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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka tonåringar och föräldrars uppfattning om vad en bra familj 

är. Genom kvalitativ metod med en induktiv utgångspunkt har tonåringar och föräldrars 

beskrivning av ämnet undersökts. 100 deltagare har skriftligt berättat vad en bra familj är för 

dem. 50 tonåringar har författat en uppsats, 10 av dessa var 18 år och 40 var 13 år. 50 föräldrar, 

med barn i motsvarande ålder har som en del i en enkät svarat på samma öppna fråga. Av 

föräldrarna var hälften mammor och hälften pappor. Med utgångspunkt från Grounded Theory 

har resultatet analyserats. Genom studien har deltagarnas egna skildringar av familjen framställts. 

Det har visat sig att en bra familj består av fem teman engagerat föräldraskap, gemensamt 

familjeliv, bra atmosfär, hel familj och god standard. Engagerat föräldraskap består av stödjande 

föräldrabeteende som jobba, läxhjälp och fritidsstöd samt familjeskapare som konflikter och sätta 

gränser. Bra atmosfär består av gott emotionellt klimat vilket innehåller kärlek, snäll, trygghet, 

ärlighet samt bra relationer vilket innefattar öppenhet, delaktighet, ansvarstagande och 

jämställdhet. Gemensamt familjeliv består av dagliga, veckovisa och årliga umgängestillfällen, 

dessa består av familjestund, måltiden, husdjur, fritidsaktiviteter, fredagsmys och semester. Hel 

familj innefattar mamma och pappa, syskon och övrig släkt. God standard innefattar bra bostad 

och drömfamiljen. Tre typfamiljer har gått att urskilja, relationsfamiljen, aktivitetsfamiljen och 

strukturfamiljen. 

Nyckelord: tonåringar, föräldrar, kvalitativ metod, familj, familjeliv. 
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Abstract 

The aim of the study was to investigate teenagers and parent’s opinion of what a good family are. 

To find out this a qualitative method was used. The teenagers and parents have written down 

their thoughts on this issue. 100 participants have written down what a good family means for 

them. 50 teenagers have written an essay, 10 of those were 18 years and 40 were 13 years. 50 

parents, with children in corresponding age has, as a part of a survey answered the same open 

question. There were equal distribution between participating mothers and fathers. The results 

have been analyzed with base on Grounded Theory. Through the study, teenaged children’s and 

parents’ own view of the family has been expressed. It is evident that a good family consists of 

five themes, involved parental role, joint family-life, good atmosphere, whole family and good 

standard. Involved parental role consists of supportive parental behavior such as go to work, help 

with homework and support during leisure time as well as physiologic aspects as conflicts and 

setting limits. Good atmosphere consists of a good emotional climate which contains love, 

kindness, confidence, honesty and good relationship which includes openness, sharing, 

responsibility and equality. The joint family-life consists of daily, weekly and yearly get-

together’s, these are gathering of the family, eating together, pets, recreation, “fredagsmys” and 

holiday. Whole family contains mother and father, siblings and other relatives. Good standard 

consists of the nice home and a fantasy family. Three typical families have been distinguished, 

family of relations, family of activity and family of structure. 

Keywords: teenagers, parents, qualitative method, family, family life. 
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Inledning 

Föräldrar har huvudansvar för att deras barn växer upp på bästa möjliga sätt ”i en 

familjemiljö, i en omgivning av lycka kärlek och förståelse” som det står i inledningen till FN:s 

barnkonvention (Barnkonventionen, 2013). Här poängteras också att det är familjen som är den 

naturliga miljön för barnets välfärd och utveckling och att samhället bör ge föräldrar olika former 

av stöd för att kunna bemästra föräldrarollen. 

I betänkandet av regeringens föräldrastödsutredning påvisas att samhället erbjuder 

föräldrastöd i olika former, men att det behövs mer kunskap och forskning för att ge föräldrar 

svar på frågor som rör barns behov och utveckling (SOU 2008:131). Föräldrar efterfrågar stöd 

under hela barnets uppväxt. Syftet med utredningen är bl.a. att utforma ett generellt stöd som kan 

bidra till att göra föräldrar trygga i sin roll genom att stärka deras självtillit. Med ökad kunskap 

och forskning som bas kan aktörer lättare erbjuda föräldrar rätt stöd och hjälp i föräldrarollen. 

Statens folkhälsoinstitut stöder forskningsprojektet ”Kompetenta familjer med 

ungdomar” – ideal och realitet i familjestöd i Karlskoga och Degerfors vid Örebro Universitet 

(Eriksson, 2010). Programmet beräknas pågå i fyra år och syftar till att bedriva praktiknära 

forskning och utveckling kring familjestöd i Karlskoga och Degerfors. Ansatsen är att genom 

fyra kompletterande delar ge en bild av den verksamhet som pågår med avseende på aktörer, 

verksamhet, mammors och pappors deltagande samt kommunikation och samverkan. Syftet är 

också att utveckla en samlad strategi som sprids som ett gott exempel lokalt så väl som regionalt 

och nationellt. Delstudie fyra tar utgångspunkt i ungdomar och föräldrar och här studeras deras 

perspektiv på föräldraskap och familj. Som en del i denna forskning görs härvarande studie. 

Barnets rätt att komma till tals och få åsikterna beaktade när det gäller alla åtgärder som 

rör det framgår i barnkonventionen (Barnkonventionen, 2013). För att tillgodose att barns bästa 
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ska komma först och att tillvarata barnperspektivet är det angeläget att barnen själva får uttrycka 

vad de anser är en bra familj. Genom att belysa ungdomars och föräldrars perspektiv på vad en 

bra familj är ges ökad kunskap om ämnet och dessa grupper blir synliggjorda. Det är viktigt att 

inkludera och lyssna på ungdomars förslag gällande angelägenheter som gäller dem och deras 

hemsituation (Tinnfält, 2008; Larsson et al., 2012). Genom att få kunskap om gruppens åsikter 

kan det bidra till fortsatt forskning och utveckling av preventivt arbete med barn, ungdomar och 

föräldrar. 

Tonåren är en period i livet som innehåller utmaningar och är en period som kan vara 

stressig för vissa. Skyddande faktorer som förebygger utvecklandet av psykisk ohälsa, kan t.ex. 

vara socialt stöd, god självkänsla, känsla av kontroll och känsla av sammanhang (Herman-Stahl 

& Petersen, 1996). Tidigare studier har funnit att en stödjande familj kan vara en hjälp för unga 

människor att hantera stress (McCann et al., 2012; Luciano, 2012). Familjen har visat sig vara 

den viktigaste faktorn gällande den psykiska hälsan, vilket framkommit i intervjuer med äldre 

tonåringar (Johnsson et al., 2007; McCainn et al., 2012). I tidigare studier har det framkommit att 

det är viktigt att veta mer om barn och ungdomars egen syn på familjen (Plotnik, 2007; Tinnfält, 

2008). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns behov av kunskapsutveckling om 

familjestöd för att förbättra folkhälsan och förebygga ohälsa hos tonåringar i Sverige. Familjen 

och deras stöd tycks vara en viktig faktor för den här gruppen och därför behövs ökad kunskap i 

ämnet. Kunskap är nyckeln till att hantera nya utmaningar och det finns ett behov av ytterligare 

forskning av yngre och äldre tonåringars samt föräldrars egen uppfattning kring vad en bra familj 

är. Studien kan bidra till kunskapsutvecklingen av ett generellt familjestöd. 

Forskningsfrågan är; vad är en bra familj? 
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Tidigare studier 

I en amerikansk studie deltog tonåringar med olika etnisk bakgrund där utgångspunkten 

var tonåringars förväntningar och önskan angående giftermål och föräldraskap (Plotnick, 2007). 

De tonåringar som var i åldersspannet yngre till ”mellan” hade begränsad livserfarenhet och 

sexuella förhållanden bakom sig och deras framtidsbild av ämnet låg många år framåt. Medan 

svaren från äldre tonåringar mer tillförlitligt speglade deras verkliga värderingar om deras sociala 

bakgrund och andra faktorer. De äldre tonåringarna visade därmed en bättre prognos av faktiskt 

beteende än de yngre tonåringarna. I en avhandling om ungdomars perspektiv på psykisk hälsa 

framgick vikten av att låta ungdomar komma till tals vilket också var studiens utgångspunkt 

(Tinnfält, 2009). 

Det finns ett mindre antal svenska studier som har utgått från tonåringars bild av familjen. 

Det viktigaste för den psykiska hälsan bland tonåringar var relationer med familjen och vänner 

och bland de äldre tonåringarna var familjen viktigast vilket framkommit vid intervjuer med barn 

i olika åldrar (Johansson et al., 2007). I en studie där man intervjuade tonårsflickor kring 

vardagsliv och hälsa framkom att de nära relationerna såsom de inom familjen var en möjlighet 

för tonåringar att må bra men visade sig även vara en grogrund för tonåringar att känna sig 

ensamma (Larsson et al., 2012). Relationer mellan tonåringar och vuxna och i synnerhet 

föräldrar påverkade i hög grad ungdomar vilket framkom i Tinnfälts (2009) avhandling som även 

konstaterade att alla delar av samhället influerar den psykiska hälsan hos tonåringar. I en 

kandidat uppsats intervjuades 6:e klassare kring hur en bra förälder ska vara. Tonåringarna ansåg 

att ett gott föräldraskap innebär att ge barnen omsorg, skydd och trygghet (Dahlin & Eriksson, 

2005). Man kan konstatera att svenska tonåringar upplever att relationen med föräldrarna är 
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viktig och påverkar hälsan och ny kunskap om ämnet ges med tonåringarnas bild som 

utgångspunkt. 

Flera studier finns inom internationell forskning gällande hur tonåringar uppfattar sina 

föräldrar och hur de beskriver att de är. Aktivt föräldraskap uppskattades bland de ungdomar som 

intervjuades och de ansåg att de var beroende av familjen för att få stöd. Mammor och pappor 

beskrevs delvis på olika vis. De äldre tonåringarna skildrade en mindre nära relation till sina 

föräldrar än de yngre tonåringarna gjorde (Lambourn & Moua, 2010). 

I en studie med kanadensiska, franska och italienska tonåringar jämfördes deras 

upplevelser av känslomässig bindning och kontroll med avseende på föräldraskap. Graden av 

känslomässig bindning och kommunikation med föräldrarna var generellt sett hög i alla länder 

och åldersgrupper, därmed höll sig graden av konflikter ganska låg (Claes et al., 2010). 

När ensamstående mödrar och deras barn i yngre tonåren tillsammans identifierade 

styrkor i mammornas föräldraskap framkom vissa teman, att hjälpa barnen lyckas i skolan, göra 

något åt mobbing och konflikter, förebygga rökning och alkohol, sätta värde på andra etniska 

grupper, diskutera sex, sätta upp mål, undersöka karriärmöjligheter, handskas med rädsla och oro, 

och veta vad man kan vänta sig av ett barn i en viss ålder (Beckert et al., 2007). 

I en studie om stödjande föräldraskap har man undersökt ungdomars perspektiv på hur 

föräldrar ska vara för att ungdomar ska känna sig älskade. I forskningen deltog 1 000 ungdomar 

från 12 olika kulturer runt om i värden. De teman som framkom var; känslomässigt stöd, stöd, 

moraliskt råd och stöd, tillåta frihet, och att visa respekt eller förtroende för den unge. 

Känslomässigt stöd innefattade uppmuntran, tillgivenhet, att prata och lyssna (vilket fler flickor 

än pojkar ansåg vara tecken på kärlek) visa fysik ömhet (fler flickor), att göra saker tillsammans, 

och att berömma. Stöd innefattade att få tillgång till resurser och hjälp, bli omhändertagen fysiskt, 
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hjälp i utbildning och att föräldrar köper saker som den unge vill ha (fler pojkar). Att ge 

moraliskt råd och stöd innefattade att få veta det rätta sättet att göra något och hur man agerar 

moraliskt, att tillåta frihet innebar att få titta på TV, använda mobiltelefon och gå ut när man vill. 

Att visa respekt och förtroende för den unge var det sista temat (McNeely & Barber, 2010). 

I en finsk avhandling undersöktes yngre tonåringars syn på vad en bra förälder är, i 

familjer där det finns alkoholproblem. En bra förälder fick barnet att känna sig viktigt, tog hand 

om barnet, var trevlig, satte gränser och undervisade samt levde ett anständigt liv. Slutsatsen var 

att gott föräldraskap består av en bas som är att föräldern räknar med barnet som viktigt och att 

föräldern lever ett ansvarsfullt vuxet liv, därefter kan man bygga på med de andra elementen 

(Valkonen, 2006). 

