är framgångsfaktorer som underlättar 
vardagen. Det är exempel på olika typer av coping strategier som upplevs göra föräldraskapet 
mer hanterligt.  

 
 Delat ansvar   
Att vara flera vuxna som kan hjälpas åt och dela på ansvaret för barnet/barnen anses 
underlätta i vardagen. Det kan t ex. skapa utrymme för återhämtning eller eget ostört arbete. 
Det kan också upplevas positivt ur barnets perspektiv, att låta den mest stresstålige i familjen 
ta hand de mer stressbenägna situationerna. Som ensamstående blir detta svårare.  
Möjligheten och närheten till praktisk hjälp upplevs då bli extra viktigt. Gemensamt i detta 
urval, är att tillgången till nära släktingar fanns och nyttjades regelbundet.  
 

Mannen lämnar på dagis till exempel så det momentet slipper jag. För det är han mycket 
bättre på och jag hämtar. Såna där uppdelningar har vi gjort liksom.  

 
    Socialt stöd 
Möjligheten att kunna diskutera svårigheter och funderingar med andra upplevs som positivt. 
Stödet kan fungera som ett betydelsefullt bollplank eller som ett rent emotionellt stöd. Att 
någon vågar ifrågasätta ens beteende och är ärlig och tydlig kan upplevas positivt likväl som 
att någon bekräftar att det man gör är bra. BVC personal, skolsköterskor, personal på 
förskolan är exempel på professionella som nyttjas som bollplank. Även vänner och partnern 
nämns här som viktiga. Att få prata med någon som man byggt en relation med tidigare kan 
uppfattas som lättare, varför BVC blir ett mer naturligt forum än skolsköterskan. Det framgår 
även att de professionella bollplanken kan glömmas bort ibland som alternativ.   
 

Att han förstår mig, bara det är ett stöd. Eller att han kan säga till mig att det där får du 
sluta med. 
 
Nej men jag glömde nog bort att jag kunde ringa BVC. När jag väl kom dit hade jag 
redan hunnit lista ut hur jag skulle kunna hantera det. Hade jag bara tänkt på det så hade 
jag kunnat ringa henne ett halvår tidigare och kanske sluppet en del. 

 
 Sömnen och andra rutiner 
Sömnen hos föräldrarna, prioriteras här högst bland livsstilsfaktorerna som den bästa 
skyddsfaktorn för att hantera sitt föräldraskap och inte minst olika typer av känslostormar hos 
barnen. Genom att se mönster hos barnen kan föräldrarna i förebyggande syfte se till att under 
mer krävande perioder under året vara utvilade. Barn behöver också sin sömn likväl som 
näring för att få den energi som krävs för att utvecklas. Att planera mat, laga mat och inte 
minst att ta sig tid att äta mat blir därför en stor del av dagens aktiviteter. Genom att prioritera 
och hålla mattiderna såväl som sovtiderna både i veckorna och under helgen, är upplevelsen 
att mycket bråk och gnäll kan undvikas.  
 

Då gäller det att vara extremt noggrann med att faktisk gå och lägga sig i tid för annars 
funkar det inte alls. /…/ Är man pigg så har man verktygen och är man trött blir det 
lättare att jag fräser till. 
 
Idag inser jag att barn mår bra av rutiner och följer jag dessa tider då blir allt bättre. 
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Erfarenhet och tid 
Annat som framgår underlätta föräldraskapet är att ha erfarenhet av föräldrarollen sen 
tidigare. Det upplevs öka tryggheten och det inre lugnet till nästa barnkull. Även att vara lite 
äldre när man skaffar sitt första barn innebär oftast att fler yttre faktorer är på plats såsom 
jobb, ekonomi och boende, varför fokus lättare kan gå mer till barnen. Kortare vecka på 
förskolan kan också vara positivt för vissa barn. Att bryta av veckan med en eller två dagar 
hemma kan innebära att barn får den energi som behövs för att orka hela veckan och 
beteendet såväl som humör påverkas positivt.  
 

..man blir alltid bättre andra varvet eller andra gången.  
 
