
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Betydelsen av gränssättning i relationer mellan föräldrar och ungdomar 
 

– En kvalitativ studie  
 

Anna Somvall, Lena Lilliehöök 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
Linköpings universitet 
Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande 
Avdelningen för sociologi 
Sociologi 3 

 
 

  



 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande 
Avdelningen för sociologi 
Sociologi 3 
Uppsats, 15 hp 
Vt 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betydelsen av gränssättning i relationer mellan föräldrar och ungdomar 
 

– En kvalitativ studie  
 
   
 
  
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Författare: Anna Somvall, Lena Lilliehöök 
 
      Handledare: Örjan Widegren  
        

   



 
   

Seminariedatum  Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
 581 83 LINKÖPING 
  
2008-06-10 

 

 
ISRN-nummer  Språk Rapporttyp 

(x) Svenska/Swedish (x) Uppsats grundnivå  
LIU-IBL/SOC-G--08/006--SE 
 

(  ) Engelska/English (  ) Uppsats avancerad nivå  
(  ) Examensarbete 
(  ) Licentiatavhandling 
(  ) Övrig rapport 

 
Titel  
Betydelsen av gränssättning i relationer mellan föräldrar och ungdomar. En kvalitativ studie  
 
Title  
On the importance of setting limits. A Qualitative Inquiry into the relations between parents and youths 
 
Författare  
Anna Somvall, Lena Lillihehöök 
 
 

Abstract  
 
The purpose with this study was to show the relations between parents and youths from an adult perspective. 
We wanted to examine in what way the individualized society, limits and psychic health and unhealthy with 
parents could affect their youths. We chose to make a qualitative inquiry about this subject and had 
implemented interviews with social welfare secretaries, recreation leader and night walkers. To receive a 
deeper insight participant observation with night walkers, participant in parent education and participant in 
three different recreation centres was carried out. 
 
Both writers were interested in relations and relations making between people, which led us in to the chose 
subject. We did not found any earlier research in the subject which made the investigation even more 
interesting. Our theoretical frame of referents consists of Paul Willis – Learning to labour, Zygmund Bauman 
- The individualized Society and Aaron Antonovsky - Unravelling the mystery - KASAM and theory of 
Gender. 
 
From our collected material five interesting questions appeared and these questions are about 
individualization, psychic health and unhealthy, restricts, criminality and drugs and how to see the problems 
from where to draw limits in the modern society from a gender perspective. What was appeared in the 
interviews and the observations are introduced with quotations under the empiricism connected to the five 
questions. To make it easier for the reader a similar grouping under the analyses are made when the collected 
material have been analysed from the theorists we been used. 
 
Setting limits have been a central word in the interviews and most of the interviewed agreed that youths 
require limits, but to day it seems to be difficult for parents. It have appeared in the inquiry that some youths 
does not have lots of limits from home, which we connect with the growing individualization and psychic 
health and unhealthy in today´s society.    
 

Nyckelord: individualisering, psykisk ohälsa, gränssättning, kriminalitet, droger 
Keywords:  individualization, psychic unhealthy, setting limits,  criminality, drugs 

   



 

Förord  
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt ställt upp och medverkat i denna 
studie. Utan Er hade den inte varit möjlig att genomföra.  
 
Vi vill tacka vår handledare Örjan Widegren, Linköpings universitet, då hans 
synpunkter varit till stor nytta och vägledning för oss under studiens gång. Vi vill 
också tacka doktorand Sofia Wastesson, Växjö universitet, som tog sig tid att läsa 
studien och komma med viktiga synpunkter och tankar, samt Barbro Karlberg som ur 
ett okritiskt perspektiv läste undersökningen. 
 
Vi hoppas att ni får en trevlig läsning. 
 
Mycket nöje! 
 
Anna Somvall & Lena Lilliehöök 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie var att belysa relationer mellan föräldrar och ungdomar ur ett 
vuxenperspektiv. Vi har undersökt på vilket sätt individualiseringen, gränser och 
psykisk ohälsa påverkar relationer mellan föräldrar och deras ungdomar.  
 
Vi valde att göra en kvalitativ studie om detta ämne och har genomfört intervjuer 
med socialsekreterare, fritidsledare och nattvandrare. För att få en djupare inblick har 
deltagande observationer i form av nattvandring, deltagande i föräldrautbildning samt 
medverkan på tre olika fritidsgårdar genomförts.  
 
Båda uppsatsskrivarna var intresserade av relationer och relationsskapande, vilket 
ledde oss in på det valda ämnet. Att vi inte fann någon tidigare forskning om just 
detta ämne gjorde saken ännu mer intressant. Vår teoretiska referensram består av 
Paul Willis - Fostran till lönearbete, Zygmunt Baumans teorier om det 
individualiserade samhället, Aaron Antonovskys Hälsans mysterium och begreppet 
KASAM – känslan av sammanhang samt Genusteori.  
 
Utifrån vårt insamlade material har fem intressanta frågeställningar kommit till, dessa 
handlar om individualisering, psykisk hälsa/ohälsa, gränssättning, kriminalitet och 
droger samt hur man kan se gränssättnings- problematiken i det moderna samhället ur 
ett genusperspektiv. Det som framkommit från intervjuerna och observationerna 
redovisas med hjälp av citat under empirin som kopplas till de fem frågeställningarna. 
För att underlätta för läsaren görs en likadan indelning under analysen då det 
insamlade materialet sedan analyseras med hjälp av de teoretiker vi använt oss av.  
 
Gränssättning har varit ett centralt ord under intervjuerna och de flesta 
respondenterna var överens om att ungdomarna behöver gränser men föräldrar har 
svårt att sätta dem idag. Det har i studien kommit till vår kännedom att en del 
ungdomar inte har så mycket gränser hemifrån, vilket vi i uppsatsen bland annat 
kopplar samman med den ökade individualiseringen och psykisk hälsa/ohälsa i 
dagens samhälle. 
 
Nyckelord: individualisering, psykisk ohälsa, gränssättning, kriminalitet, droger 
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1. Inledning 
 
Denna undersökning handlar om relationer mellan föräldrar och deras ungdomar och 
bygger på en kvalitativ sociologisk undersökning utförd på tre orter runt om i 
Östergötland. De orter som vi besökt är ett mindre samhälle, ett större samhälle samt 
en medelstor stad. Vi har forskat i ämnet ”föräldrar som avviker från sin föräldraroll” 
ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som innebär att ett visst mänskligt beteende 
uppfattas av samhället som ett problem som behöver åtgärdas genom t.ex. 
lagstiftning, straff, behandling eller förebyggande insatser1 (se även bilaga 1 och 5). 
 
Vi har bland annat tittat på hur samhällets stöd ser ut för föräldrar idag och vilka 
svårigheter som kan finnas mellan föräldrar och deras barn. Det samhälle vi lever i 
präglas av att man alltmer ska klara sig på egen hand, det sätts mer fokus på den 
enskilda människan och individualisering kanske blir riktmärket för livet. Detta är 
något som speglar av sig och påverkar familjer, både föräldrar och barn. För att 
komma vårt intresseområde nära intervjuade vi socialsekreterare inom familje- och 
ungdomsteam (se bilaga 1) och fritidsledare eftersom tendensen syns tydligare i de 
grupper de har kontakt med, men även genom att delta i en föräldrautbildning enligt 
COPE. Modellen är ett manualbaserat föräldrastödsprogram som vänder sig till 
föräldrar med barn i åldern 8-11 år samt tonårsföräldrar.2 För att få en bredare 
förståelse av fenomenet har vi också valt att intervjua nattvandrare, delta i 
nattvandring med professionella nattvandrare och genomföra deltagande 
observationer på fritidsgårdar.  
 
Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson jobbar aktivt för att nationellt nå ut till, 
framförallt föräldrar, att stärka och stödja dem i sitt föräldraskap. Regeringen har lagt 
fram en proposition för en förnyad folkhälsopolitik och Maria Larsson är bl.a. ute och 
talar i landet (se bilaga 5). 
”Barn och unga samt äldre är särskilt angelägna målgrupper för det hälsofrämjandet 
folkhälsoarbetet. För att intensifiera och förstärka arbetet inom särskilt viktiga 
folkhälsopolitiska områden har regeringen avsatt 115 miljoner kronor 2008 och avser 
att avsätta samma belopp årligen 2009 och 2010. Dessa medel kommer framför allt 
att användas till att stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap, att intensifiera det 
självmordsförebyggande arbetet, att främja bra kostvanor och fysisk aktivitet samt att 
minska tobaksbruket. Den nuvarande mål- och uppföljningsstrukturen möjliggör ett 
bra och omfattande aktivt folkhälsoarbete”.3  

 
1 Meeuwisse & Swärd, 2002:114 
2 Syftet med COPE är att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap och ge dem verktyg att förstå och hantera barns  
 beteende. Cope står för Community Parent Education Program (kommunalt föräldrautbildningsprogram).  
 Metoden, som kommer från Canada, utvecklades av en professor Charles E. Cunningham och inriktade sig från  
 början på barn med ADHD-problematik.  Broman, N. Cope ska ändra på föräldrars beteende. Norrköpings  
 tidningar (2008-04-22).  
3 URL 1 
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I media talas en del om att föräldrar är frånvarande och att våldet bland ungdomar är 
en reaktion på uppluckrade värderingar hos vuxna4, fler och fler barn och ungdomar 
blir varje år utsatta för övergrepp av vuxna.5 I media talas även om det ökade 
missbruket bland unga och samhället slår larm om ett missbruk som beskrivs som 
gravt.6 Kan relationen mellan ungdomar och föräldrar ha något att göra med 
ungdomars våld och stökighet? Har våldet verkligen ökat bland ungdomar idag eller 
är det media som blåser upp denna debatt 

 
4 Jonerin, S. Föräldrar har inte tid med sina barn. SKTF tidningen. (2007-10-26) 
5 Åsenheim, L. Hus för plågade barn får beröm. Extra Östergötland  (2008-03-10). Gustavsson, J. Systemet  
 brister. Extra Östergötland (2008-03-11) 
6 Nordström, J. Mer alkohol – mer knark. Folkbladet (20080428). Jonsson, H. Fler unga tar droger. Folkbladet  
 (20080429) 
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2. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att ur ett vuxenperspektiv belysa relationer mellan 
föräldrar och ungdomar genom att intervjua socialsekreterare, fritidsledare och 
nattvandrare samt genomföra deltagande observationer på för oss relevanta platser. 
Vi var intresserade av föräldrar som ”avviker från sin föräldraroll” vilket vi menar är 
föräldrar som inte är tydliga och/eller sätter gränser och regler för sina ungdomar sett 
utifrån samhällets normer, och hur detta kan påverka relationer mellan föräldrar och 
ungdomar. Vilka faktorer spelar in när inte föräldraskapet fungerar och hur påverkar 
detta ungdomar i dagens samhälle. För att få en klarare och mer överskådlig bild av 
relationer mellan föräldrar och ungdomar som vi uppsatsförfattare intresserade oss 
för, bröt vi ner syftet i fem frågeställningar:  
 

• Hur yttrar sig samspelet i det individualiserade samhället i ungdomars och 
föräldrars beteende? 
• Kan föräldrars psykiska hälsa/ohälsa relateras till ungdomars beteende? 
• Hur ser föräldrars gränssättning ut för sina ungdomar? 
• Hur skiljer sig gränssättningsproblematiken mellan pojkar och flickor? 
• Kan kriminalitet och droger hos ungdomar ha en koppling med en otydlig 
föräldraroll? 

 

3. Avgränsningar 
 
Vi belyser inte relationer mellan föräldrar och ungdomar utifrån ett barnperspektiv då 
vi upplevde det alldeles för tidskrävande att även genomföra intervjuer med 
ungdomar. Vi undersöker inte skillnader mellan biologiskt kön utan bara konstaterar 
att avvikelser förekommer. Vi väljer i istället att referera till ”socialt kön” - 
vardagliga aktiviteter och handlingar som uttrycker och karaktäriserar en individ7, 
vilket vi här menar det ungdomar och föräldrar förvärvar i det kulturella sammanhang 
de lever i. Vi har heller inte diskuterat kring etnicitet även om vi ser att detta kan ha 
en viss påverkan på individer. Vad gäller föräldrarna och deras kontakt med 
socialtjänsten visade det sig att socialtjänsten oftast har kontakt med ensamstående 
mammor, men vi tar inte här upp subjektiva orsaker till vad det beror på att så många 
pappor inte fanns med i familjen.  
 
Vi har endast undersökt socialtjänstens frivilliga stödinsatser vad gäller föräldrar och 
ungdomar och inte forskat kring utredningar eller placeringar. Vidare har vi inriktat 
oss enbart på en av orterna när vi valt att göra intervjuer inom socialtjänsten för att 
begränsa vårt material samt avgränsat oss till barn och ungdomar mellan 12-19 år då 
dessa åldersgrupper är representerade hos familje- och ungdomsteamet och 

 
7   Berglund, 1998:57 ff 
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fritidsgårdarna. 
Vi ser också att klass är relevant för studien och är medvetna om problematiken kring 
detta men vi hade inte möjlighet att gå in på den aspekten utan väljer istället att lägga 
fokus på ovan nämnda frågeställningar.  
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4. Disposition 
 
I nästa del av uppsatsen kommer en bakgrund till att vi valde att göra denna uppsats, 
sedan följer tidigare forskning kring liknande ämnen. Därefter kommer den teoretiska 
referensramen som följs av en metod som beskriver hur vi gått tillväga med studien. 
Sedan redovisas resultatet av vår insalmade data, därpå kommer diskussionen och 
uppsatsen avslutas med vår analys.  
 

5. Bakgrund 
 
Intresset för relationer mellan människor hade vi båda uppsatsförfattarna, vilket ledde 
oss in på det valda ämnet att en generell tendens i samhället idag är att föräldrar 
avviker från sin föräldraroll.8   Vi intresserade oss för det individualiserade samhället 
speglat utifrån ett vuxenperspektiv och hur det kommer sig att vissa ungdomar och 
föräldrar i dag inte verkar samspela så bra? Beror det på att det är ungdomar som drar 
sig undan föräldrarna eller är det föräldrar som ”lyser med sin frånvaro” eller är det 
både och? Beror det på att föräldrar ställer alldeles för höga krav och förväntningar 
på sina barn, eller kan det istället ha att göra med att samhället ställer för höga krav 
på föräldrar idag? Eller kan det ha att göra med att ungdomar ställer så höga krav på 
uppmärksamhet att föräldrar inte förmår leva upp till dem? 
 
Om och när det inte fungerar mellan föräldrar och barn kan samhället och 
kommunerna gå in och erbjuda olika former av frivilligt stöd men också 
förebyggande verksamhet innan det blir alltför stora problem i familjen. Dessa 
stödinsatser som kommunen erbjuder på bland annat familjeteamet i det större 
samhället vi besökte, var i form av föräldrautbildning, föräldrastöd, barnsamtal, 
samarbetssamtal och samtalsterapi om man lider av depression, ångest eller fobi och 
KPT - kognitiv psykoterapi som innebär att man går djupare in i problem i ens 
tillvaro som kan kännas instabil och då man kan skapa ”ny mening” i livet.9  På 
ungdomsteamet erbjuds ungdomar samtalsstöd och stöd kring frågor om bland annat 
droger, nedstämdhet, relationer, föräldrar och annat som hör livet till.10  Kommuner 
erbjuder även fritidsgårdar för ungdomar att gå till och där det alltid ska finnas en 
vuxen att tala med.  
 
Vi ville undersöka hur samhället ser på detta fenomen med uttunnade kontakter 
mellan föräldrar och ungdomar och om vi kunde finna orsaker till om det är så och i 
så fall vad det beror på. Den mediedebatt som pågår idag om den negativa 
utvecklingen kring föräldraskapet, antingen för att föräldrar ställer för höga krav på 
sina barn eller för att föräldrar inte orkar eller kan ta hand om sina barn väckte vårt 
intresse för denna studie. Sociologen Lars Plantin har forskat i ämnet ”Hur vi formar 

 
8  Hamilton, 2004 
9  URL 2 
10  Informationsfoldrar Familje- och ungdomsteamet  
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föräldraskapet idag” och menar att historiskt så uppfostrades barnen att ta sig in i de 
vuxnas värld men nu är det vi vuxna som försöker ta oss in i barnens. Han säger:  
 

”Det lyckade barnet blir kvittot på det lyckade föräldraskapet. Ju 
duktigare barnen  är, ju duktigare har man varit som förälder – man 
kan koppla ihop dessa grejer” 

  (Lars Plantin – Dokument inifrån ”Bäst barn vinner”)11  
 
Författaren och ekonomen Carl Hamilton menar i sin bok ”Det infantila samhället – 
barndomens slut” att barnen inte längre får vara barn utan hetsas att bli vuxna. 
Föräldraskapet har tagits över av kompisgäng och en infantil massmediekultur medan 
de vuxna är upptagna av att leta efter evig ungdom. Resultatet är ett samhälle i 
sönderfall. Stressjukdomar, missbruk och självmordsförsök bland barn och tonåringar 
ökar dramatiskt. Det infantila samhället rör en ödesfråga: demokratin behöver 
ansvarskännande medborgare, men – vem skall uppfostra dem?12  

5.1 Nationellt Föräldrastöd 
 
Maria Larsson, den minister som ansvarar för äldre- och folkhälsan arbetar för att 
befrämja stöd till alla föräldrar i hela landet för att hjälpa dem att klara av sitt 
föräldraskap. Därför startar det en landsomfattande insats att erbjuda föräldrar 
föräldrautbildning och föräldrastöd: 
 
”Ett bra preventivt arbete för barns och ungdomars psykiska hälsa handlar om att ge 
ett bra stöd till föräldrarna. Föräldrar är ju de viktigaste personerna i varje barns liv. 
Det finns därtill starkt vetenskapligt belägg för att stöd till föräldrarna kan förebygga 
psykiska problem hos barn och att effekten består upp i vuxen ålder. Därför ska en 
nationell strategi utarbetas för att utveckla det här föräldrastödet. Strategin ska 
innehålla metoder för att snabbt utbilda många olika människor i att använda 
evidensbaserade föräldrastödsmetoder. 
Till de senaste årens nya rön hör forskningen om vad sociala relationer och 
delaktighet betyder för vår hälsa. Det är därför regeringen gärna lyfter fram den 
ideella sektorn. Tyvärr ökar idag sjukdomar och sjukdomstillstånd som hänger ihop 
med värk, trötthet och stress - psykosociala sjukdomar som inte enkelt hanteras inom 
hälso- och sjukvården. I propositionen vill regeringen därför lyfta fram värdet av att 
bygga hälsa genom att satsa på frivilliga organisationer och den ideella sektorn.13

Ingen kan som föräldrar ge sina barn kärlek och goda vanor för livet. Alla föräldrar 
bör få stöd och hjälp och möjlighet till utbildning i den utsträckning som de behöver 
för att klara vardagen med sitt barn. Stödet ska vara frivilligt och bygga på 
föräldrarnas behov och intresse och utgå från barnets rätt till goda 

 
11  URL 3  
12  Hamilton, 2004 
13  URL 4 
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uppväxtförhållanden. Föräldrastödet ska erbjudas alla föräldrar med barn upp till 18 
års ålder. 
Regeringen avser att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag på en 
långsiktig nationell strategi för en kvalitetshöjande kompetensuppbyggnad och 
utveckling av samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap, som ska 
vara klart i december 2008. 
Vidare avser regeringen att uppdra till Statens folkhälsoinstitut (FHI) att  
- pröva och värdera olika tillvägagångssätt att "utbilda utbildare" inom relevanta 
yrkeskategorier i olika evidensbaserade föräldrastödsmetoder,  
- kartlägga det befintliga föräldrastödet på regional och lokal nivå, samt  
- genomföra en behovsanalys av vilket stöd och vilken hjälp som föräldrar 
efterfrågar”14

5.2 Statistik 
 
Antalet anmälda brott har ökat kraftigt sedan 1950 och fram till 1990-talet. Det är 
ganska vanligt att tonåringar någon enstaka gång begår ett brott. Vanligast är stölder i 
skolan eller i affärer. Vad gäller ungdomsbrottslighet har den fram till 1990-talet ökat 
men efter 1990 har ungdomsbrottsligheten inte ökat, om man tittar på den forskning 
som bedrivits kring detta.15 Det är också svårt att kunna se hur det verkligen är då 
många brott som begås aldrig kommer fram.  
 
