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1. Inledning  

 

Att vara förälder till tonåringar hur upplevs det? Tonåringar beskrivs ofta genom media som 

påfrestande och familjelivet skildras många gånger som oroligt och konfliktfyllt. Detta gjorde 

att vi blev intresserade av hur tonårsföräldrar upplever sitt föräldraskap och hur man anser att 

man engagerar sig som förälder. Vad föräldraengagemang är och hur definierar dem detta var 

också en fråga som vi ville ha svar på. Människor i dagens samhälle lever med många krav på 

sig både när det gäller arbete, fritid och familjeliv då samhället står under ständig förändring. 

Vad anser de föräldrar som vi har intervjuat, om sin situation som tonårsförälder? Vi menar 

att i takt med att samhället förändras ändrar sig även föräldraskapet, synen på uppfostran och 

skolan. Vi har varit i kontakt med personer som arbetar med ungdomar så som socialarbetare, 

polis och personer som utför ideellt arbete i ungdomsmiljöer. De menar att det kanske finns 

brister i föräldrarnas engagemang kring sina barn, och att det finns för få vuxna förebilder.   

 

 

Enligt psykologer och socialpsykologer framställs i allmänhet relationen mellan tonåringar 

och dess föräldrar som stormig och konfliktfylld. Men dessa experter menar på att detta inte 

går att bekräfta genom den forskning som finns. Konflikter med barnen kan uppstå från att de 

är små till att de blir vuxna. Forskningen pekar däremot på är att många som har 

problematiska relationer redan under småbarnstiden ofta löper större risk att få konflikter med 

barnen under tonårsperioden (Hwang & Nilsson, 2004). Däremot skiljer sig konflikterna åt i 

den bemärkelsen att de ofta kretsar kring hur självständig en tonåring ska få vara. För 

tonåringen handlar det om att få vara kompetent och ha rätt att få bestämma över sitt eget liv 

och för föräldrarna handlar det om värderingar om hur det bör gå till i familjen. Ett exempel 

är städning av tonåringens rum och hur synen på denna kan skilja sig åt. Den typiska 

kommentaren kan vara att ”tycker du det är stökigt på mitt rum är det ditt problem” och 

föräldrarna svarar oftast att ”i den här familjen dammsuger vi golvet varje vecka” eller ”du 

ska städa för det har jag sagt åt dig” (Hwang & Nilsson, 2004). 

Konflikterna handlar alltså ofta om tonåringens kompetens vilket gör att ungdomarna många 

gånger känner sig misstrodda av föräldrarna när de inte får styra över sitt eget liv, för 

föräldrarna handlar det om att skydda sina barn mot saker som de inte tror de klarar av på 

egen hand (Hwang & Nilsson, 2004).   
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Anledningen till att vi har valt detta ämne beror till viss del på att vi själva har barn som är 

tonåringar och är på väg in i den åldern. Vi har under vår studietid haft många intressanta och 

givande samtal om föräldraskapet och familjelivet. Vi tycker att det är viktigt att diskutera 

dessa frågor med andra människor för att få andra infallsvinklar. Vår upplevelse är att det kan 

vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till sina ungdomar i olika situationer som 

uppkommer. Som vi ser det var det enklare att få en naturlig kontakt med andra föräldrar när 

barnen var små, ju äldre de blir desto mindre möter man andra föräldrar för att på en naturlig 

väg kunna utbyta tankar och idéer. Vi själva använder oss av vänner, familj och släkt för att få 

hjälp och stöd. Vi ser fram emot att få ta del av hur andra föräldrar ser på sitt föräldraskap och 

sin upplevelse av tonårstiden. En fråga som vi tycker är svår är hur man bemöter ungdomar 

och alkohol. Vi har genom tidigare arbete vistats en del i ungdomsmiljöer där vi själva har sett 

hur utbredd alkoholanvändningen är bland ungdomar. Detta har väckt nyfikenhet på hur 

medvetna andra föräldrar är om denna situation.  

 

 

Alkohol konsumtionen har enligt statens folkhälsoinstitut ökat dramatiskt sedan i mitten av 

nittio talet, framförallt för personer från femton år och uppåt (www.fhi.se). I en 

riksundersökning från 1999 visar rapporten att pojkars alkoholkonsumtion är tämligen 

oförändrad i årskurs nio medan det har skett en ökning för flickorna. En dryg tredjedel angav 

att de hade sin första berusning vid tretton till fjorton års ålder det vill säga i sjunde eller 

åttonde klass (Cederblad, 2001). Före denna ålder var det endast ett fåtal som varit berusade.  

 

Narkotika skrämmer vuxna mer än alkohol och tobak, en anledning till det är att droger har 

blivit relativt lättillgängliga. En annan anledning som oroar vuxna är ungdomars i större 

utsträckning liberala syn på droger, det uppfattas inte längre som så allvarligt att prova 

exempelvis hasch eller marijuana (www.vardguiden.se). Det faktum att även blandmissbruket 

har ökat ses som ett hot. Det kan vara svårt att upptäcka ett missbruksproblem hos en tonåring 

då det finns många tecken som stämmer överens med vanligt tonårsbeteende 

(www.vardguiden.se).     
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1.1. Syfte och frågeställning 
 
 

Vi har i vårt projekt valt att begränsa vårt urval till tonårsföräldrar som har barn i målgruppen 

tolv till sexton år. Motivet till att vi valt dessa åldrar är att vi genom vår egen förförståelse 

anser att det händer mycket med barnen under de här åren. Vi tror att föräldrar till barn i den 

här åldern kan delge oss mycket av upplevelsen av tonårsföräldraskapet. Då vi söker efter 

andras upplevelser och erfarenheter valde vi att utföra tio stycken djupintervjuer. Vilket 

innebär att vi inte kan göra några generella tolkningar som gäller för alla tonårsföräldrar i vårt 

samhälle. Utan det bygger enbart av våra informanters upplevelser. 

 

 

Vårt syfte med denna undersökning har varit att belysa hur föräldrar upplever sin situation 

som tonårsföräldrar och hur de upplever sitt föräldraskap och sin föräldraroll. Vi vill 

dessutom undersöka vikten av nätverk för familjens situation. Hur ser föräldrar på 

möjligheten till stöd från samhället, är det något man kan tänkas använda sig av är en fråga 

som vi vill ha svar på. Är föräldrarna medvetna om ungdomars alkohol situation med tanke på 

de debatter som finns i media som belyser detta som ett problem. Hur upplever föräldrarna 

samarbetet mellan hem och skola. Är de medvetna om hur deras barn har det i sin skola och 

på sin fritid.  

   

• Vilken upplevelse har de av att vara tonårsförälder i dagens samhälle? 

• Vad är föräldraengagemang enligt våra informanter? 

• Hur ser dessa tonårsföräldrar på sitt föräldraskap? 

• Vilken föräldraroll anser de att de har? 

• Vilka normer och värderingar anser de är viktiga att föra vidare? 

• Hur viktigt upplevs det sociala nätverket och hur definieras det?   
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1.2. Disposition 
 

 

Först kommer ett avsnitt där vi tittar på bakgrundfakta som vi tycker har betydelse för vårt 

arbete.  

Kapitlet efter det är vår teoretiska referensram.  

Sedan följer metod avsnittet som beskriver den kvalitativa metoden, hur vi har gått tillväga 

samt för och nackdelar med denna metod.  

Vi tar också upp urval av våra intervjupersoner samt vår förförståelse, reliabilitet och 

validitet. 

Efter metodavsnittet följer resultatet av vårt empiriska material, vi har tematiserat dessa under 

olika rubriker. 

I analysen har vi med hjälp av de teorier vi valt ut analyserat vårt resultat.  

Sist i uppsatsen finns en sammanfattning och egna reflektioner. 

 
 
 
 
2. Bakgrund historik och tidigare forskning. 
 

Vi lever i ett ständigt föränderligt samhälle. Vi är väldigt upplysta på många plan och matas 

ständigt med ny information. Denna värld av motsägelser har påverkat föräldrarna i sitt 

förhållningssätt till sina i det närmaste vuxna barn. Enligt en undersökningsrapport från  

Lunds universitet har det framkommit att svenska föräldrar försöker tillämpa tre olika typer av 

fostringsideologier.  Dessa tre typer av föräldraskap är följande kompisföräldraskap, 

auktoritativt och ambivalent föräldraskap (Dahlgren & Claezon, 1997). 

 

Kompis föräldraskapet är ett senmodernt förhållningssätt och de bygger på förtroliga nära 

relationer i familjen, det finns ofta inte så mycket kontakt med andra vuxna. Uppfostran sker 

genom en medveten fostringsattack när barnen är yngre och slätas ut när de kommer upp i 

högstadieåldern och blir på relationsplanet mer jämställt mellan föräldrar och barn (Dahlgren 

& Claezon, 1997). 
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Det ambivalenta föräldraskapet handlar om att förhålla sig mittemellan det auktoritativa och 

kompisskapet. Det framstår som om dessa föräldrar är både och i sitt föräldraskap. Det viktiga 

för dessa föräldrar verkar vara att inte tillämpa det tidigare så vanligt auktoritära 

föräldraskapet. Dillemmat som oftast uppstår är att barnets ego behöver begränsas då det tar 

för stor plats vilket leder till att det behövs lite mer gränsdragningar. Det är viktigt med både 

flexibilitet och jag styrka (Dahlgren & Claezon, 1997). 

 

Det auktoritativa föräldraskapet beskrivs i studien som motsatsen till kompisföräldrarna. 

Dessa föräldrar är mer för disciplin och regler, de tenderar också att vara benägna att  med 

vänner sätta upp gemensamma normsystem och på så vis legitimera sin syn på barnuppfostran 

hos likatänkande (Dahlgren & Claezon, 1997).     

 

Enligt utvecklingspsykologin finns det i dag tre typer av uppfostringsmodeller och de 

påminner till viss del om de som Dahlgen och Claezon har funnit det skiljer sig dock lite 

grann.  

Ett sätt att förhålla sig till sina barn och ungdomar är enligt utvecklingspsykologin genom en 

tillåtande relation till barnet. Det bygger på som vi tolkar det att föräldrarna inte kräver så 

mycket av barnet, de finns inte många gränser utan det är mer en låt gå relation. Det är i det 

här föräldraskapet vanligt med regellöshet eller anarki, det finns dock en värme och 

kärleksfullhet i dessa relationer (Hwang & Nilsson, 2004).  

 

Ett annat förhållningssätt till sina barn är auktoritativt föräldraskap enligt 

utvecklingspsykologerna bygger detta på tydliga gränssättningar men med en demokratisk 

grundsyn då barnets röst får komma till tals och föräldrarna är villiga att ge en tydlig 

förklaring då menings skiljaktigheter uppstår. Barnen får möjligheter att pröva sig fram och 

de uppmuntras till självständighet (Hwang & Nilsson, 2004).   

 

Det tredje och sista förhållningssättet enligt utvecklingspsykologin är det auktoritära. Den 

fostran bygger på att föräldrarnas vilja är lag, barnet får inte ifråga sätta den vuxne och det 

finns en tydlig distans mellan barnet och föräldern. I denna typ av föräldraskap drar sig 

föräldern för att visa kärlek och ge beröm (Hwang & Nilsson, 2004).   

 

I den tidigare barnuppfostran var den svarta pedagogiken tongivande. Det vill säga en fostran 

som bygger på auktoritärt föräldraskap. Den svarta pedagogiken hade som utgångspunkt att 
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barnen var födda onda, endast genom hård uppfostran och sträng styrning kunde de bli goda 

samhällsmedlemmar (Miller, 1994). Det var viktigt att lära barnen lägga band på sina känslor 

att visa emotioner var ett tecken på svaghet. Detta gör att barnet trycker tillbaka sitt jag och är 

på sikt skadligt för barnets psykiska hälsa (Miller, 1994). 

 

Enligt Dahlgren & Claesson är den enbart auktoritära typen av uppfostran näst intill obefintlig 

i dagens samhälle (Dahlgren & Claezon, 1997). 

 

 

Vi har även tagit del av tidigare forskning när det gäller föräldraskap i förändring. Den studie 

som vi har som bakgrund är föräldraskap mellan styrning och samhällsförvandling. Det är en 

studie som belyser hur samhällets syn på föräldraskap har förändrats relativt radikalt. Enligt 

denna studie präglades föräldraskapet från slutet i 1950- talet av otillräcklighet när det gällde 

föräldrars förmåga att fostra sina barn och unga (Gleichmann, 2004). Den utveckling som 

denna studie pekar åt är att dagens föräldrar ses som kvalificerade, självständiga och 

självreglerande. 

 

 

Grundsatserna till det svenska folkhemsbygget lades under 1930- 40-talen, mycket hände 

under de här åren, familjefrågor lyftes fram vilket gjorde att de första mödravård och 

barnavårdscentraler grundades samtidigt som kostnadsfria förlossningsinrättningar infördes.  

Ett decennium senare infördes även barnbidraget. Dessa socialpolitiska åtgärder var tänkta att 

skapa ett stöd till tidigfamiljebildning samt skapa sunda samhällsmedlemmar (Gleichmann, 

2004). Synen på familjen som självständig och självreglerande hade dock inte infunnit sig 

ännu, den teoretiska synen på barn, föräldrar och fostran förändrades från slutet av 40-talet till 

mitten av 60-talet. Då det från att ha varit en renodlad medicinsk orientering till ett synsätt 

som hade sin utgångspunkt i psykodynamiken. Vilket innebar att familjen är den viktigaste 

miljön för barnets socialisation med andra ord lär sig barnet normer och regler och 

beteendemönster via familjen (Hwang & Nilsson, 2004). Denna teori har följts av att man i 

dag har en större helhetssyn på individen vilket innebär att barnets fysiska och psykiska hälsa 

tydligt står i relation till föräldrarnas kompetens (Gleichmann, 2004).  
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Vikten av föräldrautbildning har som vi tolkar det av den anledningen blivit betydelsefull. 