Med ledig/kort onsdag så har vi sluppit jätte mycket bråk, det finns energi hos båda 
barnen, Dottern kan/orkar hantera vardagsproblemen och hormonerna och allt som 
springer runt i kroppen mycket bättre. Allt är bätre. 

 
Det som tydligast framgår bland faktorer som försvårar respektive underlättar samvaron och 
föräldraskapet är att: Regler och gränssättningar anses behövas, vilka och hur många kan 
diskuteras men de som är ska vara tydliga och efterlevas och att det finns ett stort behov av att 
diskutera detta med andra. Oavsett vilket samtalsstöd som nyttjas så upplevs det positivt med 
diskussionen i sig. Det är en bra hjälp för att lyckas skifta mellan närhet och distans till sin 
situation och för att få hjälp med andra perspektiv. Tillgång till avlastning och sömn, nämns 
som nästan livsviktigt samt att mycket upplevs bli enklare med återkommande rutiner.   
 

 
Diskussion 

 
Syftet med studien var att deskriptivt återge några föräldrars tankar och upplevelser kring 
mötet med sitt/sina barn i allmänhet och utifrån olika kontexter i synnerhet. Barnens ålder 
varierade från 7 månader och upp till och med 8 år. Resultatet av denna kvalitativa studie 
visar på olika perspektiv av föräldrarollen samt hur den tid som tillbringas med sitt/sina barn 
kan upplevas. Fenomenet tiden med barnen visar sig vara ett mångfacetterat begrepp. 
Familjernas olika familjekonstellationer, förutsättningar och värderingar är de mest 
framträdande faktorerna som påverkar föräldrars tankar och upplevelser av den tid de 
tillbringar med sitt/sina barn. Studiens resultat visar även att en stor utmaning som förälder, 
tycks handla om att hitta en sund balans mellan det ena och det andra perspektivet i 
föräldraskapets olika delar. Detta går som en röd tråd genom de olika delarna av resultatet.  
 
 Barnets perspektiv eller ej?  
Tiden med sitt barn beskrivs exempelvis som två olika tider, dessa uppstår beroende på 
förälderns val av fokus. Fokus beskrivs skifta mellan antingen associerad eller distanserad 
samvaro. Båda tiderna förekommer och innebär stunder då föräldern försöker leva sig in i 
barnets tankar och fantasier samt försöker vara associerade i samma tillstånd som barnet. dvs. 
associerad samvaro. Den andra tiden är stunder då fokus är mer på aktiviteter som ska utföras 
ur den vuxnes perspektiv, barnet är då mer bredvid, dvs. distanserad samvaro. Det framgår att 
föräldrarna stundtals brottas med en känsla av otillräcklighet under båda tiderna. Önskningar 
finns om mer tid av associerad närvarande likväl som att tiden upplevs knapp för alla ens 
måsten. När ska barnets perspektiv få dominera och/eller hur kan barnet vara mera delaktig 
under tiden med vuxenfokus? Balansen här upplevs inte helt enkel. Av resultaten framgår hur 
föräldrarna provat sig fram och hittat några sätt för att lättare hantera känslan av obalans. Det 
kan handla om att hitta ett förhållningssätt till tiden som stämmer med ens värderingar eller att 
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kunna känna sig nöjd med det val som görs. Det kan också handla om att bestämma sig för 
var fokus ska vara under vissa tider. Detta kan innebära att eventuella gränsen måste 
tydliggöras både mot sig själv eller mot barnet. En annan framgångsnyckel tycks vara att 
snabbt kunna skifta fokus och ta på sig barnglasögonen, när så krävs. Genom att ta sig tid och 
lyssna och möta barnet på dennes/dennas nivå, kan även en liten stund av samvaro bli nog så 
betydelsefull för barnet.  Även föräldrars eget tillstånd upplevs främjas av stunder med hög 
närvaro på barnets villkor, vilket oftast innebär enkel och kravlös samvaro. Stunder av glädje 
eller de bästa stunderna med barnet beskrivs vara just den typen av gemenskap. Här finns 
tydliga paralleller till det litteraturen diskuterar under begreppet barnperspektiv (Arnèr och 
Tellgren, 2006). Denna beskrivning av tiden med sitt barn visar också på vilken barnsyn som 
tycks dominera i dagens samhälle. Idag lutar det ibland åt att nästan all tid som föräldrar 
tillbringar tillsammans med sina barn ska vara ur barnets perspektiv eller i alla fall ett försök 
till barnperspektiv, till skillnad mot för bara 60 år sen när förmodligen nästan ingen tid alls 
hade ett rent barnfokus. Det överensstämmer även med Sommers (2005) teorier om att vi är 
på väg in i ett paradigmskifte kring synen på barn.  
 