Om kriminalitet hos ungdomar har någon koppling med relationen till deras föräldrar 
kan vi i denna uppsats inte svara på, vad vi däremot kan göra är att diskutera detta. 
Vad gäller brottslighet finns det inget genetiskt arv, man ärver alltså inte tendenser att 
bli kriminell. Däremot finns det ärftliga faktorer som i samverkan med den sociala 
miljön som tillsammans kan leda till att man är mer sårbar för att bli kriminell. Det är 
samspelet mellan genetiken och de speciella faktorer som leder till utfallet att vissa 
begår många och grova brott.16

 
Det finns vissa tecken under uppväxten hos ett barn som tyder på att det finns en risk 
att bli kriminell. Det kan bland annat vara sociala problem hos föräldrar, missbruk 
hos föräldrar, något som kan yttra sig hos barnet är att det slåss och hamnar i konflikt 
med andra barn eller att barnet är allmänt oroligt. Att föräldrarna inte visar förmåga 
att klara av att uppfostra barnet är också ett tidigt tecken på att det kan komma att bli 
problem för barnet så småningom.17  
 

 
14  URL 5 
15  URL 6  
16  URL 7  
17  URL 8 
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6. Tidigare forskning 
 
Vad gäller tidigare forskning att ur ett vuxenperspektiv belysa relationer mellan 
föräldrar och ungdomar fann vi ingen sådan, däremot fanns en hel del forskning kring 
snarlika och närliggande ämnen. Vi letade efter lämplig litteratur och valde de studier 
som kändes mest relevanta för vår undersökning. 

6.1  Att välja livsstil  
 

Stig-Arne Berglund har skrivit en avhandling om problemungdomars sätt att hantera 
verklighet och konstruera identitet. Avhandlingen syftar till att beskriva ”fenomen” 
för att förstå vad ungdomarna gör och hur de hanterar sina faktiska verkligheter. Att 
välja bort dåliga livsstilar sker i sammanhang där man upplever ett eller flera ”goda 
skäl” mer attraktiva att välja och har enligt Berglund sin kärna i sociala sammanhang 
och berör relationer med andra människor.18  
 
Relationer och relationsskapande är själva nyckeln till känslan att vara någon. Det 
sätt man blir bemött på ger responser i form av självbilder som bygger upp 
självkänslan och egenvärde, hela tiden speglat i andras ögon. Barnet tar språnget ut i 
livet utifrån sin relation till föräldrarna och oftast från modern som är central. 
Berglund utgår från ett vitt perspektiv som inte fångar individens personlighet eller 
identitet, utan fokuserar på rörelsemönster i individers relaterande, som vi uppfattar 
att Berglund menar att individer formas av den sociala miljö de växer upp i.19 Hans 
grundläggande hypotes är att val av livsstil, oavsett om det gäller pojkar eller flickor, 
är ett sätt att handskas med förutsättningar och möjligheter. Livsstilsval är ett sätt att 
vardagligt, situationsanknutet, ta itu med livet och bemästra vardagen som den ter sig 
för den det berör. Han menar dock att könsskillnader existerar och starkt påverkar val 
av livsstilar. Skillnaderna ger avvikande beteende, missbruk, kriminalitet, 
könsspecifika profiler som kräver ett könsspecifikt bemötande när det gäller det 
konkreta sociala arbetet.20 Mäns avvikelse är att de oftast ger sig på privat egendom, 
deras missbruk sker oftare på offentliga platser, och de stör den allmänna ordningen 
och blir oftare föremål för polisingripande. Typiskt kvinnliga avvikelser är 
prostitution och definieras inte på samma sätt som brott utan mer som ett moraliskt 
problem och en individuell kvinnlig sexuell problematik. Kvinnor/flickor beskrivs i 
avvikande sammanhang som en minoritet eller subgrupp till männen och pojkarna. 
Flickor har också en tendens att skuldbelägga sig i högre grad än pojkar. Den 
stämpling mellan pojkar och flickor som påbörjas redan i förskoleåldern att visa upp 
”figurer” och att till varje pris vara ”något” och ”någon” grundar sig i – duger jag.21  
 
Berglund skiljer genom sina intervjuer med ungdomar på två typer av grupper och 

 
18 Berglund, 1998 
19 Ibid:57 ff 
20 Ibid:60 ff 
21 Ibid:63 ff 
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mönster utifrån uppväxtförhållande och livsstilorientering. I den ena gruppen 
dominerar ”pushfaktorer” som innebär en uppväxthistoria kantad av social 
familjeproblematik, tidig brottsdebut, skolproblem och tidiga orienteringar mot 
avvikande grupper och avvikelseprocesser. Den andra gruppen domineras av 
”pullfaktorer” som innebär att ungdomarna i de tidiga tonåren ”överraskas” av bråk 
och konflikter hemma och söker sig till ”dåliga kamrater” och antisocialt beteende.22 
Ungdomarna väljer sin livsstil utifrån socialt kön (”i vardagliga aktiviteter och 
handlingar som uttrycker och karaktäriserar en individ”) samt hur valen speglar hur 
de tar sig an konstruktionen av identitet och hantering av sina möjligheter i 
problemtyngda sociala världar och uppväxtvillkor.23

6.2 Psykisk hälsa och ohälsa  
 
Ulf Lundberg professor i humanbiologisk medicin på psykologiska institutionen i 
Stockholm och som undervisar vid Stockholms Universitet, har forskat i att 
identifiera psykosociala, beteendemässiga och biologiska faktorer som påverkar 
välbefinnande och hälsa bland kvinnor och män. Forskningen omfattar teorier och 
metoder från biomedicin, psykofysiologi och socialpsykologi. Experiment i 
laboratoriemiljö kombineras med studier av olika yrkesgrupper i deras naturliga 
miljöer. Långsiktiga projekt gäller samband mellan psykosociala faktorer, 
fysiologiska stressreaktioner och muskelbesvär, social position och hälsa.24  
 
Ulf Lundberg tillsammans med Görel Wentz tar i sin bok, ”Stressad hjärna - stressad 
kropp” upp samband mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa. Psykisk stress och 
psykosocial stress kan definieras som ett växelspel mellan omgivningens krav och 
individens möjlighet att tillgodose dessa krav. Trots att människan besitter en stor 
anpassningsförmåga kan ständiga krav på anpassning till nya situationer innebära en 
psykisk och fysiologisk belastning som ökar risken att bli sjuk.   
 
Några varningssignaler på utmattningsdepression eller stressutlösande 
utmattningsreaktioner är: ständig trötthet, sömnrubbningar, nedstämdhet eller känslor 
av vanmakt och/eller depression, aggressivitet, kort stubin, gnällighet och/eller 
intolerans, värk i kroppen såsom i muskler, leder och/eller huvudet, nedsatt 
immunförsvar med många infektioner och/eller oförklarliga sjukdomstillstånd och till 
sist koncentrationssvårigheter och/eller minnesluckor.25 Kraven från samhället ökar 
hela tiden och allt fler människor ”bränns ut”. Mycket tyder på att människors 
relationer till varandra har stor betydelse för hälsan. Medmänniskor utgör en oerhörd 
värdefull hälsokälla för varandra och vi lever i en omgivning av sociala relationer. 
Att ha nära kontakter och social anknytning till andra människor är ett grundläggande 
behov hos alla människor. Om dessa nödvändiga ingredienser i livet brister hotas vår 

 
22 Berglund, 1998:74-75  
23 Ibid:57 ff 
24 URL 9  
25 Lundberg & Wentz, 2004:139-140 
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hälsa. Det är i barndomen som vår förmåga att hantera stress grundläggs. De barn 
som inte får den vägledningen och det stöd som krävs för att möta de höga kraven i 
dagens samhälle riskerar inte bara att drabbas av social utslagning utan också av dålig 
hälsa och för tidig död.26  
 
Positiv hälsa eller psykologiskt välbefinnande är motsatsen till psykisk och 
psykosocial stress och definieras istället som: accepterande av att vara den man är, 
upplevd kontroll över sin omgivning, positiva relationer till andra människor, 
personlig utveckling, känslan av meningsfullt liv och självständighet. En mycket god 
hälsa innebär bland annat möjlighet att kunna hantera svåra situationer i livet utan att 
drabbas av psykiska eller fysiska besvär. Sedan 1997 har dock 
långtidssjukskrivningarna ökat i oerhört snabb takt och andelen av sjukskrivningar 
som hänförs till psykisk ohälsa har fortsatt att stiga skriver Lundberg. Lundberg och 
Wentz menar att en sammanfattande slutsats är att våra psykiska upplevelser har 
större betydelse för vår fysiska hälsa än vi tidigare trott och det alltmer uppskruvade 
tempot i det moderna samhället har medfört att bristen på vila och återhämtning 
sannolikt är ett större hälsoproblem än intensiteten i den fysiska och psykisk stress vi 
utsätts för i arbetslivet.27  
 

7. Teoretisk referensram 
 
Som verktyg för att studera kring vårt undersökningsområde, relationer mellan 
föräldrar och barn har vi valt att analysera vårt material utifrån teorier som Paul 
Willis – Fostran till lönearbete, Zygmunt Bauman - Det individualiserade samhället, 
Aaron Antonovsky – Hälsans mysterium samt Genusteori. Nedan följer en 
beskrivning av dessa teorier.  

7.1 Fostran till lönearbete 
 
Paul Willis utförde under 1972-1975 en etnografisk studie som visar hur 
arbetarklasspojkarna upprätthåller sin arbetarklassidentitet. I boken får vi följa 12 
arbetarklasspojkar, författaren kallar dem ”gänget”. Dessa pojkar har en negativ 
inställning till skolan och sysslar med sådant som skolan förkastar såsom skolkning 
och att dricka alkohol. Pojkarna i ”gänget” har utvecklat ett visst sätt att tala och 
uppföra sig, en egen liten subkultur.  
 
De som studerar, sköter sig och gör sina läxor kallar pojkarna för smilfinkar. Riktigt 
arbete är när man får göra något med sina händer, medan akademisk kunskap i gänget 
ses som något onödigt. I skolan ställs de emot medelklassens ledning eftersom i 
skolan uppmuntras och belönas den teoretiska kunskapen medan den praktiska 
kunskapen inte har något större värde. De skapade en egen subkultur där det 

 
26 Lundberg & Wentz, 2004:142, 208 
27 Ibid:207-208   
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praktiska arbetet värderas högt och medelklassen ses som förlorare, att sitta på ett 
kontor var bögigt och omanligt och inget riktigt jobb. För att hantera sin 
underordning i samhället försöker de skapa en överordnad, genom att gå emot 
skolans regler och skolka, strunta i läxor och dricka alkohol.  
 
Willis följer dessa pojkar under deras två sista år i skolan samt de första månaderna i 
arbetslivet. Först när de arbetat under en tid inser de genom att bete sig på det sätt de 
gjort förvärrade de bara sin situation. De insåg att de kommer att fastna i trista, 
lågavlönade jobb, och det Willis bland annat vill visa med studien är att skolan 
fungerar bra som sortringsmekanism. Dessa arbetarklasspojkar är med om en 
omedveten socialisation in i arbetarklassen. De tror att de försöker motverka detta i 
och med sitt uppförande och tänker att de är fria att göra vad de vill och tänker inte 
lyssna på vad skolan och lärarna säger. Men i själva verket reproducerar de och 
sorterar in sig i arbetarklassen genom detta handlande.  
 
Syftet med boken är att undersöka viktiga och centrala aspekter av arbetarkulturen 
genom att konkret studera en av dess mest avslöjande framträdelser.28 Mot slutet av 
boken lägger Willis fram ett antal förslag som han menar kan bidra till långsiktiga 
och strukturella förändringar i detta område. Willis klargör att det finns skillnad vad 
gäller uppfostring i medelklassen och arbetarklassen och den viktigaste skillnaden 
kan vara barnens tillägnelse av prestationsmotivation.29 I arbetarklassen är planerna 
kortsiktiga, det finns få alternativ etc. I medelklassen är det precis tvärtom, 
långsiktiga planer, fler alternativ, kvalitativa krav på jobbet etc.  
 
För gänget är gruppen viktig, att känna att man har en tillhörighet. Något som stärker 
gruppen är skämt, om exempelvis lärarna, eller smilfinkarna som inte kan utföra 
praktiska sysslor. Det är viktigt att känna att man har kontroll över sitt eget liv och 
gänget bryter mot de regler som finns på skolan för att visa att de kan påverka både 
sin egen och andras tillvaro. Syftet med detta är främst att vinna symboliskt och 
fysiskt utrymme. I skolan undergräver gänget lärarens auktoritet genom att 
exempelvis ställa dumma frågor som läraren inte kan svara på. Genom att skolka och 
inte gå på lektionerna visar också gänget att de har kontroll över sig själva och inte 
lyder lärarauktoriteten. Denna auktoritet kan inte tvingas fram utan måste vinnas hos 
eleverna. 30

 
Individens agerande är något som starkt påverkas av de kulturer och strukturer som 
agerandet utspelar sig inom.31 Vi har inte samma klassfokus som Willis men 
använder oss ändå av hans teorier och diskuterar dem utifrån vår empiri och våra 
frågeställningar.  

 
28 Willis, 1981:39  
29  Ibid, 1981:19  
30  Ibid:52-85  
31  Ibid 
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7.2 Det individualiserade samhället  
 
Zygmunt Bauman har under det senaste decenniet analyserat särdragen av det 
postmoderna samhället. I det individualiserade samhället diskuterar Bauman i en rad 
essäer det hot som individualiseringen utgör mot möjligheterna att hantera det som 
gör samhället till ett samhälle, det som håller oss samman.32 Bauman skriver – vår tid 
utmärker sig genom att rasera ramar och upplösa mönster – alla ramar och alla 
mönster, på måfå och utan föregående varning.  
 
Identiteten måste skapas och livsstil väljas om och om igen och nu handlar det om att 
upptäcka och skapa sig själv33 och gärna i strålkastarljuset från andra. I skuggan av 
”underklassen” skapas, som en import från USA menar Bauman, andra 
samhällsproblem – ungdomar som hoppar av skolan; tonårsmödrar; arbetslöshet; 
ensamstående mödrar med socialbidrag; hemlösa; tiggare; missbrukare; kriminella; 
illegala invandrare och tonårsgängmedlemmar.34  
 
Bauman menar att individualiseringen består i att förvandla den mänskliga identiteten 
från något givet till en uppgift – och ge aktörerna ansvaret för att utföra uppgiften. 
Aktören får också själv ta konsekvensen eller biverkningarna av uppgiften35 
Samhället har omvandlats från att tidigare kännetecknat en fast och solid grund till en 
numera flytande modernitet36 där inget längre är stabilt, allt är flexibelt vilket i sin tur 
skapar nya källor till otrygghet. Samhället är en process och vad som är relevant 
kunskap idag behöver inte vara det imorgon. Vad som är en viktig arbetsuppgift idag 
kan vara överflödigt jobb imorgon. Det är svårt för människan att göra några 
förutsägelser om framtiden och samhället tenderar att bli en alltmer osäker plats – en 
campingplats37 Med campingplats menar Bauman att man idag stannar på ett jobb 
eller i en relation bara så länge det passar en själv. När det blir obekvämt eller tråkigt 
drar man vidare in i nya relationer eller till nya jobb. Detta kan leda till att relationer 
inte blir lika djupa mellan människor.  
 
Bauman skriver – det är inte det överväldigande trycket från ideal som vi nu inte kan 
leva upp till och som plågar nutida män och kvinnor utan frånvaron av ideal: bristen 
på entydiga recept för ett anständigt liv på fasta och stadiga orienteringsgrunder, på 
ett förutsebart mål för livsbanan. Själslig depression – en känsla av vanmakt, av 
oförmåga att handla och särskilt oförmåga att handla rationellt, att räcka till för livets 
uppgifter – blir det emblematiska (dolda) obehaget i vår senmoderna eller 
postmoderna tid. Frånvaron av försåtliga och påträngande hinder och gränser brukar 
människan kalla för frihet, och denna frihet har vi alltid drömt om. Priset vi får betala 
är otrygghet, ovisshet och osäkerhet. Att leva under otrygga förhållanden är ett 

 
32  Bauman, 2001 
33  Ibid:174 
34  URL 10 
35  Bauman, 2001:176 
36  Ibid:32ff 
37  Ibid:36 
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Risikoleben, (riskmoment) och det är den handlande personen som tvunget betalar 
kostnaderna för de risker som tas.38  
Individualiseringens utveckling har gjort att tidigare strukturer såsom familj är på väg 
att nedmonteras – det har skett en urbäddning i samhället – och strukturer har ersatts 
av mer ytliga nätverk. Med urbäddning uppfattar vi att Bauman menar att gamla 
värderingar som grundade sig på stabilitet och trygghet som människor förr 
värdesatte i samhället, försvinner och ersätts med en ny modernitet som inte ger 
samma värdegrund att vila mot. Alla människor måste idag skapa en egen identitet 
och identitetsbildningen är en privatsak. Skolan, samhället och religionen som 
identitetsskapare är inte längre lika stark, vilket gör att alla ska välja sin egen 
identitet. Individualiseringen är dock inget eget val utan har blivit var mans öde. 
Solidariteten gentemot varandra tunnas ut vilket betyder i dagens samhälle att vi inte 
gör gemensam sak längre utan mäter oss mot varandra utifrån att det alltid finns 
någon som har det värre. Bauman beskriver att vi lever i en terapeutisk kultur och vi 
väljer vår livsstil utifrån vad som just nu erkänns av andra och att vi snabbt ska kunna 
ändra riktning om detta erkännande ändras.39  
 
Otryggheten har nu även landat i familjen som under lång tid fungerade som en av de 
viktigaste förbindelserna mellan den dödliga människan och odödligheten: mellan 
den individuella livsverksamheten och de bestående värdena. Idag genomgår 
familjelivet en förändrad ställning som för ett växande antal män och kvinnor nu har 
blivit en händelse som inte nödvändigtvis sträcker sig längre än ett enskilt 
människoliv. Familjer kan bildas och upplösas flera gånger under en individs 
livslängd och familjen fungerar inte längre som en materiell, solid och pålitlig bro till 
odödligheten. Det som nu sker med familjen speglar de djupgående förändringar som 
äger rum i de andra aspekter av människans villkor som en gång i tiden bildade broar 
mellan den individuella dödligheten och de varaktiga och rent av odödliga värdena.40

 
”Baksidan av individualiseringen tycks vara medborgarskapets  
krackelering och dess långsamma upplösning.”41

 
Bauman beskriver ytterligare en aspekt i förlängningen på relationer att både 
ungdomar och vuxna idag konsumerar sexuella förbindelser. Sexualitet, erotik och 
kärlek står i förbindelse med varandra men kan skiljas åt. Tabun av sexuella 
handlingar försvinner mellan könen som tidigare skuld- och lagstiftades av statens 
lagstiftningsmakt och kyrkans och skolans ideologiska makt som var belagt inom 
äktenskapet och till reproduktionen. Det har gått från ”dödligt allvar” till den 
postmoderna tidens genombrott.42   

 
38  Bauman, 2001:58 ff 
39 Bauman, 2001:61ff, 67, 97 ff, 171 ff, 179 f 
40 Ibid:193 
41 Ibid:64 
42 Ibid:263 ff 
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7.3 Hälsans mysterium  
 
Aaron Antonovsky har forskat i den mänskliga tillvaron som är full av påfrestningar 
– motgångar, krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. Vad är det 
som gör att en del av oss klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll – och till 
och med kanske växer och vidareutvecklas av det? Detta är frågan Antonovsky 
ställer. Hans svar är att motståndskraften beror på vår KASAM – känsla av 
sammanhang, dvs. den utsträckning i vilken vi upplever tillvaron som meningsfull, 
begriplig och hanterbar. I Hälsans mysterium diskuterar han hur denna känsla byggs 
upp hos barn och vuxna och på vilket sätt den inverkar på vår hälsa.43  
 
Antonovsky använder sig av ett salutogeniskt synsätt, vilket innebär att man 
fokuserar på hälsans ursprung. Utifrån ett patologiskt synsätt försöker man förklara 
varför människor blir sjuka, vad det är som gör att de hamnar i en viss 
sjukdomskategori. Utifrån ett salutogeniskt synsätt ställer man istället frågan: varför 
hamnar människor vid den positiva polen i dimensionen hälsa - ohälsa, eller vad får 
dem att röra sig mot denna pol, var de än befinner sig vid ett visst tillfälle?44 Att vara 
blind för en människas sjukdomsupplevelse, för hennes totala livssituation och för 
hennes lidande är i de flesta fall inte bara inhumant; det leder dessutom till att man 
misslyckas med att förstå etiologin (sjukdomsorsaker) bakom hennes hälsotillstånd. 
Ett salutogentiskt tänkande öppnar inte bara vägen för en formulering och 
vidareutveckling av en teori om problemhantering, utan tvingar oss dessutom att ägna 
vår energi åt detta. Det salutogena synsättet får oss att tänka i termer av faktorer som 
befrämjar en rörelse mot den friska polen på kontinuet. Poängen är att det är ofta 
olika faktorer. Man förstår idén om stress bäst om man ställer fokuseringen på 
stressorer (stressfaktorer) mot copingmekanismer (klara av.) Det som behöver 
studeras är fantasi, kärlek, lek, mening, vilja och de sociala strukturer (familj, 
relationer, tillhörighet, gemenskap, rutiner) som befrämjar dem – teorier om 
framgångsrik problemhantering – coping45  

7.3.1 KASAM – Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
 
Begriplighet syftar till vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 
förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, 
strukturerad och tydlig. Död, krig och nisslyckanden kan förekomma men man 
förmår göra dem (be)gripbara. 
 