Givetvis kan man se samhällets insatser som både av godo men även av ondo, då ofta de rön 

som lyfts fram som viktiga för barn och ungas utveckling i grund och botten är av stor 

betydelse för samhällsutvecklingen. Vi tänker på hur man framhöll barnstugorna som 

utvecklande och positiva för familjen och barnet när kvinnorna behövdes i arbetslivet och 

inom industrin (www.lhs.se). 

Man menade att barnen behövde social gruppträning och det var bra. Detta kan ses som ett led 

i den typ av information som föräldrar matas med när det gäller vad som är bäst för barnets 

utveckling (www.lhs.se ).   

 

På statens folkhälsoinstituts informationssida kan man idag läsa om forskning som belyser 

vikten av samarbete mellan hem och skola för barnens välbefinnande. De lyfter fram fyra 

viktiga hörnstenar för att uppnå detta, fritidsaktiviteter, samverkan mellan skola och föräldrar, 

klassrum och dess miljö och elevhälsa (www.fhi.se). 

 
 

Det är svårt att idag definiera ordet familj på grund av de snabba familjeförändringarna som 

sker och har skett från 1970-talet, där det blir allt mer vanligt att de livslånga monogama 

äktenskapen upplöses och nya konstellationer bildas. 

 

Inom den sociologiska forskningen om familjeförändring finns det olika definitioner att ta 

hänsyn till, det första är att se på familjen som en institution som regleras av samhällets 

normer och regler. När rollen som en individuell medborgare förstärks försvagas också 

familjen som institution då rättigheter och förpliktelse inte längre knyts till 

familjemedlemskapet.   

 

Familjen som hushållsgemenskap präglas av ökad instabilitet genom de ökande antal 

skilsmässor och omgiften samt alla samboförhållanden som etableras och ombildas. Även att 

föräldern väljer att leva ensam under vissa perioder påverkar. För att kunna se hur man ser på 

familjen som en subjektivt upplevd anknytning eller tillhörighet behövs mer empirisk 

forskning samt en ökad teoretisk förståelse över vilka konsekvenser försvagandet av den 

äktenskapliga familjeenheten får för skapandet av de andra familjebanden (Brante, Andersen, 

Korsnes, 2003).  
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Flera sociologer idag hävdar att kontinuitet över tid bör bli ett centralt tema över sociologiska 

analyser av den moderna familjen. Hur banden till medlemmar ur ursprungsfamiljen är kan få 

en ökad betydelse just för att de är givna från födseln och kan därmed representera trygghet 

och stabilitet när andra relationer präglas av föränderlighet och instabilitet. (Brante, Andersen, 

Korsnes, 2003).  

 

 

De flesta moderna människor idag använder ordet ”min familj” när de talar om banden till 

dem de lever med, utöver den äktenskapliga enhet som var från början. Detta kan tolkas som 

att det ger individen en känsla av trygghet och stabilitet i en social värld som i övrigt till stor 

del präglas av föränderlighet (Brante, Andersen, Korsnes, 2003).  

 

 

2.1. Sociala nätverk 

 

Forskning visar på att sociala nätverk är av stor vikt för dagens moderna familjer. Dessa 

nätverk fyller en viktig funktion när det uppstår kriser och spänningar inom familjen. 

Nätverket kan ses som en ventil, genom vänner och släkt ges möjlighet till att få stöd och 

avlastning samt utbyta tankar genom diskussion. Nätverket har framförallt tre viktiga 

funktioner (Hwang & Nilsson, 2004).   

 

 

• De utgör ett känslomässigt och praktiskt stöd till föräldrarna. 

• De påverkar föräldrarnas uppfostran av barnen. 

• De tjänstgör som modeller för familjen genom att visa hur andra viktiga personer 

fungerar ihop med sina barn (Hwang & Nilsson, 2004).   
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3. Teoretisk referensram 

 

I vår analys har vi som avsikt lyfta fram vårt ämne och se det från en sociologisk synvinkel.  

Detta gör vi genom att koppla våra tankar, empiriska material tillsammans med sociologiska 

teorier. Dessa utgångspunkter hämtar vi från fyra olika teoretiker som vi tycker passar in i 

vårt arbete. De sociologer vi har valt är Zygmunt Bauman, Manuel Castells, Anthony Giddens 

och Ulrich Beck. 

 

 

3.1. Anthony Giddens 

 
  
Giddens menar att vi lever i en skenande värld och att den period vi lever i är av stor vikt för 

historien. Det är mycket som är under förändring vi är inte bara med om teknologisk 

utveckling i svindlande hastighet, utan även familjelivet är med om stora förändringar. Den 

traditionella synen av familjen är på väg att försvinna, förväntningarna på livet var kanske inte 

lika stora eftersom det då förmodligen inte fanns så stora valmöjligheter. Äktenskap 

grundades antingen på ekonomiskt kontrakt då kvinnan var hemma och skötte hushållet och 

mannen stod för ekonomisk försörjning, eller arrangerades de av föräldrarna. Giddens menar 

att även motivet till att bilda familj har förändrats från att det har varit en ekonomisk vinning 

till att bli en ekonomisk belastning (Giddens, 2002). 

 

 

 

3.2. Intimitetens förändring 

 

I dagens samhälle har kvinnorna frigjorts och kommit ut i arbetslivet. Numera menar Giddens 

att familjebanden ser olika ut både vad det gäller gifta eller par familjer så bygger relationen 

på kärlek och kommunikation där grundpelaren är demokrati. Detta är en förutsättning för alla 

typer av de rena relationerna (Giddens, 1995) 
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3.3. Rena relationer 

 

Dagens relationer tenderar enligt Giddens att vara så kallade rena relationer de präglas av 

ömsesidig tillfredsställelse. Relationerna varar så länge människan anser att de ger henne 

något och kraven på dessa relationen blir höga (Giddens, 2002). Det är inte bara i 

kärleksförhållanden som de rena relationerna finns utan de berör också vänskapsrelationer och 

föräldrar – barnrelationer samt släktrelationer. Dessa relationer förutsätter att de inblandade 

vågar blotta sitt inre och sin intimitet. Detta kan leda till starka tillitsband men det kan också 

innebära en risk för att man lämnar ut sig, att det kan missbrukas av den andre (Giddens, 

2002). 

Dagens människor har en större valmöjlighet i viljan att sätta barn till världen, människan har 

helt enkelt ett större egenansvar över utformningen av sitt liv (Giddens, 2002). 

 

 

3.4. Självet som reflexivt projekt 

 

”… Att vara människa innebär att praktiskt taget hela tiden veta, enligt en eller annan 

beskrivning, både vad man gör och varför man gör det” (Giddens, 2002, s 47). 

 

Giddens menar att vi styr våra val av våra känslomässiga och psykologiska behov (Andersen 

& Kaspersen, 1999). Det är upp till människan att utforma sitt liv och sin identitet genom 

självets bana det vill säga att skapa ett livs förlopp under modernitetens villkor (Giddens, 

2002). Det finns inget som med automatik är beständigt utan efterhand som olika 

valmöjligheter dyker upp tvingas människan till reflektion och omvärdering av sin situation 

(Giddens, 2002). Livs planer är det grundläggande i självets reflexivitet för att på så vis kunna 

påverka en individs framtida handlande. Människans sociala liv kan snabbt förändras vilket 

leder till en påverkan av självidentiteten, även reflektioner av det förflutna och genomarbetade 

händelser är viktiga i denna process (Giddens, 2002). 

 

 

 

 

 

 



 11 

3.5. Ödesdigra ögonblick 

 

”Ödesdigra ögonblick är sådana situationer där det krävs av individen att de fattar beslut 

som är särskilt avgörande för dess strävanden eller mer generellt för deras framtida liv. 

Ödesdigra ögonblick har stora konsekvenser för personens bestämning och livsöde”  
 (Giddens, 2002, s 137) 

 

Dagens människa är upplyst och vi lever i en riskkultur, människan ställs idag oftare inför 

ödesdigra ögonblick som kräver avgörande beslut både vad gäller påtvingade och självvalda 

(Giddens, 2002). Expertis är något som enligt Giddens ofta definieras som ödesdigert då det 

ändå i slutänden är den berörda personen som själv måste fatta beslutet om vilka risker som 

ska tas (Giddens, 2002). All information som människan får ta del av påverkar givetvis 

familjen både när det gäller vad som är bra eller dåligt för barnen och i familjelivet. 

 På alla plan i en människas liv finns det en form av ambivalens ett vacklande mellan olika 

ställningstaganden.  

 

 

3.6. Ontologisk trygghet 

 

Giddens menar att alla människor har behov av grundläggande tillit för uppbyggandet av 

självidentiteten (Giddens, 2002). För att skydda självet behöver människan vara utrustad med 

ontologisk trygghet det vill säga en upplevelse av att det finns ett sammanhang och ordning i 

händelserna runt en människa (Andersen & Kaspersen, 1999).  Denna trygghet byggs upp 

genom en tillit från föräldrarna och fungera som en skyddshinna hela livet och gör det lättare 

att kunna utveckla en positiv och stabil självkänsla (Giddens, 2002). Giddens menar att tilliten 

fungerar som ett emotionellt vaccin som verkar mot existentiell ångest. Vilket gör att den 

underlättar för individen att senare i livet att kunna filtrera bort och klara av alla de 

valsituationer som finns och bättre klara motgångar (Giddens, 2002).    
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3.7. Manuel Castells - Nätverk 
 
 

Nätverk mellan personer erbjuder umgänge, stöd, information, känsla av tillhörighet och 

social identitet. Det innebär alltså som vi ser det att dessa nätverk bygger på människans 

personlighet och dess intressen. Enligt Castells ser han detta som en umgängesportfölj,  

där han menar att individerna själva med hjälp av den nya tekniken rekonstruera nya sociala 

interaktionsmönster (Castells, 2002). Man kan se ett nätverk som en uppsättning förenade 

noder. Dessa noder kan liknas vid knutpunkter där människan kan ses som den 

sammanlänkande knuten människor emellan. Nätverk har stora fördelar som organisations 

instrument, detta på grund av dess flexibilitet och anpassningsförmåga (Castells 2002).  Man 

kan se nätverket som ett sätt att skaffa ordning i kaoset människor med samma tankar och 

värderingar sluter upp i ett nätverk (Castells, 2002). 

  
 
 
3.8. Zygmunt Bauman  
 
 

Människor tycker inte om att leva i osäkerhet enligt Bauman, osäkerheten liksom tvekan och 

brist på kontroll leder till ängslan. I vårt förmoderna samhälle ansågs friheten som det 

ultimata men det höga priset för friheten var inget man kalkylerade med, priset man fick 

betala var enligt Bauman otrygghet vilket inkluderar ovisshet och osäkerhet.  Denna känsla 

underlätta inte alla de val som människan ständigt måste göra utan leder till osäkerheten inför 

att göra rätt val, det finns ingen klarhet i vad eller till vem man ska sätta sitt förtroende 

(Bauman, 2002). Detta av den anledning att utvecklingen inte går att förutspå, den kanske tar 

andra vägar än vad man tidigare trott. Budskapet är att alla människor eventuellt kan bli 

överflödiga och utbytbara, därför är varje människa sårbar i varje social position hur stark och 

säker den än kan verka för stunden (Bauman, 2002), detta tolkar vi även kan gälla 

föräldraskapet.  

Bauman menar att människor utsätts för själslig depression denna känsla av vanmakt och 

otillräcklighet gör människan oförmögen att handla framförallt att handla rationellt. Detta gör 

det svårt menar Bauman att räcka till för livets uppgifter (Bauman, 2002).  

 

En annan aspekt som Bauman tar upp är att dagens samhälle till stor del styrs av konsumtion. 

De som inte kan konsumera riskerar att ställas utanför den samhälleliga gemenskapen, detta 
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menar han leder till avundsjuka och otrygghet (Bauman, 1999). Baksidan av detta blir då ökad 

kriminalitet då den heterogena underklassen tvingas in i brottslighet för att få det som andra 

har. Detta leder till en kulturell förändring från strävan efter stoltheten av att ha ett arbete till 

strävan efter att kunna visa att man är en god konsument. Konsumtionen avgör vilka som 

inneslut eller ställs utanför samhället (Bauman, 1999).  

 
 
 
3.9. Ulrich Beck –familjen -risker 
 
 

Individualiseringen påverkar familjen då bägge föräldrarna arbetar för att ha möjlighet att 

upprätthålla den ekonomiska statusen. Familjemedlemmarna drar åt olika håll i vad det gäller 

yrkeslivet, krav på utbildning och skyldigheter i förhållande till barnen samt till att få alla 

praktiska saker i hemmet att fungera (Beck, 2000). Dagens  familj benämner Beck som den 

”tillfälliga förhandlingsfamiljen” denna kan i sig skapa oro då den består av olika individer 

med självständiga liv men med ett praktiskt förbund att utbyta känslor, ett förbund som alltid 

kan upplösas när som helst (Beck, 2000). 

Vilket kan leda till att människor söker utanför familjen efter social identitet, en känsla av 

samhörighet i en individualiserad värld som verkar ha förlorat det mesta av traditioner (Beck, 

2000). Människan letar efter olika sätt att bli bekräftad på, uppslukade av tanken att 

förvekliga sig själva, som inte vill fastna i samma mönster. När inte längre inkomst, karriär 

och status räcker till för att hitta sig själv och ger en möjlighet till att stilla den längtan man 

har inom sig, att ha ett så innehållsrikt liv som möjligt. Konsekvensen av detta blir att man 

hamnar i en ond cirkel av tvivel och ifrågasättande av sig själv, har man verkligen det livet 

man vill. I förlängningen kan det också ge upphov till känslan av otillräcklighet, skuldkänslor, 

och ångest (Beck, 2000). 