 Meningsfull tid tillsammans, vad är det? 
En annan balansakt som framträder i materialet visar sig vara olikheter i synsätt, mellan och 
även inom familjerna, kring vad som upplevs mest givande och meningsfullt att fylla tiden 
tillsammans med. Det kan handla om olikheter i att berika barnet/barnen med organiserade 
aktiviteter och andra planerade upplevelser eller att låta mer tid vara spontan och oplanerad.  
Gemenskap, närhet och närvaro beskrivs som de viktigaste faktorerna att prioritera oavsett 
synsätt. Under den oplanerade tiden anses möjligheterna till att vara mer mottaglig för det 
som kommer naturligt från barnen själva, vara störst. Det reflekteras även över olika 
sinnestillstånd som uppstår hos både barn och föräldrar om tiden är kravlös, spontan och 
oplanerad jämfört med då tiden är mer inrutad med olika aktiviteter. Kravlös tid, då lust och 
vilja får styra hur samvaron blir, beskrivs skapa mer harmoniska barn. Att få uppleva sitt barn 
i olika roller samt att erbjuda barnet en mängd olika aktiviteter för att vidga deras färdigheter 
och kanske framtida möjligheter, tycks dock vara den starkaste drivkraften i denna 
”dragkamp”. 
 
Det kan även handlar om olikheter i hur man tänker runt valet av aktiviteterna. Ska barnen 
själva välja eller ska föräldrarna styra val av aktiviteter till barnen? Syftet med aktiviteterna 
kan också skilja. Att få vara delaktig i själva lärprocessen och tillsammans ta sig igenom 
motstånd och svårigheter, kan vara ett syfte. Ett annat kan vara att föräldrarna stöttar vissa 
aktiviteter just för att man tror att en speciell färdighet berikar barnet på kort eller längre sikt.  
 
Om viljan är stark att stimulera alla sinnen och förmågor i syfte att barnen ska bli, stärkta och 
förberedda för livets alla utmaningar, kan kanske en övertro på sin pedagogiska förmåga ta 
bort möjligheterna till spontana möten. Varför sökande efter att hitta balansen även i dessa 
situationer borde vara främjande för barnet. 
 
 Att mötas i kommunikationen eller inte?  
Vidare framgår det av resultaten att kommunicera och skapa utrymme för samtal med sitt/sina 
barn, anses viktigt. Förälderns ork och fokus är det som framförallt anges påverka resultatet 
av dessa möten och blir en prioriteringsfråga som föräldrarna ställs inför. Samtalets karaktär, 
åldern på barnet samt inte minst antalet barn i familjen, framträder som faktorer som påverkar 
vilket utrymmen som finns för dessa samtal. Eftersom graden av närvaro anses vara en viktig 
faktor för kvaliteten av möten så kan närvaron också ses som en faktor som kan påverka 
barnets olika förutsättningar i sin kognitiva och språkliga utveckling. Studien visar till 
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exempel hur föräldrars insikt i att om de inte har full närvaro vid vissa möten kan de kanske 
inte föra barnets resonemang vidare till den nivå som de skulle kunna göra. Detta resonemang 
stämmer väl överens med Vygotskys (1962) teori om zon av proximal utveckling. Han 
menade att genom att tala eller fungera på en nivå som ligger något högre än där barnet själv 
befinner sig i sin kunskapsnivå, motiveras barnet till att spänna bågen lite extra och på så sätt 
få en skjuts framåt i sin utveckling. Detta torde inte vara möjligt om inte närvaron är hög. 
Trevarthen (2001b) och Schore (2003a,b) trycker också på vikten av att föräldrar skapar en 
kärleksfull, varm och positiv kommunikation med sitt barn. De menar att då gynnas 
komponenter som reglerar tillstånd som självkännedom likväl som sympatisk 
kommunikation.   
 