Hanterbarhet definierar Antonovsky som den grad till vilken man upplever att det står 
resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de 
stimuli som man bombarderas av. ”Står till ens förfogande” kan syfta på resurser som 
är under ens egen kontroll eller som kontrolleras av behöriga andra – ens make eller 

 
43 Antonovsky, 1991 
44 Ibid:12 
45 Ibid:25 ff, 31, 35 
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hustru, vänner, kollegor, Gud, historien, partiledaren, en läkare – som man känner att 
man kan räkna med och som man litar på. Har man en hög känsla av hanterbarhet 
kommer man inte känna sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att livet 
behandlar en orättvist. 
Meningsfullhet innebär vikten av att vara delaktig, ”som medverkande i de processer 
som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter”. Antonovsky betraktar 
meningsfullhet som begreppets motivationskomponent. Att ha stark KASAM innebär 
att engagera sig i områden som är viktiga som ”har betydelse” i uttryckets 
känslomässiga och inte enbart kognitiva mening. Att ha svag KASAM visar i motsatt 
riktning att ingenting har särskilt stor betydelse. Formellt syftar KASAM-
komponenten meningsfullhet på i vilken utsträckning man känner att livet har en 
känslomässig innebörd46  
 
Gränsbegreppet innebär att man inte behöver känna att allting i livet är högst 
begripligt, hanterbart och meningsfullt för att ha en stark KASAM. Den avgörande 
frågan är om det finns livssektorer som personen själv upplever som viktiga. Om man 
känner att kraven inom ett visst område börjar bli mindre begripliga eller hanterbara 
så kan man tillfälligt eller permanent, snäva in gränserna för vad som är viktigt. 
Individer med ett svagt själv och en svag identitet har en svag KASAM. Antonovsky 
visar på vikten att ha tydliga regler och gränser, i samklang med andra forskare. Det 
barn som växer upp i ett hem där det finns många ”synliga, repetitiva beteenden som 
involverar två eller flera familjemedlemmar, och som uppträder med förutsägbar 
regelbundenhet i familjens liv, dag efter dag, vecka efter vecka, kommer sannolikt, 
menade Boyce och hans kollegor, vara det friska barnet.47  
 
Antonovsky urskiljer tre kulturella huvudvägar som ungdomar kan gå: (1) det 
komplexa och öppna samhälle som erbjuder en mängd olika legitima realistiska val; 
(2) den integrerade, homogena och förhållandevis isolerade kulturen eller 
subkulturen, och (3) den förödande och förvirrande sociokulturella miljö där det är 
omöjligt att få något grepp om tillvaron:  
 

”När allting är legitimt, när det inte görs någon skillnad mellan verkliga 
framsteg och misslyckanden, när reglerna är oklara, när valen är helt fria, så 
blir bördan på ungdomen stor”.48  

 
I ungdomen kan man, i bästa fall, bara uppnå en provisorisk stark KASAM som kan 
ligga till grund för kostsiktiga förutsägelser av förmågan att handskas med stressorer 
och hälsotillstånd. Det är genom inträdet i vuxenlivet med dess långsiktiga 
engagemang i personer, sociala roller och arbete som barndomens och adolescensens 
erfarenheter förstärks eller försvagas. Vuxenlivet kan ses utifrån två aspekter – 
antingen är man överbelastad – det finns aldrig tillräckligt mycket tid och kraft för att 

 
46 Antonovsky, 1991:39 ff, 25 ff, 31, 35 
47 Ibid:45 ff  
48 Ibid:132 
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göra allt som måste bli gjort, eller – underbelastad – när livet är så hårt strukturerat att 
det saknas kanaler för att ge utlopp åt sina färdigheter, förmågor, intressen och sin 
kapacitet.49 Vi uppfattar Antonovsky att båda dessa fenomen kan leda till att 
individer blir så hårt belastade i samhället och att bördan för ansvar blir så stor att 
man hellre flyr undan. Detta kan i sin tur leda till att föräldrar inte orkar ge sina 
ungdomar tydlighet i form av regler och gränser när ungdomarna som bäst behöver 
det och för ungdomarna kan detta istället skapa otrygghet och gränsöverskridande i 
olika former. 

7.4 Genusteori   
 
Ordet Genus är Latin och betyder slag, släkte, sort, kön och är översatt från 
engelskans gender. Fram till 1980 talet har ordet i Sverige endast använts inom 
språkläran.50 Innan genus som begrepp började användas som uttryck i Sverige, 
använde sig kvinnoforskarna av könsrollsbegreppet, man och kvinna. Detta hade 
förlorat sin kraft och genusbegreppet översattes i och med det till svenska språket. 
Poängen var alltså att man ansåg sig behöva ett begrepp som betonar att bakom de 
fasta formerna ”kvinnor” och ”män” döljer sig präglan, fostran, tvång och 
underordning.51

 
Könstillhörigheten är en stor del av en människas person och den är också viktigt för 
de flesta människor, vare så vi vill det eller inte är denna tillhörighet svår att leva 
utan; detta kan delvis ha att göra med att den ger oss en slags personlig bekräftelse.  
 
Historikern Yvonne Hirdman skriver i sin bok Genus att genussystemet bygger på två 
principer:  
 
• I-särhållandets tabu: könen ska hållas isär. Detta synliggörs bland annat genom 
att män och kvinnor arbetar med olika saker. 
• Hierarki: Män dominerar samhället och har tolkningsföreträde. Mannen är 
normen och därmed blir kvinnan det avvikande. Männen är mänskliga medan 
kvinnan ofta definieras utifrån kön. Ett exempel på mannen som norm är att vi har 
börjat använda ”man” som människa, vi säger ”man gör” ”man kan” osv.52   

 
Kön syftar till vårt biologiska kön medan genus är vårt sociala kön. Att göra kön 
betyder att man håller isär könen, man gör en skillnad trots att skillnader inte finns.53 
Vår könsidentitet ses som något vi människor föds med och sedan utvecklar till att 
vara en del av oss själva men enligt genusforskare finns det inget som är manligt och 
kvinnligt från början, utan detta är något som vi människor själva har skapat. Vi 

 
49 Antonovsky, 1991:132, 136-137 
50 Hirdman, 2001:11  
51 Ibid:12 
52 Ibid:65 ff  
53 Ibid:65  
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följer dessa könsmönster genom att uppträda så som vi förväntas uppträda i vår roll 
som man eller roll som kvinna.  
 
När man talar om kön, talar man om kvinnlighet och manlighet och med dessa två 
aspekter förutsätter man vissa inneboende kvaliteter och personlighetsdrag hos 
individen ifråga. En slags grundläggande identitet uppstår ur ens kön. Från och med 
födseln med benämningen flicka eller pojke börjar en lång process där vi får lära oss 
vad som förväntas av oss som just flickor och pojkar.  Det tas för givet att en flicka 
ska vara på ett speciellt sätt och en pojke på ett annat. Tidigt i livet bildas 
könsmönster som människor fortsätter att hålla fast vid upp i vuxen ålder och kan 
reproducera dessa mönster på sina egna barn och sin omvärld. Att könen ska hållas 
isär är något vi medvetet eller omedvetet växer upp med och det är någonting vi 
ständigt påminns om. 
 
Sättet man gör kön på kan se lite olika ut beroende på vilket sammanhang man 
betraktar och även var man bor och hur gammal man är. Att göra kön har också 
kopplingar till tid, etnicitet, kultur, klass, sexualitet och fortplantning. Vad som är 
kvinnligt och manligt är mycket centralt i vårt samhälle och finns inbakat i allt vi gör, 
upplever och förhåller oss till. 
 
Genussystemet handlar om hur samhället är uppbyggt. Samhällets grundstenar vilar 
på ett antagande om att män och kvinnor är olika och att kvinnan underordnas 
mannen. Detta system lever vidare pga. Att ingen ifrågasätter hur samhället ser ut och 
att man tycker att det fungerar bra som det är. Det är vi som lever i samhället som bär 
upp dessa strukturer och vi låter det existera. Att gå emot dessa strukturer kan kosta i 
form av sociala sanktioner exempelvis socialt ogillande och utfrysning.54

7.5 Sammanfattande kommentarer kring teoretisk referensram 
 
Utifrån Paul Willis och ”Fostran till lönearbete” gör vi en koppling till 
kamratgruppens och socialiseringsprocessers betydelse för ungdomar i dag. Från 
Zygmunt Bauman och det ”Individualiserade samhället” görs en koppling till hur 
föräldrar sätter gränser och regler för sina ungdomar, hur vissa föräldrar verkar har 
tappat kontrollen, frånvaro av ideal och strukturer och identitet i dagens samhälle som 
ger tendenser till ett flytande samhälle med en campingmentalitet, men också att 
människor idag är mycket mer benägna att söka hjälp och stöd vilket enligt Bauman 
innebär att vi lever i ett terapisamhälle. Vi diskuterar Aaron Antonovskys ”Hälsans 
mysterium” och hans teori om KASAM – känslan av sammanhang genom att visa att 
främst ungdomar går dit där de syns och får bekräftelse och att det inte spelar någon 
roll om det blir destruktivt. Genom hälsans mysterium görs vidare en koppling till 
tidigare forskning av Ulf Lundberg kring psykisk hälsa/ohälsa och vad som kan vara 
en del av orsaken att vissa finner sin föräldraroll komplicerad. Slutligen tar vi upp 

 
54 Elvin-Nowak, Thomsson, 2003:38-39  
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”Genusteori” av Yvonne Hirdman, där vi inte diskuterar så mycket biologiska 
orsaker kring kön och handlingar utan vi ser det utifrån socialt kön genom att vi 
menar att man formas utifrån den miljö och den kultur man växer upp i. Det kan 
också starkt spela in i Stig-Arne Berglunds ”Val av livsstil” som ungdomar gör och 
som vi också tar upp i tidigare forskning. 
 

8. Metod 
 
Här följer en redovisning om hur vi har gått tillväga från att de första tankarna skrevs 
ned till att vi närmade oss det intresseområde vi ville undersöka och även hur arbetet 
med undersökningen har gått tillväga. 
 
Totalt genomfördes sex intervjuer, varav två kunde bandas medan de andra fyra 
antecknades ned. Vi besökte tre olika fritidsgårdar och sammanlagt genomfördes 
observationer vid åtta tillfällen. Förutom detta har en nattvandring genomförts samt 
deltagande i föräldrautbildning som pågick en gång i vecka under ca 10 veckor. 

8.1 Val av metod  
 
Studien valdes att utföras med kvalitativ dataanalys, med betoning på expertintervjuer 
och deltagande observationer, för att komma vårt intresseområde av föräldrar och 
ungdomar så nära som möjligt.   Vi valde att göra flera olika datainsamlingar för att 
kunna ge en så allsidig bild som möjligt av vårt intresse/problemområde om 
”föräldrar som avviker från sin föräldraroll”.  
 
Expertintervjuer:  
 
Intervjuerna gjordes med socialsekreterare på familje- och ungdomsteamet i ett större 
samhälle, fritidsledare på alla tre orter och nattvandrare i det större samhället. Vi 
genomförde intervjuerna med familje- och ungdomsteamet för att lyfta fram relevant 
information kring föräldrars och ungdomars samspel, eller brist på samspel, och 
beteende i dagens samhälle. Intervjuerna med fritidsledare på de fritidsgårdar vi 
observerade gjorde vi efter observationerna för att få bekräftat eller dementerat det vi 
hade sett och hört men även för att få våra frågetecken besvarade som hade uppstått. 
Intervjuerna med nattvandrare genomfördes istället innan vi var med själva och 
vandrade och observerade. Detta var dock inget medvetet val utan vi fick ta det 
intervjutillfälle vi fick till vårt förfogande.  
 
Intervjuerna var av både deduktiv och induktiv karaktär. Deduktiv innebär att det 
finns ett förhållande mellan teori och praktik som leder fram till ett resultat.55 Det 
deduktiva förhållningssättet använde vi oss av genom att vi utformade intervjuguider 

 
55  Bryman, 2001:20-21 
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(teori). Vi hade därför redan innan en viss förförståelse och teori till vår studie 
eftersom vi ställde en del färdigkonstruerade frågor. För att kunna följa upp våra 
frågeställningar och få svar sökte vi därför upp berörda instanser (praktik). Induktiv 
innebär motsatt att det finns ett förhållande mellan praktik och teori genom att 
formulera teorier på grundval av insamlade data.56 Det induktiva förhållningssättet 
använde vi oss av genom att vi försökte ställa så lite ledande frågor som möjligt och 
följde med dit de intervjuade förde oss och vände därför så att säga ”kappan efter 
vinden”. Det var sedan detta angreppssätt vi huvudsakligen valde på grund av att vi 
utifrån våra insamlade data från intervjuerna (praktik) valde teorier och tidigare 
forskning (teori) som var aktuella. Att använda sig av så lite förförståelse som 
möjligt, är naturligtvis väldigt svårt eftersom vi trots allt hade ett tema vi ville 
undersöka, men med de intervjuguider som vi använde som mall försökte vi att inte 
styra allt för mycket utan följde med dit intervjuerna förde oss. Utifrån vad de 
intervjuade sedan berättade ställde vi följdfrågor.  
 
Deltagande observationer: 
 
Observationerna på fritidsgårdar gjorde vi för att vi ville se hur/om ungdomar 
samspelar och interagerar eller inte med varandra, och få en bild av ungdomars 
beteende gentemot varandra och vuxna. Observationerna på föräldrautbildningen 
genomfördes för att komma i kontakt med helt vanliga föräldrar och få en bild av 
vilka problem man hade som förälder idag och hur man handskas med sin föräldraroll 
samt vad en sådan utbildning hade att erbjuda. Ytterligare deltagande observationer 
vi gjorde var att på Valborgsmässoaftons kväll/natt, vandra med andra ”professionella 
föräldrar” - nattvandrarna, för att ta del av ungdomars ”nattliv” och se om ”vanliga 
föräldrar” - föräldrar som vill ha uppsyn över sitt eget barn, fanns med ute.  
 
Deltagande observationer innebär kort att forskaren under en viss tid engagerar sig i 
en social miljö som man avser beskriva, antingen genom dolt eller öppet 
deltagande.57 Vi valde att genomföra observationerna med en blandning av dolt och 
öppet deltagande eftersom personalen på fritidsgårdarna och föräldrautbildningen 
visste om att och vad vi observerade men inte föräldrar och ungdomar. Detta 
angreppssätt valde vi för att undvika ”observation på observatören” eller ”going 
native”58och skapandet av en hämmande atmosfär för föräldrar och ungdomar av att 
vara observerade, och att vi därigenom kunde gå miste om värdefullt material. 
Observationerna blev på det viset enbart av induktiv karaktär. Vi försökte ändå, även 
in i de deltagande observationerna, ha med så lite förförståelse som möjligt, vilket var 
svårt som vi ovan diskuterar, och förde fältanteckningar enbart på det vi såg och 
hörde. 
 
Fördelen med att vi gjorde flera olika datainsamlingsmetoder parallellt med varandra 

 
56  Ibid, 2001:23 
57  Bryman, 2001:176, 251. Patton, 2001:269-273 
58  Patton,2001:314, 318. Bryman, 2001:288 
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var att vi dels fick värdefull insides information i form av expertintervjuer med 
socialsekreterare, fritidsledare och professionella nattvandrare om ungdomar och 
föräldrar. Dels att vi kunde bilda oss egna uppfattningar genom deltagande 
observationerna. Problem vi undvek med att belysa vårt intresseområde från flera 
olika håll var att vi inte fick en subjektiv syn på myndighetspersoners arbetsområde 
och privatpersoners intresseområde. Genom att ha gjort flera olika 
datainsamlingsmetoder genom så kallad triangulering anser vi att det blir högre 
trovärdighet på vår studie. Triangulering innebär att man använder mer än en metod 
eller datakälla vid studiet av sociala företeelser59 och värdet för oss att använda 
triangulering låg i att vi kunde följa upp våra iakttagelser vid observationerna med 
intervjuer och tvärtom. 

8.2 Datainsamlingsmetoder och urval 
 
Åldersmässiga urval gjordes mellan 12-19 år för ungdomarna men vi gjorde inga 
särskilda urval för föräldrarna. Vi lade upp det både som ett bekvämlighets- och 
strategiskt urval vilket innebar att vi aktivt uppsökte platserna vi hade för avsikt att 
undersöka men vårt urval blev de ungdomar och föräldrar som för närvarande fanns 
ute på ”stan”, fritidsgårdarna eller på föräldrautbildningen. Samma gällde urvalet av 
personal på fritidsgårdarna att det var de som jobbade just då som blev observerade 
och intervjuade. Urvalet med nattvandrare gjordes genom att vi ringde upp 
organisationen och bestämde tid och plats för en intervju och det var de själva som 
sedan avgjorde vem som skulle bli intervjuad av oss. För socialsekreterarna gällde 
också att de gjorde urvalet åt oss och vi fick intervjua de som ansågs mest lämpade 
att besvara våra frågor.60  
 
Vi valde ut tre fritidsgårdar, en på varje ort i Östergötland för genomförande av 
observationer på ungdomar och intervjuer med fritidsledare. Observationerna varade 
ca två till tre timmar per tillfälle och vi förde anteckningar under tiden vi var där som 
sedan skrevs rent på dator. På fritidsgården i det större samhället gjordes 
observationerna vid fem olika tillfällen, i det mindre samhället vid ett tillfälle och i 
den medelstora staden vid två tillfällen. Två kommuninstanser besöktes i, familje- 
och ungdomsteamet där två intervjuer med socialsekreterare genomfördes vilka tog 
ca en och en halv timme per tillfälle. Vi genomförde också tre intervjuer med tre 
olika fritidsledare och en intervju med två nattvandrare som vardera tog ca en timme 
att göra. När intervjuerna med fritidsledarna gjordes ”bakades” de in i de timmar vi 
hade avsatt för observationstillfällena.  
 
Andra urval var att genomföra deltagande observationer på en föräldrautbildning i ca 
10 veckor som ungdoms- och familjeteamet hade anordnat kvällstid på en skola i det 
större samhället. Ledarna som höll i utbildningen var två socialsekreterare, en från 
vartdera teamet. Denna Kommun annonserade i dagspressen om utbildningen och 

 
59  Bryman, 2001:260, 411 ff 
60  Ibid:114f, 289f. 
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inbjöd föräldrar till ett första informationsmöte på en högstadieskola vilket sedermera 
blev samlingslokalen för utbildningen. Föräldrautbildningen syftade till att stötta 
föräldrar och ge råd och tips hur man på bästa sätt kan klara av sin föräldraroll idag. 
Utbildningen varade ca två timmar per tillfälle och innehöll föreläsning, kort 
filmvisning, gruppövningar och rollspel som både ledarna och deltagarna 
praktiserade. Antalet föräldrar uppgick till ca ett 15-tal under hela utbildningen och 
det var blandat med män och kvinnor men oftast deltog flest kvinnor av olika 
anledningar som vi väljer att inte belysa här. Det erbjöds också barnpassning i 
samband med utbildningen, om man hade behov av det, genom att två tjejer som läste 
barn- och fritidsprogrammets sista år fanns tillhands. Anledningen till vårt urval att 
delta i föräldrautbildningen var för att försöka skapa en inblick i hur föräldrar tänker 
kring och praktiserar sin föräldraroll och vilken hjälp en sådan utbildning kan erbjuda 
föräldrar. Då den ena av oss har barn föll det sig naturligt att hon skulle delta i 
utbildningen. Detta kunde dock ha blivit vissa problem med förförståelsen genom att 
hon själv agerade utifrån ett föräldraperspektiv, men vilket vi istället vände till en 
styrka i studien. Här menar vi att om ingen av oss uppsatsförfattaren hade barn skulle 
vi inte kunnat delta i utbildningen och då gått miste om värdefullt material enligt vår 
uppfattning. 
 