Tidens betydelse för familjemedlemmar har studerats genom intervjuer med tonåringar 

och föräldrar (Ashbourne & Kerry, 2010). Tid tillsammans, tid ifrån varandra och tid som 

innebär att både vara tillsammans och göra saker enskilt undersöktes. Man analyserade hur 

familjen värderade denna tid och hur dessa delar av tid formade relationen mellan tonåringar och 

föräldrar. I en annans studie med temat tid har man videofilmat familjer och analyserat utifrån 

begreppet kvalitetstid (Kremer-Sadlik & Paugh, 2007). Dessa studier påvisade att mängden tid 

tillsammans har betydelse för relationsbyggandet. Den första studien har även kommit fram till 

att den mening familjemedlemmarna tillskriver dessa element av tid påverkar relationsskapandet 

(Ashbourne & Kerry, 2010). Den andra studien har funnit att vardagsaktiviteter (som 

hushållssysslor eller att springa ärenden) kan erbjuda familjen kvalitetsstunder dvs. oplanerade, 

ostrukturerade tillfällen av social interaction som bidrar till det viktiga relationsbyggandet som 

föräldrar söker genom kvalitetstid (Kremer-Sadlik & Paugh, 2007). 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns få studier av föräldraskap och den 

kompetenta familjen ur ungdomars perspektiv, men bland några av dem framgår särskilt vikten 

av att låta ungdomar få komma till tals. I denna studie kommer dock jag att presentera vad en bra 

familj innebär för såväl yngre som äldre tonåringar och föräldrar. Genom denna studie kommer 

ungdomars och föräldrars deltagande och synvinkel bidra till kunskapsutvecklingen inom 

området. Som en del i ett större forskningsprojekt kommer förhoppningsvis denna studie vara ett 

användbart bidrag till den övergripande forskningen med ansats att skapa en gynnsam 

folkhälsoutveckling för målgruppen. 

Syfte och Frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka tonåringars och föräldrars uppfattning om vad en bra 

familj är. 

Frågeställningarna är: 

1. Skiljer sig yngre och äldre tonåringar syn på vad en bra familj är? 

2. Skiljer sig mammor och pappors bild åt gällande vad en bra familj är? 

3. Finns det likheter och skillnader mellan barn och föräldrars uppfattning om vad en 

bra familj är? 

Metod 

För att få svar på syftet användes en kvalitativ metod med en induktiv synvinkel. 

Avsikten med en kvalitativ metod är att den går på djupet, vilket ger innehållet i studien substans, 

och det är tillåtet att tolka utifrån deltagarnas beskrivning (Dahlgren et al., 2007; Kvale, 1997). 

Den kvalitativa metodens induktiva synvinkel har verkligheten som utgångspunkt och genom att 

samla in data med ett öppet sinne kan man upptäcka nya begrepp, hypoteser eller teorier 

(Dahlgren et al., 2007). 
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Litteratursökning 

Artiklar har sökts via databaserna Pub Med, Libris och Eric@orebro samt Google. Endast 

artiklar där tonåringar har deltagit har valts ut. Följande sökord har används i kombinationer 

qualitatve method, teenagers, parents, family, prevention. Qualitative method och teenagers (eller 

synonym) har varit med i alla kombinationer och endast de artiklar där tonåringar deltagit har 

valts ut. Sökning via internet har gjorts vid Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen där länkar till 

förarbeten har gått att finna. Genom referenslistorna i artiklarna har vidare studier funnits som 

varit användbara. 

Forskningsetiska överväganden 

Den övergripande forskningens etiska hänsyn var i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen och har godkänts av etikprövningen i Uppsala (dnr: 2010-211).  

Föräldrarna informeras om projektet via direkt brev till de utvalda föräldrarna och genom 

annonser, affischer och kort film om enkätundersökningen. Ungdomar har medverkat i 

utarbetandet av de olika informationsmaterialen. Genom studien vill jag lyfta fram den här 

målgruppens berättelser, att få barnens och ungdomarnas berättelser är viktigt, vilket även lyfts 

fram i FN:s barnkonvention. Barn har rätt att komma till tals och få sin mening respekterad vilket, 

särskilt ska beaktas vid insatser som gäller dem själva (UNICEF, 2013). 

Urval 

I studien deltog 100 personer. Av dessa var 40 elever från 6:e klass och var på sitt 13:e  

levnadsår. Tio elever gick på andra året på gymnasiet och var på sitt 18:e år. De 50 föräldrarna 

som deltog har barn som är antingen 13 eller 17 år gamla. Målgruppen gick att finna genom den 

övergripande forskningens material. 
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13-åringarna gick i skola Karlskoga och den har ca 366 elever fördelade på 15 klasser. 

Skolans utformning och läge har inspirerats av ”Open school – open society” från England, 

vilket innebär att skolan är formad på så sätt att den har som avsikt att främja öppenhet och 

dialog, närhet till varandra. Skolan har också närhet till naturen. Under dessa elevers tid på 

skolan har man arbetat aktivt med hälsofrämjande skola och värdegrunden i skolan. 

18-åringarna gick andra året på gymnasiet i Degerfors på barn- och fritidsprogrammet. 

Skolan är ett nationellt elitfotbollsgymnasium. Många av eleverna på skolan kom från Karlskoga 

och många elever kom från andra orter varav en del bodde själva i Degerfors under studietiden. 

Endast några av eleverna är ursprungligen från Degerfors. 

Föräldrarna valdes utifrån vilka som hade barn i motsvarande åldrar som de deltagande 

eleverna. Genom en pågående enkätundersökning har föräldragruppen kunnat undersökas och 

det närmaste som gick att finna var föräldrar med barn som är 13 och 17 år gamla. Enkäten 

skickades ut till alla hushåll i Karlskoga och Degerfors med barn födda 1996, 1998, 2000 och 

2002. Enkäten gick till antingen den manliga eller kvinnliga vårdnadshavaren. För denna studie 

valdes de mammor och pappor som först svarade på post enkäten bland föräldrar med barn som 

var 13 och 17 år gamla. Deltagarna var grupperade efter om de var mammor respektive pappor 

och efter barnets ålder. Av deltagarnas svar är hälften mammor och hälften pappor. I denna studie 

används inte den omfattande information som enkäten i övrigt innehåller. 

Datainsamling 

För denna studie används en delfråga som är en öppen fråga där föräldrar får beskriva 

vad en bra familj är. De svar som används har valts ut efter principen att de är de första 

föräldrarna som skickat in skriftliga svar grupperade efter barnet ålder samt om de är mamma 

eller pappa. 25 av de svarande har barn som är 13 år och 25 personer har barn som är 17 år. 
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Studiens material består även av 40 uppsatser skrivna av elever i åk 6 samt 10 uppsatser skrivna 

av elever i andra året på gymnasiet på temat vad en bra familj är. Uppsatserna har skrivits som en 

del i det ordinarie skolarbetet. Uppsatserna och de öppna frågorna i enkäten är utgångspunkten i 

denna studie. 

Analys 

Studiens analys utgår från Grounded Theory, vilket innebär att man utgår från deltagarnas 

beskrivning av verkligheten, sammanför berättelser till koder, uttryck som deltagarna använder 

kan användas som enheter eller så kan forskaren tolka det som beskrivs och själv sätta ett epitet 

på koden. Koderna sammanför sedan till kategorier. Kategorierna bildar teorier som förklarar vad 

materialet visar. Grounded Theory tar avstamp i verkligheten för att landa i abstrakt tänkande och 

förståelse (Dahlgren et al., 2007). 

För att uppnå bästa möjliga reliabilitet bör studiens tillvägagångssätt beskrivas väl, 

kvalitativa studier påverkas alltid av omgivande och personaliga faktorer i varierad grad men 

tillförlitligheten kan ändå bli tillräckligt god (Dahlgren et al., 2007; Rossi et al., 2004). Varje 

uppsats lästes igenom och helhetsintrycket skrevs ner och berättelsen sammanfattades. Sedan 

påbörjades en analys av uppsats där meningsbärande enheter som ansågs relevanta för ämnet 

bildade koder som sorterades ut (tabell 1). Parallellt med detta gjordes även egna anteckningar 

och sammanfattningar av tankar, tolkningar och understrykningar. 
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Tabell 1: Beskrivning av analys metodiken 

Ex på citat Subbkategorier Kategorier Begrepp 

”Mamma och pappa ska 

ha jobb där de trivs och 

tjänar pengar.” (18-årig 

tjej) 

 

Jobba  

 

 

 

Vad föräldrar gör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrarollen 

”Jag tycker att bra 

föräldrar ska hjälpa till 

med läxorna om det är 

svårt.” (13-årig flicka) 

 

Läxhjälp 

 

 

”Föräldrar ska också 

ställa upp för en, till 

exempel skjutsa till 

träningar, vara med och 

kolla på matcher och 

sånt.” (13-årig flicka) 

 

Fritidsstöd 

”Föräldrar ska inte 

bråka för mycket.” (13-

årig pojke) 

 

Konflikter 

 

 

Psykologin 

”Familjen ska ha typ 

fyra barn, och om dem 

bråkar ska föräldrarna 

lösa bråket på ett 

rättvist sätt.” (13-årig 

pojke) 

 

Sätta gränser 

 

 

De meningsbärande enheterna som var kodade med nummer delades upp i subkategorier. 

Under analysarbetet utvecklades och förändrades kategorierna och nya subkategorier bildades 

medan analysen fortgick. Fem olika teman gick att urskilja och dessa hade kategorier som 

fördjupade olika delar av temat. Kategorier gick att finna och man såg mönster där vissa teman 

hörde bättre ihop än andra. Materialet sammanfattades slutligen med mina egna ord men så 

mycket ord och uttryck som möjligt har behållits från deltagarna. Konkreta exempel valdes sedan 

ut som bäst beskrev varje tema. Därefter lästes varje berättelse åter igenom för att få en hel bild 

av varje familjebeskrivning och det gick att urskilja tre olika former av idealtyper av en familj. 

Dessa har analyserats och presenteras för sig. 
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Resultat 

Resultatdelen består av tre delar. Första delen handlar om tonåringarnas uppfattning, 

därefter kommer föräldrarnas och sedan beskrivs idealfamiljerna: relationsfamiljen, 

aktivitetsfamiljen och strukturfamiljen. 

Del 1: Tonåringarnas uppfattning om en bra familj 

Fem olika teman gick att finna vid analysen av vad som kännetecknar en bra familj; 

engagerat föräldraskap, gemensamt familjeliv, bra atmosfär, hel familj och god standard (figur 1). 

De tre förstnämnda teman ingår under familjeliv och de två senare under förutsättningar. 

Efter citaten som valts ut i texten uppges ålder samt om det är en flicka eller pojke. 

Många uppgav dock inte kön och då skrivs istället elev. Bland de 18-åriga kvinnorna som inte 

uppgett namn har de flesta undertecknat med 18-årig tjej därför användes den benämningen i 

denna grupp. Samtliga 13-åriga flickor kallas flickor, vilket samtliga av de yngre flickorna som 

inte skrivit ut sitt namn kallade sig. 

 

Figur 1: Den goda familjen enligt tonåringar 

 

Engagerat föräldraskap innefattar familjeskapare och stödjande föräldrabeteende. 

Gemensamt familjeliv innefattar dagligen, veckovis och årligen. Bra atmosfär innefattar gott 

Den goda 
familjen 

Familjeliv 

Engagerat 
föräldraskap 

Gemensamt 
familjeliv 

Bra atmosfär 

Förutsättningar 

God standard Hel familj 
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emotionellt klimat och bra relationer. Hel familj innefattar mamma och pappa, syskon och övrig 

släkt. God standard innefattar bra bostad och drömfamiljer. 

Hel familj 

Deltagarnas beskrivningar av familjestrukturen bestod i huvudsak av hela familjer och 

har sammanställts med kategorierna mamma och pappa, syskon och övrig släkt (figur 2). 

 

Figur 2: Hel familj enligt tonåringarna 

 

Mamma och pappa. Många barn uttryckte att de vill att mamma och pappa ska bo 

tillsammans och somliga tillade att de inte ska bråka. Något barn med skilda föräldrar ville att de 

ska vara ihop igen medan andra barn konstaterade att de bor på olika ställen och reflekterade 

kring vad det innebar. En majoritet beskrev just kärnfamiljen som en familj de tyckte var bra. 

”Det jag anser som en kompetens familj är som en vanlig familj. Jag anser att båda föräldrarna ska bo 

tillsammans, och att man ska ha mer än ett syskon. Jag tycker man ska ha två. En storebror och en lillebror.” 

(18 årig elev) 

 

”I familjen vill jag att det ska va en storasyster, en lillebror en lillasyster och storebror. Och föräldrar så 

klart. Men de ska inte vara skilda.” (13-årig flicka) 

 

”Så om jag skulle bo med min drömfamilj, så skulle det bara vara jag eller en storasyster eller lillasyster. 

Jag skulle vilja ha dom föräldrar jag har fast lite mindre tjat mellan dom.” (13-årig flicka) 

 

Syskon. Syskonskap beskrevs till stor del i berättelserna. Ett fåtal uttryckte att de ville 

vara enda barnet. De flesta tyckte att en bra familj innehåller minst ett syskon, två syskon var 

mest förekommande och då gärna en bror och en syster men en stor del tyckte att en bra familj 

ska bestå av fler än tre syskon. 