 Att vara eller inte vara förälder?  
Dessutom framkommer att föräldrarollen innebär ett ställningstagande till många frågor i stort 
och smått. Tidigare erfarenheter, livsstil förväntningar och drömmar ska nu infrias i en ny 
familjesituation. På var sin sida om balansbrädan sitter de båda föräldrarna eller för den 
ensamstående adoptivförälder sitter kanske närmast den granskande myndigheten, som 
motvikt. Någonstans på mitten ska de mötas i konsensus eller jämvikt. Här framträder de 
största olikheterna mellan dessa föräldrar och studien speglar lite av alla de förväntningar, val, 
värderingar och möjligheter som föräldrarna ska ta ställning till och hoppas kunna förverkliga 
i sin föräldraroll. Mest framträdande är att det finns en hög medvetenhet om vilken påverkan 
de olika valen har på barnet/barnen. Påverkan kan ske såväl medvetet som omedvetet. 
Medveten påverkan kan handla om viljan att vidga perspektiven hos barnen och ge barnen en 
större förståelse för livet ur ett mer kosmiskt perspektiv eller att medvetet låta barnen 
tillbringa mycket tid tillsammans med släktingar eller andra familjer för att barnen ska se att 
livet kan ta olika former. Mer omedveten påverkan kan handla om hur bemötandet av barnen 
skiftar beroende på var i syskonskaran de befinner sig i.  
Det framgår tydligt hur föräldrars värld präglas av speciella scheman. Alla har sina olika 
värderingar och synsätt med sig i bagaget när de blir föräldrar. Till dessa scheman hör även 
samhällets förväntningar på föräldern som indirekt påverkar en. Precis som Stern (1995) 
beskriver så är dessa scheman omedvetna, men de finns där och påverkar föräldrarnas tankar, 
beslut och beteenden.  
 
Att ge alla föräldrar möjligheten till utbildning, samt förberedelsetid med ett aktivt 
ställningstagande till sitt föräldraskap, såsom en adoptivförälder tvingas till, är en spännande 
tanke att utveckla för framtidens föräldrar. Vad skulle en sådan möjlighet få för effekter eller 
bidra till, inte minst i kampen mot barns ohälsa? Den vidareutveckling av mödra- och 
barnavårdscentralerna, som den nya folkhälsopolitiken (Prop. 2007/08:110) föreslår skulle 
säkert kunna hämta värdefull kunskap från adoptivföräldrars upplevelser av sin 
förberedelsetid.  Ellen Key förespråkade redan på sin tid att barnen skulle ha rätt att välja sina 
föräldrar! Med det menade hon att föräldrar borde ifrågasätta sin lämplighet att bli förälder 
innan de skaffade barn (Key, 1927). 
 
 Föräldrastilars inverkan 
Andra faktorer som skapar likheter och olikheterna mellan familjerna är olika föräldrastilar.  
Baumrind (1967) menar att olika föräldrastilar påverkar barns olika möjligheter till 
utveckling. Hon menar att den auktoritativa föräldrastilen är den mest främjande stilen för 
barnets psykiskt välbefinnande och för att ge barn en hög självkänsla. Denna studie visar att 
en hög självkänsla är en egenskap som prioriteras högt i föräldrarnas förhoppningar om vad 
deras föräldraskap ska föra med sig för barnet. Materialet speglar olikheter mellan 
föräldrastilarna men gemensamt är att deras egenskaper passar mer in under den auktoritativa 
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och tillåtande än den auktoritära föräldrastilen, vilket enligt Baumrind borde vara positivt för 
barns framtida hälsa.   
 