Dessa observationer antecknades enbart i efterhand och skrevs sedan ner på dator. Vi 
valde dock att inte använda oss något av våra egna anteckningar från dessa tillfällen 
utan gick uteslutande på ledarnas anteckningar från utbildningstillfällena som vi fick 
till oss via e-post dagen efter ett möte. Slutligen valde vi att nattvandra med 
nattvandrarna i det större samhället vid ett tillfälle som varade i ca två och en halv 
timme, från halv tolv på kvällen till två på natten. Denna observation har vi sedan inte 
heller valt att använda något nämnvärt, utan har mest använt oss av citat från 
intervjun med nattvandrarna istället.  
 
Enligt Glaser & Strauss är teoretiska urval: 

 
”En datainsamlig i syfte att generera teori där forskaren samtidigt samlar in, 
kodar och analyserar data, bestämmer sig för vilken information som ska 
samlas in därnäst och var denna information står att finna – allt för att utveckla 
teorin i takt med att det framkommer olika mönster”.61  

 
Inför intervjuerna med familje- och ungdomsteamet gick vi igenom vilka frågor vi 
ville ställa och ställde i princip samma frågor till båda, med inriktning mot föräldrar 
på familjeteamet (se bilaga 2) och ungdomar på ungdomsteamet (se bilaga 3). Till 
fritidsledarna och nattvandrare ställde vi mer blandade frågor kring både ungdomarna 
och föräldrarna (se bilaga 4). Det vi dock frågade alla fyra instanserna var att de 
skulle beskriva sin verksamhet, hur de arbetade över sommaren, vilka förändringar de 
sett av föräldrars och ungdomars beteende och vilka de samarbetade med. 

 
61 Bryman, 2001:291 
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Intervjuerna syftade till att få förståelse och inblick i hur föräldrar och ungdomar 
samspelar eller inte samspelar med varandra och därmed få en ökad förståelse kring 
vårt syfte.  
 
Alla fyra instanserna i det större samhället, familje- ungdomsenheten, fritidsgård och 
nattvandrare samarbetade med varandra på ena eller andra sättet och det präglades av 
ett helhetstänkande. Vid intervjutillfällena på ungdoms- och familjeteamet ledde vi 
varsin intervju, varpå den andre flikade in med följdfrågor som ”dök upp” och förde 
anteckningar. Detta fungerade mycket bra och båda uppsatsförfattarna var lika 
delaktiga i intervjuerna.  

8.3 Tillvägagångssätt 
 
Inledningsvis av studien hade den ena av oss redan kommit igång med ämnesområdet 
”föräldrar och ungdomar” och valt att inrikta sig på ”det större samhället”. När det 
bestämdes att vi två uppsatsförfattare skulle arbeta tillsammans föll det sig naturligt 
att fortsätta på den inslagna banan och vi inriktade oss huvudsakligen på denna ort 
som intresseområde. För att skapa mening åt studien och få ett relevant underlag 
behövde vi komma i kontakt med personer som arbetade med föräldrar och ungdomar 
och tog därför som första steg kontakt med socialtjänsten. Därigenom kom vi i 
kontakt med socialsekreterare från ungdoms- och familjeteamet, fritidsledare på en 
fritidsgård för bland annat ungdomar i riskzonen och kontakt med nattvandrande 
föräldrar. De två andra fritidsgårdarna på de andra orterna ringde vi istället upp direkt 
och kunde boka in tillfällen med fritidsledarna för observationer. 
 
Vi intervjuade en socialsekreterare på ungdomsteamet och en socialsekreterare på 
familjeteamet vid två olika tillfällen och dessa intervjuer spelades in med 
bandspelare. Sedan transkriberades intervjuerna på datorn och skrevs ut så att vi 
gemensamt kunde tolka dessa. Behövde vi ytterligare svar på någon fråga kontaktade 
vi berörda via e-post eller telefon för att göra kompletteringar. När vi genomförde 
intervjuerna med socialsekreterarna var vi båda med, men vi gick en och en till 
fritidsgårdarna, för att utmärka oss så lite som möjligt för ungdomarna, när vi där 
gjorde observationerna och intervjuerna. Vi analyserade sedan alla intervjuer och 
observationer genom att koda och försöka hitta liknande mönster och utsagor kring 
vad vi själva observerade och vad som sades i intervjuerna. Vi satte oss in i vårt 
forskningsområde och vår kontext på detta sätt för att se om det fanns liknande eller 
olika uppfattningar i det insamlade materialet av hur föräldrar och ungdomar 
interagerar med varandra, genom att analysera materialet utifrån det vi samlat in. 
Detta förhållningssätt gjorde att det dök upp material i vår studie som gjorde att vi 
fick ändra våra frågeställningar som vi från början hade för att de bättre skulle 
stämma med vår studie. All insamlad data, fältanteckningar och intervjuer som 
analyserades tolkades sedan med lämplig referenslitteratur såsom till exempel ”Val 
av livsstil” av Berglund, 1998, ”Stressad hjärna - stressad kropp” av Lundberg & 
Wentz, 2004, ”Fostran till lönearbete” av Paul Willis, 1981 och ”Det 
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individualiserade samhället” av Zygmunt Bauman, 2001 (se tidigare forskning och 
teoretisk referensram). 
 
Det vi också gjorde var att genomföra deltagande observationer62 genom att närvara 
på för oss relevanta platser som på fritidsgårdar, ute med nattvandrare och på en 
föräldrautbildning. Vi genomförde deltagande observationer på fritidsgårdar i 
Östergötland för att få en bild av hur ungdomar där interagerar med varandra. Vi 
förde diskret löpande fältanteckningar under observationerna så att det som skrevs 
rent direkt efteråt skulle vara så autentiskt som möjligt. Vi kompletterade dessutom 
observationerna med intervjuer av tre fritidsledare för att ge mer tyngd och förståelse 
bakom det vi sett. Dessa intervjuer kunde vi inte spela in på grund av för mycket 
oväsen på fritidsgårdarna och att det skulle skapa för mycket uppmärksamhet, då vi 
intervjuade under fritidsledarnas arbetspass direkt på plats, men vi skrev ner för hand 
och skrev sedan rent på dator direkt efteråt. Fritidsledarna fick sedan ”läxor” genom 
att läsa igenom intervjuerna och kunde göra egna ändringar eller tillägg, så att det 
skulle bli ytterligare så autentiskt som möjligt. 
 
Vi var med nattvandrarna för att få en bild av hur det kan tänkas se ut på ”stan” en 
kväll/natt samt om det var mycket föräldrar på ”stan.” Vi deltog i föräldragrupp och 
studiecirkel, där föräldrar diskuterade ”problem” de hade med sina mindre barn 
och/eller ungdomar för att vi skulle få en inblick i hur föräldrar tänker kring 
uppfostran, men även vad samhället har att erbjuda föräldrar att klara av sin 
föräldraroll idag.  
 
Intervjuerna hade en blandning av ostrukturerad och semistrukturerad63 form och vi 
använde oss av intervjuguider som vi både kunde följa och avvika ifrån. Orsaken till 
att en kvalitativ studie valdes var att vi ville få en djupare förståelse av vårt 
intresseområde, och anlade därför en hermeneutisk ansats vilket rör teori och metod i 
samband med tolkning av människors handlingar.64 Fördelen med kvalitativ metod 
för oss var att vi kunde få en vid inblick i det som vi ville undersöka. Vi hade ingen 
helt färdig teori utan ”vände kappan efter vinden”. Vi kunde själva delta i intervjuer, 
höra det som inte sades eller sades mellan raderna och därigenom ställa följdfrågor. 
Vid observationerna kunde vi se och höra vad som hände på fritidsgårdarna eller på 
”stan” och bilda oss egna uppfattningar om samspelet mellan ungdomar och vuxna. 
Nackdelen med den kvalitativa metoden var att vi hade svårt att begränsa oss och 
veta när vi hade samlat in tillräckligt med material. Vårt riktmärke blev hur lång tid 
vi hade på oss med studien. Sedan kom svårigheter med att beskriva och tolka 
materialet med relevant litteratur.65 Fördelen med kvantitativ metod är istället att man 
mer systematiskt kan samla in data med enkäter, till och med vid ett och samma 
tillfälle, och sedan mata in och analysera materialet i ett statistikprogram och få fram 

 
62 Bryman, 2001:176, 277 
63 Patton, 2001:342 ff. 
64 Bryman, 2001:25 f 
65 Ibid:265-266 
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relevanta data. Nackdelen blir tvärtom att man går miste om en djupare förståelse 
kring människors sätt att tänka och handla och sedan att tolkningen blir mer teoretisk. 
Den studie vi ville genomföra upplevde vi vara svårare att utföra med kvantitativa 
metoder. 
 

9. Etiska regler 
 
Vid varje intervjutillfälle upplyste vi om Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 
principer, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man som forskare ska informera om 
undersökningens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagare måste samtycka, har 
rätt att avbryta, och ej ingår i ett beroendeförhållande till intervjuaren. 
Konfidentialitetskravet innebär sekretess och anonymisering, med andra ord ska de 
uppgifter som ingår i undersökningen behandlas konfidentiellt och personuppgifter 
måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kommer åt dem. Nyttjandekravet 
innebär att de uppgifter som samlas in endast får användas till det aktuella 
forskningsområdet.66 Vi informerade våra intervjupersoner om studiens syfte samt 
förklarade att deltagandet var helt frivilligt och de hade rätt att avbryta 
undersökningen om de ville. Vidare informerade vi respondenterna om att alla 
uppgifter de lämnade skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vi 
berättade slutligen att uppgifterna endast skulle användas till just denna studie och 
när studien var klar skulle det insamlade materialet förstöras. I och med detta tycker 
vi oss uppfylla vetenskapsrådets etiska krav för forskning. Vad gäller 
anonymiseringen väljer vi att inte uppge någons identitet eller vilka orter som besökts 
eftersom detta egentligen inte har någon relevans för uppsatsen. Vi beskrev endast 
föräldrarnas deltagande utifrån utbildningsledarnas dokumentation som ovan 
beskrivits genom att det vi varje vecka arbetade oss igenom fick vi ”föräldrar” ta del 
av via e-post. 
 
Deltagande observationer på ungdomar och föräldrar skedde utan deras vetskap, 
endast personalen var insatta i vad vi gjorde och varför. Vi har dock endast beskrivit 
föräldrarna och ungdomarna generellt och av etiska skäl inte beskrivit någon som 
fysisk person. I diskussionen om etiska principer i samhällsvetenskaplig forskning 
brukar man främst diskutera fyra huvudsakliga områden. Om det förekommer någon 
skada för deltagarnas del, om det förekommer någon brist på samtycke för 
deltagarnas del, om man inkräktar på privatlivet eller om det förekommer någon form 
av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av viktig information.67 Vid 
deltagande observationer är det något svårare att informera alla om de etiska reglerna. 
Vi anser dock inte att någon skada förekommit för deltagarnas del eller att vi 
inkräktat på deras privatliv då de endast studerats på offentliga platser såsom 
fritidsgårdar, frivillig föräldrautbildning och på ”stan”. Dessutom beskrivs inte 

 
66 Bryman, 2001:440-441  
67 Ibid:443  
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personerna i uppsatsen och man ska inte kunna känna igen en person genom att läsa 
vår rapport. Det har inte heller förekommit någon form av bedrägeri utan om någon 
kommit fram och frågat vad vi håller på med har vi sagt som det är. Vad vi däremot 
kan ha brutit mot är bristen på samtycke då de observerade faktiskt inte vet om att de 
blir observerade. I och med detta vet de heller inte om syftet med studien. Hade vi 
informerat om detta hade observationerna varit ogenomförbara.  
Det finns en rad olika etiska ståndpunkter alltifrån universalism, som går ut på att 
man aldrig får bryta en etisk regel, till att ”allt (eller i varje fall nästan allt) är 
tillåtet”.68 Vår ståndpunkt ligger någonstans däremellan men närmre den först 
nämnda ståndpunkten. Vi har en så kallad situationsbetingad etik vilket menas att i 
vilken utsträckning man ska informera informanterna kan variera från fall till fall. För 
det första kan man inte få kunskap om vissa sociala företeelser om forskaren inte i 
viss utsträckning bryter mot de etiska reglerna.69 I vissa situationer har man inget 
annat val än att dölja vissa delar av sanningen för att kunna studera de frågor som är 
av intresse. Vi valde att berätta sanningen om någon frågade i alla observationer utom 
deltagandet i föräldragruppen. Detta för att vi ansåg att de skulle påverka föräldrarna, 
att observatören eventuellt inte längre skulle ha fått vara med i gruppen eller att 
föräldrarna inte skulle ha öppnat upp sig på samma sätt om de visste att de var med i 
en studie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
68 Bryman 2001:444 
69 Ibid:444 
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10. Dataredovisning 
 
Som tidigare nämnts har intervjuer gjorts med socialsekreterare, fritidsledare och 
nattvandrare. Utöver detta har vi gjort deltagande observationer på tre olika 
fritidsgårdar, varit med och nattvandrat samt deltagit i en föräldrautbildning. I denna 
del kommer dataredovisningsmaterialet presenteras utifrån de olika teman vi deltagit 
i och som analyserats fram under arbetets gång. 

10.1  Hur yttrar sig samspelet i det individualiserade samhället idag i 
ungdomars och föräldrars beteende?  
 
När observationerna genomfördes fokuserade vi i första hand på att studera 
ungdomarna som kom till fritidsgårdarna och relationen/samspelet mellan dem. Det 
vi kunde se och höra var att de som kom verkade känna varandra väl och de använde 
ett skämtsamt språk till varandra. På den ena gården upplevde vi språket som vårdat 
och trevligt (med vårdat språk menar vi inga svordomar och andra kränkande ord). På 
de andra två gårdarna upplevde vi språket som mer hårt men stämningen var ändå 
god och det såg inte ut som om ungdomarna kränkte varandra med detta språk, utan 
det verkade istället som om de inte tog åt sig och var vana vid dessa ord. Både 
killarna och tjejerna använde sig av ett ”grovt” språk på, men tjejerna kallade 
varandra för könsord och ”hora” och till killarna sa de ”jävla bög”. Vi hörde ingen 
kille kalla någon av tjejerna för könsord eller ”hora”, men killarna sa ”jävla bög” till 
varandra. Personalen gick in och bröt ibland när det gick allt för hett till. På 
fritidsgården i det större samhället upplevde vi att när ungdomarna var grova i 
munnen mot varandra skrattade de åt vad de själva sa och skrattade också åt varandra, 
t.o.m. med varandra. Både tjejerna och killarna uppvisade också mycket attityd inför 
varandra:   
 

Det råder en slags rå ”hjärtlighet” bland de ”stökigare” ungdomarna och 
personalen pratar mycket med dem, både när de behöver gå in och bryta 
ett ovårdat språk eller när de visar omtanke och intresse för ungdomarna. 

  (Observation på fritidsgården i det större samhället) 
 
Kontinuiteten var viktig för arbetet med ungdomar för att skapa förtroende men på en 
av fritidsgårdarna arbetade fritidsledarna på olika fritidsgårdar vilket de inte tyckte 
var den bästa lösningen. En av ledarna uttryckte det: 
 

”Man flyger runt mellan ställen, detta påverkar arbetet med 
ungdomarna” 

   (Fritidsledare) 
 
Fritidsledaren säger dock att de börjar hitta kontinuitet i arbetet: 
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”Man känner ju inte alla ungdomar men måste finnas till för alla så 
tyvärr måste man vara selektiv i arbetet som fritidsledare.  Det är i 
princip bara pojkar som kommer hit, mest invandare. Mycket gäng”.  

  (Fritidsledare) 
 
På alla tre gårdarna kom och gick ungdomarna som de ville, på den ena fritidsgården 
som öppnade vid 18.00 kom inte de första ungdomarna förrän 19.00, däremot 
upplevde vi att de flesta som kom sedan stannade hela kvällen och umgicks. På en 
annan av gårdarna kom ungdomarna också lite senare än 18.00 då det öppnade men 
när de väl kom så stannade de också hela kvällen. Däremot var det mycket spring ut 
och in, många gick ut i fem minuter för att röka och prata och sedan kom de in och 
var inne en kvart för att sedan upprepa denna procedur. Samtliga gårdar hade ett nära 
samarbete med skolan, den ena gården låg på en skola, den andra precis intill en skola 
och den tredje låg i samma hus som ungdomsteamet. Alla gårdar hade också 
samarbete med polis vilka kom och hälsade på då och då. På fritidsgården i det större 
samhället fungerade det så att om ledaren såg eller hörde att någon mådde dåligt och 
var i behov av att tala med någon socialassistent, följde ledaren med den ungdomen 
ner till ungdomsteamet. Både personal och ungdomar verkade ha ett gott förhållande 
till varandra och ledarna var med i samspelet med ungdomarna och t.ex. spelade 
pingis, skojade och skämtade med dem, men var också utanför samspelet och hade en 
vuxen, uppfostrande och stödjande roll: 
 

”Ungdomarna är borta från gatan de är inte ute och dräller utan det är 
borta nu”. Det har skett en stor skillnad, de flesta blåser grönt med 
alkoholblåsen. Vi har pratat mycket med polisen och de har hällt ut 
hembränt när de stött på det. Förr var det mycket mer stökigt utanför 
men det har blivit mycket lugnare. Vi har lärt känna varandra både 
ungdomar och ledare och det har blivit ett andra hem för många ”De 
vilsna kommer till oss”. Vi jobbar mycket med hur man beter sig och 
uppträder mot varandra. Det kommer ungdomar hit som har olika 
former av problem, majoriteten av de stökiga ungdomarna söker sig 
hit”. 

  (Fritidsledare) 
 
Ungdomsteamet i det större samhället hade som regel att när en ungdom gått där ett 
par gånger ville teamet kontakta föräldrarna och informera att deras barn kom till 
dem. Detta hade föräldrarna rätt att veta om ungdomarna var under 18 år: 
 

”Sen kan det variera om föräldrarna är involverade i arbetet, ofta är dom 
det, för många kanske det är ett problem som dom också berörs av och 
påverkar situationen hemma eller det kanske beror på situationen hemma 
liksom och då måste dom ju verkligen vara med och då arbetar vi med 
hela familjen”. 
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(Socialsekreterare på ungdomsteamet) 
 

Vad gäller föräldrars engagemang i sina ungdomar berättar socialsekreteraren på 
ungdomsteamet och ledarna på en av fritidsgårdarna att det finns en del som 
nattvandrade men att det är en liten grupp föräldrar som är så pass engagerade:  
 

”Det är många föräldrar som tycker det är jättebra att nattvandra och 
det kanske man skulle göra men det är ett stort steg att verkligen göra det. 
Så ska man ägna sin fritid åt det och så kanske man har yngre syskon till 
barnet, jamen vart ska dom vara då och det kan vara lite problem”. 
(Socialsekreterare på ungdomsteamet)  

 
Fritidsgården i den medelstora staden menar att samarbetet med föräldrarna är viktigt 
och förklarar att samarbete fungerar bra i de allra flesta fall: 
 

”Helt ärligt av de samtal jag har haft med föräldrar så kanske det är 
max tre som inte varit bra, har haft över 1000. Samarbetet är guld värt 
man tar hjälp av varandra. Om dom är engagerade o nattvandrar vet 
jag inte. Vi nattvandrar mest på ex skolavslutning o påsk o sånt o då 
tycker jag det är mycket ”vuxna” på stan men när det är ”vanlig” helg 
tror jag inte att det är så många föräldrar på stan”. 

  (Fritidsledare) 
 
Fritidsgården i det mindre samhället hade en helt annan uppfattning vad gällde 
föräldrars engagemang i sina ungdomar och att det dels berodde på deras policy: 
 

”Vad gäller kontakt med föräldrar är den så gott som obefintlig. Detta 
för att man ska kunna skapa ett förtroende med ungdomarna, de ska 
kunna lita på att det som sägs till fritidsledaren inte förs vidare. Det ska 
vara som en frizon att komma till gården. Det är viktigt med ömsesidig 
respekt, då törs de prata om vad som helst”   
(Fritidsledare) 

 
Nattvandrarna hade andra erfarenheter av föräldrarna, att de sökte stöd och hjälp hos 
dem för sina ungdomar: 
 

”Föräldrar är som öppna böcker, de säger mer än vad jag bett om. Vi 
har inga andra skyldigheter än som vanliga medborgare. Går inte 
emellan bråk, försätter oss inte i faror. ”Vi har ju – vi ringer inte vem 
som helst – utan till de föräldrar som  vi vet är bra för barnet . Vi 
skjutsar inte hem, vi ska bara finnas här och veta att barnet har det bra!. 
Man kontaktar soc. så får de ta hand om dem. De har ju andra 
befogenheter än vad vi ”vanliga” har”. 