Individualiseringens värdesystem bygger på principen att man har skyldigheter gentemot sig 

själv, detta kan lätt misstolkas som egoism istället för att se det som en frigörelse process där 

man lär av livet för att kunna söka nya sociala samhörigheter i familj, arbete och politik 

(Beck, 2000).  

   

 
 
 

 



 14 

Beck menar att vi lever i ett risksamhälle detta berör människan både som individ och på det 

globala planet. Risker har alltid funnits i samhället och de varierar med tiden, vilket gör att de 

uppstår i nya former. Riskerna ser inte längre ut som de gjorde för exempelvis tjugo år sedan 

(Beck, 2000). I människors strävan efter att kunna påverka sin framtid drivs de till att värdera 

de olika riskerna. Ett sätt för människan att hantera dessa är genom experthjälp de kan med 

vetenskapen som grund hjälpa till att upplysa om olika risker, på det viset kan människan 

genom kunskap påverka framtiden. Sådan kunskap har en stor i giltighet i samhället (Beck, 

2000).    

Beck har olika definitioner på risker han menar att man kan skilja på sociala risker som 

arbetslöshet mm som kan leda till ett utanförskap Det finns en mängd resurser för att kunna 

eliminera riskerna för den enskilda individen (Beck, 2000). Vårt sociala välfärdsamhälle 

håller på att urholkas vilket också innebär att allt fler hamna i ett utanförskap. En annan viktig 

risk är den medicinska risken som kan uppstå som en biverkning av medicin eller droger. Han 

pratar också om risker på det mentala planet, psykologiska risker vilket kan vara olika 

psykiska problem som kan uppstå vid tillexempel skilsmässa mm (Beck, 2000). Det finns en 

mängd resurser för att kunna eliminera riskerna för den enskilda individen (Beck, 2000). 

 

Beck menar att man blundar för det risker man inte ser eller väljer att inte se. Enligt Beck blir 

människor avtrubbade för alla de faror som finns omkring dem, människor förnekar hoten på 

grund av rädsla i samband med oförmågan att få till en förändring, desto större är risken att 

man förringa dem (Beck, 2000).         
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4. Metod  
 
 

Både kvalitativ och kvantitativ metod är ett verktyg som man använder beroende på viken typ 

av forskningsfrågor som ställs. Vi är inte i vårt arbete intresserade av hur mycket eller hur stor 

mängd av något som är mätbart, utan det vi vill ha är en upplevelse beskriven för oss av våra 

informanter. Detta har gjort att vi valt kvalitativmetod. Eftersom kvalitativ forskning kan 

anses ge djupare och bredare forskning. För att kunna skapa oss en förståelse för hur våra 

informanter uppfattar och ser på olika frågor samt för att få fram egenskapen och karaktären 

av det fenomen vi vill studera. Vilket vi tycker att denna metod ger oss möjlighet till. 

Vi får då möjlighet att på ett deskriptivt sätt ge en bild av hur föräldrarna upplever sitt 

föräldraskap, med allt vad det kan innebära (Kvale, 1997). 

 

Vi vill få en djupare beskrivning av dem som vi ställer frågor till samt ha möjlighet till att 

ställa följdfrågor, då vi vill veta mer om något som vi inte förstått eller som väckt nyfikenhet. 

Detta har man inte har möjlighet till i en kvantitativ undersökning.  

Det som gör denna metod så intressant är att den bygger på samtal som är ett beprövat sätt att 

förvärva kunskap (Kvale, 1997). En halvstrukturerad intervju som vi valt att göra har som 

syfte att få insyn i en människas livsvärld, för att sedan tolka den beskrivning av de fenomen 

man frågat efter (Kvale, 1997). 

Intervjusituationen bygger på en interaktion mellan två personer som samtalar om ett ämne 

som båda finner intresse i (Kvale, 1997).  

 
 
 
 
4.1 Förförståelse och hermeneutik 
 

 

Hermeneutiken är tolkandets konst av texter och gör den vetenskaplig (Kvale, 1997). 

Hermeneutiken framhåller meningen av tolkning och förståelse. Det som gör att vi får den 

bästa förståelsen om en annan människa är om vi kan sätta oss in i dennes situation att tänka, 

känna och förstå hennes handlande. Hermeneutiken kan företrädas egentligen ha ett instinktivt 

sätt när det gäller att nå kunskap. Den tyske filosofen Hans- Georg Gadamer menar att varje 

förståelse är en tolkning genom människans egen förförståelse med utgångspunkt i den egna 

situationen. Detta leder till att varje förståelse är begränsad. En viktig aspekt som 
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hermeneutiken vill visa på är att det inte finns någon ren fakta utan att vi människor har 

fördomar(Brante, Andersen, Korsnes, 2003).  

Detta betyder för den skull inte att det behöver vara något negativt men trotts allt finns dessa 

fördomar inom oss människor. Det är tidligare förärvda uppfattningar som vi har med oss i 

situationer när vi tolkar andra, det är viktigt att vara medveten om att det faktiskt är på det 

viset vilket kanske kan göra oss mer öppna i sinnet när vi tolkar andra  

 

Eftersom vi genom vårt tidigare projekt kom i kontakt med människor som på olika vis 

arbetade med barn och ungdomar, de antydde att en del föräldrar är oengagerade i sina barn.  

Vi ville undersöka om det fanns sådana tendenser. Vi tyckte själva att efter tidigare intervjuer 

och observationer att det faktiskt var på det viset som dessa specialister sa. Detta gjorde till en 

början att vi hade en frågeställning som förutsatte att det verkligen var så, men vid efter 

diskussion med vår handledare insåg vi att vi var väldigt dömande i vårt sätt att angripa dessa 

frågor. Vid närmare eftertanke ville vi istället veta hur föräldrar upplevde tiden som 

tonårsföräldrar och hur de definierade föräldraengagemang, hur föräldrar upplever sitt 

föräldraskap i dagens samhälle. 

 

Vi är själva föräldrar och har vårt sätt att vara när det gäller föräldraskap vilket inte betyder att 

vi vet bäst eller gör bäst. Det intressanta är att få ta del av andra människor hur de tänker 

kring dessa frågor, vi kan själva lära oss mycket genom dem. 

 
 
 
 
4.2. Urval och val av intervjupersoner 
 

 

Vi behövde komma i kontakt med tonårsföräldrar som hade barn mellan tolv och sexton år då 

detta var vårt urvalskriterium. För att lyckas med detta gick vi ner till Halmstad city, där vi 

frågade personer som passerade om de hade barn mellan tolv och sexton år och att vi kom 

ifrån högskolan i Halmstad samt om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju som 

handlade om upplevelsen av att vara tonårsförälder i dagens samhälle. Vi fick tag på fyra 

intervjupersoner och vi frågade dessa om de i sin tur hade någon som vi eventuellt kunde få 

intervjua. Vi fick telefon nr till ytterligare tre stycken som vi senare tog kontakt med och det 

visade sig att de var villiga att ställa upp på intervjuerna samt att dessa kunde ge oss tre 
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telefonnummer till. Nu hade vi då fått ihop till alla våra tio intervjuer. Denna urvals metod 

kallas för snöbollsurvalet, då processen för denna är att den växer likt en snöboll i takt med att 

fler och fler personer tillfrågas. Detta låg helt i linje med hur vi fått tag på våra 

intervjupersoner och att de var och en i sin tur hänvisar till nästa person som de tror är villiga 

att ställa upp på intervjun som i sin tur hänvisar till nästa (Denscombe, 2000 s.24). Fördelen 

med denna teknik är att man kan komma intervjupersonen närmare då man kan hänvisa till 

förslagspersonen och använda denne som referens. Snöbollsurvalet uppfyller kraven för 

subjektivt urval då forskaren ber människor att föreslå andra som uppfyller vissa 

urvalskriterier (Denscombe, 2000 s.24). Vilket i vårt fall var tonårsföräldrar med barn i åldern 

tolv till sexton år. Vi är medvetna om att de föräldrar vi har fått tag på kanske är mer 

engagerade än andra eftersom de var villiga att ställa upp på dessa intervjuer, samt att de 

kanske själva hade intresse i frågan. 

 
 
 
 
4.3. Intervjusituation 
 

 

Vi valde djupintervju för att få möjlighet till en djupare förståelse av hur upplevelsen av att 

vara tonårsförälder kan vara i dagens samhälle. Vi använde oss av bandspelare under 

intervjuerna då det annars hade varit omöjligt att få med alla anteckningar och att samtidigt 

kunna koncentrera oss på samtalet. Därefter transkriberade vi de tio intervjuerna, detta hade vi 

nytta av vid speciellt ett tillfälle när vi vid transkriberingen lyssnade av bandet och fann att en 

av informanterna svarade på allt utom den fråga vi ställt. Vi fick då i efterhand ringa upp och 

få kompletterat med ett svar på denna fråga. För att hålla oss till det vi ville veta hade vi 

utformat en frågeguide med olika temafrågor rörande föräldraskapet. Efter ett par intervjuer 

kom vi fram till att vi saknade frågor som berörde ungdomars kärlek och sexualitet.  Då några 

föräldrar påpekat för oss att de upplevde detta som ett viktigt men svårt ämne att hantera. Vi 

ser idag att det hade varit bra att ha med den typen av frågor då det påverkar upplevelsen av 

föräldraskapet mycket. 
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Vi lät informanterna själva bestämma val av plats för intervjuerna detta för att de skulle känna 

sig trygga i intervjusituationen (Kvale, 1997). De flesta valde att den skulle ske hemma hos 

dem, förutom två som vi besökte på arbetsplatsen. Dessa hade då tillgång till enskilda rum 

och hade avsatt tid med god marginal ca en till en och en halv timme. Våra intervjuer var 

beräknade att ta ca en timme vilket de flesta också gjorde. Vid intervjuerna började vi med 

neutrala frågor för att sedan övergå till de lite djupare frågorna, detta för att skapa förtroende 

för oss innan dessa frågor ställdes. Detta tror vi var viktigt då vissa frågor kunde upplevas 

som känsliga.  Man märkte under intervjuns gång att det blev en mer avslappnad stämning för 

alla inblandade. Frågorna var utformade i syfte att väcka eftertänksamhet hos de intervjuade, 

vilket vi också till stor del lyckades med. Vi lade märke till att vissa av våra frågor som 

exempelvis alkohol och drogfrågorna var känsliga eftersom många både uttryckte det i ord 

och kroppsspråk. Vi blev vid ett tillfälle ombedda att stänga av bandspelaren då just denna 

fråga kom upp, personen ville inte att dennes svar skulle spelas in. 

Vi påpekade också innan intervjuns början att de skulle ta god tid på sig när de svarade och 

inte känna någon stress över att svara snabbt. Vi konstaterade att vårt val av ämne var något 

som de uppskattade att tala om, då vi alla gånger utom en fick stanna kvar ganska länge efter 

intervju situationen och fortsätta att diskutera.   

 

 

 

4.4. Reliabilitet och validitet  

 

Reliabilitet betyder pålitlighet och i forsknings syfte menas det med att resultatet av studien 

skall vid upprepade tillfällen bli det samma även om andra forskare utför den. Validitet 

betyder giltighet och i vetenskaps sammanhang menas det med att studien är utförd på ett 

korrekt sätt (Kvale, 1997). Svårigheten med validiteten kan vara att sammanfoga teorier med 

empiri (Brante, Andersen, Korsnes, 2003).  

Det är svårt att på ett generellt sätt säga att det vi fann genom våra kvalitativa intervjuer skulle 

gå att få fram om en annan forskare skulle ha utfört dessa intervjuer. Men det faktum att vi 

även använde oss utav öppna frågor ökade möjligheten till att vi inte påverkade svaren från 

våra intervjupersoner.  

Det är viktigt för intervjun att intervjupersonen känner tillit för forskaren så att intervjun når 

ett djupare plan. Detta tror vi gör att olika forskare inte kan få fram exakt samma resultat när 

det gäller intervjubaserad fakta. Sedan kan de människor vi har valt att intervjua ändrat 
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tankesätt, då det är upplevelse som vi är intresserade av att undersöka. Det händer mycket i en 

människas liv vilket kan innebära att resultatet inte blir det samma från dag till dag. Det är 

därmed inte sagt att validiteten inte stämmer i undersökningen, då informanten själv väljer att 

berätta vad den vill lämna ut vilket givetvis påverkar resultatet.      
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4.5. Presentation av respondenter 
 
 

Vi började med att informera våra respondenter om att det som de delger oss under intervjun 

kommer att behandlas konfidentiell och inte kommer att kunna härledas till en specifik 

person. De namn som vi använder oss utav är fingerade. 

 
 

 

Benny  

 

Benny är 39 år. Heltidsarbetande utbildad snickare. Han är gift och har tre barn som är tolv, 

femton och sexton år. Bor i egen villa. Han ser ungdomstiden som rolig, nervös men också 

spännande. Föräldraengagemang för honom är lyssna på barnen, umgås och vara delaktig i 

barnens värld. Svårast i föräldraskapet menar han är att inte kunna skydda dem mot allt ont. 

Försöka få barnen positiva och nöjda med sina liv. Han är delaktig i sina barns aktiviteter på 

så vis att han kör dem dit, han ställer upp som funktionär i badminton om det behövs. För 

tillfället är han tränare för dotterns fotbollslag, vilket han tidigare också varit för sonen.  

 

 

 

Bo 

 

Bo är 42 år, gift och har två barn som är tolv och fjorton år. Han arbetar heltid, har tre årig 

gymnasieutbildning och en kortare juridik utbildning via företaget, han har även en militär 

utbildning. Bor i eget hus. Han ser ungdomstiden som en tid fylld av val, han menar att 

barnen är på väg att ta sina steg in i vuxenvärlden nu och det är inte enkelt. Det finns inget 

som han kan definiera som svårast just nu i föräldraskapet, var tid har sin svårighet. 

Föräldraengagemang för honom är att bry sig, finnas till hands, ge dem tid genom att vara 

med. Han är delaktig i sina barns aktiviteter genom att vara fotbollstränare åt båda sönerna 

som spelar i olika lag.   
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Anders 

 

Anders är 38 år, han studerar för närvarande, är gift och har två barn nio och tolv år gamla. 