Hel familj 

Mamma och 
pappa  

Syskon Övrig släkt 
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”Om man ska följa den familjära normen i dagens samhälle, så ska den perfekta familjen enligt mig 

innehålla en mamma, pappa, en till tre syskon och båda mor och far föräldrarna ska vara i livet.” (18-årig 

elev) 

 

”En drömfamilj enligt mig är en familj som består av tre syskon den yngsta är en pojke och resten systrar. 

Och syskonen bor med sina båda föräldrar.” (13-årig flicka) 

 

”Man kan vara många barn i en familj, men jag tycker att fyra stycken är lagom.” (13-årig elev) 

 

”I en familj tycker jag att man ska bara vara ett barn. För att då kan man göra roliga saker som barnet 

vill.”(13-årig elev). 

 

I beskrivningarna om syskon gavs fördjupande ex. på syskons betydelse och vad det 

innebär att ha syskon. 

”Syskon kan vara både yngre och äldre men ändå så att åldern inte är för långt isär, för man kan ha 

mycket bra kontakt med sitt syskon, man kan prata om allting få råd om det behövs, för ett syskon förstår 

bättre än ens föräldrar gör eftersom syskonen är i samma ålder, föräldrar förstår inte lika bra för att de inte 

lever i det på samma sätt som barnen/tonåringar.” (18-årig tjej) 

 

”Syskonen ska vara snälla och dom ska typ göra mellis och sånt till en ibland. Man ska kunna leka med 

dom och sånt. Ibland ska man också få bråka lite. Utan att föräldrarna blir arga på oss.” (13-årig elev) 

 

”I en bra familj ska hemmet och bostaden vara många barn i så att man kan få många vänner. Och 

syskonen ska man ha en relation som man inte kan ha med föräldrarna tillexempel hemligheter.” (13-årig 

elev)  

 

Övrig släkt. Förutom den närmaste familjen nämndes övrig släkt i övervägande del av de 

äldre tonåringarnas beskrivningar och i betydligt högre grad än hos de yngre eleverna. Flera 

ansåg att man ska ha en bra relation med övriga släkten och nämnde oftast mor och farföräldrar, 

vissa tyckte att man bör fira högtider med dem samt pratas vid i telefon då och då. Några av de 

yngre barnen beskrev att man firar en del av semestern ihop med kusiner och andra släktingar. Få 

eleverna beskrev att de har en nära relation till övriga släkten även om det fanns några 

beskrivningar av det och några gav ex. på hur morföräldrar engagerade sig i barnens intressen. 

”Att ha en bra relation till far och morföräldrarna är viktigt. De har bra livserfarenheter och kan ge råd om 

någon frågar.” (13-årig elev) 

 

”Sen vid stora högtider eller födelsedagar samlar man släkten och firar tillsammans.” (18-årig tjej) 
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Man kan konstatera att i materialet om familjestrukturen har det framkommit att 

tonåringarna skildrar traditionella ideal och de flesta beskrev att en bra familj innehåller mamma 

och pappa. Ett fåtal konstaterade att föräldrarna är skilda medan flera önskade att både mamma 

och pappa skulle leva tillsammans med dem. Hela familjer bestående av kärnfamiljen skildrades 

som ett ideal av de flesta tonåringar. Syskons betydelse beskrevs och många ville ha eller uppgav 

att de hade flera syskon. Övrig släkt nämndes i större utsträckning bland de äldre tonåringarna. 

Engagerat föräldraskap 

Temat engagerat föräldraskap är indelat efter vad deltagarna ansåg att föräldrar ska göra 

i sin roll som föräldrar, som en konsekvens av att de är just föräldrar. Tonåringarnas uppfattning 

om föräldraskapet var uppdelat mellan stödjande föräldrabeteende och psykologiska aspekter på 

föräldraskapet som här kallas familjeskapare (figur 3). Den första delen innefattar att föräldrar 

ska jobba, ge läxhjälp samt fritidsstöd vilket företrädelsevis skall ges engagerat. Den andra delen 

innefattar familjeskapare som att hantera konflikter och vikten av att sätta gränser. En majoritet 

av deltagarna skildrade flera aspekter av föräldrarollen i beskrivningen av en bra familj. 

 

Figur 3: Engagerat föräldraskap i en bra familj och dess innehåll enligt tonåringar 

 

Engagerat 
föräldraskap 

Stödjande 
föräldrabeteende 

Jobba  Ge läxhjälp Ge fritidsstöd 

Familjeskapare 

Sätta gränser Hantera konfliker  
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Det fanns flertal ex. på att barnen förstod föräldrars roller och ansvar men även den oro 

det kan innebära. Ett barn beskrev ett grönområde de lekte på: 

”Där man kan gå, cykla och leka lite hur man vill utan att föräldrarna ska behöva vara oroliga så fort 

barnen ska ut och leka” (13-årig flicka) 

 

Stödjande föräldrabeteende. Det innefattar till stor del konkreta och handfasta åsikter 

om vad föräldrar skulle göra som föräldrar. Tonåringarna skildrade både vad, hur och varför 

föräldrar ska jobba, ge läxhjälp och engagera sig i fritidsaktiviteter. 

Jobba. Nästan alla tonåringar ansåg att föräldrar ska jobba i en bra familj, de flesta tyckte 

att båda ska jobba. Ett antal deltagare skrev vilka yrken föräldrarna har som polis, affärsbiträde, 

doktor eller ridlärare medan andra skildrade mer var de arbetar t.ex. inom industrin, vården eller 

rättsväsendet. Många formulerade vad ett jobb innebar som att tjäna pengar, att föräldern åker 

tidigt, arbetar natt eller kommer hem sent. Många skrev att de ville att föräldrarna skulle vara 

hemma om kvällarna eller så mycket som möjligt. Andra nämnde vikten av att föräldrarna trivs 

på jobbet. Några tog upp att ett arbete innebär att föräldrar har något att göra och att de inte bör 

vara lediga jämt, ett antal tog upp att ett arbete kunde innebära jämställdhet mellan föräldrar. 

Någon beskrev att pappa arbetade och mamma var hemmafru och tog hand om familjen. Några 

enstaka ville att familjen skulle vara så pass förmögen att föräldrarna kunde vara hemma hela 

tiden och inte yrkesarbeta. 

”Jag tycker att båda föräldrarna ska jobba också så att ingen av föräldrarna ska ligga på soffan.” (18-årig 

elev) 

 

”Min väckarklocka väcker mig på morgonen för föräldrarna jobbar tidigt.” (13-årig flicka) 

 

”Sen när man vaknar på morgonen så ska föräldrarna vara hemma, när man ska till skolan. Dom ska 

också inte komma hem för sent på kvällen. Helst så ska dom ha ett dagsjobb.” (13-årig elev) 

 

”Fast allt handlar inte om att göra roliga saker jämt, föräldrarna måst jobba för att tjäna pengar och barnen 

gå i skolan hela veckan.” (13-årig elev) 

 

”Mamma och pappa ska ha jobb där de trivs och tjänar pengar.” (18-årig tjej) 
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Ge läxhjälp. Många barn beskrev att i en bra familj hjälper föräldrar till med läxor och de 

gav förklaringar till varför. Att föräldrarna hjälpte barnen med läxorna beskrevs av många barn i 

samma anda som de beskrev vikten av att föräldrar engagerade sig i barnens vardagsliv och då 

nämndes ofta just barnens önskan om att föräldrar engagerar sig i läxhjälp och fritidsaktiviteter. 

”Jag tycker att en bra förälder ska följa med när man har fotbollsmatch och hjälpa till med läxan.” (13-

årig pojke)  

 

”Jag tycker att bra föräldrar ska hjälpa till med läxorna om det är svårt. För att då kan dom försöka 

förklara.” (13-årig flicka) 

 

”I veckorna får barnen säkert läxor och vad jag tycker man kan hjälpa till som förälder är att sitta bredvid 

och försöka förklara sånt dom inte kan på bästa sätt.” (13-årig flicka) 

 

”I en familj ska man vara snälla mot varandra: mamma eller pappa ska kunna ställa upp om man har 

mycket läxor, hjälpa träna till prov som man har typ 4 gånger i månaden, kunna följa med till 

fotbollsträning eller om man har match.”(13-årig flicka) 

 

Ge fritidsstöd. Att tonåringar får stöd och känner engagemang från föräldrarna gällande 

fritidsaktiviteter beskrev många vikten av. Här gavs talande exempel på att det är betydelsefullt 

för dem. Några beskrev att det även är viktigt att de själva engagerar sig i syskonens eller övriga 

familjens intressen.  

”Bra föräldrar är om du har någon match eller tävling så ska de komma och heja på dig och inte bara 

strunta i det.” (13-årig flicka) 

 

”Föräldrar ska också ställa upp för en, till exempel skjutsa till träningar, vara med och kolla på matcher 

och sånt.” (13-årig flicka) 

 

”Man ska få träna vilken sport som man vill och föräldrar ska tex om det är fotboll så ska dom komma på 

matchen och kolla.” (13-årig pojke) 

 

”Jag ska få hjälp och mina föräldrar och syskon ska lägga energi på det jag tycker om och brinner för. 

Samtidigt som jag hjälper till och lägger energi på det som dom drömmer om.” (13-årig flicka) 

 

”När Stefan slutade jobbet, brukade han följa med Antonio till träningen varannan gång… När de kom dit, 

stod hans morfar där för att titta, han var riktigt engagerad.” (18-årig tjej) 
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”Tobias och Mats är fotbollsintresserade och spelar båda två fotboll i Degerfors. På fritiden umgås de 

med vänner, sitter vid datorn och spelar just fotboll. Både Anders och Anna stödjer pojkarna väldigt 

mycket och pushar dem både i skolan och i fotbollen.” (18-årig flicka) 

 

Familjeskapare. Här skildras tonåringarnas åsikt om vad föräldrar borde göra utifrån en 

psykologisk aspekt vilket innefattade konflikter och vikten av att föräldrar sätter gränser och 

regler. 

Hantera konflikter. En del av tonåringarna beskrev konflikter som en naturlig del av 

familjelivet. För andra var konflikter mer problematiskt och något som präglar familjelivet. Det 

gavs flera exempel på hur tonåringar även utvidgade sina tankar om konflikter till att resonera 

om vad konflikter innebär eller hur man kunde hantera konflikter. Konflikter mellan föräldrar 

nämndes av många. Ett antal önskade att konflikterna minskade och i synnerhet konflikter 

mellan föräldrar.  

”Det låter ju som om de är världens lyckligaste familj, men självklart bråkar de också ibland, och det kan 

hjälpa barnen att lära sig hur man hanterar en konflikt och lär föräldrarna att de inte alltid har rätt.” (18-

årig kvinna) 

 

”Man ska inte bråka men man kan diskutera eller så kan man kompromissa.” (13-årig flicka) 

 

”Om 2 stycken personer blir osams ska dom gå in i ett rum och bli sams.” (13-årig flicka) 

 

”Man kan ha familjeråd en gång i veckan. Om något är fel kan man lägga en lapp i ”lådan” eller ta upp 

det på rådet. Då kan man också bestämma vissa saker, då kan man också bestämma vissa saker, som att 

mamma diskar måndagar, alla joggar på tisdagar och mycket mer.” (13-årig elev) 

 

Många tonåringar tyckte att föräldrarollen innebär att föräldrarna ska ta ett särskilt 

ansvar för att hantera konflikter mellan sig i just rollen som föräldrar. Barnen ansåg att föräldrar 

ska komma bra överens och att de bör kunna ta gemensamma beslut. En del barn berättade att de 

inte vill att föräldrarna ska bråka och beskrev varför samt gav ex. på hur det i sådana situationer 

kändes för dem. 

”Jag tycker inte bara föräldrarna har ansvar, utan barnen har det också. Jag tycker om föräldrarna blir 

osams och barnen blir rädda ska mamman och pappan säga till barnen att dom älskar varandra men att de 

blir osams om saker ibland.” (13-årig flicka) 
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”Alla barn som hör föräldrar bråka mår inte bra. Om föräldrarna bråkar mycket så är barnen rädda att dom 

ska skilja sig. (13-årig flicka) 

 

”Sen tycker inte jag att föräldrarna ska bråka för mycket. För då kan man känna sig ledsen och vara på 

dåligt humör.” (13-årig flicka) 

 

Sätta gränser. Tonåringar ansåg att engagerat föräldraskap innebär att föräldrar sätter 

gränser och regler. Barnen ansåg i hög utsträckning att de ska hjälpa till hemma och här gavs 

rikligt med ex. stora såväl som små sysslor. Barnen ansåg att de ska lyssna och följa de regler 

som föräldrar upprättat, några nämnde att det i annat fall leder till bråk. Många tyckte att de bör 

hjälpa till hemma, somliga beskrev skälen till det, vilket bl.a. är för att inte bli bortskämda, för 

jämställdheten mellan barn och föräldrar eller för att det helt enkelt ingår i många familjers 

vardag att hjälpas åt. 