  (Nattvandrande förälder) 
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Klimatet i samhället upplevdes av socialsekreterarna och nattvandrarna som relativt 
hårt och att föräldrar idag har en mycket mer krävande roll som många har svårt att 
leva upp till. Detta i kombination med att föräldrar ska bemöta dagens ”moderna” 
föräldraroll där många föräldrar är osäkra på vad de har för möjligheter att uppfostra, 
sätta gränser och finnas till för sina ungdomar. Det kan även vara ungdomar som 
upplever att de har alldeles för höga krav på sig själva och detta speglas av i alla 
familjestrukturer: 
 

”Idag ställer samhället ganska höga krav på hur föräldrar ska kunna 
fungera. O då räcker inte det till som dom har med sig i kappsäcken” 

  (Socialsekreterare på familjeteamet) 
 

”Samhället idag är ganska hårt, jag tror det är ganska tufft att vara 
ungdom, det känns som att det blir värre o värre. Det är ett väldigt hårt 
klimat o särskilt där i högstadieåldern så är det väldigt mycket 
hierarkier o mycket äta eller ätas som gäller. Det är mycket med 
mobbning och utfrysning o så i skolan och som kan leda  till att 
ungdomarna mår dåligt o kommer hit o pratar”  

  (Socialsekreterare på ungdomsteamet) 
 

”Man kan komma hit för precis allt. Det kan vara stora o små problem o 
det kan handla om allt möjligt. Det kan va en ungdom som är ute o 
håller på med kriminella grejer o aldrig är i skolan o missbrukar o så, 
sen kan det va den superduktiga eleven som har jättehöga krav på sig 
själv o kommer från en välordnad familj men känner sig deprimerad för 
att han har så höga krav som han ställer på sig själv så… alltså det kan 
va allt möjligt” 

  (Socialsekreterare på ungdomsteamet) 
 

”Det är mera stress i samhället idag och det gör att föräldrar inte riktigt 
hinner med  tror jag” 

  (Nattvandrande förälder) 

10.2 Kan föräldrars psykiska hälsa/ohälsa relateras till ungdomars 
beteende?   
En aspekt vad gäller gränssättning är att en del föräldrar verkar ha svårt att sätta 
gränser för sig själva vilket i förlängningen kan drabba ungdomarna. Detta kan i 
många fall bero på psykisk eller fysisk ohälsa i familjen vilket kan leda till dålig 
självkänsla hos föräldrar och ungdomar. Psykisk ohälsa hos vuxna upplever 
familjeteamet är människor som har depressionsliknande symtom, eller redan har en 
depression som man lider av. Dessa vuxna kan uppvisa ångest, nedstämdhet, ständig 
trötthet, negativitet, orkeslöshet och/eller ha mörka tankar. Det handlar om människor 
som har svårt att hantera vardagen med sina barn. Psykisk ohälsa hos ungdomar 
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upplever familjeteamet kan vara ett självskadebeteende, t.ex. genom att ungdomar 
skär sig eller gör sig illa på något annat sätt. Socialsekreterarna kan inte diagnostisera 
när någon är deprimerad men de upplever sig ändå kunna bedöma när någon har drag 
av psykisk ohälsa genom att de följer generella kriterier som finns för psykisk ohälsa: 
 

”Det är ganska så vanligt med många familjer som vi jobbar med, att 
det förekommer nån form av dokumenterad psykisk ohälsa. Om man har 
kontakt med psykiatrin idag så handlar det mycket om diagnoser givetvis 
men det är en viss  skillnad där på psykisk ohälsa o diagnoser. Många av 
dom vi jobbar med har den problematiken… psykisk ohälsa” 

  (Socialsekreterare på familjeteamet) 
 

”Vi kan bedöma när de har drag av psykisk ohälsa – ofta är det 
psykosomatiskt, man har ont någonstans i kroppen – men det handlar 
nästan alltid om psyket”    
(Socialsekreterare på familjeteamet) 

 
”Därför jobbar vi mycket med enskilda stöd också. För att försöka 
stärka föräldrar till att börja o bry sig om sig själva för nånstans är 
grunden att föräldrar ska kunna ha regler o rutiner för sina barn så 
måste dom hitta gränserna för sig själv också, att inte vara gränslös med 
sig själv. Att inse att jag hinner inte göra 211000 saker utan jag får 
begränsa mig till 50 istället. Att göra en större tydlighet för sig själv. 
Barn  gör ju inte som du säger utan dom gör som du gör”  

  (Socialsekreterare på familjeteamet) 
 

”Dom mammor som är hemma som vi kommer i kontakt med handlar det 
alltid om psykisk eller fysisk ohälsa eller långtidsarbetslöshet. Idag när 
föräldrarna är hemma, i alla fall dom jag träffat på så handlar det om 
att man mår ganska dåligt i den livssituation man har, man har dålig 
ekonomi man har en dålig egen självkänsla, inte ovanligt är ju att 
barnen till dessa föräldrar så kan barnen va ganska bitska mot sina 
föräldrar o säga att” ja du är ju jävla, du har inget jobb o du har aldrig 
några pengar”.  Så det återspeglar sig i relationen det här” 

  (Socialsekreterare på familjeteamet) 
   
Socialsekreteraren på familjeteamet menar att en del föräldrar de kommer i kontakt 
med har så dålig självkänsla att de inte klarar av att säga ifrån till sina barn utan ber 
om ursäkt för att de är hemma och har dålig ekonomi. Då blir det barnen som ”Styr 
på något sätt” menar hon. Socialsekreteraren tar också upp som exempel att det inte 
är helt ovanligt att ungdomarna kan säga något i stil med:  
 
  ”Passa dig så jag inte anmäler dig för barnmisshandel” 
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Ungdomarna kan alltså använda sådana hot och det är många vuxna som då inte 
vågar ta tag i sina ungdomar och säga ifrån när det behövs.  
 
Ibland går det så långt som till psykisk vanskötsel av ungdomar och det kan beror på 
föräldrars oförmåga att se deras behov, oförmåga att se att man själv kränker sina 
ungdomar. Familje- och ungdomsteamet tittar utifrån de teoretiska grunderna som 
finns utifrån lagen när det gäller att bedöma psykisk vanskötsel av barn och 
ungdomar eftersom det alltid är svårare att upptäcka än fysisk vanskötsel: 
 

”Det är väl alltid så att en fysisk vanskötsel är alltid lätt att se men en 
psykisk vanskötsel är svårare att upptäcka. Framförallt kan man väl se 
att om det bara handlar om vanvård, inte fysisk utan psykisk, så tar det 
ganska lång tid innan det ger ett totalt utslag hos barnet. Det är så 
mycket som spelar in. Det kanske finns barn som har det uruselt hemma 
men som har folk omkring sig i andra relationer, hur barnet själv är som 
person o vad den har med sig. Har dom bra fritidsintressen eller det 
finns många bitar runtomkring som spelar in då som avgör när ett barn 
har det tillräckligt dåligt o hur dom klarar sig”  

  (Socialsekreterare på familjeteamet) 

10.3 Hur ser föräldrars gränssättning ut för sina ungdomar idag? 
 
I samtliga intervjuer som genomfördes har gränssättning varit ett centralt ord. 
Speciellt de båda socialsekreterarna och nattvandrarna verkade vara överens om att 
ungdomar behöver gränser och föräldrar verkar ha svårt att sätta dem:  
 

”Egentligen tycker jag föräldrarna har väldigt goda möjligheter 
 att sätta gränser, men däremot tycker jag man kan se att många vuxna 
idag är osäkra på vad dom har för möjligheter egentligen” 
(Socialsekreterare på familjeteamet)     

   
”Föräldrar idag kanske har svårt att sätta gränser, att dom känner sig 
dumma eller elaka om dom sätter gränser men i själva verket kanske det 
är tvärtom att det är dåligt för barnen att inte ha så mycket gränser” 

  (Socialsekreterare på ungdomsteamet) 
 

”Man undrar ju hur gränssättningen är. Det är mera stress i samhället 
idag och det gör att föräldrar inte riktigt hinner med tror jag. Föräldrar 
ska vara kompisar med sina barn och man undrar hur vissa ungdomar 
har det, varför jagar ingen dom? Många föräldrar litar så mycket på 
sina ungdomar och barn och tycker att min ängel gör inget fel”  

  (Nattvandrande förälder) 
 
Socialsekreteraren på familjeteamet menade att det ofta blir en otydlighet hos 
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föräldrarna, som inte vet var de kan sätta regler och gränser. Både socialsekreteraren 
på familje- och ungdomsteamet menade att detta är något som ofta blir tydligast i 
tonårskollektivet: 
 
  ”Många föräldrar kanske tänker att deras barn är mer vuxna än  
  vad dom är och överlåter ett större, större del av beslut då till 
  sina tonåringar fast det egentligen är dom vuxna som ska fatta besluten. 

Där kan man också tro att det har med att man inte har klart för sig hur 
tydlig man kan vara mot sina ungdomar” 

 (Socialsekreterare på familjeteamet) 
  

” Det är ju många ungdomar som inte har så mycket regler märker man 
ju och om dom har regler och bryter mot dom så händer det inte så 
jättemycket. O ungdomarna kan säga nej men jag gör som jag vill i alla 
fall. Vi har ju många som inte vill gå till skolan o då frågar man ja men 
vad säger mamma o pappa då om du  inte går till skolan? ”Nej det skiter 
jag i, dom kan inte göra något åt det” o sådär” 

 (Socialsekreterare på ungdomsteamet)  
 
Detta kan ha ett samband med att föräldrar inte riktigt har klart för sig hur tydliga de 
egentligen ska vara gentemot sina ungdomar. Föräldrar kan ha mycket egna problem 
och kan därför ha svårt för att finnas för sina ungdomar. Respondenter i det större 
samhället hade uppfattningen att ungdomar generellt har för lite regler och tydlighet 
hemifrån: 
 

”Vår upplevelse är ju ofta att man har för lite regler, eller för lite 
tydlighet åtminstone. Exempelvis är det inte okej att tonåringen själv 
bestämmer hur länge den ska vara borta och när den ska vara borta, när 
den ska komma hem och så vidare. Utan det är faktiskt okej för en 
förälder att säga att du ska komma hem den och den tidpunkten” 

          (Socialsekreterare på familjeteamet)  
 

Generellt handlar det om regler o rutiner o tydlighet i tillvaron. Sen 
kanske föräldrarna inte ser det på det sättet när dom kommer hit, dom 
kanske kommer hit o så säger dom att kalle är så ilsk o skriker så dant. 
Men dom  vet inte varför han skriker. Oftast brukar vi plocka dom på det 
här med hur ser det ut med rutiner? När går Kalle o lägger sig? ja 
tycker mycket att det faller hop med den biten att man behöver skapa 
större tydlighet. 

  (Socialsekreterare på familjeteamet) 
 

”En del är ju verkligen det o verkligen måna om sina barn o bryr sig o, 
medan andra inte är alls särskilt engagerade. O vi har ju föräldrar 
också som kanske har väldigt mycket egna problem. Kanske är 
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missbrukare eller före detta missbrukare o då kanske dom har svårt att 
finnas till för sina barn. Men det varierar jätte mycket. Det finns alla 
möjliga olika personer som kommer hit” 

  (Socialsekreterare på ungdomsteamet) 
 
Fritidsgården i det större samhället jobbar också mycket med att stödja föräldrarna i 
gränssättningen med sina ungdomar och för att föräldrar ska känna trygghet och veta 
vad deras ungdomar har för sig: 
 

”Vi har bra kontakt med föräldrarna, de ringer hit och det är inget 
hemligt för ungdomarna att vi kontaktar föräldrarna. Vi har drogfritt 
och vi säger till ungdomarna att det är ingen mening att ni dricker om ni 
kommer hit – vi ringer hem” 

  (Fritidsledare) 
 
Liksom föräldrautbildningen som också jobbar för att stödja föräldrar men då mer i 
förebyggande syfte innan det går så långt att man kanske behöver ta hjälp av sociala 
stödinsatser. Dit kommer föräldrar som behöver hjälp med att sätta upp realistiska 
mål för sig själva och sina barn. Föräldrar får tips och råd om att uppmuntra, ge 
positiv uppmärksamhet, berömma, belöna, vara tydlig, förbereda övergångar, planera 
i förväg, bevara sitt lugn, ge konsekvenser, upptäcka manipulation etc, men inte att 
förglömma att föräldrarna också ger sig själva och varandra beröm och uppmuntran 
när man har varit duktig med att leva upp till detta: 
 

”En grundläggande regel är det vi vill att våra tonåringar skall göra 
mer av uppmärksammar vi, berömmer vi, belönar vi och det vi inte vill 
att vår tonåring skall göra bortser vi ifrån och ger konsekvenser för, och 
glöm inte att berömma er själva när ni har lyckats med något.” 

  (Socialsekreterare på föräldrautbildningen) 
 
Många föräldrar som kommer till familjeteamet brukar få en ”aha upplevelse”. 
Socialsekreteraren menar att hon i sin yrkesroll påtalar att föräldrar kan vara, och att 
det är bra för föräldrarna att vara, lite tydligare mot sina ungdomar. Ju mindre regler 
ungdomarna har desto otydligare blir också deras verklighet, menar hon. Många av 
föräldrarna som kommer till familjeteamet kanske upplever att ungdomarna fått ett 
övertag och att de har tappat makten: 
 

”Utav dom som söker oss så finns det klart uttalat att dom kan uppleva 
så eller vi kanske kan se, jag vet inte om dom själva upplever det men vi 
kan göra den definitionen att vi ser att föräldrarna har tappat makten. 
Det är mycket det vi brukar prata om att återta makten i 
familjestrukturen” 

  (Socialsekreterare på familjeteamet) 
 



35� 

 

Socialsekreteraren som går in och hjälper till att styra upp familjestrukturen för 
familjen menar att ungdomarna kan bli ganska så utagerande i sådana lägen. När 
socialsekreteraren kommer in och gör livet lite tydligare för ungdomarna i och med 
att föräldrarna får hjälp med att begränsa med regler som inte behöver vara märkliga 
eller hårda men att det görs en tydlighet i alla fall, så blir ungdomarna ofta mer 
harmoniska i det: 
 

”Ett genomgående tema i alla typer av föräldrautbildningar är 
gränssättning fast det vi kanske brukar trycka mycket på som är oerhört 
väsentligt att ha, att man har tydliga regler… det är det här med positiv 
uppmärksamhet, för det är väl någonting som vi kan se att många 
föräldrar ramlar ofta in i negativa beteendemönster med sina ungdomar 
o det blir mycket tjat o man blir osams. Basen i att kunna upprätthålla 
regler o rutiner det är att ha en god anknytning o en positiv ton emellan 
vuxna o barn, det är något vi brukar prata mycket om, uppmuntran” 

  (Socialsekreterare på familjeteamet) 
 
Det positiva samspelet mellan föräldrar och barn var det socialsekreterarna på 
föräldrautbildningen jobbade mycket kring med föräldrarna och de pratade om de 
fyra så kallade kardinalfel som inte är helt ovanligt att föräldrar gör med sina 
ungdomar:  
 

Att föräldrar tjatar: visst kan det ge resultat, men är det effektivt? 
  

Att föräldrar tar beslut då de är upprörda: vi (föräldrar) hittar lösningar 
när vi är upprörda och kanske ger ogenomtänkta kommentarer och straff.  

 
Att föräldrar föreläser för barnen om vad de vet och vad de har insikt i: vi 
(föräldrar) lär oss av våra egna misstag, och tyvärr måste våra barn också 
göra misstag i livet trots att det gör ont att se dem göra det.  

  
Att föräldrar grälar: och vi (föräldrar) dras allt för ofta in i meningslösa 
gräl med våra tonåringar.  

 
Föräldrarna instämde på dessa punkter men vad som inte var helt enkelt var att lösa 
dem. Man var medveten om att det är på det här sättet men inte vad ska göra för att 
motverka det:  
 

”Om vi kan ha en öppen kommunikation med våra barn kan det vara 
avgörande för hur barnen klarar av strul i tonåren. En god 
kommunikation hjälper barnen genom tonåren. Detta då de genom god 
kommunikation förstår att min mamma eller pappa finns för mig. Det är 
tråkigt att fördärva en relation på grund av kardinalfelen”  
(Socialsekreterare via e-post, föräldrautbildningen)  
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”Om man ska kunna få ett barn att göra som man vill då måste du ha en 
positiv kontakt för att barnet ska vilja göra det här, för annars blir det 
bara bestraffning. O blir det för diktatoriskt då får du ju en uppstudsig 
unge på köpet istället. Så det är vårt huvudbudskap uppmuntran o 
rutiner” 

  (Socialsekreterare på familjeteamet)  

10.4 Hur skiljer sig gränssättningsproblematiken mellan pojkar och 
flickor?  
 
För föräldrar som på ett eller annat sätt hade tappat kontrollen av sitt föräldraskap 
gjorde det ingen skillnad om det var en dotter eller en son. Enligt familje- och 
ungdomsteamet gör föräldrar ingen skillnad här på sina söner eller döttrar och det 
handlar inte längre om att uppfostra sina barn efter könsspecifika mönster och regler: 
 

”Gränsmässigt, har jag lite svårt att uttrycka mig, eh många utav dom 
som vi kommer i kontakt med där det strular ordentligt där har man ju 
tappat greppet totalt, egentligen. Så där handlar det inte längre om 
gränser för det finns ju inga. O då är det nog ganska så likvärdigt 
mellan pojkar o flickor o den kategorin. För där har dom vuxna tappat 
greppet. Vad som händer innan har jag lite svårt att uttala mig om” 

  (Socialsekreterare på familjeteamet) 
 

”Spontant kan jag inte se att det är någon skillnad på pojkar och flickor 
här” 

  (Socialsekreterare på ungdomsteamet)  
 
Ytterligare en aspekt i gränssättningsproblematiken mellan pojkar och flickor kan 
vara om båda föräldrarna finns med i familjen eller om det enbart finns en förälder, 
vilket också kan inverka på hur tydlig man orkar vara som förälder. Vanligast är det 
med en frånvarande far enligt familjeteamet: 
 

”väldigt många av dom som vi träffar dom är ensamstående. Inte alls 
ovanligt att det inte fungerar så bra med pappans närvaro. Det kan 
handla om att man är oense o inte kan sätta barnen i centrum utan 
utövar ett vuxenkrig mellan barnen. Sen finns ju mammor som verkligen 
är ensamma”  

  (Socialsekreterare på familjeteamet) 
 
Det kan också bero på att mammorna ”håller åt” och inte låter papporna träffa sina 
barn så mycket som de vill: 
 

”En rolig trend tycker jag är att pappor söker samarbetssamtal för att 



37� 

 

dom vill träffa sina barn mera. Papper efterfrågar mer att få kontakt 
med sina barn men mammorna håller åt. Men då pratar vi om mera 
välfungerande personer. Vi trycker mycket på individens eget ansvar. Vi 
kan presentera mycket bra verktyg o modeller men vi kan inte gå hem o 
göra det åt folk. Våran roll i det hela är att vakta över miniminivå när 
ett barn har det tillräckligt bra”  

  (Socialsekreterare på familjeteamet) 
    
När vi under observationerna på fritidsgården i det större samhället försökte se om 
det fanns några könsspecifika mönster hur ungdomarna interagerade med varandra 
såg vi att killar och tjejer umgicks obehindrat med varandra. Det verkade inte som om 
ungdomarna var särskilt blyga inför det andra könet och det fanns inga särskilda 
aktiviteter för tjejerna eller killarna utan de gjorde samma saker och det grupperade 
sig både med sitt eget och det andra könet. På en av gårdarna hade man däremot olika 
grupper någon kväll i veckan för tjejer, där man hittade på olika saker såsom 
matlagning, titta på film, eller att prata utifrån olika teman etcetera. 
  