Gymnasieutbildning och har arbetat inom ett familjeföretag i sjutton år. Bor i villa. Han ser 

ungdomstiden som omväxlande mellan det lilla barnet och det stora barnet som vill vidga sina 

vyer. Han menar att det är en svår ålder med mycket hormoner som åker runt i barnets kropp. 

Det handlar mycket om att barnet försöker tänja på gränserna som är uppsatta hemifrån. 

Föräldraengagemang för honom är att ge barnen en trygg uppväxt i en säker miljö. Ge dem tro 

på sig själva och våga misslyckas. Det handlar också om att vara medveten om sitt 

föräldraskap och fundera över vad man för över från sin egen uppväxt och ta bort det 

negativa. Är hjälptränare i yngste sonens idrott samt letar febrilt efter en sysselsättning åt den 

äldste sonen för han anser att det är viktigt.  

 

 

 

 

 

Krister 

 

Krister är gift, 42 år gammal och har två barn som är femton och snart tretton. Han har tre årig 

gymnasieutbildning och han arbetar heltids som inköpare på ett företag några mil utanför 

Halmstad. Bor i egen villa. Han ser ungdomstiden som en stor förändring, han menar att det 

händer mycket med barnens kroppar och deras sätt att vara på. Han ser familjen snarare som 

fyra individer än som mamma, pappa och barn. Svårast i föräldraskapet är enligt honom att 

kunna vara flexibel han ser tonårstiden som en förhandlings situation han menar att det tänjs 

på gränser hala tiden. En annan sak som är svår är att vara rättvis mot barnen. 

Föräldraengagemang för honom är att bry sig vare sig det gäller skolan, fritid eller idrott och 

att vara uppmärksam på sina barn. Han är delaktig i sonens idrott som tränare samt kör och är 

med dottern på sin idrott   
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Stefan 

 

Stefan är 42, gift en månad till innan skilsmässan träder i kraft och har delad vårdnad om sina 

två barn som är femton och tolv. Arbetar heltid som förman på ett privat företag. Bor i egen 

villa. Han ser ungdomstiden som en friare tid då han menar att barnen är så självständiga att 

man kan börja släppa taget lite, i alla fall om den äldsta som är bra på att sköta sig själv. Han 

tycker att föräldraskapet har blivit roligare med tiden. Efter skilsmässan har det viktigaste för 

föräldrarna varit att sätta barnen i första hand och ha en bra kommunikation och ett gott 

samarbete. Föräldraengagemang för honom är att engagera barnen samt att vara till hjälp, man 

ska finnas till hands när de behöver en. Han kör barnen till och från träning och är oftast med 

dem vid matcher och föreställningar.     

 

 

 

 

 

Anette 

 

Anette är 38 år, sambo och har två barn som är femton och tretton. Hon har varierande 

arbetstider på grund av eget företag inom hårvård, men genomsnittlig arbetstid uppskattar hon 

till ca 80 %. Bor i eget hus. Hon ser ungdomstiden som en tid med ganska många konflikter, 

barnen börja bli mer envetna. Svårast i föräldraskapet är enligt henne hur man ska sätta 

gränser. Hon brottas med frågor om hur hon ska förhålla sig mellan kompisskap och 

auktoritet. Föräldraengagemang är för henne är att vara en klippa ett stöd för barnen. Barnen 

ska känna att jag har en mamma och pappa som dom alltid ska kunna känna trygghet hos vad 

det än är. Hon kör till och från aktiviteter bakar bullar till cafeterian och sköter sådana saker 

runt omkring.  
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Anna  

 

Anna är 40 år, gift och har fem barn varav tre biologiska och två familjehems placerade barn. 

Hon är hemarbetande, arbetar enligt henne själv 380 % eftersom hennes make arbetar och bor 

på annan ort under veckorna. Barnen är sexton, femton, tretton, elva och tio år gamla. Bor i 

egen villa. Hon ser ungdomstiden som en omvälvande tid. Ibland är dom bara så gulliga för 

att nästa stund bli riktig jobbiga. Men hon menar att det är en tid som man många gånger 

känner igen sig själv. Hon menar att på ett sätt är det lättare att känna igen sig i flickorna än 

pojkarna, känner igen flickornas tankar men det är svårare att förstå pojkarna. Svårast i 

föräldraskapet menar hon är avvägningen av hur mycket kompis man ska vara med sina barn. 

Föräldraengagemang för henne är att finnas till, hämta och lämna barnen om det så är fester 

eller aktiviteter. Delar fritidsintresse med dottern övriga barn kör hon till och från deras 

aktiviteter och tittar så ofta hon kan.  

 

 

 

Eva   

 

Eva är 51 år, har arbetat med många yrken under årens lopp men är för närvarande 

sjukskriven på längre tid. Hon är utbildad ekonom, vårdbiträde och kokerska. Hon är gift och 

har två barn, en som är tjugosju och har flyttat hemifrån och en på sexton år. Bor i egen villa.  

Hon tycker att ungdomstiden är en jobbig tid, det är tufft och har blivit tuffare med varje 

unge, det kan bero på menar hon att det är ett stort glapp på elva år mellan barnen. Svårast i 

föräldraskapet är att få en balans mellan familjelivet och livet utanför hemmet. 

Föräldraengagemang är för henne att alltid ställa upp för sina barn, följer med dem på olika 

aktiviteter och stöttar dem i det dem gör. Sonen har ingen aktivitet för tillfället men hon 

saknar det, då hon tidigare engagerade sig i den. Samtidigt som hon anser att fritids intresse är 

väldigt viktigt för ungdomar att ha.  
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Susanne 

 

Susanne är 42 år, har två barn som är sexton och arton år gamla. Hon är skild från barnens far 

men lever sedan en tid tillbaka med en ny partner. Hon är utbildad sjuksköterska med 

vidareutbildning. Hon arbetar inom sjukvården. Bor i hyreslägenhet. Hon tycker att 

ungdomstiden är ganska tuff, tiden med dottern i puberteten var stridig, hon ville bråka och 

var så dramatisk som möjligt. Rädsla över att sonen ska hamna fel eller bli misshandlad är 

sådant som hon tänker på ganska ofta. För henne är denna tid väldigt svår eftersom det inte 

finns en pappa att samarbeta med efter skilsmässan. Sedan menar hon blir det inte enklare av 

att de har helt olika budskap till barnen. Ibland funderar hon på att välja hans budskap men då 

menar hon att hon sviker sig själv och sina ideal. Det som gör mest ont är att bli övergiven för 

att man vill väl men upplevs som besvärlig och jobbig. Hans föräldraskap är mycket mer 

tillåtande än hennes menar hon. Detta gör att hon upplever det som om hennes föräldraskap 

blir mycket mer ifrågasatt av barnen än exmannens. Svårast i föräldraskapet tycker hon är att 

ge barnen styrka och tro på sig själva Föräldraengagemang för henne är att finnas till för 

barnen men det är inte alltid så enkelt. Det gäller att tillåta sig själv att vara good enough 

alltså göra så gott man kan. Barnen sköter aktiviteterna själva, sonens aktivitet är som hon 

säger en livsstil.   

 

 

 

Malin  

 

Malin är gift 37 år. Har två årig gymnasieutbildning, arbetar nu som ekonomi assistent med en 

arbetsgrad på ca 75 %. Hon har två barn som är tretton och femton år. Bor i egen villa. Hon 

tycker att ungdomstiden består till stor del av tjafs om olika saker, barnen står på sig mer. Det 

börjar komma in alkohol i bilden barnen vill röra sig mer gå på fester och sådant. Svårast i 

föräldraskapet tycker hon är att hålla koll på barnen, sätta gränser det är en oroligare tid menar 

hon. Föräldraengagemang för henne är att ha en god kommunikation i familjen. Hon menar 

att barnen ska våga berätta för dem om allt vad det än är bra eller dåligt. 
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5. Resultat av empiriskt material 

 

Vi har valt att presentera vårt material under olika teman som vi anser hör ihop med vartannat. 

Dessa teman är följande: 

• Hur upplever föräldrarna tonårstiden, sin föräldraroll och sitt föräldraskap? Vi vill 

också ta upp vilka normer och värderingar som föräldrarna vill förmedla till barnen, 

samt tankarna kring alkohol och drogfrågor. Även konflikter, samarbete och 

kommunikation inom familjen var något vi ville se närmare på.  

• Det andra temat är vikten av olika nätverk runt familjen. 

• Det tredje och sista temat handlar om data användning. 

 

5.1. Upplevelsen av att vara tonårsförälder. 

 

På frågan om föräldrarna upplevde sig starka i sin föräldraroll ansåg sig de flesta att var 

starka.  

 

”Ja det gör jag” (ur intervju med Anette) 

 

Medan några uttryckte osäkerhet. 

 

 ”Åh… vilken minut frågar du om? Åh det kan finnas stunder när jag tycker att 

jag är helt fantastisk, men dom är korta. Men oftast känner jag mej till korta 

kommen det gör jag. Man är ju aldrig tillräcklig, man är aldrig tillräckligt 

bra”(ur intervjun med Susanne) 

 

Vi tolkar detta citat som att det inte är helt okomplicerat att vara trygg i sin föräldraroll. Som 

vi uppfattar det krävs det ett reflektivt förhållningssätt till sina barn med skiftningar från 

minut till minut. 

 

 

Men på frågan om hur de definierar sitt föräldraskap såg vi en ambivalens. Vi bad föräldrarna 

definiera vilken typ av föräldraskap de ansåg sig ha. Till dem som inte förstod frågan gav vi 

olika alternativ att reflektera kring i sitt föräldraskap så som Auktoritativt, kompis eller 
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auktoritär relation. Vi märkte att denna fråga krävde eftertanke till skillnad från frågan om 

föräldrarollen som besvarades kort och koncist.   

 

”Jag tror faktiskt att jag är en salig blandning ibland tycker jag att jag är 

väldigt auktoritär och i nästa stund får de allting serverat, och sedan vill jag 

gärna vara kompis” (ur intervjun med Eva) 

 

Detta är något som vi anser styrks även i nedanstående resultat. 

 

”Kompis relation… kompis jag är väl lite… men man kan ju inte vara kompis 

med sitt barn dom har ju sina kompisar men man måste ju vara förälder också 

så att, jag skulle inte heller säga att jag är auktoritär men det beror ju på, är det 

väldigt viktiga och allvarliga saker så står jag ju givetvis på mig, men man får 

ju vara öppen och lyssna på dom och diskutera saker… de ska inte vara rädda 

för att tala om något vad det än är om det har hänt något, dom ska våga berätta 

för oss” (ur intervjun med Malin) 

 

Dom allra flesta av våra informanter uppgav att de strävade efter att få ett förtroende av sina 

barn samtidigt som de ville ha regler. De uppgav att det var viktigt att även lyssna till vad 

barnen hade för synpunkter i det som diskuterades.  

 

 

När det gällde vilken typ av uppfostran de själva hade fått funderade de över frågan och vi 

fann i svaren att det hos vissa var den motsatta till vad de själva bedrev till sina barn.   

 

”Åh jag fick sköta mig själv, jag hade ingen förälder när jag var tonåring. 

Mamma var sörjande änka och pappa var nyligen bortgången så jag fick sköta 

mig själv, låt gå var det… Jag är förälder och umgås inte med dom på 

kompisvis” (ur intervjun med Susanne)  

 

Vi tolkar det som att Susanne menar att hon fick sköta sig själv under tonårstiden då hon inte 

hade någon förälder att vända sig till. Hon understryker därför vikten av att vara förälder, inte 

kompis åt sina barn. Detta ses av barnen som att hon är sträng, vilket de ofta ifrågasätter. 
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”Jag försöker att vara kompis men… jag är nog ganska sträng, eftersom jag 

själv fick göra precis vad jag ville. Typ, nej så ska jag inte säga heller men det 

var väl så ja… så länge man inte hittade på bus och så, så fick man göra precis 

som man ville. Och jag tycker väl kanske att jag hade lite för slapp uppfostran 

och därför är det kanske så att jag ville jag ändra på det kanske tycket jag det 

skadar inte att nej…det är ett tufft samhälle och man behöver  ha en uppfostran 

tycker jag”  (ur intervjun med Stefan) 

 

 

För en del av informanterna var det viktigt att ha ett demokratiskt förhållningssätt. Då de var 

uppvuxna med en uppfostran som byggde på envägskommunikation som vi uppfattar som en 

auktoritär uppfostran.  

 

”Jag fick nog en väldigt militärisk uppfostran, jag vet inte vad man skall kalla 

det men det föräldrarna sa det gjorde man, sen kunde det vara hur fel eller 

tråkigt som helst men det skulle man bara göra” (ur intervjun med Benny) 

 

Malin och Anna var de enda som följde de uppfostringsmodeller de hade med sig hemifrån. 

Vad vi förstod ansåg de sig vara nöjda med sin uppfostran. Annars gick de andra mot det 

motsatta hållet, de som hade en hård uppfostran blev lite mildare och de som ansåg sig ha en 

slappare uppfostran med sig i bagaget betonade vikten av regler och att vara förälder.    

  

 

Upplevelsen av att vara tonårsförälder beskrev på väldigt olika vis, men den övervägande 

delen tyckte att det är en orolig tid. Det som togs upp av de allra flesta var att barnen hade 

blivit mer självständiga och konflikterna fler.  Någon menade att det var en dramatisk tid och 

rädsla för att barnet skulle hamna i drogträsk eller bli misshandlad. Den övervägande delen 

menade också att barnen kom in i ett skede där många val skulle göras och hur svårt det var.    