”Med bra föräldrar menar jag att dom inte ska slå sina barn, och med bra syskon menar jag att dom inte 

ska vara dumma mot sina andra syskon. Ansvaret ligger på föräldrarna så att barnen sköter sig.” (13-årig 

elev) 

 

”Alla ska ta ansvar för sina saker och om föräldrarna säger att barnen ska gå till sina rum och göra läxor 

så ska man göra det, för annars blir det bråk och man blir osams.” (13-årig flicka) 

 

”Familjen ska ha typ fyra barn, och om dem bråkar ska föräldrarna lösa bråket på ett rättvist sätt. En gång 

i veckan ska barnen städa sina rum. Varannan dag ska barnen ställa in i diskmaskinen och ut ur 

diskmaskinen.” (13-årig pojke) 

 

Sammanfattningsvis framkom att föräldrarnas roll är central i tonåringarnas liv och 

deras syn på en bra familj. En majoritet beskrev vad föräldrar ska göra för att vara en bra förälder. 

Att föräldrar arbetar innebar bra och mindre bra saker för tonåringarna. Flera har gett lösningar 

på arbetslivets dilemma att arbetet oftast innebär att föräldrar inte är hemma i den utsträckning 

barnen önskar. Läxor och betydelsen att få stöttning med det skildrades av flertalet tonåringar. 

Engagemang från föräldrar beträffande fritidsaktiviteter uppgavs vara viktigt för dem som tog 

upp det. När det gäller den psykologiska aspekten av familjelivet märks det att deltagarna visade 

god reflektionsförmåga och finner ut lösningar. Konflikter skildrades både som en naturlig del 



EN BRA FAMILJ 24 

men även som något av det mest problematiska för barnen. Tonåringar funderade särskilt mycket 

kring konflikter mellan föräldrar. I ett engagerat föräldraskap ingår också att sätta gränser och 

skapa regler enligt tonåringarna för att familjen ska fungera bra. 

Bra atmosfär 

Deltagarna beskrev många egenskaper som en bra familj består av, dessa hör ihop med 

det emotionella klimatet och relationer. Detta tema skildrades av i princip alla tonåringar och är 

områden som är viktiga för deltagarna vilket beskrivs väl.  

 

Figur 4: Bra atmosfär i en god familj och dess innehåll enligt tonåringar 

 

Gott emotionellt klimatet. Ett bra emotionellt klimat beskrevs som viktigt och togs upp i de 

flesta berättelser. Det emotionella klimatet innefattar kärlek, att vara snälla, känna trygghet och 

ärlighet. 

Kärlek. Många tonåringar ville att kärlek ska vara en del i en bra familj. Somliga lyfte 

fram att föräldrarna ska älska varandra, andra beskrev mer att hela familjen ska vara kärleksfull.  

Vissa beskrev hur de har det och vissa att de längtar efter kärlek. 

”Mest av allt önskar jag att mina föräldrar älskar varandra. Mamma säger att de gör det, men jag vet att det 

inte stämmer. I alla fall inte på samma sätt som när jag var liten, då pappa fortfarande arbetade och kysste 

mamma varje gång när han hade kommit hem från jobbet.” (18-årig elev) 

 

”Föräldrar ska ha en nära relation till varandra så barnen känner sig trygga och ser att mamma och pappa 

tycker om varandra.” (18-årig tjej) 
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”… och alla ska bildas till en stor kärleksfull familj i ett stort kärleksfullt och värmande hem.” (13-årig 

flicka) 

 

”De älskar varandra mer än någonsin och sen har de pengar, så därför är den en kompetent familj.” (18-

årig tjej) 

 

Snälla. Att familjemedlemmar är snälla mot varandra togs upp av många, i synnerhet de 

yngre tonåringarna. Snällhet beskrevs som en viktig egenskap som gör så att tonåringen känner 

sig trygg och omtyckt men uppgavs även bidra till att konflikter minskar i familjen.  

”Jag tycker att en bra familj ska vara snälla mot varandra och ha respekt mot varandra.” (13-årig pojke) 

 

”Jag tycker en bra familj ska vara snälla mot varandra och vara med varandra mycket. Man ska vara 

snälla mot sina föräldrar och följa med till affären och hjälpa till med mat kassarna.” (13-årig elev)  

 

”I en familj ska man vara snälla mot varandra. Man ska kunna känna sig trygg och känna sig omtyckt av 

alla i familjen .” (13-årig flicka) 

 

”Och så ska alla vara snälla mot varandra fast lite syskonbråk går aldrig att stoppa.” (13-årig elev) 

 

Trygghet. En egenskap som beskrevs av många som viktig är att en familj har trygghet. 

Det beskrevs att trygghet ger en känsla av säkerhet och tillit och gör att deltagarna inte behöver 

vara osäkra eller rädda.  

”I en familj ska man känna sig trygg och känna sig omtyckt men det gäller också att alla hjälper till.” (13-

årig flicka) 

 

”Man ska inte behöva känna sig rädd eller osäker när man berättar saker om sig själv utan man ska kunna 

lita på varandra och att familjen inte kommer att vara elaka.” (18-årig elev) 

 

Ärlig. Ett antal barn tog upp ärlighet som viktigt och många tyckte att det hör ihop med 

att de kan lita på varandra och känna sig fria att göra som de vill eller tycka vad som helst. 

 ”... man ska kunna prata om problem med sin familj, och familjen ska vara ärlig till barnen, t.ex. om 

barnen vill ha leksaker och föräldrarna inte har råd, så tycker jag föräldrarna ska säga det istället för att 

köpa den och inte ha råd med andra förnödenheter.” (18-årig elev) 

 

”I en kompetent familj ska man vara ärlig mot varandra och man ska kunna känna att man kan prata och 

lite på vem som helst i familjen.” (18-årig tjej) 
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Bra relationer. Bra relationer beskrevs som hur de har det inom familjen och vad de 

tycker är bra mellan familjemedlemmar, vad de längtar efter eller skulle vilja ha istället. Enligt 

deltagarna har det kommit fram att relationer ska vara bra mellan familjemedlemmarna i stort, 

mellan föräldrar i synnerhet och mellan syskon. Betydelsen av goda relationer skildrades av 

många men framkom som centralt i vissa beskrivningar. Relationer innefattar öppenhet, 

delaktighet, ansvar och jämlikhet. 

Öppenhet. Att kunna prata om allt beskrevs som viktigt i en bra familj och kallades 

öppenhet av många barn. Öppenhet beskrevs utifrån att det är högt till tak och ett tillåtande 

samtalsklimat medan andra beskrev öppenheten utifrån att man känner sig fri att kunna prata 

med samtliga inom familjen. 

”I den perfekta familjen ska man prata om allt mellan himmel och jord. Lögner och svek existerar inte i 

familjen.” (18-årig elev) 

 

”Familjen ska kunna ha en bra relation med varandra och dom ska kunna prata med varandra om allt och 

vara öppen.” (18-årig kvinna) 

 

”Om det hänt något så får man prata med vem som helst i familjen oavsett om den är yngre eller äldre. 

Man behöver inte hålla inne något som är jobbigt… Alla ska känna att de speciella även om de inte är 

kända eller utstickande. Alla ska må bra!” (13-årig elev) 

 

Delaktighet: Innebar för många att man tar gemensamma beslut och sedan delar på 

konsekvenserna, t.ex. nämnde någon att familjen beslutade sig för att skaffa ett husdjur och 

därefter hjälptes barn och föräldrar åt att sköta det. Delaktighet beskrevs även som en form av 

demokrati där alla familjemedlemmar samverkar. Medbestämmande är en form av delaktighet 

som beskrevs mer specifikt, som att ta gemensamma beslut kring bl.a. semesterplaner. 

”Alla ska få vara med och bestämma regler i familjen” (13-årig flicka) 

 

”När man ska på semester så ska man bestämma vart man ska tillsammans men om det är en suprise så 

behöver man inte det, bestämma tillsammans.” (13-årig elev) 

 

”Mamma och pappa bestämmer ju mest, men barnen får vara med och bestämma ändå.” (13-årig pojke) 
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Ansvarstagande. Det är vanligt förekommande att tonåringar beskrev ansvar som en del 

av familjlivet och somliga tog upp att både föräldrar och barn tar ansvar i en bra familj. 

”Vi får ta ett visst ansvar själva men föräldrarna har också ansvar för oss men vi barn måste ta mer ansvar 

och inte slås tillbaka om någon slår dig, man ska ta ansvar med läxorna, skolan, kunna lägga sig när 

mamma eller pappa säger till.” (13-årig elev) 

 

”Jag tycker inte bara föräldrar har ansvar utan barnen har det också.” (13-årig elev) 

 

”Man ska hjälpa till hemma, t.ex. plocka i diskmaskinen och packa upp ryggan, göra läxorna utan att 

föräldrarna säger till. Man ska ta ansvar att packa ryggan och sånt till skolan. Man ska vara lite trevligare 

mot syskonen. Kanske hjälpa till att måla huset och tvätta bilen.” (13-årig elev) 

 

Jämställdhet. En egenskap som beskrevs mellan föräldrar eller mellan barn och föräldrar 

eller mellan barnen i familjen var jämställdhet. Sysslor eller vad barn ska hjälpa till med 

beskrevs ofta av barnen. Hur arbetsfördelningen inom familjen ser ut framkom i många av 

berättelserna. 

”Familjen ska vara jämställd, dvs. att både mamma och pappa delar på hushållssysslorna som städa, laga 

mat, etc. Även barnen ska hjälpa till i hemmet så att de lär sig ta ansvar i tidig ålder. Både mamma och 

pappa har ett jobb för sig.” (18-årig elev) 

 

”Om man bor i hus/lägenhet ska alla städa sina egna rum och vardagsrummet och köket ska man städa 

tillsammans.” (13-årig elev) 

 

”Alla ska må bra och alla ska hjälpa till. Mamman diskar måndagar, onsdagar och lördagar och barnen de 

andra dagarna. Alla ska hjälpa till med att tvätta och med läxor.” (13-årig elev) 

 

”Alla ska få vara med och bestämma regler i familjen t.ex. att mamma tvättar, pappa klipper gräset, ett 

barn plockar ur diskmaskinen och det andra barnet dukar. (13-årig flicka 

 

”Man ska vara jämställda i familjen. Alla ska vara lika mycket värda. Inget barn ska vara mera favoriserat 

och mer älskat, alla ska vara lika behandlade.” (18-årig elev) 

 

Sammanfattningsvis har det framkommit att familjens atmosfär skildrades av alla 

tonåringar och var ett viktigt område för att familjen ska upplevas som bra. Det emotionella 

klimatet skildrades inlevelsefullt, att känna kärlek och att familjen är snäll, ger liksom trygghet 

och ärlighet en känsla av närhet och äkthet som tonåringar ville att familjelivet ska innehålla. 

Betydelsen av goda relationer beskrevs av många och det är viktigt att familjemedlemmar har 
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goda relationer med varandra och i synnerhet föräldrar. Tonåringar beskrev vidare vad som ska 

prägla relationerna; öppenhet är det mest framträdande men även delaktighet, ansvar och 

jämställdhet ingår. 

Gemensamt familjeliv 

Vid närmare temaindelning av familjens gemensamma familjeliv gick det att urskilja 

stunder eller saker som sker dagligen, veckovis eller årligen (tabell 2). De flesta barn ansåg att i 

en bra familj bör man uppleva gemenskap, sammanhållning och trivsel. De flesta tonåringar ville 

ha stunder på dagen då man gör någonting tillsammans. Många tyckte att man ska äta ihop, andra 

att man ska samlas för att göra något gemensamt eller uppleva något tillsammans, som att spela 

spel, leka, träna, titta på ett visst program eller på annat vis göra något dagligen. Husdjur ingick 

också under familjens dagliga gemensamma familjeliv. Vikten av att samlas varje vecka och 

umgås under något festligare eller mer planerade former beskrev många vikten av. Fredagsmys 

eller helgmys och att göra roliga saker tillsammans beskrevs som centralt. Det kunde även 

handla om att titta på tv eller film, åka till badhuset, sporta tillsammans, gå ut och äta på 

restaurant eller att ha fritidsintressen med regelbundenhet på t.ex. veckobasis tillsammans. Per år 

var det framförallt semester som beskrevs vilket bildar en egen kategori. 