10.5 Kan kriminalitet och droger hos ungdomar ha en koppling med en 
otydlig föräldraroll? 
 
Fritidsgården i det större samhället vänder sig till ungdomar från två grundskolor och 
ett gymnasium i kommunen där man har behov av extra stöd för ungdomar i 
riskzonen. På ena gaveln av huset finns ungdomsteamets(hälsans) lokaler och gården 
har ett mycket nära samarbete med de socialassistenter som arbetar där. 
Socialassistenterna jobbar också på fritidsgården vid lite större aktiviteter eller vid 
lov. Gården har även ett nära samarbete med polisen och väktare som gör 
rutinkontroller då och då hos dem, samarbete med humanistiska nämnden som 
ansvarar för skolorna, samt samarbete med socialförvaltningen och föräldrar: 
 
”Ungdomar i riskzonen kan erbjudas särskilt stöd och stärkta skyddsnät i form av ett 
samverkanskontrakt som berörda ungdomars vårdnadshavare skriver under. Detta 
gör att Fritidsverksamheten, Ungdomshälsan, Socialtjänst, Skolan och Polis på ett 
bättre sätt kan samarbeta och utbyta nödvändig information. Den första kontakten 
med föräldrarna har ofta tagits genom att socialtjänsten har med sig 
föräldern/föräldrarna till oss och vi berättar om våran fritidsverksamhet och vad vi 
kan erbjuda. Vi har sedan regelbunden kontakt med föräldrarna och fungerar som ett 
utökat skyddsnät vad gäller ungdomens fritid. Detta är inget vi går ut med officiellt i 
och med att vi inte vill att någon ska känna sig utpekad”. 
(Fritidsledare via e-post) 
 
Vad som skiljer fritidsgården i det större samhället från de två andra gårdarna är att 
de har en del ungdomar på ”kontrakt” vilket innebär att ungdomar kommer på 
uppdrag från t.ex. socialförvaltningen på grund av att de har hamnat ”fel” antingen i 
skolan, med kompisar, kriminalitet, ”droger” eller i familjen. Fritidsledarna blir 
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kontaktpersoner till dessa ungdomar och jobbar som stödpersoner för dem och har 
även kontakt och samarbete med föräldrarna. Fritidsledarna försöker minimera 
kontakten med myndigheter för ungdomarna på kontrakt och de kan även om det 
behövs köra hem ungdomarna till föräldrarna från gården. Fritidsgården jobbar 
mycket med social träning och har kontakt med skolan och kuratorn om det behövs 
och kan också ordna samtalskontakter eller kontakter med andra instanser eller 
föreningar i kommunen. Andra som kommer är ”vanliga” ungdomar men som av 
andra anledningar kanske drivit runt ute på ”stan”:  
 

”Det är olika karaktär på ungdomarna ”Alla har inte så rik fritid”, en 
del boxas, en del är hemvärnsungdom, några har fritidsgården 
introducerat på pingis. Vi har fångat upp många ungdomar som drivit 
runt, snattat i affärer och dylikt. Verksamheten startade pga. 
brottslighet, fylla bland ungdomar och som sprang vind för våg. När vi 
startade var det här ett stort problem och det är inte en tillfällighet att vi 
riktar oss till 12-16 åringar som var ett stort problem och vissa 
ungdomar hade brottsligt förflutet ”Nu är bråket koncentrerat till ett 
ställe”. Förut var det utspritt på många ställen. Självklart händer det ju 
lite grejer här och var ändå” 

  (Fritidsledare) 
 
När det gäller ungdomsbrottsligheten menar t.ex. familjeteamet att det för föräldrarna 
är jättepinsamt att deras barn begår brott. Är ungdomen ”kriminell” kan det spegla av 
sig på föräldrarna och det blir som en bekräftelse på att föräldraskapet är misslyckat 
men som familjeteamet tycker hör till normaliteten i ungdomars utveckling: 
 

”Om barnen inte gör som dom ska göra så faller det också tillbaka på 
föräldrarna  att jag är inte en bra förälder, o det påverkar ju 
självkänslan. Att döma sig själv till att inte va en bra förälder. Sen kan ju 
jag ändå se att det handlar ju oftast inte om att man är en dålig förälder 
det är ju inte det som är grejen utan bekymmer kan alla få o särskilt ju 
äldre barnen blir. Eh, tonåringar framförallt, exempelvis vid snatteri 
tycker föräldrarna det är jättepinsamt när barnen har snattat och vi kan 
se att det är mer regel än undantag att man gör det någon gång under 
tonåren. Det är inte alls pinsamt tycker vi utan det tillhör normaliteten” 

  (Socialsekreterare på familjeteamet)  
 

”Det förekommer ju kriminalitet och så men det är inte så många som 
erkänner det för oss. Men vi vet ju om vissa som har ställt till det här och 
där. Det förekommer väskryckningar och misshandel, inbrott. Det är 
mycket som aldrig kommer fram också” 
(Socialsekreterare på ungdomsteamet) 
 
”Det förekommer viss kriminalitet men då handlar det mera om familjer 
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där barnen kanske redan är placerade, att det finns med som en del i 
problematiken. Dom som vi kommer i kontakt med här kan jag inte se att 
det är nåt, nej det är inget vi har kännedom om” 
(Socialsekreterare på familjeteamet)  
 
”Vi har inte sett brott ske men vi har ju sett efterverkningarna som 
krossade rutor och busskurer. Vi har ingen uppfattning. Vi vet ju om, men 
inte sett något själva” 
(Nattvandrande förälder) 
 

Många brott som begås kommer som sagt aldrig fram men om någon ungdom från 
det större samhället begått ett brott, blivit tagen och sen kallad till förhör brukar 
ungdomsteamet följa med. Om ungdomen dessutom blir dömd för brott erbjuds 
familjen stöd. Fritidsgården i det större samhället jobbar mycket med ungdomar som 
har någon typ av samhällsåtgärd eller bara har sönder något på fritidsgården:  
 

”Vi talar då om för ungdomen att nu har det här hänt och nästa gång 
händer det här. Vi gör upp med föräldern om något går sönder, då får 
ungdomen jobba av. Fritidsgården har kontinuerlig kontakt med 
föräldrar på telefon, kontakt med myndighetskontoret och EVK 
(elevvårdskonferens) när det gäller dem som är på kontrakt. 
Föräldrarna har godkänt kontakten att de pratar med myndigheter. 
Ibland kommer familjeteamet hit med någon orolig förälder och då visar 
vi vilket stöd vi kan vara” 

(Fritidsledare) 
 

Socialsekreteraren på familjeteamet tror att det är mer accepterat att föräldrar faktiskt 
ber om hjälp idag. Hon upplever delvis att det kan det bero på att det är en annan 
struktur i samhället och att det har blivit mer vanligt att man söker hjälp på grund av 
påverkan från alla tv kanaler som t.ex Dr. Phil och Föräldrakuten. Sedan tror hon att 
det också har att göra med vilken struktur man har i sin egen organisation. 
Familjeteamet är en del av socialtjänsten men sitter i ett bostadsområde och har inte 
typiska kontorslokaler. Många som kommer dit brukar säga ”ja jag har varit hos dom 
där på soss” och då menar de dem som sitter på myndighetskontoret, men vi är 
tydligen inte soss i deras ögon, säger socialsekreteraren. Hon säger vidare att ett 
motstånd att söka hjälp är att många har den uppfattningen att hos ”soss” får man 
pengar och så tar de barnen också. Socialsekreteraren menar att de har jobbat ganska 
mycket förebyggande på familjeteamet och de är inte något socialkontor i den 
bemärkelsen eftersom de inte arbetar med utredning. Av den anledningen tror hon att 
det har gjort att det är lättare för människor att söka sig dit och att det bygger på 
närhetsprincipen. Det har blivit mer avdramatiserat att söka hjälp, tror 
socialsekreteraren. Via tv rutan får man dessutom veta att man inte är ensam om att 
ha problem och därför vågar man söka hjälp. 
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Samhället erbjuder inte bara hjälp som finns att söka utan bedriver på olika sätt även 
uppsökande verksamhet, framförallt riktat mot ungdomar. Alla fritidsgårdar vi kom i 
kontakt med hade till exempel ett nära samarbete med polisen och fältassistenter 
vilket fritidsledarna tyckte gav en positiv effekt på ungdomarna:  
 

”Det är bra att polisen och fältassistenter kommer hit ibland, det är 
viktigt att avdramatisera mötet med dem”  

  (Fritidsledare) 
 
Fritidsledaren vi talar med i det mindre samhället uttrycker sig på liknande sätt: 
 

”Polisen brukar komma hit och fika ibland, detta tror jag har en positiv 
effekt på ungdomarna, det gör att mötet med polisen blir mer 
avdramatiserat”. 
(Fritidsledare) 
 

Till fritidsgården i det mindre samhället kommer i princip inga ungdomar påverkade. 
Ledarna säger att ungdomarna dricker ungefär en gång per månad och då kommer de 
inte till gården, de vet att det inte är någon idé eftersom de inte får komma in då, 
dessutom ringer fritidsledarna föräldrarna direkt. Fritidsledare säger att alla 
ungdomar tycker det är kul att komma dit, det är en bra stämning på gården och 
ungdomarna känner varandra bra och ledarna och ungdomarna har också en bra 
kontakt. Tio procent av ungdomarna vet hur man ska få tag på narkotika men det är 
betydligt fler som vet hur man ska få tag på alkohol, säger en ledare. 
 
Ett par gånger per termin anordnas disco för ungdomarna på fritidsgården i det 
mindre samhället, även detta brukar gå lugnt till, ledaren berättar att max tre personer 
burkar komma dit fulla, vilket är ganska lite. På gården finns en alkoholblåsare att 
använda om detta skulle behövas och vad gäller alkohol berättar ledaren att det går i 
vågor. För tio år sedan var det förskräckligt mycket drickande men idag är tendensen 
bättre, säger fritidsledarna. Det är årskurs nio som påverkar hur sjuorna kommer att 
bete sig. Tidigare var det ”gäng” som kom till gården och de ”vanliga” ungdomarna 
vågade inte komma dit.  
 
Nattvandrarna i det större samhället upplevde också att det har blivit lugnare och 
bättre med alkoholen bland ungdomarna: 
 

”Idag är det mindre alkohol, det är väldigt lugnt, jag tycker det har 
minskat just för tillfället. Från januari i år är det lugnare och om det 
beror på att det inte har varit något bra väder eller om polisen tagit ett 
par langare kan jag inte säga. Jag har inte sett, men ibland undrat – jag 
är inte så duktig på att läsa av vad det beror på.  
Det är svårt att planera nu för tiden. Förr var det ju Lucia och den 
traditionella första fyllan men det är ju inte så längre”  
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  (Nattvandrande förälder) 
 
Det förekommer även andra tyngre droger bland ungdomarna och som bl.a. 
ungdomsteamet stöter på: 
 

”Framförallt då alkohol, hasch, sniffa olika saker. Men sen så finns det 
ju dom tyngre drogerna också som förekommer men inte riktigt lika 
mycket kanske”. 

  (Socialsekreterare på ungdomsteamet) 
 
På fritidsgården i den medelstora staden säger man att de inte har något rökförbud 
utanför, det är så många som röker, då är det som att köra bort dem från gården. Om 
ungdomarna dricker ber ledarna dem gå iväg men de tar självklart hand om 
ungdomarna om det behövs. Om de kommer in och är berusade tar fritidsledarna 
kontakt med föräldrarna ”men man får ju se vad det är för situation också” menar en 
ledare. Fritidsledarna nattvandrar ibland också och då får de inte hälla ut sprit för 
ungdomarna: 
 

”Då är det viktigt att lugnt snacka med dem och självklart rycker man in 
om man ser  att det är fara.” 

  (Fritidsledare) 
 
Nattvandrarna uppfyller en annan viktig funktion genom att minst en gång i veckan, 
året om, vara ute och vandra på kvällar och nätter för att ”störa” festglada 
ungdomarna med sin blotta närvaro. De går aldrig emellan ett bråk eller uppvisar 
någon attityd mot ungdomarna utan verkar bara lugnande med sina starkt lysande 
gula jackor som det också står Nattvandrare på: 
 

”De gula jackorna symboliserar nattvandrarna, går man privat skulle 
ingen lägga  märke till dig. Jackorna blir en annan roll. Nattvandraren 
ska visa medmänsklighet, förmåga att känna empati. Ha förmågan att 
kunna prata med ungdomarna och vara en bra vuxen – en bra 
vuxenförebild helt enkelt. Det inger en viss trygghet för dem” 

  (Nattvandrande förälder) 
 

11. Resultatdiskussion 
 
I detta kapitel följer en analys och diskussion kring det insamlade datamaterialet från 
våra intervjuer och observationer. Analysen sker med hjälp av de teoretiska 
utgångspunkterna vi tidigare redogjort för, och vi kommer också att knyta analysen 
till den statistik och tidigare forskning som presenterats. För en enklare läsning och 
bättre struktur har vi delat in analysen i samma underrubriker som i 
dataredovisningskapitlet och här kopplas analysen samman med egna reflektioner.  
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11.1 Hur yttrar sig samspelet i det individualiserade samhället idag i          
ungdomars och föräldrars beteende? 
 
Kommunikationen i samspelet mellan barn/ungdomar och föräldrar var någonting 
ledarna tryckte mycket på i föräldrautbildningen. Klimatet upplevdes idag som hårt 
och krävande av bland annat socialsekreterarna och där vissa föräldrar inte verkar 
räcka till för sina ungdomar när det gällde att finnas för dem och skydda dem.  
 
Föräldrarna behövde ha skyddsfaktorer för sina barn och fick själva diskutera fram 
dessa på föräldrautbildningen, vad som var viktigt för att skapa dem. Föräldrarna 
ansåg att genom att visa ansvar, ställa frågor, visa intresse, ha ett öppet hem, ha andra 
föräldrakontakter och att gå ut själva till sina ungdomar, var de bästa åtgärderna för 
att skydda sitt barn/ungdom. Varningssignaler som föräldrarna uppmanades av 
ledarna att lägga märke till om något inte verkade stå rätt till var vilken 
umgängeskrets ungdomarna sökte sig till, om de började missköta hemma- och 
skoltider och beteendeförändringar. Samspelet mellan föräldrar och ungdomar idag 
verkade också vara lidande på grund av att många föräldrar har en otydlighet i sin 
föräldraroll genom att de inte vet var de ska sätta gränser och då kan det handla om 
gränser både för sig själva och för ungdomarna. Föräldrar idag lägger också över 
alldeles för stort ansvar på sina ungdomar för att de helt enkelt inte verkar veta vad de 
får och inte får göra utan att riskera bli anmälda för barnmisshandel. Föräldrar har 
kanske inte förmågan att bemöta en starkt upprorisk tonåring som ställer höga krav 
på frihet och väljer då kanske att hellre ”fly sitt uppfostraransvar än illa fäkta” En 
annan viktig aspekt på att föräldrar har svårare idag att klara sin föräldraroll är 
stressen i samhället. Föräldrar har höga krav som till exempel att arbeta och försörja 
sig själva, uppfostra och ta hand om sina barn, hänga med vad som händer i samhället 
och i resten av världen, träna på gym och försöka hålla sig unga, snygga och friska, 
hinna ta hand om och förverkliga sig själv och en mängd andra saker som ska hinnas 
med samtidigt som föräldrar ska se till att deras barn och ungdomar har det bra.  
 
Vad gällde kontakten med föräldrarna från fritidsgårdarna och ungdomsteamets sida 
hade man lite olika uppfattningar om detta och olika sätt att lösa det på. Två av 
fritidsgårdarna tyckte det var jätteviktigt att ha en bra kontakt med föräldrarna. På det 
sättet kunde man ta hjälp av varandra menade de. På den tredje gården var kontakten 
med föräldrarna så gott som obefintlig då de menade att man ville skapa ett 
förtroende med ungdomar genom att de skulle kunna lita på att det de sade till 
fritidsledaren inte fördes vidare till föräldrarna. På ungdomsteamet kopplade de 
däremot alltid in föräldrarna när ungdomen gått hos dem ett par gånger och om de var 
under 18 år. Willis70 menar att auktoritet måste vinnas hos individer och kan inte 
tvingas fram, någonting som gäller i alla sammanhang där gränser och regler har 
betydelse, vilket kan gälla på fritidsgårdar, med föräldrar eller med andra vuxna som 
ungdomar har kontakt med. Vi menar att det finns fördelar med båda sätten att arbeta, 
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det viktiga enligt oss är att skapa en tilltro med ungdomarna och att de känner att de 
betyder någonting.  
 
Till stycket ovan vill vi koppla Antonovskys KASAM71 genom hanterbarhet som 
Antonovsky definierar som den grad till vilken man upplever att det står resurser till 
ens förfogande, vilket vi tycker kan kopplas till att ungdomarna har behov av att 
vuxna lyssnar till dem och kan bygga upp ett förtroende med dem i en tillvaro som de 
kan hantera. Genom meningsfullhet som innebär vikten av att vara delaktig, vilket vi 
här menar är viktigt att ungdomar känner att de är delaktiga i det som händer i deras 
liv och att vuxna inte bestämmer över deras ”huvuden”, och till sist gränsbegreppet 
som innebär att man inte behöver känna att allting i livet är högst begripligt, 
hanterbart och meningsfullt. Här menar vi att ungdomar behöver få känna att de kan 
lämna över ansvaret på sina ”problem” till vuxna trygga förebilder och lita på att de 
vuxna hjälper dem att göra världen begriplig. Hur fritidsgårdarna eller de övriga 
instanserna än valde att göra var det för att man ansåg sitt eget sätt att jobba eller 
agera vara det bästa för ungdomarna, antingen genom att man hade tät kontakt med 
föräldrarna eller knappast någon kontakt alls. Det handlade om att vinna förtroende, 
och på sätt och vis att ”locka” till sig ungdomarna, främst till fritidsgårdarna, och 
helst få dem att trivas och hela tiden komma tillbaka.  
 
Vad gäller identitet skapade ungdomar förr sin identitet främst genom föräldrar, 
samhället och religionen. Har gänget och kompisarna tagit över dessa institutioner 
idag, eller är det media som är den nya identitetsskaparen? Willis72menar i sin studie 
att för gänget är gruppen viktig, att känna att man har en tillhörighet, på detta sätt 
socialiseras ungdomar idag in i samhället genom gängets och kompisars värderingar 
anser vi. Bauman73 menar att det idag skapas andra sociala problem genom att vi 
lever i ett individualiserat samhälle med värderingar som mer och mer luckras upp. 
Identitetsskapandet är idag relativt fritt och det är viktigt att ha en identitet, men hur 
lätt är det att veta på vilket sätt man ska vara när det finns så många sätt att välja på? 
Bauman74 menar ju att identiteten måste skapas och livsstil väljas om och om igen, 
att det nu handlar om att upptäcka och skapa sig själv. Vi anser att identiteten kan 
antingen bli destruktiv eller kreativ, eftersom människor många gånger söker sig dit 
där de blir bekräftade och uppmärksammade. Både medvetet och omedvetet blir vi 
påverkade från många håll men i slutändan är det ändå upp till oss själva och vårt 
eget ansvar att välja och skapa vår egen identitet. Det som vi tror är svårt för 
ungdomar är att hitta sin egen stil och därför följer många ett ideal som de oftast 
härmar från varandra. Vi upplevde att ungdomarna på fritidsgårdarna och när vi 
nattvandrade liknade varandra både i sitt uppträdande och i sin klädstil. Idag verkar 
många ungdomar ha svårt att hitta en egen identitet, de vet kanske inte vad de vill 
göra med sina liv eller vad de har för intressen. Ungdomar tar intryck av och formas 

 
71 Antonovsky, 1991 
72 Willis, 1981 
73 Bauman, 2001 
74 Ibid 
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delvis av sina föräldrar och andra förebilder. Eftersom många vuxna förebilder både 
byter yrke, partners och utbildar sig kanske det inte är konstigt att vissa ungdomarna 
inte vet vad de vill. Det finns dessutom ett dussin med saker man kan syssla med och 
helst ska man hinna med så mycket som möjligt i livet. Detta kan skapa en viss 
ambivalens i människors liv. Bauman75 menar att om mängden möjligheter är fler än 
viljans förmåga yttrar sig detta i rastlöshet och oro. Idag verkar vi dessutom vara mer 
fria än för 50 år sedan men vi uppsatsförfattare anser att upplevelsen av detta också 
kan skapa en orolighet genom att vi idag har så många val att oron kan bestå i att till 
exempel inte veta vad man ska välja för livsstil eller yrke. 
 
Språket spelade en stor roll i samspelet mellan ungdomarna. På två av fritidsgårdarna 
hade ungdomarna ett ganska grovt språk och användande av könsord. Svordomar och 
kränkande ord som ”bög”, ”hora” och ”slyna” verkade vara vardagsmat. Både 
tjejerna och killarna uppvisade också mycket attityd mot varandra. På gården i det 
större samhället upplevde vi att när ungdomarna var grova i munnen mot varandra 
skrattade de åt vad de själva sa och skrattade också åt varandra och med varandra. 
Berglund76 menar att relationer och relationsskapande är själva nyckeln till känslan 
att vara någon och vi upplevde vid observationerna på speciellt en av de tre gårdarna 
att det pågick ett ständigt mätande och speglande av varandra bland ungdomarna. De 
satt ibland på varandra, trasslade in sig i varandra och hängde på varandra. Vi kan 
inte direkt säga om det var killarna eller tjejerna som var ”kramigast” bara att de ofta 
var väldigt tätt inpå varandra. Bauman77 beskriver att sexualitet, erotik och kärlek står 
i förbindelse med varandra men kan skiljas åt. Kanske man tolka detta som att 
samspelet mellan ungdomarna har tagit sin väg in i ett sexuellt uttryck vilket speciellt 
språket och kroppsspråket speglar och där gränser till viss del kan ha försvunnit. Här 
fungerade dock fritidsledarna som naturliga bromsklossar och jobbade för att 
upprätthålla ett gott uppträdande ungdomarna emellan.  
 