  

”Det är roligt, men också lite nervöst, det är lite allting… ibland är det strängt 

och ibland är det (paus)… det är oftast positivt och roligt” (ur intervjun med Benny) 
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”Jobbigt, mycket jobbigt, det är skönt att det är sista ungen i huset som jag skall 

gå igenom det här med. Jag tycker det är jobbigt, det är tuffare och tuffare för 

varje gång” (ur intervjun med Eva)  

 

Vi upplever det som en oerhört påfrestande tid för föräldern, vi tolkar det som om 

frigörelseprocessen kan upplevas väldigt krävande för en del föräldrar. 

 

 

Andra föräldrar upplever frigörelseprocessen som positiv. 

 

”Ja dom säger ju alltid så att små barn små bekymmer och stora bekymmer 

men… nej det kan jag inte hålla med om det var nog värre när dom var små, för 

tillfället tycker jag dom är så självständiga så det är skönt att släppa taget om 

dom lite grann” (ur intervjun med Stefan)  

 

De ser det som naturligt steg att kunna släppa taget om barnen inom vissa gränser. 

 

 

Som vi i föregående citat varit inne på handlar konflikterna som man har med sina barn till 

största delen om vilken tid barnen skulle vara hemma. En annan anledning till konflikt var 

städning och om hur mycket barnet skulle hjälpa till hemma, de kunde också handla om 

skolan eller om att plötsligt sluta i aktiviteter.   

 

”Ja konflikterna finns ju där, dom ligger ju konstant, små eller stora 

konflikter… Vissa dagar är det ju så att hade jag sagt ja istället för nej så hade 

det varit fel och säger jag nej så är det fel, jag menar vissa dagar så skulle jag 

överhuvudtaget inte ha varit där men då hade väl det också varit fel men så är 

det ju… taskigt utgångsläge” (ur intervjun med Krister) 

 

Vad vi anser oss kunna utläsa ur detta citat är att ungdomarna ibland behöver avlasta sina 

personliga bekymmer på föräldrarna. På så vis uppstår kanske en del konflikter utan att 

föräldrarna vet den ursprungliga orsaken.  
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I våra intervjuer med föräldrarna uppfattar vi det som att många av de tillfrågade föräldrarna 

tycker att det är väldigt viktigt att deras barn är involverade i olika aktiviteter på sin fritid. 

Övriga föräldrar uttryckte en oro över att barnen inte hade någon aktivitet eller ett intresse, då 

de anser att det är särskilt viktigt under tonårstiden.  

 

”Att dom inte lytt vad jag sagt åt dom att göra äh… jag är stenhård på att NN 

ska träna gör han inte det så får han ett helvete… nej inte riktigt så det kan låta 

hårt. Han tycker det är jätte roligt och för att kunna bli någonting så måste man 

träna sten hårt och det gör han och han vill satsa på hockeyn och det peppar jag 

honom till att göra alltså” (ur intervjun med Stefan) 

 

”Äh vi pratar rätt mycket idrott hemma och ena dagen skall han sluta och andra 

dagen inte och vi tycker att han är så pass duktig och vi vill gärna att han skall 

fortsätta och vi försöker få in honom på det spåret men äh… med tonåringar är 

det tydligen så att man kan sova tjugofyra timmar om dygnet också” (ur intervjun 

med Bo) 

 

I dessa citat tycker vi oss kunna utläsa att vissa föräldrar tycker att fritidsaktiviteterna för 

barnen är så viktiga att de i denna situation tillämpar ett mer auktoritärt föräldraskap.  

 

 

De grundvärderingar och normer som föräldrarna framhåller som viktiga till att förmedla till 

sina barn handlade till stor del om att ge barnet ett gott självförtroende och tilltro till sig 

själva, andra handlade om att alltid våga stå upp för sina misstag och vara ärliga. 

 

”Ja att de ska tro på sig själva, vara sig själva. Att dom faktiskt är värda något 

allihopa, om man misslyckas med något eller inte så är det faktiskt någonting att 

gå vidare på i alla fall. Det är inte för inte som vi har de två minsta då, 

familjehemsbarnen, så för att våra egna tre barn har fått den uppfostran att man 

kan hjälpa andra. Att de betyder lika mycket fastän deras föräldrar inte orkar 

med” (ur intervjun med Anna) 
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”Att givetvis ge dom ett gott självförtroende, det tror jag dom … det behöver 

man genom livet… att våga tro på sig själv, sedan måste man veta lite vad som 

är rätt och fel, det är ju så i samhället” (ur intervjun med Malin)  

 

Många av föräldrarna betonade vikten av att ge barnen tilltro till sig själva detta tolkar vi som 

att de menar att det är en förutsättning för att barnen ska klara sig bra i dagens samhälle 

samtidigt som de betonar vikten av att veta vad som förväntas av samhället. Vi ser det som en 

viktig del för barnets identitetsskapande. 

 

 

När vi berörde föräldraengagemang och vad som var grunderna i det fann vi att det för flesta 

var viktigt att ge barnen trygghet och att finnas där som en stöttande vuxen samt att ha en god 

kommunikation med barnen. Att vara delaktig i barnens aktiviteter var också viktigt enligt 

många.  

 

”Att barnen ska få en så trygg och säker miljö som möjligt och kunna utveckla 

sina egna liv. Jag vill inte påverka eller styra dom… pizzabagare eller 

statsminister spelar ingen roll… de ska vara så trygga i sin roll att de vågar 

välja och sen försöka att inte vara dömande över vad de vill så här. Det är nog 

min största vision sedan om man når dit det vet jag inte. Jag vet att min svaga 

sida är arvsanlag med piskan från min pappa, att inte föra den vidare det gäller 

ju att låta bli det” (ur intervjun med Anders) 

 

Någon menade dock att man inte får utplåna sig själv genom för stort engagemang i sina barn.  

 

”För mig är det så att man kommer till korta, man ligger inte alltid i 

startgropen redo att hämta och lämna tjugofyratimmar om dygnet 

trehundrasextiofem dagar om året och så vidare. Men att man alltid finns där, 

att man alltid är beredd att göra sitt yttersta, att dom alltid har den känslan, det 

är väl föräldraskap, det är väl lite good enough tycker jag. Jag tycker inte att 

man kan mer. Att slå sig för bröstet och säga alltid beredd, då tycker jag att 

man utplånar sig själv och där tror jag inte att man gör sig nån tjänst, man är ju 

en vuxen individ också. Man får inte utplåna sig själv, för jag menar det kan 
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man ju göra men då är det risk att det finns en sorg när de blivit vuxna, för då 

har man ju inte något själv, då står man ju där” (ur intervjun med Susanne) 

 

 

I de här citaten ser vi tydliga skillnader i vad de anser vara ett engagemang. Anders vägde in 

personlig utveckling i sitt föräldraengagemang. Susanne tyckte mer att det handlade om att 

vara nöjd och tillåta sig att ha sitt eget liv och inte sätta högre mål än vad man kan hantera. 

 

Det vi dock kunde utläsa under våra intervjuer var att dessa föräldrar ofta kände skuld både av 

den information som de hade fått gällande familjen och var väl medvetna om hur de enligt 

samhället normer och regler de borde ha agerat. Det kunde handla om allt från att ge barnen 

för lite tid till att inte leva som man lär. 

 

”… alla vet ju att ungdomar inte gör som du säger utan som du gör. Och andra 

sidan måste du ju leva på ett sätt som verkar trovärdigt, så visst kan det vara 

pekpinnar som ger dej dåligt samvete… men man måste våga stå upp för den 

man är… men visst jag har inte nattvandrat som jag borde, avstått från alkohol 

som jag borde, har säkert svurit för mycket också, jobbat för mycket har jag 

också gjort…skratt” (ur intervjun med Susanne) 

 

 

Vi ställde frågan om hur samarbetet såg ut med den andra partnern. Vi fann att dom flesta 

tyckte att det var mycket bra. Även kommunikationen ansågs fungera tillfredställande. 

Susanne var den enda som avvek i svaret, detta efter en turbulent skilsmässa.   

 

”Det finns inget eftersom han vägra, det gör han och det har han alltid gjort… 

vilket betyder att vi inte heller har någon kommunikation förutom brev vägen 

men det är ytterst lite… under dom här åren så har det varit ett par tilltvingade 

samtal när andra aktörer har kallat, men annars inte” (ur intervjun med Susanne) 

 

”Det fungera bra… mycket bra. Ibland talas vi vid dagligen och ibland går det 

två veckor emellan. Det beror på vad som händer och sker med barnen” (ur 

intervjun med Stefan) 
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Till skillnad från Susanne berättade Stefan som också var skild för oss att det viktigaste för 

honom och hans före detta fru var att barnen inte skulle komma i kläm på grund av 

skilsmässan. Därför fungerar kommunikationen bra mellan dem. 

 

 

Vi upplevde att den känsligaste punkten att tala om under hela intervjun var alkohol och 

drogfrågorna. Vilket även föräldrarna bekräftade. En person undrade ”ska jag svara ärligt 

eller ska jag vara präktig? ”En annan person bad oss att stänga av bandspelaren då hon inte 

ville att just det svaret skulle spelas in.  

  

”Ja det är ju en liten svår punkt… neej jag tycker att man kan ju inte, dom får 

inte dricka innan dom är arton på krogen men jag vet ju själv hur det var” 
                                                                                         (ur intervjun med Benny) 

 

 

Nedan kan vi följa ett resonemang, vi tolkar det som om Bo inte riktigt har tagit ställning över 

hur han kommer att agera i denna fråga. Han som så många andra föräldrar i våra intervjuer 

menar att det finns stora mängder lättillgänglig alkohol. De upplevde att de var svårt att göra 

något konkret åt alkohol och drogsituationen, de menade att det var endast genom upplysning 

till barnen som de kunde bidra.  
 

”Jaha, den är splittrad. Nej men eh… den har vi också pratat rätt mycket om 

här och jag menar… jag tror att vi lever lite i en dubbelmoral det gör vi, än så 

länge har jag inte köpt ut nån sprit till mina barn i alla fall och jag tror inte att 

jag kommer att göra det heller, för jag vet å andra sidan att vi är väl inte där 

ännu och håller på att festa och sådant men äh… men idag så finns den ju så 

tillgänglig, den finns ju nästan på Netto om man får uttrycka det så, i alla fall 

utanför precis. Äh… men där får man nog känna, jag gör ju ett lagligt fel om jag 

köper ut till mina barn så jag hoppas och tror att jag inte kommer att göra det 

innan dom är arton i alla fall” (ur intervjun med Bo) 

 

”Själva grunderna har väl inte förändrats sen man själv var ung men däremot 

klimatet… tillgången är ju mycket större. Jag vet inte vem som sa det men 
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antalet distribution ställen i stan var över hundra stycken. Ja som de visste om 

alltså, stora aktörer” (ur intervjun med Krister) 

 

Utav de föräldrar som vi har intervjuat är det inte någon som tror på det total förbud som 

informationen till tonårsföräldrar förordar. Den övervägande delen tyckte att det var tillåtet att 

smaka alkohol hemma. Mängden de fick smaka varierade med ålder, det kunde röra sig om att 

få smaka från förälderns glas till att få ett eget glas med öl, vin eller cider. En pappa menade 

att det var viktigt att inte vara blåögd, vilket han ansåg att hans föräldrar varit under hans 

uppväxt, de var nykterister.  

De slets mellan det som lagen säger om tjugoårsgräns för att köpa ut och att det är tillåtet på 

krogen vid arton års ålder. Kroggränsen och det faktum att de är myndiga legitimerade då för 

föräldrarna att de kunde tänka sig att köpa ut alkohol till sina barn vid arton års ålder. Vi fann 

ett resonemang som fyllt av föränderligt ställningstagande. 

 

”Ja i grund och botten är det nog så att är dom inte gamla nog så ska de inte 

hålla på med det” 

Michaela frågar: innan dom är tjugo? 

”Nej innan dom är arton, då får dom ju köpa på krogen, men man ska ju inte 

vara blåögd heller och tro att det alltid är så. Men det är klart måste de testa på 

måste det vara med måtta” (ur intervjun med Krister) 

 

”Ja smaka lite som sagt när dom är femton-sexton, men om dom inte frågar 

behöver man ju inte bjuda dom på alkohol… Man får ju snacka om det hela 

tiden, det här med alkohol och riskerna, att man kan få en massa skit i sin 

dricka och bli helt utslagen, det är mycket att snacka om” (ur intervjun med Benny) 

 

 

En förälder hade en hel del att säga om droger och ungdomars synsätt på detta. Övriga 

föräldrar menar att de inte kan direkt kunde uttala sig eftersom de tyckte att det var ett 

främmande ämne men det var något som de var rädda för. Mycket av den anledningen att de 

menade att drogen är inkörsport till många problem.    

 

”Suck… det här är så stort. Ungdomar pratat om droger på ett liberalt sätt 

idag. Ungdomar ser ju inte alls på det som jag ser det ur ett vård perspektiv, 
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som med hasch som man kan få en psykos av redan första gången och som man 

aldrig kommer ur. Det är ju där jag kan jobba och prata och tjata… och sen 

speglar ju tonåringar sig med sina vänner och har man otur då som förälder så 

är kompisen fel person, då har man och brottas med alltså. Dom imponeras av 

fel person och det verkar inte farligt. Han säger att han har gjort det i jätte 

många år, och han har jätte många kompisar som säger på nätet att det är 

ingen fara, det är mycket farligare med alkohol. Ja gud så säger dom”  

(ur intervjun med Susanne)  

 

”Drogerna vet jag faktiskt inget om alls, ingen aning. Klart att jag vet att det 

cirkulerar mycket droger och så, men inte i vilka kretsar och så det vet jag 

faktiskt inte” (ur intervjun med Anna) 

 

 

Tillskillnad från alkohol så upplevdes drogerna som mer skrämmande och utgjorde ett större 

hot. När det gällde narkotika var föräldrarna helt eniga om ett totalt förbud, de ansåg sig inte 

veta hur drogsituationen i samhället ser ut. Drogerna har ju en tendens att snabbt förändras så 

någon uttryckte en oro över att inte kunna hålla sig uppdaterad på detta område.  