”Den kompetenta familjen är när det är bra sammanhållning, gemenskap och trivsel. Och det jag skrev 

ovanför är vad jag tycker är en så kallad ”bra” familj en väldigt normal som är väldigt kompetent.” (18-

årig elev) 

 

”Dom har bra sammanhållning i familjen och alla i familjen trivs väldigt bra ihop.” (18-årig elev) 

 

”Det är också viktigt att en familj inte gör allt tillsammans då är det lätt att man blir osams. Mamma och 

barnen/barnet, pappa och barnen/barnet måste också hitta på saker tillsammans själva. Jag tycker att en 

vana ska vara att äta tillsammans varje dag.” (13-årig elev) 

 

”Man ska hitta på saker tillsammans, ibland kan alla i familjen åka till Liseberg eller till stranden på 

sommaren… Minst en eller två gånger i veckan ska man äta något gott. Ibland kan man kanske gå på bio 

tillsammans eller kolla på någon bra film.” ( 13-årig flicka) 
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Tabell 2: Gemensamt familjeliv enligt tonåringars perspektiv 

 Kategorier Ex på citat 

Dagligen Familjestund 

 

”Senare på kvällen brukar familjen göra något tillsammans, kortspel, 

sällskapsspel, tv-spel och ibland en film om det inte blir för sent.” (18-

årig kvinna) 

”Den perfekta familjen ska kunna ha stunder på dagen där dom gör 

något tillsammans, det kan vara något litet som att sitta och äta ihop 

eller titta på TV någon gång ibland. (18-årig tjej)  

Äter ihop 

 

”… alla ska äta middag på kvällen tillsammans. Då får man ha små 

pratstunder och alla får tala och tycka sitt.” (13-årig flicka)  

”Men det viktigaste av allt är nog att hela familjen sitter ner och äter 

ihop i alla fall minst en gång om dagen.” (18-årig tjej) 

”Det är mysigt att äta ute ibland och variera maten varje dag. Man kan 

varannan dag jogga, simma och gå. Äta något extra gott på helgerna är 

också mysigt. Alla ska må bra och alla ska hjälpa till” (13-årig elev) 

Husdjur 

 

”Jag tycker att man ska ha ett djur eller fler. Då är det så mysigt, t.ex. 

när man ska sova och man har alltid en vän som man kan prata med och 

leka med.” (13-årig flicka) 

”Och ha ett eller två eller tre djur hundar, katter, kaniner och råttor. 

Alla djur man kan få tag på.” (13-årig pojke) 

Veckovis Fritidsaktiviteter 

 

”Fritids intresse ska man dela med någon i familjen tillexempel syskon 

och åka cross fyra dar i veckan och tävla med varandra på trix och 

snabbast.” (13-årig elev) 

”Man ska få träna vilken sport man vill och föräldrarna ska t.ex. om det 

är fotboll så ska dom komma på matchen och kolla.” (13-årig elev) 

”Fritidsaktiviteter har oftast alla vuxna och små, och därför måste alla i 

familjen ta hänsyn till vad den andra har för intressen t.ex. om man 

spelar fotboll och har matcher då och då blir det nog roligare om 

familjen kommer och tittar istället för att familjen stannar hemma.” 

Fredagsmys 

 

”De flesta familjer har säkert fredagsmys framför TV eller kanske ute 

på sin altan om man har någon, det är då man kan passa på att umgås 

med familjen” (13-årig flicka) 

”Jag tycker att alla familjer ska ha fredagsmys och äta godis och bara 

mysa. Man kan också göra något som hela familjen tycker om att 

göra… Man kan prata hur veckan har varit.” (13-årig flicka) 

”Jag tycker att man ska ha någon vana som man gör tillsammans som 

någon speciell god maträtt eller något speciellt godis (typ chips) på 

fredagen…. Jag tycker också man ska ha ett speciellt tv-program som 

t.ex. Fångarna på fortet eller Robinsson. Man kan äta på fredagar och 

lördagar i tv rummet, annars äter man vid köksbordet” (13-årig flicka) 

Årligen Semester 

 

”Familjen ska ha tid för varandra. Föräldrarna ska inte bara jobba och 

barnen ska inte bara hänga med vänner eller hålla på med 

fritidsaktiviteter. Dom ska t.ex. åka ut och kampa eller åka ut på 

semester med bara familjen.” (18-årig elev) 

”Man ska göra många aktiviteter t.ex. resa till något land för att bada, 

resa till huvudstaden, gå på någon utflykt och vandra.” (13-årig elev) 

 

Dagligen. Att göra något tillsammans varje dag beskrevs av många som önskvärt. 

Somliga tyckte att det ingår i en bra familj att man ska umgås genom att göra något handfast eller 
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lekfullt varje dag. Andra skildrade inte denna del. Dagligen innefattar; dagens familjestund, äta 

ihop och husdjur.  

Dagens familjestund: Den tid som beskrevs av tonåringar när familjen umgås genom 

aktivitet eller att göra något gemensamt kallas dagens familjestund. Man kan tänka sig att 5 år 

tidigare hade tonåringen uttryckt denna tid som lektid, vilket är just vad tonåringarna i hög grad 

beskrev i hög grad när de tog upp ex. som att spela sällskapsspel, spela fotboll eller leka halv åtta 

hos mig. 

”En familj ska inte behöva göra något som kostar pengar. Utan man kan tillexempel spela kort spel. Om 

man har en hund tycker jag man kan göra något tillsammans med den.” (13-årig elev)  

 

Äter ihop. Måltidens betydelse beskrevs av en övervägande del och många ville att 

familjen skulle samlas runt bordet dagligen. Måltiden beskrevs också som ett tillfälle då barnen 

känner sig omhändertagna, det är vanligt att de skildrade vem som lagar mat, om de är delaktiga 

i förberedelserna samt vid vilka tillfällen de vill äta på restaurang. Flera barn beskrev på ett 

lustfyllt sätt hur de hjälper till att laga mat. Till undantaget hör att de beskrev vad de gillar att 

laga men somliga uppgav att det är viktigt med variation och att maten smakar gott. Somliga 

beskrev hur de pratar under måltiden, att alla vill berätta vad de gjort under dagen eller vilken 

åsikt de har i en fråga. En del skildrade att familjen brukar gå på restaurang med regelbundenhet. 

 ”Vi samlas hemma klockan 18:00 varje dag. Mamma lagar mat på måndag, tisdag, torsdag och söndag. 

På onsdagar beställer vi pizza och på fredag och lördag åker vi till Mc Donalds och äter mat.” (13-årig 

pojke) 

 

Husdjur: Många tyckte att en bra familj ska ha husdjur, hund eller katt, även andra djur 

nämns. De beskrev även varför tonåringar vill ha djur och flera barn önskade sig många djur och 

några få väldigt många.  

”Jag vill ha en hund i familjen. Det är roligt att leka med hundar. De är så snälla. Jag vill också ha en 

kanin. De är så gosiga att kramas med. En vit kanin vill jag ha och en svart hundvalp.” (13-årig flicka) 
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Veckovis. Per vecka innefattar fritidsaktiviteter och fredagsmys. 

Fritidsaktiviteter. Vikten av fritidsaktiviteter och betydelsen av att få utöva det intresse 

man vill beskrevs ofta. Många beskrev att de delar fritidsintresse med syskon, delar av familjen 

eller av alla i familjen. Det vanligaste intresset som deltagarna nämnde bland så väl pojkar som 

flickor är fotboll. Andra sporter som nämndes är bl.a. hockey, ridning, basket, dans, gå på gym, 

springa, köra cross, fiske och jakt. Vissa beskrev vikten av att familjen gör roliga saker och 

sammankopplar det med just fritidsaktiviteter. Fritidsintressen är kopplade till beskrivningar av 

vikänslan. 

”Mitt bästa intresse eller som alla tycker är hockey. Vi brukar gå på det, hockeyn är på vardagarna det 

kostar 40 kr för mig, 120 kr för mamma.” (13-årig elev) 

 

”Vårat intresse är jaga, vi jagar björnar, älg, rådjur. Och vi brukar jogga ner till stranden och bada.” (13-

årig pojke) 

 

Inom beskrivningar av betydelsen av fritidsaktiviteter framkom också en särskilt nyans 

vilket är vikten av att göra roliga saker tillsammans. Här nämndes shopping, badhus, fiske m.m. 

”I en familj ska man fiska. För att fiska är kul… I en familj ska man ha fredags mys. För att man ska äta 

godis på fredagar.” (13-årig elev) 

 

”Jag tycker att i en bra familj ska man göra något roligt, t.ex. åka och bada, åka på semester, gå på 

restaurang, bowla och flera saker.” (13-årig flicka) 

 

Fredagsmys. Helgmys och i synnerhet fredagsmys är något som många barn beskrev 

som viktigt, särskilt de yngre tonåringarna. Det beskrevs av flera som veckans höjdpunkt. De 

beskrev ofta att fredagsmyset ska innehålla chips och godis men lika ofta tid för umgänge och att 

man ska samtala och samla ihop hur veckan har varit. Många av de yngre uppgav att fredagsmys 

är något man måste ha i en bra familj. Flera tyckte att fredagsmys innefattar att man äter tacos 

och andra att man tittar på ett särskilt tv-program eller en film tillsammans och sitter i soffan och 

myser. 
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”I en familj ska man göra saker med familjen ibland och åka på semester… Man måste också ha 

fredagsmys.” (13-årig elev) 

 

Årligen. Det tonåringar framför allt tar upp som sker årligen är semester. 

 Semester. För tonåringarna innebar semester avskild tid då familjen är ledig och 

vardagen bryts, man åker oftast iväg för att umgås och uppleva något nytt. Men tonåringarna 

beskrev också lugnet som finns när föräldrarna har semester och barnen lov och de umgås 

hemma eller i närområdet, går och badar, åker till badhus eller nöjesparker eller gör spontana 

utflykter nära hemmet. Många beskrev att de gillar att åka till västkusten och att campa. Att åka 

utomlands samt att åka på skidsemester är det många som har gjort eller vill göra. En mindre del 

beskrev längre semestrar till Australien eller USA, några uppgav att man vill ha semester och 

vara bortrest veckor eller månader. Oavsett om tonåringarna beskrev semestern eller önskemål 

om semester nära eller långt ifrån är det just att umgås med familjen som är det centrala för de 

flesta. Semester beskrevs i större utsträckning av de äldre tonåringarna som också tog upp vikten 

av att få vara med och bestämma vart de ska resa. 

”Det är också viktigt att man inte känner sig uttråkad. Så att man inte sitter vid datorn eller tittar på tv hela 

dagarna. Utan att man hittar på olika saker med familjen ibland. Det är en perfekt familj för mig!” (13-

årig flicka) 

 

”Familjen ska åka på olika semestrar, på sommaren kan man resa till ett varmt land så man får en 

solsemester med mycket sol och bad, och det viktigaste av allt att familjen får vara samlade tillsammans 

och ha roligt.” (18-årig tjej) 

 

Samtidigt som de flesta barn beskrev att de vill uppleva gemenskap och göra olika saker 

tillsammans med föräldrar eller hela familjen beskrev en grupp tonåringar att det är viktigt att 

föräldrar förstår att barnen behöver vara ifred och att de behöver umgås med sina vänner. 

”… det är också viktigt att föräldrarna låter barnen få vara ifred ibland också och att barnen ska få kunna 

va med sina vänner på fritiden.” (18-årig tjej)  

 

”Det äldsta barnet kommer hem först, fullt medveten om att hon är ensam hemma, men hon tycker det är 

lite skönt att hon får ta lite tid för sig själv innan mamma kommer hem och tjatar om läxorna, även om det 

är skönt att någon hjälper mig att få några läxor gjorda överhuvudtaget.”(18-årig tjej) 
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Sammanfattningsvis framkom att tonåringar vill umgås med sina familjer och  

föräldrar vilket det gavs rikligt med exempel på dagligen, veckovis och årligen. Många barn 

tyckte att det ingår i en bra familj att man umgås dagligen, det vanligaste är att tonåringarna vill 

att familjen ska äta tillsammans. Måltidens betydelse beskrevs ingående, den innebär bl.a. 

gemensam tid för samvaro, samtal och en känsla av att bli omhändertagen. En parallell 

jämförelse kan även göras till dagens familjestund som beskrevs som ett dagligt tillfälle där man 

umgås och gör saker ihop vilket var betydelsefullt för många barn. Husdjur är något som ingick 

som en vardaglig ingrediens i tonåringarnas tillvaro medan andra snarare drömde om att de hade 

husdjur. Att göra saker med familjen veckovis beskrevs av en majoritet av tonåringarna, i 

synnerhet fredagsmys som särskilt de yngre ansåg ingår i familjelivet. Fritidsaktiviteter beskrevs 

också ske per vecka en eller flera gånger och är något som beskrevs som lustfullt, särskilt när 

föräldrar deltar. Årligen innefattar i princip semester och är vanligt förekommande att tonåringar 

tog med i synnerhet de äldre.  

God standard 

Bostaden beskrevs av ganska många tonåringar och det framgick att det är viktigare för 

vissa hur man bor än för andra. Somliga som beskrev god standard gav utförliga redogörelser 

och det verkar handla mer om drömmar och fantasier av hur en familj kan ha det därför bildar de 

en egen kategori som kallas drömfamiljen (figur 5). 

 

Figur 5: God standard i en bra familj enligt tonåringarna 

God standard 

Bra bostad  Drömfamiljen 
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Bra bostad. När tonåringarna delgav hur de ska bo beskrevs bostaden som villa, 

lägenhet eller gård. När tonåringar gav närmare beskrivning av villan ville många ha pool, stor 

trädgård, studsmatta eller fotbollsmål. Ett fåtal ville ha strand eller skogsmark i anslutning till 

bostaden. En del beskrev hur deras rum ser ut eller kunde se ut. De flesta 18-åringar framhöll att 

de vill bo i villa. Några få tonåringar beskrev istället för hur bostaden ska se ut, hur områdets 

karaktär ska vara t.ex. lugnt, kännas hemtrevligt osv. Ganska många uppgav var bostaden är 

belägen eller var de skulle vilja bo och nämnde Karlskoga, Degerfors, Stockholm, Göteborg, 

annan medelstor stad eller landsbygden och några få uppgav att de vill bo utomlands. Några tog 

upp att de vill att familjen hade en eller flera bilar. Betydelsen eller relationen till pengar 

beskrevs av vissa. 