Problemet med att bara genomföra ett fåtal observationer var dock att vi inte kunde 
sätta oss in på djupet i relationerna mellan ungdomarna på fritidsgårdarna. Vad vi 
ändå kunde se och höra var att de ungdomar som kom till fritidsgårdarna verkade 
känna varandra väl och stämningen var god. De olika gångerna vi observerade kunde 
vi också se nya ”kompiskonstellationer” och ungdomar verkade vara ”bästisar” med 
många. Kanske byter man kompisar oftare idag, och det Bauman78 kallar för 
Campingmentaliteten speglar förmodligen av sig i hela samhället och även på 
ungdomar. Bauman79 menar att det är svårt för människan att göra några 
förutsägelser om framtiden och samhället tenderar att bli en alltmer osäker plats. Att 
leva i ett flytande samhälle kännetecknas av ett liv i ständig rörelse och osäkerhet. 
Detta är någonting som också påverkar våra relationer till medmänniskor, vilket kan 
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leda till att relationerna mellan ungdomar inte längre blir lika djupa. På fritidsgården i 
den medelstora staden arbetade fritidsledarna på flera olika ställen, vilket de inte såg 
som något positivt. Campingmentaliteten/individualiseringen yttrade sig också på 
ledarna, de ”flög” fram och tillbaka mellan fritidsgårdarna och det i sin tur påverkade 
arbetet med ungdomarna. En konsekvens av det var att fritidsledarna var tvungna att 
vara selektiva i sitt arbete vilket innebar att de var tvungna att välja ut det som var 
viktigast i deras arbete, då de inte kunde lära känna alla ungdomar men samtidigt var 
tvungna att finnas till för alla.  
 
I Willis80 studie var gruppen viktig för ”gänget”. Idag tror vi inte att dessa grupper 
finns på samma sätt. Visst finns det grupperingar men det kanske är lättare att byta 
grupp idag. Om det inte längre passar individen går man helt enkelt över till en annan 
kompisgrupp. Kanske är ”problemungdomar” idag, liksom pojkarna i Willis studie 
med om en omedveten socialisering in i samhället, men idag handlar det om att 
ungdomarna tar efter varandras värderingar istället för de ”vuxnas”. 
 
Ytterligare en effekt av ökad individualisering tror vi vara att samhället idag blir mer 
och mer sekulariserat. Värdegrunder som tidigare var viktiga försvinner och 
människor generellt kan drabbas av brist på både självförtroende och en hälsosam 
psykisk status.  

11.2 Kan föräldrars psykiska hälsa/ohälsa relateras till ungdomars 
beteende? 
 
Vad gäller gränssättning hade många av de föräldrar som kom till familjeteamet svårt 
att sätta gränser för sig själva vilket i förlängningen drabbade ungdomarna. Detta 
berodde i vissa fall på psykisk eller fysisk ohälsa i familjen vilket kunde leda till dålig 
självkänsla hos föräldrar och ungdomar. Risken som kan uppstå om föräldrar som 
lider av psykisk ohälsa inte får eller söker hjälp är att deras barn och ungdomar kan 
bli utsatta för psykisk vanskötsel, som exempelvis kan innebära att föräldrar uppvisar 
oförmåga eller ovilja att ge positiv uppmärksamhet till sin ungdom. Psykisk ohälsa 
tror vi i förlängningen är ett direkt symptom på att föräldrar avviker från sin 
föräldraroll samt ökad stökighet och vilsenhet bland ungdomar i samhället. 
Familjeteamet jobbar mycket med enskilt stöd för att försöka stärka föräldrarna att 
sätta egna gränser för sig själva för att sedan klara av att sätta gränser för sina 
ungdomar. Föräldrautbildningen i sin tur pratade mycket om att föräldrar ska skapa 
tydliga mål för sig och ungdomarna för att det ska finnas en möjlighet att leva upp till 
dem och på det viset skapa bra självkänsla hos både föräldrar och ungdomar. 
Bauman81 diskuterar om att alla människor behöver ett förutsebart mål för sitt liv, 
vilket idag är svårt för många människor då gränser och regler verkar lysa med sin 
frånvaro, anser vi. Det behöver inte vara att man vill leva för dagen men i det 
samhälle vi lever i idag är det svårt att göra långsiktiga planeringar, då det inte finns 
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några fasta strukturer, enligt Bauman.  
 
Bauman82 menar också att vi lever i ett terapeutiskt samhälle där människor tar stöd 
och hjälp av varandra, mäter sig mot varandra och måttstocken blir mot dem som har 
det värre. Här håller vi dock inte med Bauman då vi och många av våra vänner 
istället mäter oss med dem som har det bättre. Att fler människor söker hjälp idag och 
att den hjälpen kan bestå i att vi söker andlighet, läkarhjälp, samhällsstöd eller andra 
medmänniskors gemenskap enligt Antonovsky83, vilket inte nödvändigtvis behöver 
ha att göra med att fler mår sämre idag, anser vi. Det kan också handla om att det 
blivit mer accepterat att söka hjälp. Även nationellt och internationellt finns tv-
program som t.ex. Dr. Phil, Oprah show eller Föräldraakuten som kan ha bidragit till 
att människor idag är mer angelägna att söka hjälp för sina problem. Genom att titta 
på sådana program uppmärksammar människor andras problem och man vet att man 
inte är den enda som har det svårt, vilket kan göra att det blir lättare att söka hjälp. 
Det har helt enkelt blivit modernt att ta hjälp av en terapeut. 
 
Lundberg84 tar upp samband mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa. Psykisk 
stress och psykosocial stress kan definieras som ett växelspel mellan omgivningens 
krav och individens möjlighet att tillgodose dessa krav, enligt Lundberg. Detta tolkar 
vi också som att många av de föräldrar som lider av psykisk ohälsa är direkt relaterad 
till att de inte orkar sätta gränser och regler för sina ungdomar. Det behöver dock inte 
enbart beror på psykisk ohälsa, anser vi utan det kan helt enkelt vara så att om en 
förälder är ensam med ansvaret för barnet/barnen kan det bli svårt för vem som helst 
att alltid göra ”rätt” i alla lägen. Lundberg85 menar också att kraven från samhället 
ökar hela tiden och allt fler människor ”bränns ut” samt att mycket tyder på att 
människors relationer till varandra har stor betydelse för hälsan. Detta tolkar vi att det 
därför kan vara extra svårt för ensamstående föräldrar att klara av sin föräldraroll med 
en god portion tålamod och god psykisk status i behåll. Finns det inte ett extra stöd 
från den andra föräldern kan det bli ännu tuffare att klara av en upprorisk tonåring. 
 
Även Aaron Antonovsky86 har forskat i den mänskliga tillvaron som är full av 
påfrestningar – motgångar, krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. 
Han frågar sig vad det är som gör att en del av oss klarar av svåra påfrestningar med 
hälsan i behåll – och till och med kanske växer och vidareutvecklas av det? Hans svar 
är att motståndskraften beror på vår KASAM – känsla av sammanhang, dvs. den 
utsträckning i vilken vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. 
Detta tolkar vi som att föräldrar och ungdomar som söker hjälp för sina problem och 
blir lyssnade till av professionella människor som förstår sig på att hantera deras 
problem gör att många idag söker stöd och att det inte längre är tabubelagt. Det är ok 

 
82 Bauman, 2001 
83 Antonovsky, 1991 
84 Lundberg & Wentz, 2004 
85 Ibid 
86 Antonovsky, 1991 



47� 

 

                                                

att ha problem och det finns hjälp att få. Detta anser vi kan ha att göra med att många 
människor istället hamnar vid den positiva polen i dimensionen hälsa - ohälsa, pga. 
att man söker hjälp och får hjälp, men att man dessutom träffar andra i liknande 
situationer som t.ex. på en föräldrautbildning. Vi upplever att både för ungdomar och 
föräldrar handlade det om att de gick dit de blev sedda och bekräftade, ungdomarna 
till fritidsgårdarna och ungdomsteamet och föräldrarna till föräldrautbildningen och 
familjeteamet. När det gäller att skapa en stark känsla av gemenskap mellan föräldrar 
och barn så menar bland annat socialsekreterarna på föräldrautbildningen att 
självkänslan är jätteviktig i familjen. Målen i en familj skall vara tydliga och 
realistiska för att öka möjligheten att lyckas nå dem. ”Att sätta mål långt bort är dömt 
att misslyckas” säger socialsekreteraren. Vi tolkar det så att samarbetet i en familj är 
A och O för att alla ska må bra, men framförallt ungdomarna, så att de inte söker sig 
bort från familjen och eventuellt till ett destruktivt beteende. 

11.3 Hur ser föräldrars gränssättning ut för sina ungdomar i dagens 
samhälle? 
 
I samtliga intervjuer var, som vi i dataredovisningen redogjorde för, gränssättning ett 
centralt ord. Socialsekreterarna på teamen och nattvandrarna var överens om att det är 
viktigt för ungdomarna att ha gränser hemifrån, liksom föräldrautbildningen och 
fritidsgården i det större samhället. Många av de föräldrar som kom till 
socialsekreterarna hade problemet att de hade svårt att sätta gränser för sina 
ungdomar. Familjeteamet uttryckte att de ansåg att föräldrarna egentligen hade goda 
möjligheter att sätta dem men att många vuxna idag är osäkra på vad de egentligen 
har för möjligheter. Här ser vi också att stressen i samhället spelar in när det gäller för 
föräldrar att sätta gränser och regler för sina ungdomar. Vissa föräldrar har helt enkelt 
inte tid och ork att ta hand om sina barn när de blir tonåringar och mer krävande på 
grund av att föräldrar ska hinna med den mängd krav som samhället ställer och som 
föräldrar också ställer på sig själva. Då överlåter föräldrar kanske vuxenansvaret på 
sina tonåringar och samhället.  
 
Ungdomsteamet berättade att de märkte att många av de ungdomar som kom till dem 
inte hade så mycket regler och tydlighet hemifrån vilket kan bero på att föräldrarna 
hade mycket egna problem och helt enkelt inte orkade finnas för sina ungdomar så 
mycket som de behövde. Bauman87 menar att vår tid utmärker sig genom att rasera 
ramar och upplösa mönster – alla ramar och alla mönster, på måfå och utan 
föregående varning. När vi talade med socialsekreterare om ungdomar och psykiskt 
frånvarande föräldrar var gränssättning och tydlighet ett återkommande tema. 
Föräldrarna verkade ha svårt att sätta dem och ungdomar har alltid behövt gränser 
men det kanske är ett tydligare behov idag. En hårt reglerad tillvaro kan kännas 
förnedrande men den kan också vara en trygghet, enligt Bauman. Det flytande 
samhället vi på många sätt lever i idag präglas av lösa tyglar vilket förmodligen också 
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speglar av sig i hur man uppfostrar barn och ungdomar. Känner föräldrarna en 
osäkerhet inför både arbetsliv och relationer kan det vara svårt att skapa en trygg 
känsla hos barn och ungdomar menar familjeteamet. Antonovsky88 uttrycker liknande 
tankar som Bauman då han menar att bördan på ungdomen blir stor då reglerna är 
otydliga och valen helt fria. Vi tror liksom våra respondenter att ungdomar mår bra av 
och behöver regler och gränser, vi tror dock inte det är bra om tillvaron bli alltför hårt 
reglerad heller.  
 
Vad är det då som gör att vissa föräldrar har svårt att sätta gränser för sina barn och 
ungdomar? Då samhället enligt Bauman89 tenderar att bli alltmer flytande och det 
inte längre finns några fasta strukturer tror vi att man som förälder också kan ha svårt 
att sätta gränser för sina ungdomar. Det kan helt enkelt handla om att man inte vet 
vilka gränser man ska sätta. Ungdomarnas kompisar kan vara de som får sätta 
riktmärket för vilka regler föräldrar ska ha för sina barn. I det samhälle vi lever i idag 
finns det inget som är absolut rätt och absolut fel utan samhället präglas av en 
flytande modernitet. Att en del föräldrar inte vet hur de ska uppfostra sina ungdomar 
kan ha att göra med att det finns så många val, det finns så många sätt man kan vara 
på. Samtidigt som föräldrar ska vara en förebild ska de också vara en god vän med 
sitt barn. Då samhället ställer ganska höga krav på föräldrar idag och vissa kanske 
kan, men vet helt enkelt inte, hur man ska leva upp till dessa krav.  
 
Vad gäller ideal och förebilder finns det idag så många att människor kanske inte vet 
vilken de ska ”välja”, det är omöjligt att följa alla. Bauman90 talar om att det inte är 
det överväldigande trycket från ideal som plågar oss utan frånvaron på ideal: bristen 
på entydiga recept för ett anständigt liv på fasta och stadiga orienteringsgrunder, på 
ett förutsebart mål för livsbanan. Vi tolkar Bauman som att han menar att det finns så 
många olika sätt man idag kan leva på att man inte vet vilket levnadssätt man ska 
välja. Att vi inte har ett recept på hur vi på ett stabilt och tryggt sätt ska leva våra liv 
skapar en otrygghet. Å ena sidan vill vi känna oss fria med allt vad det nu innebär och 
å andra sidan vill vi känna oss trygga och ha ett förutsebart mål för hur vi ska leva 
våra liv. Kanske har samhället blivit en otryggare plats idag på grund av uppluckrade 
värderingar, men livet i sig kan enligt vår mening vara otryggt på grund av ökad 
arbetslöshet, utanförskap och ohälsa. 
 
Som Willis91 menar är det viktigt att känna att vi har kontroll över våra liv och 
”gänget” i hans studie visar att de kan påverka både sin egen och andras tillvaro 
genom att exempelvis skolka och bryta mot andra regler som finns på skolan. 
Ungdomsteamet hade erfarenheten att det var många ungdomar som inte hade så 
mycket regler vilket de märkte genom att om ungdomarna bröt mot dem så blev inte 
sanktionerna så stora från föräldrarna vilket ungdomarna visste. Ungdomarna kunde 
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säga att ”Jag gör som jag vill i alla fall” enligt socialsekreteraren. Detta kan vi 
koppla till vad vi ovan diskuterat om att känna kontroll. Kanske gör ungdomarna på 
det sättet för att känna att de har kontroll över sin egen tillvaro. Till ungdomsteamet 
kom även många ungdomar som inte ville gå till skolan och när teamet frågade om 
vad mamma och pappa sa om de inte går till skolan kunde de svara ”Nej det skiter 
jag i dom kan inte göra något åt det” berättade socialsekreteraren. Vad gör föräldrar, 
skolan och samhället åt en sådan situation? På fritidsgården i det större samhället 
hade de hand om många av dessa ungdomar som inte klarade av eller ville gå i 
skolan. Är det dit vi är på väg, mot andra institutioner som tar över skolans och 
föräldraskapets roll? Vad man inte får glömma bort är att det inte bara är föräldrar 
som påverkar ungdomar, utan också vänner, skola, fritid med mera. Om ungdomar 
har en otrygg och ostabil situation hemma och/eller i skolan kanske de ändå klarar av 
detta om de har stabila vuxna människor omkring sig som bland annat en fritidsgård 
kan erbjuda. Vuxna som ser och bekräftar ungdomarna på ett positivt sätt men 
samtidigt kan lära ut vikten av att ha rutiner, gränser och tydliga regler är oumbärliga 
bidrag i ungdomars liv.   
 
I det individualiserade samhälle vi lever i idag handlar det mycket om att klara sig på 
egen hand och man får ta sanktionerna för de egna handlingarna. Individualiseringen 
speglar också av sig i familjen och även begreppet familj blir alltmer flytande. Att en 
del ungdomar inte har så mycket gränser hemifrån kan ha ett samband med det som 
ovan diskuterats. Då det finns så många ideal och andra förebilder vet föräldrar 
kanske inte hur de ska förhålla sig till regler och gränser och istället låter ungdomen 
sätta dem själva. 

11.4 Hur skiljer sig gränssättningsproblematiken mellan pojkar och 
flickor? 
 
Vad gäller pojkar och flickor berättade socialsekreteraren på familjeteamet att hos 
familjer som de kommer i kontakt med, där det är stora problem handlar det inte 
längre om att upprätthålla gränser. I det här stadiet ser hon heller ingen skillnad på 
hur föräldrar förhåller sig mellan söner och döttrar. Att det i det här läget inte längre 
har någon betydelse om man är kille eller tjej skulle man kunna koppla till våra 
observationer. Vi upplevde att tjejerna på en av gårdarna (som vänder sig till 
ungdomar i riskzonen) var minst lika tuffa och framåt som de tuffaste killarna på 
fritidsgårdarna, det var istället mer vanligt att en del killar var mjukare medan många 
av tjejerna var ”stökiga”. På fritidsgården i det större samhället var det en jämn 
könsfördelning. Där upplevde vi att många av flickorna uppvisade ganska mycket 
”tuffhet” och tog minst lika stor plats som killarna. Detta kan vi också se ur ett 
genusperspektiv att flickor tar mer och mer plats i samhället och inte längre står 
tillbaka på grund av sitt ”svagare” kön. Hirdman92 skriver om att göra kön betyder att 
man håller isär könen, man gör en skillnad trots att skillnader inte finns . Killarna 
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tyckte vi generellt var tuffare på de andra två gårdarna än vad tjejerna var. De 
gårdarna hade istället problem med att få dit tjejer vilket vi tror kan ha berott på att 
det var övervägande killar och därför svårare för tjejerna att ta plats. Till de andra två 
gårdarna där man inte hade några ungdomar på kontrakt kom ”vanliga” ungdomar. 
Att det var svårt att locka tjejer till dessa gårdar kanske har något att göra med 
kvinnlighet och manlighet och vad som förväntas och oss som kvinna respektive 
man. Vi får en grundläggande identitet som kvinna eller man där vissa inneboende 
förväntningar på oss finns. En kvinna ska exempelvis inte ta för stor plats vilket 
kanske gör att de struntar i att gå till fritidsgårdarna. Enligt genusforskare finns det 
dock inget som är manligt och kvinnligt från början, utan detta är något som vi 
människor själva har skapat. Vi följer dessa könsmönster genom att uppträda så som 
vi förväntas uppträda i vår roll som man eller i vår roll som kvinna.93  
 
Då vi frågade om fysiskt frånvarande föräldrar svarade socialsekreteraren att hon 
aldrig hade varit med om någon mamma som varit frånvarande utan att det här oftast 
handlar om att fadern är frånvarande. Ytligt sett kan det hända att man inte ser någon 
skillnad på föräldraskapet men att det nästan alltid är fadern som är frånvarande tror 
vi har olika betydelse för söner och döttrar. Då en grundläggande identitet utvecklas 
beroende på viket kön vi har borde det ha olika betydelse för flickor och pojkar att 
växa upp med en kvinnlig respektive manlig förebild. Man får inte glömma bort att 
familjen inte är den enda platsen vi växer upp på, även på dagis och i skolan finns 
förebilder. De flesta som arbetar inom dessa institutioner är enligt vår förförståelse i 
och för sig kvinnor. Det vi vill komma fram till är ändå att en pojke som växer upp 
med enbart en mamma kan få manliga förebilder från andra ställen än i familjen vilka 
kan hjälpa till med det manliga identitetsskapandet och därmed reproducera 
genusordningen och tvärtom. 

11.5 Kan kriminalitet och droger hos ungdomar ha en koppling med en 
otydlig föräldraroll? 
 
Vad gäller kriminalitet och droger uttrycker två fritidsledare samma sak, nämligen att 
det är mindre kriminalitet och droger idag än för 10 år sedan.  
 
Som tidigare i uppsatsen nämnts finns inga genetiska arv vad gäller kriminalitet. Att 
föräldrar inte visar förmågan att klara av att uppfostra sina ungdomar tror vi är ett 
tecken på att ungdomar kan komma att bli kriminella (eller få en annan problematik). 
Vi anser också att kriminalitet och droger hör ihop med en otydlig föräldraroll (med 
otydlig föräldraroll menar vi föräldrar som inte sätter tydliga regler och gränser för 
sina ungdomar) genom att ungdomar söker sig bort från föräldrar som inte kan sätta 
dessa gränser och regler och ofta hamnar i destruktiva val av livsstilar.94 Under de tio 
senaste åren har, statistiskt sett, inte kriminalitet ökat bland ungdomar, men vi tror 
ändå att det i förlängningen har ett samband med en otydlig föräldraroll. Tittar man 
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istället på de senaste 50 åren har kriminaliteten ökat kraftigt hos ungdomar. 
Individualiseringen i kombination med en otydlig föräldraroll kan ha ett samband 
med kriminalitet och ökad vilsenhet bland ungdomar. Att det i media talas en del om 
ökad ungdomsbrottslighet och ett grövre missbruk bland ungdomar stämmer inte 
överens med det datamaterial vi samlade in, som dock inte går att generalisera. På 
fritidsgården i det större samhället hade t.ex. de samlat upp de stökiga tonåringarna 
som förr var ute och bråkade och vandaliserade vilket har haft en direkt effekt på 
minskad brottslighet och missbruk, enligt fritidsledarna. Detta anser vi är ett kvitto på 
att ungdomar behöver ordnad och strukturerad vardag och fritid med trygga vuxna 
människor omkring sig som bekräftar och uppmärksammar dem på ett positivt sätt.  
 