 

”Ja jag tycker att jag är ganska medveten det är ett stort elände i stan, det kan 

man ju läsa i tidningen dagligen… det svåraste tror jag blir för dem när de 

kommer ut och ska ha kul då måste de vara observanta, jag menar idag så 

stoppas ett piller i glaset sen är du igång på det, kanske inte en gång men nästa 

gång kanske du åker dit på det, det vet man ju inte” (ur intervjun med Bo) 

 

Detta citat tycker vi speglar oron över drogsituationen i samhället. Att en person kan bli 

drogberoende utan att själv ha tagit första steget.  
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5.2. Nätverk runt familjen 

 

Vi frågade om hur familjens sociala nätverk ser ut så som föräldrar, släkt och vänner. De 

flesta angav att det var viktigt och en form av stöttning och att man vet till vilka eller vem 

man kan vända sig för att få den hjälp och stöd man behöver inom sin närmsta krets. 

 

”Det betyder allt, utan det funkar ingenting man har dom som bollplank eller 

hjälp att lösa situationer om man inte räcker till. Ibland har man behövt 

barnvakt ja vi hjälper varandra hela tiden istället för att vara två så är vi tio 

som delar på grejer, det kan vara körningar ibland kan det vara att få hjälp med 

matlagning av mormor och morfar, det är ju 100 % om man har det så” (ur 

intervjun med Benny) 
 

”Ja alltså… söka hjälp just nu med skilsmässan och sånt så var det ju jobbigt ju, 

det blev ju att man ringde mycket till syrran och morsan och tjabba med dom. 

Men alltså mer hjälp kan jag ju säga att hjälp med hushållsarbete och sånt där 

får jag ingen hjälp, det kan vara någon gång på sommaren att pappa kommer 

hit fixar och lukar lite i landen. Men annars sköter jag allting själv” (ur intervjun 

med Stefan) 
 

Men i svaren på denna fråga framhöll föräldrarna också den allmänna vikten av att ha ett väl 

fungerande socialtnätverk för att på det mentala planet få trygghet och hjälp. 

 

”Allt det kan man säga, det är otroligt viktigt, det tror jag är en förutsättning för 

att fungera lite i samhället också det är inte bara jobbet utan det är den privata 

biten också den måste ju vara meningsfull det är väldigt viktigt att ha goda 

vänner” (ur intervjun med Bo) 

 

Detta uttalande tycker vi visar klart på att föräldrarnas sociala relationer och nätverk är mer än 

bara hjälp och stöd. Det är helt enkelt för många föräldrar en förutsättning till ett meningsfullt 

liv. 

 

Föräldrarna skapade även nätverk genom barnens kamrater och deras föräldrar. På frågan om 

de ansåg att det var viktigt att känna kamraterna och deras föräldrar så ansåg så gott som alla 
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att det underlättade tillvaron. De föräldrar som hade de äldsta barnen menade att när de blev 

äldre var det svårare att upprätthålla kontakten,  

 

”Ja det är a och o att känna dem” (ur intervjun med Bo) 

 

   ”... att ha kompisarnas mobilnummer om man inte får kontakt med sitt barn, 

om man behöver ringa dem” (ur intervjun med Benny) 

 

Detta citat tycker vi visar vikten av nätverk, det underlättar att ta hjälp av kompisarna, få 

deras telefonnummer och på det visset kunna få upplysningar om var barnen befinner sig. 

 

Om eventuella problem uppstår med barnen och om man som förälder kände sig otillräcklig 

frågade vi om de skulle kunna tänka sig att gå utanför sitt sociala nätverk. Skulle de då kunna 

tänka sig att ta hjälp av det som samhället har att erbjuda, så som kurator, socialtjänst och 

barnpsykiatrin osv. De flesta svarade tveklöst ja. 

 

”Ja utan tvekan, om det skulle vara så att det behövdes hade jag inte tvekat det 

minsta. Jag hade gjort allt som står i min makt och hade inte det hjälpt hade jag 

givetvis tagit den hjälp som finns att tillgå” (ur intervjun med Malin)   

 

 I nedanstående citat kan vi utläsa att genom den uppfostran som personen ifråga hade fått om 

att man inom familjen löste sina egna problem fanns det en viss tvekan. 
 

”Jag hoppas att jag ska vara så ärlig mot mej själv och mitt barn att jag inser 

att det behövs om jag kommer i den situationen, jag är inte riktigt säker att jag 

kommer att vara det. För som jag är uppfostrad eller som jag har med mej på 

ett eller annat sätt så sköter man sig själva, man behöver inte hjälp av andra… 

och det är lite svårt att tvätta bort det där det är det. Men man hoppas ju av ens 

egna erfarenheter att man har lärt sig något genom åren, om det nu skulle 

behövas” (ur intervjun med Krister) 

 

Vi tolkar det som om Krister och Benny har liknande upplevelse med sig från barndomen om 

att problemen löses inom familjen.   
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”Ja det får jag nog säga förr tänkte jag nog mer att det ska man klara av själv, 

det var lite som jag blev uppfostrad det var morsan och farsan som skulle reda 

ut det här så var det. Men ju äldre barnen har blivit och ju mer man ser 

samhället så skulle jag nog lätt ta hjälp utav alla möjliga instanser om jag 

skulle behöva. Det kanske behövs andra röster och andra människor som har 

utbildning för det man behöver hjälp med så det skulle jag lätt göra” 
                                                                                              (ur intervjun med Benny) 

 

Men tillskillnad från Krister framhåller Benny vikten av förmågan att kunna ta hjälp av 

experter på det aktuella området. 

 

 

Det sociala nätverket med vänner och familj skiljer sig från det mellan hem och skola därför 

ville vi gärna ta reda på om hur föräldrarna upplevde samarbetet mellan dessa. De flesta ansåg 

att de inte fungerade på ett tillfredsställande vis.  

Det de tyckte var negativt var att de inte ansåg sig få tillräcklig information det kunde gälla 

mobbing, betygsvarning eller överhuvudtaget ingen kommunikation vare sig positiv eller 

negativ. Nedan följer några av dessa citat. 

 

”(djup suck)… ja alltså jag tycker att det varit trams, om jag får säga så. Dom 

har velat någonting och begärt utav oss föräldrar tycker jag, och sedan har de 

inte följt det. Jag tycker det blir en obalans hela vägen, både för oss och 

ungarna, det spårar alldeles ur. Jag tycker inte att det varit någon höjdare. När 

den yngsta började grundskolan var personalen också ny och de kom inte 

överrens sins emellan och så gick det ut över barnen. Det funkade inte, jag 

tycker inte skoltiden funkade, tyvärr (suck)…” (ur intervjun med Eva) 

 

”Nej, det tycker jag absolut inte, tidigare har det ju varit fullständig katastrof, 

det har det ju. Där finns ju mentorerna för våra barn som bryr sig och så och de 

har ju varit bra. Dom är bra alltså, men det ska ju vidare sen och det fungerar 

inte. Men det är lugnare på skolan nu detta läsår, men det beror ju på att de 

värsta eleverna har slutat, inte på att skolledningen har gjort något… våran 

flicka då har ju varit med om lite incidenter, då inser man att det inte räcker 

med det engagemanget att det löser sig” (ur intervjun med Krister 
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Någon menade att engagemanget från skolans sida skilde sig väldigt mycket 

mellan de olika lärare som barnen hade.  

 

”Trettonåringens lärare skickar mail nästan varje dag om hur det har varit i 

skolan, han har kommunikation med alla föräldrarna hela tiden medan 

femtonåringens lärare hör man aldrig av överhuvudtaget, inte någonting” 
     (ur intervjun med Anna) 

 

 

Föräldrarna uttryckte genomgående en besvikelse över skolans förmåga att agera, När det var 

problem var det upp till föräldrarna att ta kontakt med skolan, de ansåg sig inte få någon 

respons trots påstötningar.   

 

 

En förälder som bor på en mindre ort menade att det fungerade bra men att detta till stor del 

berodde på att de själva var drivande och engagerade. Han betonade dock att det var turbulent 

på skolan emellanåt. Det som skiljer dessa citat åt är att skolan verkar vilja ha till ett 

samarbete mellan skola och föräldrar. 

 

”Mm det tycker jag faktiskt att det gör och vi har faktiskt varit ganska drivande i 

skolan dels om att lärarna ska informera om det händer något på skolan till 

föräldrarna. Sedan har vi ett rätt så starkt föräldrar nät runt omkring för 

föräldrarna emellan. Vi meddelar om det är någon som blivit utsatt för 

någonting, på så sätt har man ganska stort inflytande över vad som händer på 

skolgården osv. Denna skolgård är extremt tuff…” (ur intervjun med Anders) 

 

Att detta citat avviker ifrån de övriga tror vi kan ha ett samband med att skolan ligger på en 

mindre ort. Det kan vara så att föräldrarna känner till varandra på ett annat sätt än man gör på 

en större ort, kanske har de därför lättare för att bygga upp och få till stånd ett samarbete.  

 

 

På frågan om de ansåg sig veta hur barnen upplevde sin skola gavs det olika svar. Den 

övervägande delen svarade med en viss tveksamhet.   
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”Jag vet inte om jag var medveten helt och hållet, men jag förstod att han hade 

det jobbigt. Men jag vet inte vad jag hade kunnat göra, för det har bara 

snackats hela tiden om att det måste göras förändring och man hoppades på det 

var en grupp som kanske skulle splittras.  Han var ju väldigt tystlåten och så 

och jag kände att något inte stämde… han tog upp det rätt så ytligt att han inte 

mådde sådär jätte bra… att vissa mobbade honom och så” (ur intervjun med Eva) 

 

Citatet nedan skiljer sig från de övriga. Denna mamma ligger steget före hela tiden då hon är 

medveten om tidigare bekymmer med barnen. Hon berättade för oss under intervjun att hon 

fick handledning och stöd genom barn och ungdomspsykiatrin i hur hon ska hantera olika 

situationer.     

 

” … Ja det tror jag, faktiskt. Dom berättar ganska mycket själva… sedan brukar 

jag gå ner och prata med läraren lite då och då faktiskt. Mycket i 

familjehemsbarnens klass, de kommer ju också snart in i tonåren och det händer 

så himla mycket med dem hela tiden för det har ju varit problem med dem under 

barndomen då så det känns viktigt att hela tiden hålla sig ajour med vad som 

händer så att de inte kommer på sne, då det händer lite mera” 
                                 (ur intervjun med Anna) 
 

Det man oftast talar med sina barn om när det gäller skolan är läxor, en mamma berättade att 

de la fokus kring skolmiljön då barnet varit störande för andra elever. Någon fick dra orden ur 

sin son då hon märkte att han inte mådde bra och det visade sig att han var mobbad. Vi tolkar 

det som om föräldrarna inte riktigt vet hur barnen har det och detta kan till viss del bero på att 

nätverket mellan hem och skola inte fungera tillfredsställande. En annan anledning kan också 

bero på kommunikationsbrist mellan barn och förälder. Vi fick uppfattningen under våra 

intervjuer att föräldrarnas åsikter gälland skolan var klara, men det var inte lika tydligt när vi 

ville veta hur barnen har det och upplever sin skola. 
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5.3. Data användning  

 

Vi tog även upp frågor kring ungdomarnas dator användning. De flesta föräldrarna ansåg att 

datorn var en till gång och hör tiden till. Den var också en källa till konflikt då de flesta 

föräldrar ansåg att barnet spenderade för mycket tid framför datorn. Med undantag för några 

få föräldrar så uppgav de att barnen satt mellan två till fyra timmar framför datorn per dag. 

 

”Alldeles för mycket (skratt)… nej men det kan nog bli både tre och fyra timmar 

på en dag det är nog inte ovanligt… nej” (ur intervjun med Bo) 

 

 När det gällde språkbruket var de flesta medvetna om att det inte alltid var av god kvalité och 

att det kunde leda till mobbing osv.  

 

”Det är ju mycket datorer idag och de följer ju utvecklingen också dom har ju 

den kommunikationen med andra barn så visst kan den vara bra om de vill 

hämta informationen och sprida till andra. Sedan kan det ju spridas mobbing 

också och den blir ju tillgänglig tjugofyra timmar om dygnet ” 
 (ur intervjun med Malin) 

 

Samtidigt betonade föräldrarna att de ansåg att det var en kunskapskälla och att datorn hjälpte 

barnet att utveckla det engelska språket och samarbeta med vänner via online spel på nätet.  

 

”Det positiva är språket det tror jag, det ser man på Engelskan jag menar de är 

ju jätte duktiga på Engelska… Tibia det handlar ju om att fånga grejor och leta 

och söka, det är ju något de gör hela livet” (ur intervjun med Bo) 

 

”Att vi skaffat data var ju tänkt som en möjlighet, bra för utvecklingen det tror 

jag också fortfarande på” (ur intervjun med Eva) 

 

Föräldrarna menade att data användningen ligger i tiden men som en förälder påpekade det är 

en gratis utbildning, men det är viktigt att lära dem hantera det som finns tillgängligt på 

Internet.    
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6. Analys 

 

I vår analys har vi som avsikt lyfta fram vårt ämne och se det från en sociologisk synvinkel.  

Detta gör vi genom att koppla våra tankar, sociologiska teorier med vårt empiriska material 

vilket vi vill presentera för er läsare. 

 

Eftersom sociologi handlar om läran om människan och samhället som båda är under ständig 

förändring vill vi inte på något vis hävda att det vi har funnit är det generella för dagens 

tonårsföräldrar. Detta beroende på de erfarenheter som våra intervjupersoner har med sig 

sedan tidigare påverkar svaren de ger samt vårt sätt att tolka dem genom den förförståelse vi 

har. 

 

Vi har våra utgångspunkter från fyra olika teoretiker som vi tycker passar in i vårt arbete. De 

sociologer vi har valt är Zygmunt Bauman, Manuel Castells, Anthony Giddens och Ulrich 

Beck. 