”Jag tycker man ska bo i ett hus för då har man plats därinne och då kan man ha gräsmatta ute där man 

kan spela fotboll och leka lekar med familjen ex: kubb, och bada i poolen på sommaren och hoppa 

studsmatta med kompisarna eller syskonen.” (13-årig pojke) 

 

”Vi ska bo i en lagom stor villa med trädgård, altan, snälla grannar och en studsmatta. Vi ska inte bo så 

långt från stan men ändå tillräckligt långt för att det ska vara ett rätt så lugnt kvarter.” (13-årig flicka) 

  

”Jag vill bo i en lägenhet och bara inte göra något.” (13-årig pojke) 

 

”Familjen ska bo i ett fint hus, ett vanligt Svensson hus.” (18-årig kvinna) 

  

”Jag tycker en bra familj ska bo i ett stort hus, alla syskon ska ha egna rum och en stor trädgård. Jag vill 

ha ett stort fotbollsplan, på trädgården.” (13-årig pojke) 

 

”Man ska bo i två hus, varannan vecka hos mamma och låtsaspappa och varannan vecka hos pappa och 

låtsasmamma.”… ”Jag skulle ha eget rum och XBOX 360 och dator” (13-årig pojke) 

 

”Vi ska bo i ett vitt hus, vi ska bo i en liten stad… Mitt rum ska ha ett skrivbord, bokhylla och en dator, 

säng.” (13-årig pojke)  

 

Drömfamiljen. Ett antal berättelser skiljde ut sig på så vis att de snarare har skrivit mer 

om sina drömmar och fantasier av hur en bra familj har det. Flera drömde om lyx, rikedom och 

materiellt överflöd, andra om att ha massor av husdjur eller om att slippa ta ansvar. I kontrast till 

de materiella drömmarna och lyxen fanns det ett fåtal som beskrev en socialrealistisk skildring 
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av vardag med missbruk och dess konsekvenser för familjen. I dessa skildringar framgick också 

drömmen om en bra familj och man längtade efter de värden som många tonåringar beskrivit 

som viktiga i en bra familj. 

”Jag tycker att en bra familj ska ha en hund…. Jag har 1 hund, 1 katt, 5 kaniner, 15 hästar, 2 ödlor, 3 

kameleonter, 5 papegojor, 2 möss och 1 råtta och 5 pingviner och sist har jag en apa… Vi har 2 

djurskötare och 1 betjänt.. Vi flyger i familjen privata plan. Min mormor bor i Spanien, därför åker vi dit 

varje år.” (13-årig pojke)  

 

”I min drömfamilj vill jag ha hästar och hundar och bo på landet… På fritiden vill jag spela basket och bli 

basketproffs… I min drömfamilj har jag inget ansvar, föräldrarna gör allt, fast lite ansvar har jag, jag 

måste ju ta hand om mina djur.” (13-årig elev) 

 

”En drömfamilj enligt mig är en familj som består av tre syskon den yngsta är en pojke och resten systrar. 

Och syskonen bor med sina båda föräldrar. Familjen bor i en jättestor villa, och stor trädgård. På gården 

finns det en jätte stor pool och i den badar familjen nästan varje dag. På gården finns det en stor galleria 

med jätte mycket gratis kläder bara till familjen. Och villan ligger någonstans i Skåne nära en jätte fin 

strand. Familjen är en fin, snäll och helt galen familj som ger varandra mycket kärlek. En helt underbar 

familj helt enkelt…. Vi är en rik familj så mina föräldrar behöver inte jobba.” (13-årig flicka) 

 

”Jag har så länge jag kan minnas fungerat som en extra mamma för familjen. Det var behövligt, eftersom 

pappa alltid ligger i vardagsrumssoffan på mornarna efter att ha spenderat natten med spritflaskan intill 

sig. Mamma säger att hon inte vill väcka pappa för att hjälpa till med morgonsysslorna. Det skulle bara 

ställa till problem. Pappa vaknar alltid fram på eftermiddagen, samtidigt som jag slutar för dagen i skolan. 

Han brukar klaga på mamma att maten inte är serverad när han är hungrig och brukar därför hota med att 

skada henne. Jag trivs inte hemma. Det känns som om jag bara är till besvär för mina föräldrar.” …”Jag 

önskar verkligen att pappa kunde sluta med sitt alkoholberoende och bry sig mer om mig, och att mamma 

vågade visade mer att jag och mina syskon är betydelsefulla för henne. Vi skulle också kunna äta 

tillsammans på dagarna och hitta på roliga saker ihop. För det har vi ju aldrig gjort förut. Jag önskade 

också att jag vågade ta med min bästa vän hem till mig. Men det skulle bara skapa en massa problem. Jag 

vet det.” (18-årig pojke) 

 

När det gäller tonåringars framställningar av materiella värden skiftade dessa. Bostaden  

beskrevs av en stor del av tonåringarna men på varierade vis, från detaljerade rumsbeskrivningar 

till generella omgivningsfaktorer. Ett mindre antal tonåringars berättelser av en bra familj 

särskiljer sig från övriga och bestod av skildringar av drömfamiljen och i dessa fanns allt från 

önskemål om vidlyftiga materiella önskningar till förbättringar i relationen mellan barn och 

föräldrar. 
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Del 2: Föräldrars perspektiv på en bra familj 

Föräldrarna skildrade en mer summarisk bild och gav inte alls samma konkreta exempel 

som barnen gör. När det gäller föräldrars beskrivning av vad som kännetecknar en bra familj 

nämndes i huvudsak de tre temana under familjeliv: engagerat föräldraskap, gemensamt 

familjeliv och bra atmosfär. De två teman under förutsättningar; hela familjer och god standard 

togs endast upp av enstaka föräldrar (figur 6). 

Efter citaten som valts ut i texten uppges om föräldern är mamma eller pappa till en 

yngre (13 år) eller äldre tonåring (17 år). 

 

Figur 6: Den goda familjen enligt föräldrar 

 

Hel familj 

Temat hel familj nämndes endast av en förälder och då handlar det om en ensamstående 

pappa som vill träffa en ny partner i sitt liv och det han beskrev var att han vill att barnen ska 

acceptera henne. 

”Att jag nu träffar en partner/tjej som jag tror de kommer att gilla.” (pappa till yngre tonåring)  

 

Den goda 
familjen 

Familjeliv 

Engagerat 
föräldraskap 

Gemensamt 
familjeliv 

Bra atmosfär 

Förutsättningar 

God standard Hel familj 
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Engagerat föräldraskap 

Temat engagerat föräldraskap är indelat efter vad föräldrar ansåg att föräldrar ska göra i 

sin roll som föräldrar. Tonåringarnas beskrivningar innefattar kategorierna familjeskapare som 

konflikter och att sätta gränser och dels vad föräldrar bör göra som jobba, läxläsning och 

fritidsaktiviteter. Till skillnad från tonåringarna har föräldrar inte nämnt något om jobb, 

läxläsning eller fritidsaktiviteter, dessa skrivs därför inom parentes i figuren. Föräldrar tog 

däremot upp vikten av att komma bra överens, sätta gränser och hantera konflikter (figur 7). 

 

Figur 7: Engagerat föräldrabeteende i en bra familj och dess innehåll enligt föräldrar 

 

Hantera konflikter. Flera föräldrar tog upp vikten av att de kan samarbeta kring barnen 

som en viktig bit i en bra familj. 

”Trygga vuxna i familjen som kan hantera konflikter och lösa problem” (mamma till äldre tonåring) 

 

”Båda föräldrarna fostrar barnen åt samma håll utan att den ena partner drar nytta av barnet för egen 

vinnings skull.” (pappa till yngre tonåring)  

 

”Att föräldrar håller sams.” (pappa till yngre tonåring) 

 

Gränser och regler. Några föräldrar tog upp vikten av gränser och ett fåtal uppgav att 

det är viktigt att de vuxna ska ha samma regler. 

Engagerat 
föräldraskap 

(Stödjande 
föräldrabeteende) 

(Jobba)  (Ge läxhjälp) (Ge fritidsstöd) 

Familjeskapare 

Sätta gränser Hantera konfliker  
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”De vuxna har regler och bestämmer, uppfostrar med tydliga regler. Barnen får uttrycka sina åsikter och 

komma med förslag, och ibland kan man kompromissa – men ibland får barnet ett NEJ, och den vuxne 

bestämmer.” (mamma till äldre tonåring)  

 

Bra atmosfär 

Föräldrar beskrev liksom barnen familjens egenskaper som bra atmosfär och vad de 

värdesätter i en bra familj. De tog upp flera aspekter inom de båda indelningarna bra relationer 

och gott emotionellt klimat (figur 8). När det gäller det emotionella klimatet tog föräldrarna upp 

vikten av kärlek, trygghet och ärlighet och inom bra relationer nämndes öppenhet och delaktighet 

samt i viss mån jämställdhet. Föräldrarna nämnde inte snäll, vilken var en bra familjs vanligaste 

egenskap enligt barnen. De tog inte heller upp ansvarstagande i samma bemärkelse som 

tonåringarna gjorde. Det som också var särskiljande för föräldrar är att de istället tog upp andra 

begrepp vilka är: hänsyn, förtroende, tillit samt vikten av att ta hand om varandra. Ett mindre 

antal barn tog upp vikten av att må bra vilket däremot många föräldrar tog upp, särskilt vikten av 

att barnen mår bra. Vikten av att ha ett öppet klimat är den kategori som alla nämnde oftast såväl 

tonåringar som mammor och pappor. 

 

Figur 8: Bra atmosfär i en god familj och dess innehåll enligt föräldrar 

 

Bra 
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Gott emotionellt 
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tagande) 

Jämlikhet 
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Gott emotionellt klimat. 

Kärlek. Att känna sig älskad beskrevs av många mammor och pappor, både att de själva 

vill bli älskade samt att deras barn ska känna att de är älskade av sina föräldrar. Föräldrar 

uttryckte vikten av att man tar hand om varandra och att man visar eller säger att man älskar 

varandra inom familjen vilket inte barnen nämnde på samma sätt. 

”Att man visar uppskattning och kärlek till varandra.” (mamma till äldre tonåring) 

 

”Att i sin familj få känna sig sedd, trygg, älskad, lyssnad på, betydelsefull, värdefull är viktigast! Men 

också att man har en ”vi-känsla, att vi hör ihop som familj och vi tar hand om varandra. ” (mamma till 

äldre tonåring)  

 

”Att man bryr sig om varandra, tar hand om varandra. Visar att man älskar varandra.” (mamma till yngre 

tonåring)  

 

”Att det finns kärlek och respekt bakom även vid konflikter.” (pappa till yngre tonåring) 

 

”Man tar hand om varandra och lyssnar till varandras behov” (mamma till äldre tonåring) 

 

Trygghet. Om något oväntat händer tog flera upp vikten av att en bra familj innehåller 

trygghet. Trygghet hörde enligt föräldrarna även ihop med förmågan att kunna lösa konflikter. 

”En bra familj för mig är en trygg familj, där vi kan prata och lösa alla problem tillsammans.” (pappa till 

äldre tonåring) 

 

”Att man känner sig trygg i även svåra som lätta situationer.” (mamma till äldre tonåring)  

 

”Att barn och föräldrar har en grundtrygghet.” (pappa till äldre tonåring) 

 

”Att känna samhörighet och tillit till varandra. Trygghet. Familjen ska finnas där vad som än händer.” 

(mamma till yngre tonåring)  

 

Ärlig. Känna ärlighet togs upp av ett fåtal föräldrar men beskrevs ändå som en viktig 

egenskap i en bra familj. Ärlighet vävdes även in då föräldrar beskrev vikten av goda relationer 

och ett öppet klimat. 

”Att man är ärlig mot varandra och delar både sorg och glädje i vardagen. (pappa till äldre tonåring)  
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Bra relationer. 

Bra relationer är viktigt och beskrevs i de flesta berättelser av såväl tonåringar som 

föräldrar. Föräldrar tog främst upp vikten av bra relationer och ett öppet klimat när de beskrev en 

bra familj och har inte beskrivit lika mycket kring vad det innebär som barnen gjorde. 

Öppenhet: Innebar för många föräldrar att man kan prata öppet och ärligt, att ha en 

öppen dialog. 

”Att man har en öppen dialog med barnen, gör saker både tillsammans och enskilt, att barnen känner sig 

trygga. Mår barnen bra gör jag det också” (mamma till yngre tonåring)  

 

”Att kunna kommunicera öppet och ärligt om alla med och motgångar. Att hålla ihop och att kunna hjälpa 

varandra i alla situationer.” (pappa till yngre tonåring)  

 

”Att man kan prata med varandra. Att barnen kan tala om hemma om man har gjort något fel, och vet att 

vi hjälps åt att ställa till rätta.” (mamma, äldre tonåring) 

 

”Att man pratar med varandra, skrattar, har en öppen relation där man kan få stöttning, peppning och 

vägledning. TILLIT!” (mamma till äldre tonåring)  

 

”Att man pratar mycket om både jobbiga och bra saker” (mamma till äldre tonåring)  

 

”En bra familj har en öppen dialog och säger alltid sanningar oavsett vad som hänt och tar ansvar för det.” 