 Ökad hanterbarhet 
Ju fler resurser föräldern upplever sig ha tillgång till som underlättar ens föräldraskap ju högre 
blir känslan av hanterbarhet enligt Antonovsky (1991). Hanterbarhet är en parameter som 
ingår i begreppet KASAM.  Att jämföra föräldraskapet utifrån detta begrepp kan vara en 
intressant inriktning på fortsatta studier.  
Faktorer som i denna studie anges underlätta hanterbarheten av föräldraskapet är sömnen samt 
tillgång till avlastning. Dessa nämns som otroligt viktiga för att orka vara en bra förälder.    
Insikten om att gränser behövs nämns också, vilka och hur många kan diskuteras men de som 
är ska vara tydliga och efterlevas. Samtalsstöd nyttjas i olika former och oavsett form 
uppfattas diskussionen i sig vara en bra hjälp. Inte minst för att lättare kunna skifta mellan 
närhet och distans till sin situation. Möjligheten till att kunna dela på ansvaret för barnet med 
någon nämns som värdefullt. Vidare kan prioritering av rutiner förbättra hela familjens 
upplevelse av tiden. Val av bostadsort beskrivs ha sina för och nackdelar och småstaden 
upplevs förenkla den praktiska delen runt att ha barn. Likväl som tidigare erfarenheter av att 
vara förälder upplevs skapa en annan inre trygghet i sin föräldraroll.  
Regeringens förslag om ett generellt och frivilligt föräldrastöd upp till att barnet fyller 18 år 
(Prop. 2007/08:110) borde vara en bra möjlighet för att ytterligare öka hanterbarheten. Inte 
minst för förstagångsförälder.  
 
 Allmän reflektion 
Idag finns som sagts många olika stödinsatser för föräldrar och barn i Sverige. Ändå visar 
statistiken att den psykiska ohälsan ökar hos barn. Därför trycker bland annat regeringen på 
vikten av att stötta föräldrarna när de växer in i sin föräldraroll. I regerings propositionen 
(2007/08:110) påpekas att barnens relation till sina föräldrar är den mest centrala aspekten av 
deras uppväxtvillkor och en viktig faktor för att öka möjligheterna till en god hälsa hela livet. 
Att regeringen nu satser på att utveckla föräldrastödet i Sverige är positivt och främjande för 
att öka möjligheterna för föräldrar att ge barnet den start i livet som forskningen visar är så 
värdefull. Samtidigt är det svårt att undvika att fundera över hur det kan komma sig att 
ohälsotalen hos barn ökar, trots att det redan idag finns ett stort utbud av stödinsatser och 
tillgång till mängdvis av både värdefull och lättillgänglig fakta om vad som är bra för barnet.  
 
Studien belyser frågan genom att antyda svårigheten att som förälder hitta en sund balans i 
helheten. Att få ihop alla pusselbitarna. Det kan också handla om hur vi värderar begreppet att 
må dåligt? Har samhällsutvecklingen hjälpt till att bygga bort barnets naturliga 
motståndsresurser. Det tycks som om barn idag är sämre rustade att klara av motgångar rent 
generellt och vad kan det bero på? Eller skapas det för många möjligheter att känna efter. 
Lyssnar vi för mycket på barnet ibland och kanske glömmer att lära ut att vara uthållig och att 
försöka? Kring detta kan man i dagsläget bara spekulera och att det finns utrymme för mer 
forskning inom detta område är tydligt. Ännu är inte gåtan kring barn och psykisk ohälsa helt 
utredd.  
 
Det är relevant att ta upp problematiken runt urvalet vid diskussionen om en kvalitativ studies 
validitet. I denna studie har endast en man intervjuats och till vissa delar har ytterligare en 
man varit delaktig.  Perspektiven och åsikterna hade kanske tagit en annan form om det 
manliga könet hade varit ytterligare representerat. Likaså är genomsnittsåldern för 
förstföderskor i urvalet lite högre än i landet i övrigt. Den yngre generationen föräldrars 
synsätt och åsikter har därför inte belysts alls. Samtliga intervjupersoner är välutbildade 
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föräldrar och här hade fler lågutbildade föräldrar kanske påverkat och tillfört studien andra 
aspekter. Genom att intervjua barn och tillföra även det perspektivet, skulle säkert deras 
upplevelser också kunna berika och vidga förståelsen för upplevelsen av tiden tillsammans.  
 