 

Av den anledningen att en vårt arbete handlar om upplevelsen att vara tonårsföräldrar har vi 

valt att börja analysen med det temat.  

 

Många av föräldrarna upplevde att det var en rolig tid trots att den var fylld av oro och känsla 

av otillräcklighet. Som någon sa bestod familjen numera av fyra mer jämbördiga individer, 

vilket tyder på att de ser sina tonåringar på väg in i vuxen världen. De ansåg att de kunde 

släppa taget lite om sina barn och få mer tid över till sig själva. 

De upplevde tvära kast med tonåringen, ena sekunden var allt bra till att i nästa sekund vara 

kaos. Många av dem uttryckte oro i flera avseende men det var bara en av våra 

intervjupersoner som tydligt deklarerade att hon bara tyckte det var en tid fylld av oro med 

allt från vad gällde skola till övrig tid. 

 

 ”Jobbigt, mycket jobbigt, det är skönt att det är sista ungen i huset som jag skall gå igenom 

det här med. Jag tycker det är jobbigt, det är tuffare och tuffare för varje gång” 
                                                                                                   (ur intervjun med Eva)  
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6.1. Brist på kontroll 

 

Bauman menar att dagens människor lever i osäkerhet och brist på kontroll. Kontrasten till 

detta var det tidigare samhället som enligt Bauman var mer av övervakande karaktär och att 

människan visste vad om förväntades av dem (Bauman, 2002). Precis som i Baumans 

resonemang om att brist på kontroll leder till osäkerhet fann vi tydliga tecken på det hos våra 

intervjupersoner. Det auktoritära sättet att fostra barn på var en självklarhet i det tidigare 

samhället. Men dagens föräldrar är till stor del medvetna och upplysta om barnets psykiska 

och fysiska hälsa och hur familjelivet påverkar dem. Detta tolkar vi som att det många gånger 

gör avvägningarna svåra om man gör rätt eller fel i sina beslut. Samma sak gäller i 

förhållningssättet till sina barn då man förr oftast följde den auktoritära linjen till skillnad från 

idag då man funderar över vilket förhållningssätt som är rätt just för stunden. Detta leder till 

att de tillämpar olika uppfostringsideologier beroende på den uppkomna situationen, då man 

nu tar större hänsyn till vad barnet känner och vill. Man är beredd att på ett demokratiskt vis 

diskutera med barnet.  

 

 

6.2. Reflexivitet 

 

De egna erfarenheter man har med sig spelar också roll, man kan som förälder idag utan att 

det ifrågasätts välja bort det som man inte var nöjd med under sin egen uppväxt. Vilket vi såg 

flera exempel på i vårt resultat.  

 

 Jag vet att min svaga sida är arvsanlag med piskan från min pappa, att inte föra den vidare 

det gäller ju att låta bli det” (ur intervjun med Anders) 

 

Detta tycker vi ligger i linje med Giddens tankar om självets reflexivitet som innebär att man 

har förmågan genom kunskap att omvärdera situationer och därmed sitt handlande (Giddens, 

2002). Människan har under livets gång olika identiteter man är barn, man får barn och blir 

förälder vilket innebär att man reflekterar över sin egen situation och handlande. Anledningen 

till att skaffa barn har förändrats, man väljer detta utifrån de egna behoven som styrs ifrån 

känslomässigt och psykologisk tillfredställelse (Giddens, 2002). Detta tror vi påverkar synen 

på föräldraskapet.  
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6.3. Rena relationer 

 

Giddens menar att relationer i dag präglas av ömsesidig förnöjelse han benämner detta med 

rena relationer (Giddens, 2002).   

Konflikterna som finns mellan förälder och tonåringen kanske inte alltid har en logisk 

förklaring för föräldern. Det kan vara andra tidigare personliga bekymmer som ligger till 

grund och kanske inte hänger ihop med föräldern. Då barnet har en tillit till sina föräldrar vet 

de också att de alltid finns kvar, detta gör att barnet vågar avlasta sina känslor. Dessa rena 

relationer är starka och utvecklande när de fungerar men kan också vara bräckliga om det 

visar sig att barnet vänder sig från föräldern. Saknas den ömsesidiga förnöjelsen är man 

utbytbar i alla relationer, detta tror vi gäller även föräldrarollen (Giddens, 2002).   

Den rena relationen var väldigt tydlig även i partnerskapet, förhållandena byggde på 

kommunikation och gemensamma intressen viljan att lyckas med familjelivet knöt dem 

samman (Giddens, 2002).   En av de separerade föräldrarna betonade vikten av att 

upprätthålla en bra kommunikation till sin tidigare partner. 

 

”Det fungera bra… mycket bra. Ibland talas vi vid dagligen och ibland går det två veckor 

emellan. Det beror på vad som händer och sker med barnen” (ur intervjun med Stefan) 

 

För även om kärlek dem emellan saknades så fanns kärleken till barnen som band dem 

samman. Vi tolkar det som en förutsättning för att barnen skall kunna känna tillit till andra 

människor senare livet. Vi tror att det är en förutsättning att man har en ontologisk trygghet 

för att kunna fungera i de rena relationerna, då de bygger på att våga visa intimitet och 

själsligt lämna ut sig.  

De ville inte att skilsmässan skulle påverka barnen negativt och ge dem själsliga sår för livet. 

Det motsatta fann vi hos den andre separerade föräldern som inte ansåg att de inte delade 

synen på värdet av barnen, vilket vi tycker visar bräckligheten i de rena relationerna. Då 

enbart en förälder ställer sig villig att samarbeta för barnens välbefinnande och trygghet.  

 

Vi fann i de intervjuerna vi gjorde att föräldrarna ansåg att det var viktigt att på ett 

demokratiskt vis diskutera med sina barn. Vilket enligt Giddens är en av grundpelarna i de 

rena relationerna.  
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6.4. Ontologisk trygghet 

 

 I och med att samhället ständigt förändras krävs förmodligen ett annat sätt att fostra barn. 

Våra informanter framhöll vikten av att våga misslyckas och att ge barnen tilltro till sig själva 

när de talade om engagemang, normer och värderingar. Vi anser att deras tankesätt stämmer 

överens med Giddens teori om den ontologiska tryggheten som människan bör vara utrustad 

med för att klara sig bra i vårt alltmer individualistiska samhälle (Giddens 2002).  Vi tror att 

det är ett sätt för att förbereda sina barn för framtiden. De var viktigt för flera föräldrar att ge 

barnet modet att våga misslyckas och ändå behålla tilltro till sig själv, detta tolkar vi som den 

skyddshinna Giddens talar om vilket gör det lättare att kunna filtrera bort och klara av alla de 

valsituationer som finns (Giddens 2002). Misslyckandet ska inte ses som farligt, för blir inte 

det första valet bra så kanske nästa blir det, men det är en förutsättning att man är trygg och 

tro på sig själv för att klara av detta.  

 

”Ja att de ska tro på sig själva, vara sig själva. Att dom faktiskt är värda något allihopa, om 

man misslyckas med något eller inte så är det faktiskt någonting att gå vidare på i alla fall…” 
                                                                                                                 (ur intervjun med Anna)       
 

 

6.5. Konsumtionssamhällets baksida  

 

Av två onda ting gäller det att välja det minst farliga, så tolkar vi det när föräldrarna pratar om 

alkohol och droger. Rädslan över att barnet skulle fastna i drogmissbruk var genomgående 

bland alla föräldrar. Därmed var det nolltolerans vad det gällde droger, detta rörde dock inte 

alkoholen. Några föräldrar uppgav att de hade erfarenheter av alkohol från sin ungdomstid 

vilket kanske gjorde att synen på denna var mer liberal, vi fick uppfattningen att de flesta 

tyckte att det hör ungdomstiden till att testa olika områden. Men de egna erfarenheterna 

påverkade också att de var medvetna om vilka risker som det innebär med alkohol, så det var 

ingenting de förringade på något vis. Men alla föräldrar var noga med att markera att de ville 

ha en så god relation med sina barn så att de alltid skulle våga ringa hem ifall de hade druckit 

alkohol. De var också medvetna om hur lätt det var för ungdomar i denna stad att köpa 

alkohol vilket de såg som en stor risk eftersom det låg utanför föräldrarnas kontroll. Här tror 

vi att  globaliseringen spelar in med de alltmer öppna gränserna, även teknologin spelar en 

stor roll. Föräldrarna är till stor del medvetna om vad de öppna gränserna kan föra med sig, 
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även om det enligt svensk lag är förbjudet att förmedla alkohol till unga är tillgången för dem 

inte långt borta. Bauman tar upp konsumtionssamhällets baksida med ökad kriminalitet 

(Bauman 2000). Vilket vi kopplar till människor som ser en möjlighet till ekonomisk vinning 

genom försäljning av alkohol till ungdomar. Som vi tolkar det upplever föräldrarna en viss 

maktlöshet inför den lätt tillgänglighet som alkoholen har, i stället för total förbud för alkohol 

så försöker de hitta en medelväg att gå. Som många påpekade så får ju ungdomarna tag på 

alkohol om de vill, vare sig med eller utan föräldrarnas vetskap.  

 

 

6.6. Ödesdigra ögonblick 

 

Här är ytterligare ett val för föräldrarna att göra, egentligen så finns det en lag som tydligt 

talar om hur alkohol och unga ska hanteras. Dom får inte köpa alkohol på systemet innan dom 

är tjugo år, men de får köpa på de krogar de kommer in på när de är arton år. Det som vi 

finner att föräldrarna brottas med är som några var inne på att vi lever i en dubbelmoral, 

många vet att deras barn dricker eller kommer inom kort att prova alkohol. De flesta var 

väldigt kluvna över hur de skulle ställa sig och agera i denna fråga Vi kopplar detta till vad 

Giddens menar med ett reflexivt tänkande, människan tvingas till reflektion och omvärdering 

av situationen (Giddens, 2002). Eftersom intag av alkohol är en sådan situation som kan bli ett 

ödesdigert ögonblick i ett barns liv, då det är en situation som kan vara ganska farlig 

(Giddens, 2002). Vi tolkar det som om föräldrarna valde att inte tillämpa ett auktoritärt 

föräldraskap i denna fråga. Detta med risk för att bli ställd utanför barnens värld och inte 

kunna hjälpa dem om det går snett ifall de har druckit alkohol. Ställningstagandet från 

föräldrarnas sida kan även det ses som ett ödesdigert ögonblick om det har tagit beslut om att 

tillåta alkohol. 

 

 

6.7. Sociala risker 

 

En pappa menade att hans föräldrar som var nykterister var blåögda när det gällde alkohol och 

han kunde föra dem bakom ljuset fullständigt. De saknade kanske den medvetenheten som 

han själv har fått genom erfarenhet och kunskap. Detta tolkar vi som ett tydligt exempel på 

vad Beck menar med att kunskap leder till ökad medvetenhet och därmed påverkar det de 

beslut människan fattar (Beck, 2000). Även när det gällde hur föräldrarna upplevde sig kunna 
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påverka alkohol och drogsituationen i staden, gav de flesta svaret att endast genom 

information till barnen var vad de ansåg sig kunna bidra med. Däremot menade en del 

föräldrar att de var ganska strikta och hårda när det gällde barnets fritidsaktivitet eftersom de 

ansåg att det var ett sätt att hålla barnen borta från alkohol och droger. Även de föräldrar som 

hade barn som nyligen slutat i sina aktiviteter påpekade vikten av fritidsintresse, då de 

menade att det var viktigt under den känsliga tonårstiden. Detta tolkar vi som om det fanns en 

rädsla hos föräldrarna som handlade om att barnet skulle hamna snett, umgås med fel vänner 

om de inte hade den så viktiga fritidsaktiviteten, de såg aktiviteten som ett sätt att eliminera 

risker.   

 

När det gällde drogerna fick vi uppfattningen att föräldrarna såg dem som en stor risk till att 

hamna utanför samhället. Under frågorna angående droger kom benämningar som ”drogträsk” 

eller ” de skrämmer mig, det gör dom verkligen”. Vi tolkar det som att föräldrarna upplevde 

en betydligt större rädsla för drogerna än vad vi fick uppfattningen om hur de såg på 

alkoholen. Upplysningen om droger på ett informationsmöte uppgavs av en förälder som 

mycket skrämmande.  

 

En annan svårighet kan vara att tonåringen börjar lyssna mer på vänner än föräldern.  

 

… och sen speglar ju tonåringar sig med sina vänner och har man otur då som förälder så är 

kompisen fel person, då har man och brottas med alltså. Dom imponeras av fel person och det 

verkar inte farligt. Han säger att han har gjort det i jätte många år, och han har jätte många 

kompisar som säger på nätet att det är ingen fara, det är mycket farligare med alkohol. Ja 

gud så säger dom” (ur intervjun med Susanne)  

 

Då Beck menar att de traditionella förväntningarna på den roll man har blivit tilldelad är på 

väg att lösas upp, kommer andra människor utanför familjen att spela en större roll när 

människan skapar sin identitet. Ungdomar kan söka denna gemenskap bland vänner och sätta 

stor tilltro till dem. De söker bekräftelsen på annat håll än genom familjen (Beck, 2000).   

 

Som denna mamma sa så kan man få mycket att kämpa emot om ens barn har imponerats av 

personer med drogliberal syn. Här spelar även nätverk i virtuell form in då det används för att 

lösa upp de normer och sprida osanningar som det görs om droger i detta fall. I det här fallet 

är Internet en stor risk som kan vara svår för föräldern att upptäcka. Enligt Castells är detta en 
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del av Internets mörka sida. Med det menar an att kriminaliteten blir rörligare och tillväxten 

större (Castells, 1999).    