(pappa till äldre tonåring)  

 

Delaktighet: Vikten av medbestämmande och att alla får känna delaktighet togs upp av 

ett fåtal föräldrar. 

”Alla får bestämma och ibland kompromissa om saker.” (mamma till äldre tonåring)  

Jämställdhet: Beskrevs mellan föräldrar eller mellan barn och föräldrar i viss mån. 

Sysslor som barnen ska hjälpa till med beskrevs inte av föräldrar. Hur arbetsfördelningen inom 

familjen ser ut framgick inte heller i de vuxnas berättelser. 

”Att man hjälps åt i olika situationer i vardagslivet.” (mamma till äldre tonåring)  

Föräldrar ansåg sammanfattningsvis att bra atmosfär är en viktig egenskap i en bra 

familj, öppenhet är bland det viktigaste vilket även tonåringarna ansåg, föräldrar använde till viss 



EN BRA FAMILJ 41 

del andra begrepp än tonåringarna och vikten av att må bra belystes i ökad omfattning hos 

föräldrarna. 

Gemensamt familjeliv 

Många av föräldrarna ansåg liksom tonåringarna att i en bra familj bör man uppleva 

gemenskap, sammanhållning och trivsel. Husdjur nämndes inte av någon förälder, inte heller 

fredagsmys däremot beskrevs måltidens betydelse och att göra roliga saker tillsammans som 

centralt. Semester nämnde några få som viktigt (tabell 3). 

 

Tabell 3: Gemensamt familjeliv enligt föräldrars perspektiv 

 Kategorier Ex på citat 

Dagligen Familjestund  

Äter ihop 

 

”Att ha tid, gemensamma måltider m.m., gemenskap inom familjen – 

barnen – vuxna” (pappa till äldre tonåring)  

”Att man tar sig tid för varandra och t.ex. fikar och äter tillsammans i 

princip dagligen för att kunna ”känna av” hur man mår i familjen.” 

(pappa till äldre tonåring)  

”Ha gemensamma intressen. Göra saker ihop. Äta någon måltid ihop på 

vardagen, och ventilera dagens aktiviteter.” (pappa till äldre tonåring)  

Husdjur (Nämns ej) 

Veckovis Fritidsaktiviteter 

 

”Att kunna göra gemensamma aktiviteter och ha kul tillsammans 

(vilket vi gjorde när de var mindre, men numera inte alls förutom 

övningskörning)” (mamma till äldre tonåring)  

”Att göra saker som inte behöver kosta massa pengar men har roligt 

tillsammans. ”(mamma till äldre tonåring) 

”Gemenskapen och tilliten. Att man gör saker tillsammans äter, 

handlar, går promenader mm.” (mamma till yngre tonåring)  

Fredagsmys (Nämns ej) 

Årligen Semester 

 

”Att man umgås och gör roliga saker. Åka på resa och uppleva saker 

tillsammans.” (mamma till äldre tonåring) 

”Att man umgås, reser och hittar på saker.” (mamma till yngre 

tonåring) 

 

Det gemensamma familjelivet beskrevs på ett övergripande sätt i stor utsträckning och 

här följer några talande ex. som beskriver betydelsen av att ha ett gemensamt familjeliv. 

”Att alla trivs och kan ha roligt tillsammans” (mamma till yngre tonåring)  

 

”Att vara tillsammans med hela familjen, förstå och hjälpa varandra” (pappa till äldre tonåring)  
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”En familj där alla trivs, kan kommunicera, utvecklas och uppleva nya saker, både individuellt och 

tillsammans” (pappa till äldre tonåring)  

 

”Att alla är friska och mår bra. Får chans att utvecklas och göra saker som man trivs med.” (mamma till 

yngre tonåring)  

 

”Alla har glädje av varandra. Kan göra saker tillsammans, utan att det måste med en kompis.” (pappa till 

äldre tonåring) 

 

”Att man har kul ihop, men även att man hittar på saker enskilt.” (mamma till yngre tonåring) 

 

”En bra familj håller ihop, trivs tillsammans respekterar varandra. Man vill göra saker tillsammans och 

även de äldre barnen vill vara med. Det är viktigt att barnen har mycket tid tillsammans med föräldrarna 

och därför tycker jag att det är bra om det finns en vuxen hemma när barnen är små heltid och sedan när 

barnen kommer hem på eftermiddagarna. Då får barn och föräldrar bra kontakt och föräldrarna lär känna 

barnens kamrater.” (pappa till yngre tonåring)  

 

Dagligen. För föräldrarnas del innebar dagligen att äta tillsammans. Tonåringarna 

beskrev även dagens familjestund som en tid för umgänge där man gör något tillsammans 

förutom att äta. Dagens familjestund beskrevs inte lika tydligt i föräldrarnas skildringar och inte 

på ett så konkret sätt och fylls därför inte som en egen kategori. 

Äter ihop. Bland pappor med äldre tonåringar beskrevs vikten av att äta ihop dagligen 

samt måltidens betydelse ganska ofta. Inga tonårsmammor varken med äldre eller yngre barn tog 

upp dagliga måltider som en viktig del i en bra familj. 

Veckovis. Här beskrevs i huvudsak fritidsintressens betydelse för familjelivets 

gemenskap, ingen förälder nämnde husdjur som del av en bra familj. 

Fritidsintressen. När det gäller fritidsintressen beskrev föräldrar snarare innebörden än 

aktivitetens art. Det framgick att mammor och pappor vill göra saker med sina tonåringar för att 

umgås. 

Semester. Innebar avskild tid då familjen åker iväg och umgås och upplever något nytt, 

detta nämndes av ett fåtal mammor och pappor. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att föräldrar snarare beskrev vikten av att familjen 

har ett gemensamt familjeliv på ett likartat vis som tonåringarna och man kan konstatera att 

föräldrar vill uppleva gemenskap, ha det trevligt och roligt med sina barn och umgås både 

dagligen och veckovis även om föräldrar snarare beskrev innebörden av aktiviteter än hur de 

aktiverar sig tillsammans. 

God standard 

Togs endast upp undantagsvis och då nämndes vikten av att ha en god ekonomi som en 

plattform i livet. 

”Att barn och föräldrar har en grundtrygghet. Bra ekonomi.” (pappa till äldre tonåring)  

Del 3 Typfamiljer 

Det har gått att urskilja tre idealtyper vid analyserandet av materialet: relationsfamiljen, 

aktivitetsfamiljen och strukturfamiljen. Flera ex. gavs på familjebeskrivningar av vikänslan i 

såväl föräldrars som tonåringars skildringar av familjer. Vid jämförelse av de båda gruppernas 

beskrivningar (tabell 4) framgår det tydligt att resultaten mellan tonåringar och föräldrar är olika, 

en delförklaring till skillnaden kan vara att datainsamlingsmetoderna skiljde sig åt. Det finns 

många bra familjebeskrivningar bland såväl tonåringarnas som föräldrarnas skildringar och ett 

flertal där vikänslan är tydlig. 

”Att man känner stöd i sin flock” (mamma till yngre tonåring)  

Relationsfamiljen 

 Det viktiga i relationsfamiljen är hur man behandlade varandra, att man har det bra med 

relationerna, att man är sams och kan hantera konflikter, att ha ett kärleksfullt hem uppskattas av 

vissa, att känna sig trygg och kunna umgås. Mysa och prata öppet poängterades av många. 

”Att i sin familj få känna sig sedd, trygg, älskad, lyssnad på, betydelsefull, värdefull är viktigast! Men 

också att man har en ”vi-känsla”, vi hör ihop som familj och vi tar hand om varandra. Man pratar och 
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diskuterar i familjen, respekterar och tar hänsyn… tycker också det är viktigt att barnen känner att de kan 

prata med oss föräldrar om något bekymrar dem, känner att de gör det också – det är skönt!” (mamma till 

äldre tonåring) 

 

Aktivitetsfamiljen 

Det gemensamma intresset, aktiviteten eller fritidsintresset binder samman familjen. Att 

göra saker tillsammans och känna samhörighet och gemenskap genom det man gör var viktigt i 

denna grupp. 

”Vi beställer pizza och Mc Donalds minst två gånger per vecka, och vi åker även till gymmet minst en 

gång varje vecka. Vi är en fotbollsfamilj som älskar att spela fotboll och att kolla på fotboll. Varje dag 

tränar jag minst trettio minuter.” (13-årig flicka) 

 

Strukturfamiljen 

Beskrev vikten av ordning och planering. Framförhållning, delaktighet och att ha det väl 

organiserat i livet, att plocka upp och ha det städat eller väl ordnat i vardagslivet var 

betydelsefullt. Vikten av strukturerade och planerade aktiviteter återkom i beskrivningarna där 

detta tema är viktigast för vikänslan. 

”Att ha tid, gemensamma måltider m.m. gemenskap inom familjen – barnen – vuxna. Att kunna prata med 

varandra. Ordning och reda.” (pappa till äldre tonåring) 

 

Summan av tonåringars och föräldrars idealfamiljer 

 För att på ett överskådligt vis förklara och lägga samman tonåringars och föräldrars 

beskrivningar av idealtyperna är resultatet sammanställts i ett diagram (tabell 4). I de skildringar 

där man på ett tydligt sätt identifierade idealfamiljerna ges exemplifierade beskrivningar av de 

tre idealtyperna. Ett kryss sätts i diagrammet när skildringar görs av de olika temana eller 

subkategorierna. Med hjälp av de olika meningsbärande enheternas beskrivningar och 

kategorierna kan man uppskatta vilka teman som är centrala för de tre olika idealfamiljerna. 
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Tabell 4: Typfamiljer, tonåringar och vuxna  

Teman Relationsfamiljen Aktivitetsfamiljen Strukturfamiljen 

 Tonåringar Föräldrar Tonåringar Föräldrar Tonåringar Föräldrar 

Hel familj x, x, x, x   x, x, x     x, x, x,  

Engagerat 

föräldraskap; 

familjeskapare  

x,  x, x, x, x, x,     x, x,  

Engagerat 

föräldraskap; 

stödjande 

föräldrabeteende  

x, x, x  x, x, x, x, x 

 

  x, x   

Bra atmosfär; 

gott emotionellt 

klimat 

x, x, x, x  x, x, x, x x, x  x, x, x, x,  x 

Bra atmosfär; 

bra relationer 

 

x,  x, x  x, x, x, x, x, x, x, x, x  x, x, x, x,  x, x, x 

Gemensamma 

familjelivet; 

Dagligen 

x, x, x  x, x, x,  x x, x, x, x,   

Gemensamma 

familjelivet; 

Veckovis 

x, x, x, x  x, x, x, x, x  x, x, x, x, x, x, x, x,   

Gemensamma 

familjelivet; 

Årligen 

x, x   x, x, x x x, x  

God standard  x, x, x, x,  x, x, x, x  

 

 

 x, x  

       

 

Deltagare som beskrev relationsfamiljen har framförallt sitt kluster av kryss inom temat 

bra atmosfär och subkategorierna emotionella klimatet och relationer, i dessa grupper har 

samtliga föräldrar kryssat. Det emotionella klimatet ska präglas av kärlek, vilket samtliga 

nämnde samt trygghet, snällhet och ärlighet. Relationerna ska präglas av öppenhet vilket 

samtliga föräldrar och de flesta tonåringar nämnde samt av jämlikhet, vissa nämnde även 

delaktighet och ansvar. I ett engagerat föräldraskap ingår att jobba men någon nämnde även 
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läxhjälp och engagemang i fritidsaktiviteter. Det gemensamma familjelivets betydelse för 

tonåringar framgick också, framför allt veckovisa fritidsaktiviteter tillsammans med familjen. De 

dagliga stunderna nämndes också samt vikten av att äta tillsammans och att ha husdjur. Bostaden 

beskrevs i tonåringarnas skildringar, de redogör både för hur den ser ut samt vilken karaktär den 

har. 

Aktivitetsfamiljen har sitt kluster av kryss från tonåringarna kring vad föräldrar står för i 

ett engagerat föräldraskap och då framför allt att engagemang i fritidsintressen. Veckovisa fritids 

aktiviteter är viktiga men även de dagliga aktiviteterna är en tid som uppskattas. Centralt är att ha 

tid för umgänge och att göra saker tillsammans för både föräldrar och tonåringar. Semester 

nämndes av de flesta tonåringar i denna grupp som viktigt ofta som en del i beskrivningen av att 

man vill göra roliga saker. 

Strukturfamiljens kryss hamnade bredare inom såväl bra atmosfär som gemensamma 

familjelivet dagligen och veckovis. Om man ser på bra atmosfär och det emotionella klimatet tar 

denna tonårsgrupp upp vikten av att känna sig trygg och bli bemött med snällhet. Relationerna 

ska präglas av delaktighet, jämlikhet och ansvar. Föräldrar tog upp vikten av att relationer ska 

präglas av delaktighet, jämlikhet och öppenhet. 