Urvalet är mera representativt beträffande föräldrars arbetstid om jämförelser görs mot riket i 
stort. Att föräldrar från såväl en småstad som storstad är representerade har förhoppningsvis 
bidragit med värdefull information om skillnader och likheter. Studien speglar ett fåtal 
familjers tankar och upplevelser vilket begränsar generaliserbarheten av resultaten. Utifrån det 
huvudsakliga syftet att få en ökad förståelse för fenomenet tiden med sin/sina barn, har 
studien med relativt få deltagare ändå gett en bred inblick i detta.  
 
Andra faktorer som påverkar validiteten i en kvalitativ studie är bedömningen utifrån samtliga 
stadier i undersökningen och hur min förförståelse kan ha påverkat analysprocessen. Även 
min förmåga att intervjua kan ha påverkat resultatet både positivt och negativt. Jag valde att 
göra en explorativ kvalitativ studie och ville därför inte bli på förhand styrd av någon speciell 
teori eller färdiga begrepp vid mina intervjuer. Jag försökte att ha ett så öppet och 
förutsättningslöst förhållningssätt som möjligt under mina intervjuer. Mitt analysarbete har 
följt en induktiv tematisk analys metod enligt Langemar (2008). Helt förutsättningslös är dock 
svårt att vara.  
 
Resultaten av studien bör kunna fungera som stöd för föräldrar att se sitt föräldraskap utifrån 
olika perspektiv. Resultaten visar vidare att det finns flera olika infallsvinklar på fenomenet 
tid med sitt barn, vilket i sig är viktigt att ta hänsyn till inte minst för kommunerna, i sitt 
uppdrag är att utforma olika typer av föräldrastöd för att främja barns hälsa.  
 
Att vara småbarnsförälder idag kräver, som nämnts tidigare, mycket av föräldrarna på olika 
plan. Det är många pusselbitar i systemet som påverkar samspelet mellan barn och föräldrar. 
Att ekvationen kan vara komplicerad är därför inte svårt att förstå men ju fler faktorer som är i 
balans borde gynna såväl hälsa som välmående, hos alla inblandade.  
Att som förälder ta tillvara sin unika möjlighet att ge barnet kärlek, värme och omtanke samt 
skapa gränser men släppa taget lite för att undvika alltför många måsten, borde vara 
förutsättningar för att skapa en god kvalitet på samvaron med barnet. Det kanske viktigaste 
som kom fram i denna studie var att det som beskrivs som de bästa stunderna eller stunder av 
glädje, är de stunder som präglas av hög närvaro utan krav på innehållet i samvaron. Dessa 
stunder innehåller mycket värme, skratt, glädje och stunder då alla berörda är i ett bra 
tillstånd. Panksepp & Burgdorfs (2003) studier visar att just skratt och glädje till följd av ett 
positivt tillstånd dessutom utvecklar kognitiva förmågor i hjärnan och är bra för vänskapen 
mellan dem det berör.  Även enligt Trevarthen (2004) främjas såväl tillväxt av intelligens som 
barns känslomässiga hälsa av all form av mänsklig kontakt.  Det verkar med andra ord som 
om tid med barnet kan bli bra ur flera aspekter även om man diskar och även om man inte har 
så stora ambitioner.  FHI rekommendationer om att föräldrastöd i första hand ska främja 
värme och ramar borde med andra ord även kunna innebära att föräldrar ska uppmuntras till 
att fundera över sina bästa stunder tillsammans med sitt/sina barn samt att ta sig tid att göra 
det som alla upplever är stunder av glädje.  Föräldraskapet är spännande men komplext och 
det afrikanska ordspråket kanske gäller fortfarande, nämligen att ”Det krävs en by för att 
fostra ett barn”. Förhoppningar är dock att framtidens föräldrastöd även förmedlar att du som 
förälder i många avseenden är - Good enough! 
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