 

 

6.8. Nätverk 

 

Ett viktigt inslag i föräldrarnas liv var de olika nätverken som fanns omkring dem. Det sociala 

nätverket var en förutsättning för ett meningsfullt och fungerande liv. Det sociala nätverket 

innefattade släkt och vänner, de fyllde olika funktioner för intervjupersonerna. Någon 

betonade vännerna som viktigare än att förlita sig på än släkten. Man organiserar sig genom 

nätverk eftersom det både är flexibelt och anpassningsbart. Grunden till nätverk bygger på 

gemensamma intressen och erbjuder umgänge, stöd och information som bildar en känsla av 

tillhörighet och social identitet (Castells, 2002).  

 

Som vi ser det kan man likna sociala nätverk vid rena relationer, eftersom de bygger på 

ömsesidig förnöjelse, tillit och intimitet (Giddens, 2002).   

 

Nätverket mellan hem och skola ansågs vara obefintligt, en av anledningarna uppgavs vara att 

föräldrarna ställdes utanför skolvärlden trots att de försökte ta sig in. Detta kan vara orsaken 

till att det inte kunde bildas ett fungerande nätverk, eftersom nätverk bygger på ömsesidigt 

utbyte (Castells, 2002). I de fall de fungerade var när skolan var villig till att ta hjälp av 

föräldrarna när det uppstod problem. Detta gjorde att föräldrarna i sin tur organiserade sig och 

blev en drivande faktor. När det finns gemensamma intressen och mål så fungerar också 

nätverket enligt Castells (Castells, 2002). 

 

 Vi fann att föräldrarna hade svårt för att återge var när vi frågade om de visste hur barnen 

hade det och upplevde sin skola.  

 

”Jag vet inte om jag var medveten helt och hållet, men jag förstod att han hade det jobbigt. 

Men jag vet inte vad jag hade kunnat göra, för det har bara snackats hela tiden om att det 

måste göras förändring och man hoppades på det var en grupp som kanske skulle splittras.  

Han var ju väldigt tystlåten och så och jag kände att något inte stämde… han tog upp det rätt 

så ytligt att han inte mådde sådär jätte bra… att vissa mobbade honom och så”  
                                                                                                         (ur intervjun med Eva) 
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Vilket vi tror kan bero på att dagens samhälle kräver mycket av individen på många plan, 

nästan alla våra föräldrar arbetade heltid. Några uppgav att de till och med arbetade mer än 

heltid, tiden till att verkligen samtala med barnen kanske inte alltid räckte till. Enligt Beck har 

individualiseringen även nått in i familjen han talar om den tillfälliga förhandlingsfamiljen, 

där familjens ambitioner drar åt olika håll (Beck, 2000). Det alla frågade sina barn om var 

läxor kanske för att detta kunde få konsekvenser på framtiden om de missköttes. Det verkade 

inte vara många som på frågan om hur deras barn upplevde skolan kunde svara på denna. Vi 

tolkar det som om att varje individ i en familj prioritera olika saker, barnen spenderar en hel 

del tid framför datorn och föräldrarna arbetar mycket som vi ser det är det svårt att få tiden att 

räcka till. På något sätt kanske föräldrarna resonerar att om inte skolan hör av sig så 

förutsätter de att allt är bra.  
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7. Sammanfattande reflektioner 

 

Vi tycker att vi har haft turen med oss i vårt val av intervjupersoner då alla har varit öppna 

och bjudit på sig själva. De tyckte själva att föräldraskapet har varit intressant att diskutera, 

vilket vi tror har spelat en avgörande roll för att de har ställa upp på våra intervjuer.  

 

 

Med tanke på vad tidigare forskningen säger så har föräldraskapet gått från att vara 

kontrollerat av samhället genom normen av auktoritärt slag till att föräldrarna är 

självreglerande och har förmågan till att klara av att uppfostra sina barn. Vilket vi tror kan 

leda till ökad skuldbelastning för föräldern, samtidigt som de normer som tidigare skulle 

följas lade ett tvång över människans sätt att förhålla sig till sin omgivning. Det spontana i 

människan tror vi var mer hämmat förr. Idag behöver man inte följa den familjs normer och 

värderingar som man har växt upp med, människan är fri att välja. Vi tror att friheten är viktig 

men den skapar också en ambivalens i livet och kanske framförallt i föräldraskapet. Detta tror 

vi påverkar att dagens föräldrar diskuterar med vänner och släkt, beroende på vilket nätverk 

man väljer för detta. Föräldrarna betonade vikten av att ha ett väl fungerande socialt nätverk 

för att kunna diskutera de mer komplicerade frågorna. Vi tror att det är viktigt som förälder att 

kunna känna trygghet i det sociala nätverket och känna en gemenskap i det eftersom samhället 

i övrigt blir mer och mer individualiserat. Det är lätt att känna sig ensam och vilsen, det kan 

vara svårt att veta hur man ska hantera alla de frågor och val som man får göra som 

tonårsförälder. Det är inte bara personliga val man ska ta hänsyn till och hur de påverkar 

barnen, utan man ska även ta beslut åt barnen och reflektera över vilka konsekvenser de kan 

få i barnets liv. Detta förstod vi då en av våra intervjupersoner tog upp vikten av alla de beslut 

som hon tvingats ta i samband med en uppslitande skilsmässa. Hur dessa skulle påverka 

hennes barn och deras framtid, vilka konsekvenser skulle de få? Varför funderade hon 

överhuvudtaget på detta?  Förmodligen för att dagens föräldrar är mer upplysta och har 

vetskap om vad som känslomässigt kan skada barnen, därmed inte sagt att det är mindre 

skadligt för barnen om föräldrarna lever i en dålig relation.  

 

 

Vi tror att det förr var ett större glapp mellan vuxna och barn, så tycker vi inte det ser ut idag. 

Det positiva för dagens föräldrar är att de kan vara med om att skapa individer där vikten av 

barnets egen identitet förespråkas, då man ser individen som en helhet och inte bara som en 
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del av en familj. Detta tror vi föräldrarna tycker är viktigt eftersom vi lever i ett allt mer 

individualiserat samhälle (Giddens, 2002). Han talar även om den skyddshinna som 

grundläggs genom tillit i barndomen, som han anser människan behöver vara utrustad med för 

att klara psykiska påfrestningar från ytter världen längre fram i livet (Giddens, 2002). Vi tror 

detta är av betydande vikt för barnen vilket även våra intervjupersoner bekräftade, då de 

påpekade vikten av att skapa ett bra förtroende mellan sig och sina barn. Samt att de ville 

hjälpa dem att skapa en bra självkänsla och ett bra självförtroende, detta för att kunna klara 

det alltmer individualiserade samhället (Giddens, 2002). Misslyckande är i sig en erfarenhet 

och något man i livet behöver lära sig att hantera, speciellt i dagens samhälle när man ständigt 

ställs inför nya val. Det är inte säkert att man fattar rätt beslut men man kanske kan hitta en 

annan väg att gå.     

 

Det vi fann var att de föräldrar vi intervjuat överlag hade ett demokratiskt förhållningssätt till 

barnen, de upplevde att föräldraskapet handlade om att vara flexibel och konflikterna såg de 

ofta som förhandlingssituationer. Även här ser vi en koppling till tidigare forskning som 

stämmer in då föräldrarna upplevde att det handlade om en frigörelseprocess där föräldrarna 

släpper efterhand som dom märker att barnet är moget. Det som gör att föräldrarna håller 

tillbaka barnet är att de är rädda för att barnet ska ta skada eller skada någon annan. 

Konflikten ligger alltså i att barnet själv ofta upplever sig kompetent och känner sig misstrodd 

av sina föräldrar när det inte tycker sig få tillräckligt med utrymme. Sättet att lösa konflikterna 

på anser vi stämmer överens med auktoritativa föräldraskapet som enligt 

utvecklingspsykologerna bygger på tydliga gränssättningar men med en demokratisk 

grundsyn då barnets röst får komma till tals och föräldrarna är villiga att ge en tydlig 

förklaring då menings skiljaktigheter uppstår. Barnen får möjligheter att pröva sig fram och 

de uppmuntras till självständighet (Hwang & Nilsson, 2004).   

 

Vi tycker inte att vi har funnit någon annan typ av föräldrar än de som finns beskrivna i 

tidigare forskning, utan det som vi har fått fram är i stort sätt det samma. Definitionen som 

våra föräldrar har på sitt föräldraskap är en blandning av de olika definitioner som vi frågade 

om. Det kom fram att de ibland ansåg sig vara ganska service inriktade föräldrar, alltså 

servade barnen tillexempel när de skulle till träningar eller som de sa ”ibland får allt 

serverat”. De uppgav också att detta inte fick ta överhand, då de istället blev lite mer 

auktoritära (Hwang & Nilsson, 2004).  När det gällde alkohol och drogfrågorna fann vi inte 

heller där något som kunde tyckas avvikande från tidigare forskning.  
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Vi fick uppfattningen att föräldrarna inte upplevde alkoholen lika hotfull som narkotikan. Det 

fanns också en åldersgräns som upplevdes märklig hos föräldrarna och det var att ungdomarna 

var myndiga och fick köpa alkohol på krogen när de är arton år, när de skall var tjugo år för 

att få köpa ut från systembolaget. Att föräldrarna överlag var kluvna i alkoholfrågan framgick 

tydligt, de tyckte alla att det var en svår fråga att ta ställning till hur de skulle agera. Alla var 

medvetna om hur lätt tillgänglig alkoholen är i stan och påpekade att de kände sig ganska 

maktlösa över den brist på kontroll som det ledde till. Att det är så lätt att få tillgång till 

alkohol för ungdomar idag tror vi hänger ihop med att gränsbevakningen mellan länder har 

minskat samt att ransonen alkohol som man får föra in i landet har ökat. Vi anser att det är 

baksidan av konsumtionssamhället när fler kanske väljer att sälja alkohol till ungdomar för att 

få möjlighet att konsumera (Bauman, 2002). Vi tror att vårt alltmer individualiserade samhälle 

bidrar till uppluckring av normer och värderingar vilket leder till lägre moral. Man kanske inte 

alltid inser vilka följder som försäljning av alkohol till minderåriga kan medföra, eller så 

bortser man från det för sin egen ekonomiska vinning. 

 

Vad gäller det sociala nätverket fann vi att det för intervjupersonerna var mycket viktigt, vissa 

använde sig av släkten medan andra betonade vikten av sina vänner före släkten. Men alla 

upplevde att utan detta nätverk skulle livet vara betydligt svårare. Man använde nätverken på 

olika vis. För att klara vardagen vid personliga problem behövdes ibland stöd på det mentala 

planet som tillexempel vid skilsmässa. Andra former kunde vara av praktisk karaktär som 

hjälp med barnpassning osv. Vi tror att det är i viktigt i dagen samhälle med de sociala 

nätverken både för tryggheten den utgör för föräldrarna i form av hjälp och stöd och för 

barnens skull då det ger en insyn i familjen då det lättare kan upptäckas om något inte står rätt 

till.  

 

Skolans nätverk var det som föräldrarna upplevde fungera sämst, det vi förstod av föräldrarna 

var att de inte upplevde något gensvar ifrån skolan. Detta ledde till att de flesta inte kände 

något större förtroende för skolan. Med tanke på att barnen tillbringar så mycket tid i skolan 

skapar det för de föräldrar som anser att det inte fungerar en otrygghet och upplevelsen av 

otillräcklighet eftersom de anser att de trots försök inte kunnat påverka situationen i skolan. 

Det var dock inte alla som uppfattade skolan på detta viset men i de fallen ville skolan ha till 

ett samarbete med föräldrarna för att gemensamt kunna lösa de problem som fanns på skolan. 

Detta bidrog till att föräldrarna organiserade sig även utanför skolan för att få ordning på de 

problem som fanns där. Vi tror att det är viktigt att skolan är villig att föra ut information om 
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hur klimatet på skolan ser ut, då flera föräldrar påpekade att deras barn varit utsatta för 

mobbing men att skolan inte hört av sig. Detta bekräftades då föräldrarna tog kontakt med 

skolan och de visade sig vara medvetna om detta. Kanske är det inte så konstigt det statens 

folkhälsoinstitut har kommit fram till enligt forskning att hem och skola måste samverka för 

ett bättre välbefinnande för barnet.  

 

De berättade för oss att barnen oftast spenderade två till fyra timmar framför datorn efter 

skola vilket innebär att även det tar tid från familjegemenskapen. Känslan av att man som 

förälder känner sig otillräcklig och upplever skuldkänslor över att man inte hinner med på alla 

område vad det gäller barnen. I och med att vi befinner oss i ett informationssamhälle får vi 

givetvis mängder om information hur vi ska förhålla oss till livet för att må så bra man bara 

kan. Detta skapar även känslan av otillräcklighet och kan ge upphov till skuldkänslor. 

Tidningar och tv program, föräldramöte på skolan och så vidare ger information om hur man 

lyckas bäst med sin familj. Drabbas människan att det går snett för tillexempel ett barn blir det 

ett personligt misslyckande, som förälder lägger man kanske skulden på sig själv.  

Självidentiteten som förälder omprövas, troligtvis tycker de att de har prioriterat fel saker i 

livet (Giddens, 2002).  

Att ständigt fundera över om de val man gör är de rätta tror vi är påfrestande, vilket vi tror gör 

att många väljer att inte se konsekvenserna av sitt handlande Vi tolkar det som om det kan 

vara svårt för dagens tonårsföräldrar att orka med alla bitar i föräldraskapet. Känslan vi fick 

var att många föräldrar upplevde en osäkerhet och en otillräcklighet på många områden i sitt 

föräldraskap.  

 

 

”… alla vet ju att ungdomar inte gör som du säger utan som du gör. Och andra sidan måste 

du ju leva på ett sätt som verkar trovärdigt, så visst kan det vara pekpinnar som ger dej dåligt 

samvete… men man måste våga stå upp för den man är… men visst jag har inte nattvandrat 

som jag borde, avstått från alkohol som jag borde, har säkert svurit för mycket också, jobbat 

för mycket har jag också gjort…skratt” (ur intervjun med Susanne) 
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