 När man jämförde de tre olika typfamiljerna framkom att engagerat föräldraskap och 

familjeskapare nämns i lika stor utsträckning mellan tonåringar i relationsfamiljen och 

strukturfamiljen och det är framför allt konflikter mellan föräldrar som tonåringarna tar upp, 

detta område nämns inte av aktivitetsfamiljens tonåringar. Den enda föräldragrupp som nämnde 

konflikter är relationsfamiljen. Engagerat föräldraskap och stödjande beteende togs upp av 

samtliga tonåringar i aktivitetsfamiljen och de nämner engagemang i fritidsaktiviteter och några 

tillägger läxhjälp. Bland relationsfamiljens tonåringar tog engagemang i fritidsaktiviteter endast 
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upp av enstaka däremot är jobb något som endast nämndes i denna grupp. Hälften av 

strukturfamiljens tonåringar nämnde läxhjälp och engagemang i fritidsaktiviteter. Bra atmosfär 

och särskilt det emotionella klimatet särskiljer alla grupper. Kärlek togs upp av samtliga i 

relationsfamiljen och även trygghet är viktigt. Få tonåringar i aktivitetsfamiljen nämnde dessa 

egenskaper men av dem som tog upp det emotionella klimatet nämns snäll och trygg. 

Strukturfamiljens tonåringar tyckte att snällhet och trygghet är viktigast. Relationerna ska präglas 

av öppenhet i relationsfamiljens tonårs- och föräldragrupp medan strukturfamiljens tonårsgrupp 

framförallt förordade delaktighet och ansvar. Jämställdhet nämndes i framförallt relations och 

strukturfamiljen. Gemensamma familjelivet nämndes av främst aktivitets- och strukturfamiljen, 

vikten av att ha stunder då man gör något tillsammans samt äter ihop togs upp av alla tonåringar i 

aktivitetsfamiljen men måltiden nämndes även av strukturfamiljen och av hälften av 

relationsfamiljen. De veckovisa fritidsaktiviteterna togs upp av alla i aktivitetsfamiljen och de 

flesta i relationsfamiljen liksom strukturfamiljen. I strukturfamiljen nämnde samtliga tonåringar 

vikten av fredagsmys vilket endast togs upp av enstaka i de andra grupperna. Bra bostad 

nämndes av de flesta i relations- och aktivitetsfamiljen men av ett fåtal i strukturfamiljen. Dessa 

tre typfamiljer fångar inte upp alla familjer, vissa familjer har drag av flera typer och andra 

stämmer inte in på denna uppdelning. Idealfamiljerna har valts ut i detta utformande utifrån att 

de är särskilt tydliga med vilket fokus familjen tycker är viktigast. 

Diskussion 

Den här studien avsåg att undersöka tonåringars och föräldrars uppfattning om vad en 

bra familj är. Det har visat sig att en bra familj enligt tonåringarna består av fem teman; 

engagerat föräldraskap, gemensamt familjeliv, bra atmosfär, familjestrukturen och god standard. 

De tre första, s.k. familjeliv, beskrivs som viktiga av både tonåringar och föräldrar för att 
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familjemedlemmarna ska må bra. Förutsättningar innefattande hel familj och god standard. 

Dessa fem olika byggstenar bidrar på olika viss till att göra en familj bra. En fundering med 

studien var att ta reda på likheter och skillnader mellan grupperna. Tidigare studier har visat att 

olika grupper som yngre och äldre tonåringars syn på ämnet skiljer sig åt (Johansson et al., 2007; 

Plotnick, 2007). I studien har det gått att finna tre olika idealtyper som har olika fokus på vad 

som är viktigast i en bra familj. Dessa är relationsfamiljen, aktivitetsfamiljen och 

strukturfamiljen. Möjligen har resultatet påverkats av att de äldre tonåringarna går på en skola 

som är ett elitfotbollsgymnasium. Fotbollsintresset bland deltagarna har visat sig vara stort och 

kanske blev det en överrepresentation av aktivitetsfamiljer. 

Skillnader mellan yngre och äldre tonåringar 

Det finns vissa skillnader mellan yngre och äldre tonåringars syn på vad en bra familj är 

när det gäller hel familj, övrig släkt är något som nämns i högre utsträckning av de äldre 

tonåringarna. I en studie med yngre tonåringar som lever med alkoholmissbruk i familjen 

framkom bl.a. att det var viktigt att föräldern levde ett ansvarsfullt vuxet liv (Valkonen, 2006). 

Engagerat föräldraskap skulle delvis kunna motsvara beskrivningen av ett ansvarfullt liv. Båda 

grupperna nämner vikten av att föräldrar arbetar, däremot framför fler yngre tonåringarna vikten 

av läxhjälp. Fritidsstöd uppges som viktigt i båda grupperna. Psykologiska aspekter, 

familjeskapare, som konflikter och i synnerhet konflikter mellan föräldrar tas upp av båda 

grupperna. Sätta gränser är vanligare att ta upp bland 13-åringarna. Skolstöd och att föräldrar 

hjälper till att sätta gränser och mål framgår i en studie (Beckert et al., 2007) med yngre 

tonåringar som utgår från styrkor i mammors föräldraskap. 

Jag har lärt mig att såväl yngre som äldre tonåringar beskriver vad en bra familj är på ett 

tillräckligt och utförligt sätt. I studien av Plotnick (2007) framgick att äldre tonåringar skildrar 
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sin syn på familjen på ett vis som är närmare sanningen men om detta är fallet bland denna 

studies deltagare går inte att besvara. 

Skillnader mellan mammor och pappors bild 

 Skillnader mellan mammor och pappors bild gällande en bra familj var svåra att urskilja 

och inga tydliga skillnader gick att finna i materialet. I nästan alla föräldrars beskrevningar av en 

bra familj tog man upp familjelivets innehåll och nämnde inte hel familj eller god standard. Om 

föräldrarna även skildrat dessa aspekter kanske skillnaden mellan föräldrar framträtt. I flera 

studier (Lambourn & Moua, 2010; McNeely & Barber, 2010) framgår att ungdomar beskriver 

mammor och pappors föräldraskap på delvis olika vis Denna bild av att föräldraskapet skiljer sig 

åt mellan mammor och pappor kan höra ihop med att mammor och pappor kan ha olika bild av 

vad en bra familj är men kan även bero på olika sätt att uttrycka sitt föräldraskap och att det är så 

att bilden mellan mödrar och fäder av en god familj är lika. 

Likheter och skillnader mellan barn och föräldrars uppfattning 

Det finns likheter och skillnader mellan barn och föräldrars uppfattning om en bra familj. 

Både tonåringar och föräldrar tar upp betydelsen av gemensamt familjeliv där trivsel och 

sammanhållning är viktigt, att uppleva gemensamma stunder dagligen, veckovis eller årligen 

nämns. Även i andra studier (Aschbourne & Kerry, 2013) har betydelsen av delade 

familjeaktiviteter mellan tonåringar och föräldrar framkommit, där det även getts stöd för att 

aktiviteten är bra för utmaningar och att tonårsfamiljer behöver spendera tid innanför och utanför 

familjekontexten. 

I materialet om bra atmosfär framgår att föräldrar och tonåringar värdesätter bra atmosfär 

men lägger tyngdpunkten på delvis skilda egenskaper och begrepp. Kärlek framförs av såväl 

tonåringar som föräldrar som något som båda önskar, även om det uttrycks på skilda sätt. 
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Föräldrar och tonåringar beskriver vikten av att familjen har ett gemensamt familjeliv på 

ett likartat sätt. 

Ett oväntat resultat som framkommit i studien är att tonåringarna vill vara mer med 

familjen än vad jag trodde. Det framgår inte att det är någon större skillnad mellan 

tonårsgrupperna på den punkten. Detta hör antagligen samman med att familjen ger emotionell 

näring och förankring (Aschbourn & Kerry, 2012; Claes et al., 2010). 

Metod diskussion 

När det gäller att utvärdera och förstå bakomliggande faktorer gällande folkhälsa är 

kvalitativ metod ett viktigt verktyg för att förstå innehåll, processer och faktorer (Jack, 2006). 

Den kvalitativa metoden tar deltagarens perspektiv och syftet med en kvalitativ analys är att 

förstå meningen av fenomen och mänskligt handlande (Dahlgren et al., 2007). Eftersom den 

kvalitativa metoden går på djupet och gör det möjligt att tolka materialet utifrån deltagarnas 

beskrivningar och uppfattningar kan nya fenomen begripliggöras på ett mer teoretiskt plan 

(Dahlgren et al, 2007). Vid beslut kring folkhälsoinriktat arbete kan den kvalitativa metodens 

forsknings fynd direkt återföras och vara till hjälp för beslutsfattare såväl som kliniker och 

klienter (Jack, 2006). 

Svagheter och styrkor 

Studien lämnar vissa frågor att besvara i framtida studier. Det har i tidigare studier 

kommit fram att flickor och pojkars bild av hur föräldrar ska vara delvis skiljer sig åt (McNeely 

& Barber, 2010). Det hade därför varit intressant att samtliga deltagande tonåringar hade uppgett 

om de var en flicka eller pojke, vilket hade gjort det möjligt att anlägga ett könsperspektiv på 

materialet. Om deltagarna i studien hade varit från samma familj skulle man kunna jämfört 

föräldrar och tonåringars svar vilket hade gjort innehållet i svaren mycket intressant. Man hade 



EN BRA FAMILJ 51 

då kunnat se skillnader och likheter inom familjerna på hur man värdesätter vad som gör en 

familj bra. 

Omgivningsfaktorer påverkar enligt Dahlgren et al. (2007) de som deltar i en studie. I 

och med att föräldrar besvarade frågan enskilt och som en del i en enkät hade det varit värdefullt 

om föräldrar besvarat endast denna fråga i en gemensam diskurs. Föräldrasvaren hade antagligen 

blivit utförligare och en jämförelse hade varit lättare att göra mellan tonårs- och föräldragruppen. 

Materialet är ojämnt, tonåringarna har skrivit utförliga uppsatser på temat vad en bra 

familj är medan föräldrarna har svarat på en öppen fråga som del av en omfattande enkät. Många 

har svarat med ett fåtal meningar medan andra har gett utförliga beskrivningar men som mest har 

det handlat om betydligt kortare stycken än vad de kortaste tonårsberättelserna är. Tonåringarnas 

skildringar sträcker sig mellan en halv till tre A4 sidor, vanligt förkommande är en och en halv 

sida text. Det är skillnader i hur tonåringar och föräldrar skrivit men det kommer trots allt fram 

mycket intressant i föräldrarnas skildringar. Föräldrar deltar genom att besvara en öppen fråga i 

en enkät och det kan vara förklaringen till de kortfattade beskrivningarna av ämnet. I en annan 

del av forskningsprogrammet Kompetenta familjer med tonåringar har föräldrar intervjuats. Det 

kommer att bli intressant att jämföra den bild av den goda familjen som framkommer när 

föräldrar får möjlighet att ge mer omfattande svar. Samtidigt kan det vara av särskilt värde att i 

lugn och ro få sitta ner och skriva vad man tycker utan att en intervjuare tar del av det direkt. 

Studien har dock flera styrkor. Barnperspektivet är tydligt och vid sammanställningen 

av resultatet var utgångspunkten tonåringarnas beskrivningar av vad en bra familj är. Det är 

således tonåringarnas beskrivning som är utgångspunkten för tolkningen av resterande material. 

Studien har en induktiv synvinkel och utgår från deltagarnas bild och egna formulering kring vad 

en bra familj är. Det skulle varit intressant att analysera deltagarnas skildringar mot 
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bakomliggande faktorer som ekonomi och sociala förhållanden men i så fall skulle ett större 

material ha krävts. 

Slutsatser och rekommendationer 

Vid utvecklandet av preventiva metoder för familjer, ungdomar och föräldrar är det 

viktigt att inkludera de skyddande faktorerna. Familjen är en skyddande faktor och att få en bild 

av vad ungdomar och föräldrar själva anser är en bra familj är värdefullt för vidare arbete med 

frågan. Genom denna studie har tonåringar och föräldrars bild av en bra familj framkommit och 

man kan konstatera att tonåringar har mycket intressant att säga om ämnet. Vikten av att få barn 

och tonåringars åsikt i frågor som rör dem är angeläget och har som redan tidigare nämnts 

efterfrågats i ökad utsträckning. Den här studien kan bidra till att synliggöra tonåringars 

uppfattning om vad en bra familj är, den kännedomen kan vara användbart i vidare studier som 

rör familjer. Studiens resultat kan förhoppningsvis användas i den övergripande forskningen med 

syfte att utveckla kunskapen om familjers syn, utveckla familjestöd, förbättra folkhälsan och 

därmed förbättra den psykiska ohälsan hos tonåringar i Sverige. En rekommendation till framtida 

forskning om angelägenheter som rör barn och ungdomar är att involvera målgruppen på ett 

tydligt vis och utgå ifrån tonåringars perspektiv och använda dem som deltagare i studier. 
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