Det är positivt att höra att brottsligheten stagnerat eller till och med minskat i de 
kommuner vi undersökt samt att alkoholanvändningen bland ungdomarna också 
minskat. Vi anser dock, för att fritidsledarna säger att det är så, behöver det i 
realiteten inte vara så, det kan istället handla om att ungdomarna dricker alkohol de 
dagar de inte är på fritidsgårdarna. Det är ändå ett positivt tecken och många 
ungdomar enligt fritidsledarna verkar tycka om att gå till gårdarna. Sättet man blir 
bemött på ger respons i form av självbilder som bygger upp självkänslan och 
egenvärdet. Berglund95 menar att välja bort dåliga livsstilar sker i sammanhang där 
man upplever ett eller flera goda skäl som mer attraktiva att välja. Fritidsgårdar som 
vänder sig till ungdomar, som annars kanske bara driver runt och begår brott eller 
dricker alkohol, och erbjuder dem en meningsfull fritid där det finns vuxna som 
bemöter dem med en positiv uppmärksamhet, fyller en mycket viktig funktion för att 
hålla bråket borta från ”gatan”. På fritidsgården i det större samhället har man fått 
bort mycket av den kriminalitet och drog- och alkoholanvändande som tidigare delvis 
kan ses som en effekt av att ungdomar lämnades vind för våg av sina föräldrar, enligt 
fritidsledarna. Det kan dock inte ses som en självklar effekt i det korta perspektivet 
att fritidsgårdarna ensamma ska hålla borta kriminalitet, droger och alkohol utan alla i 
samhället måste göra gemensam sak, inklusive föräldrar, enligt vår uppfattning. 
Fritidsledaren i det mindre samhället uttrycker att ungdomarna tycker det är roligt att 
gå dit, vilket vi också märkte under observationen. Här kan vi då också tänka oss att 
ungdomarna väljer bort kriminalitet och kanske till och med alkohol för att istället gå 
till fritidsgården.  
 
På fritidsgården i det större samhället har de en lite annan inriktning dit många 
ungdomar kommer som på ett eller annat sätt har någon stödåtgärd från kommunen 
och får fritidsledarna som kontaktpersoner. Dit kommer också ungdomar som inte har 
så ”rik fritid” och är lite ”stökiga”. Vi tolkar enligt Antonovskys96 KASAM – känslan 
av sammanhang att ungdomarna söker sig dit de blir bekräftade och på 
fritidsgårdarna blir de bekräftade av både fritidsledarna och varandra genom att de 
finner en hanterbarhet, en meningsfullhet men också gränser för sin tillvaro, som vi 
tidigare tagit upp. Antonovsky urskiljer här tre kulturella huvudvägar som ungdomar 
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kan gå: det komplexa och öppna samhälle som erbjuder en mängd olika legitima 
realistiska val - här menar vi att framförallt fritidsgårdar, nattvandrare, familje- och 
ungdomsteam kan ge ungdomar trygga vuxna förebilder som kan överta en del av 
föräldraansvaret då föräldrar brister, den integrerade, homogena och förhållandevis 
isolerade kulturen eller subkulturen - här kommer kompisar och gäng in i bilden som 
de viktigaste personerna i ungdomars liv och där de uppfostrar varandra, och den 
förödande och förvirrande sociokulturella miljö där det är omöjligt att få något grepp 
om tillvaron - här kopplar vi det till föräldrar som brister i sitt föräldraskap genom att 
de inte ger ungdomarna tydliga gränser och regler, brister i sin auktoritet och 
föräldrar som själva är gränslösa, vilket kan skapa kaos i ungdomarnas tillvaro. 
 
Vi diskuterar även ungdomsbrottsligheten utifrån Antonovskys97 KASAM. 
Ungdomar kan välja tonårsgäng, kriminalitet och droger om det är det som gör att de 
får gemenskap och blir sedda eller så kan de välja att gå till t.ex. fritidsgårdar eller 
ungdomsteam där de blir positivt bemötta och bekräftade. Det är viktigt för oss 
människor att det finns resurser för att kunna hantera olika situationer, att känna att 
man är delaktig i det man engagerar sig i att vara engagerad i områden man anser 
vara viktiga, menar Antonovsky. Det viktiga är alltså att man blir sedd och känner 
engagemang i det man gör, sedan kan detta vara såväl en kriminell organisation som 
en fredlig. I tonåren menar vi också att man är extra känslig och sårbar, därför är det 
viktigt att just se och finnas till för ungdomar. En annan positiv effekt på ungdomarna 
är att polisen visar sig ute bland dem och att de ibland kommer och hälsar på i 
skolorna och på fritidsgårdarna. Detta tror vi, liksom fritidsledarna kan avdramatisera 
mötet med myndighetspersoner och skapa närhet istället för avstånd till samhället. 
Ungdomsteamet är också ute mycket i skolorna och åker runt och informerar om bl.a. 
socialtjänstens arbetsområde, vilken hjälp de kan erbjuda, föräldraansvar och den 
tuffa tonårstiden.  
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12. Metoddiskussion 
 
Vår breda datainsamling medför att vi fått avstå från att gå på djupet i den 
utsträckning som idealt sett skulle ha varit önskvärt. Vi har fått avstå från att ta med 
all datainsamling från våra intervjuer och observationer på grund av att det skulle ha 
blivit ett alldeles för stort arbete att hantera.  
 
Tillvägagångssättet med att intervjua endast två socialsekreterare, en på 
familjeteamet och en på ungdomsteamet för att skapa en bild av ett samhällsklimat i 
hela Sverige kan vara bristfällig, dock var inte syftet att få en bild av ett 
samhällsklimat i hela landet. Det vi kunde ha gjort mer var att intervjua 
socialsekreterare även i de två andra kommunerna i Östergötland där vi genomförde 
observationer, men valde att avstå på grund av att vår studie då skulle bli svårare att 
hantera och genomföra samt att vi upplevde tidsbrist. Samhällsklimatet vi undersökte 
kunde därför endast ges en bild av hur det var i just den specifika kommunen som vi 
mer noggrant relaterade till. Att vi också enbart valde att intervjua två 
socialsekreterare var för att de båda teamen/instanserna som vi intresserade oss för 
hade ett nära samarbete med varandra (som vi fick veta vid första kontakten med 
kommunen). När vi så fick information genom intervju från den ena instansen fylldes 
det i och bekräftades av den andra utan att vi ställde ledande frågor eller lade in egna 
värderingar just då. Det som var extra värdefullt för vår studie var att vi genom 
intervjuerna och egna deltagande observationer på fritidsgårdarna kunde skapa oss 
ytterligare förståelse av hur ungdomar uppträder och beter sig mot varandra. Vi 
kunde sedan göra en jämförelse mellan fritidsgårdarna vilken gav en extra substans 
till vårt arbete.  
 
De två intervjuerna med socialsekreterarna spelades in på band och transkriberades 
därefter. De fyra andra intervjuerna hade vi tyvärr inte möjlighet att spela in, vilket 
kan vara en brist i studien. För att göra det bästa av situationen skrevs dessa ned och 
sedan fick respondenterna via, vad vi kallar ”läxor”, läsa igenom det vi skrivit och 
korrigera genom att ta bort, ändra eller komplettera i texten det vi missat eller 
missförstått. Att vi intervjuade både fritidsledare, nattvandrare och två 
socialsekreterare anser vi gör studien mer trovärdig.  
 
Det vi dock kunde ha gjort ytterligare var att intervjua ungdomarna men det skulle ha 
krävts alldeles för mycket arbete och tid med att skaffa tillåtelse från föräldrarna, 
utarbeta ett relevant syfte varför vi behövde intervjua ungdomar samt att vi tyckte att 
vi skulle få svårigheter att försvara de etiska kraven. Att dessutom hinna skapa ett så 
stort förtroende med ungdomar att de skulle vilja ”öppna” sig och besvara personliga 
frågor ansåg vi att vår tid inte räckte till. Vi tyckte att vi hade tillräckligt med material 
genom observationerna på fritidsgårdarna. Vi valde därför angreppssättet att endast 
dolt observera ungdomar för att undvika ”observation på observatören” eller ”going 
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native”98och skapandet av en hämmande atmosfär för ungdomarna av att vara 
observerade, och att vi därigenom kunde gå miste om ett ”naturligt” beteende hos 
dem. Samma sak gällde observationerna genom nattvandringen eftersom det skulle 
vara en total omöjlighet att tala om för alla ungdomar att de var observerade för en 
sociologisk studie eller att komma i kontakt med deras föräldrar i det sammanhanget.  
 
När vi var ute på Valborgsmässoafton var det dock en hel del andra föräldrar ute, 
förutom de professionella nattvandrarna i sina gula jackor, och vi kan inte säga, 
förutom det nattvandrarna informerat oss om, ifall föräldrar var ute och gick andra 
vanliga helger. Att vi kallar nattvandrarna för professionella föräldrar beror på att de 
är med i organisationen Nattvandrare i Sverige - Riksnätverket99 vilket innebär att de 
inte går ut och kollar sina egna barn och ungdomar, utan de ska finnas till för alla 
andra som ett socialt stöd, trygghet och som vuxna förebilder. Dessutom är de flesta 
frivilliga nattvandrarna enligt vår förförståelse föräldrar. Flest vuxna som ändå var 
ute och observerade denna kväll/natt var bland annat nattvandrarna, socialsekreterare 
och polis. Vi är ganska så övertygade om att de flesta ungdomar vet att de mer eller 
mindre är observerade av nattvandrande föräldrar (eventuellt deras egna), 
socialsekreterare och/eller polis när det rör sig om lite större helger och evenemang.  
 
Att vi just valde att nattvandra Valborgsmässoafton berodde på att nattvandrarna just 
denna helg hade särskilt stort pådrag och att det helgerna innan hade varit lugnt på 
”nattvandringsfronten”. Vi fick helt enkelt ta det som erbjöds oss om vi ville vandra 
tillsammans med dem. Annars fick vi gå ut själva och då hade vi missat hela poängen 
med nattvandringen. Detta kan ha påverkat resultatet då vi redan från början visste att 
det skulle vara många ”fulla” och ”stökiga” ungdomar ute på ”stan”, men vi valde 
därför att inte ta med något nämnvärt från de observationerna utan gick nästan 
uteslutande på intervjumaterialet från nattvandrarna.  
 
Tillvägagångssättet med att delta i en föräldrautbildning och därigenom få veta hur 
föräldrar tänker kring sin föräldraroll kan också vara bristfälligt. Det var endast ett 
15-tal föräldrar representerade (förutom observatören) i utbildningen och det kan inte 
generaliseras till resten av kommunens eller Sveriges föräldrar. Vi var heller inte 
intresserade av att generalisera utan var intresserade av den specifika situation kring 
hur föräldrar relaterar till sin föräldraroll som vi undersökte. Vår tanke var att genom 
observationer få en inblick i vad och hur det i dagens samhälle är aktuellt för 
föräldrar att tänka på och praktisera kring fostran av sina barn och ungdomar. 
Svårigheterna var att observationerna var av dold karaktär för föräldrarna och att vi 
därför inte kunde använda material vad föräldrarna personligen sade eller gjorde, utan 
endast använda det i ett objektivt sammanhang. Det vi därför enbart använde oss av 
var socialsekreterarnas föräldrautbildningsprogram enligt COPE -modellen från 
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken100 och socialsekreterarnas kommentarer, 

 
98 Patton, 2001:314, 318. Bryman, 2001:288 
99 URL 11 
100 Utbildningshäfte från Universitetssjukhuset MAS, En del av region Skåne, 2007 
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vilket vi medvetet endast använde oss av med tanke på de etiska reglerna. Vi kunde 
från början ha talat om för föräldrarna att vi gjorde en studie kring föräldrar och 
ungdomar, men vi valde att genomföra observationerna med en blandning av dolt och 
öppet deltagande eftersom ledarna på föräldrautbildningen visste om, att och vad, vi 
observerade men inte föräldrarna. Även här valde vi detta angreppssätt för att 
undvika ”observation på observatören” eller ”going native”101 och skapandet av en 
hämmande atmosfär för föräldrarna av att vara observerade, och att vi därigenom 
kunde gå miste om en naturlig och trevlig stämning.  
 
Vi var inte helt initialt okunniga om vårt forskningsområde ”föräldrar som avviker 
från sin föräldraroll” då det under en längre tid pågått både lokala och nationella 
debatter i samhället om detta aktuella ämne. Frågan om förförståelse blev därmed inte 
en fråga om att antingen veta eller inte veta, utan en gradfråga, dvs. vilken grad av 
förståelse som var önskvärd.102 Eftersom vi genomförde studien med bekvämlighets- 
och strategiskt urval vilket innebar att vi aktivt uppsökte de platser eller personer vi 
hade för avsikt att undersöka eller intervjua blev vårt urval socialsekreterare, 
fritidsledare, nattvandrare, fritidsgårdar, de ungdomar som för närvarande fanns ute 
på ”stan” eller på fritidsgårdarna, föräldrarna på föräldrautbildningen samt 
socialsekreterarna som ledde föräldrautbildningen.103  
 
Vi tycker att vi har hög validitet i studien – de öppna frågor vi ställde till våra 
intervjupersoner gav svar på det vi velat undersöka och vi tycker att vi på ett relativt 
bra sätt lyckades överföra vår delvis teoretiska förståelse som speglar det vi var ute 
efter att undersöka.104  Vi upplever också att vi har en hög intern validitet i studien då 
vi som forskare anser att det finns en god överensstämmelse mellan det vi observerat 
och de teoretiska idéer som vi utvecklat. Den Interna reliabiliteten är också hög 
eftersom vi som forskare gemensamt kommit överens hur vi ska tolka det vi sett och 
hört. Utifrån våra premisser borde undersökningen vara möjlig att genomföra igen 
men vi kan inte säga att det skulle bli samma resultat pga av att det inte är sannolikt 
att urvalet blir detsamma,105 åtminstone inte på observationerna. Vår egen betydelse 
för förståelsen av materialet kan vara att den ena av oss är yngre och har lättare att 
relatera till ”dagens ungdom” och den andra är äldre och själv förälder till en vuxen 
son, två tonåringar och ett yngre barn.  
 
Faktorer som kan ha påverkat resultatet var bland annat att den av oss 
uppsatsförfattare som deltog i föräldrautbildningen själv är förälder och kan ha haft 
en förförståelse, samt även att hon inte presenterade sitt verkliga syfte. Detta kan 
skapa problem genom att observatören identifierar sig med de andra och häri ligger 
också en risk att forskaren tappar sin roll och uppgift och överidentifierar sig med de 

 
101 Patton,2001:314, 318. Bryman, 2001:288 
102 Bengt Starrin mfl, 1991 
103 Bryman, 2001:114 f, 289 f 
104 Ibid:43 ff 
105 Ibid:257 
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människor som ska studeras och sugs in i deras bild av världen.106  Samma fenomen 
kunde också uppstå vid de andra observationerna men detta upplevde vi inte som ett 
problem som blev aktuellt. Vi hade tillräcklig distans till det vi undersökte och även 
om vi uppträdde mänskligt så tog det aldrig överhand på ett personligt plan som 
gjorde att vi tappade fokus på vårt verkliga syfte. Alla deltagare på 
föräldrautbildningen fick presentera sig och för att undkomma etiska problem 
presenterade sig observatören enbart med att vara där i förebyggande syfte med sitt 
yngsta barn för att undvika tidigare ”misstag” som med de äldre barnen, vilket i och 
för sig var sanning. Detta gjorde att hon både kunde agera som förälder men även 
som dold observatör.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106 Bryman, 2001:288 
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13. Konklusion 
 
Syftet med denna studie var att belysa relationen mellan föräldrar och ungdomar i 
dagens samhälle. Gränssättning, individualisering och psykisk hälsa/ohälsa har varit 
centrala begrepp i studien. Mycket i studien tyder på att individualiseringen yttrar sig 
i form av ytligare kontakter mellan ungdomar men också ytligare kontakter mellan 
föräldrar och ungdomar. Vi anser också att individualiseringen har en inverkan på 
relationer mellan föräldrar och ungdomar och kanske är kontakterna inte lika starka i 
familjer idag. Detta är något som vi tycker att i förlängningen talar för att det kan ha 
ett samband med kriminalitet och droger bland ungdomar. Vi anser också att föräldrar 
som mår psykiskt dåligt kan påverka sina ungdomars beteende och mående negativt.   
 
Resultatet för denna studie tyder också på att en del föräldrar har svårt att sätta 
gränser för sina ungdomar och en bakomliggande orsak till detta kan vara just 
individualiseringen eller att många idag verkar lida av psykisk ohälsa. Det är viktigt 
att klara sig själv i dagens samhälle och detta är någonting som vi anser även speglar 
av sig på familjen. En annan bakomliggande faktor kan vara att det i samhället finns 
så många val och det ställs också ganska höga krav från samhället på både föräldrar 
och ungdomar. De föräldrar som inte klarar av sin föräldraroll kanske lämnar över 
vuxenansvaret till sina ungdomar och låter dem själva sätta gränserna.  
 
Tittar man på hur gränssättningsproblematiken skiljer sig mellan killar och tjejer 
kunde varken respondenterna eller vi genom våra observationer se någon egentlig 
skillnad. Vi tror dock att det ändå finns skillnader och att det kanske inte är så 
jämställt i samhället idag mellan könen som det ger sken av att vara. Hur människor 
bemöter varandra anser vi vara en annan viktig aspekt i relationer och 
relationsskapande mellan människor i dagens samhälle.  
 

14. Förslag till vidare forskning 
 
Då vi inte funnit någon direkt tidigare forskning kring just detta ämne ur ett 
vuxenperspektiv vore det intressant att forska djupare i samma spår. Att göra 
djupintervjuer av ett antal föräldrar och deras tonårsungdomar kring liknande frågor 
är vårt förslag till vidare forskning för att på så vis få än mer ökad förståelse kring 
denna problematik genom både ett barn- och föräldraperspektiv.  
 
Även att undersöka kring ungdomars och föräldrars psykiska ohälsa och utreda 
orsaken till det mer grundligt vore intressant. Det som också vore intressant att forska 
i är hur ungdomar mår i skolan idag och vilken inverkan föräldrar, skolan och 
samhället kan ha och har på ungdomar som inte vill gå till skolan och vad samhället i 
så fall gör för dessa ungdomar. Vidare vore det intressant att forska i vad, om och 
hur, ett nationellt föräldrastöd ger resultat hos föräldrar att stötta dem i sin 
föräldraroll men även vad ett nationellt ungdomsstöd skulle ge för resultat.   
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Bilaga 1: Familjeteamet och ungdomsteamet 
 
Familje- och ungdomsteamet jobbar utifrån SoL som är en ramlag och som innebär: 
Socialtjänstlagen (2001:453) Genom den socialtjänstlag(SoL), som trädde i kraft den 
1 januari 1982, ersattes de tidigare vårdlagarna – barnavårdslagen, nykterhetslagen 
och socialhjälpslagen – med en lagstiftning som var gemensam för hela vårdområdet. 
Helhetssynen innebär bl.a. att en enskilds eller en grupps sociala situation och de 
problem han eller gruppen upplever skall ses i förhållande till hela den sociala miljön. 
Inte bara familjen och ”närmiljön” i övrigt utan också den enskildes förhållande i 
vidare mening hör hit. Det rör bl.a. frågor om möjlighet att få arbete, bostad och 
positiva fritidsförhållanden. Det gäller att kunna undvika utslagning, segregation och 
fattigdom i både materiellt och mer vidsträckt mening. Det blir en fråga om att kunna 
nå värden som brukar sammanfattas i begreppet livskvalitet. Socialarbetaren skall 
sträva efter att finna en samlad lösning på sociala svårigheter i den enskildes eller 
gruppens totala situation. 
 
Frivillighet och självbestämmande skall vara vägledande vid handläggningen av 
enskilda ärenden inom socialtjänsten.107  
 
Familjeenheten i det större samhället består bl.a. av ett familjeteam, som riktar sig till 
ungdomar i åldersgrupperna 0-19 år men även till föräldrar. En del som hör till 
samarbetet, är också ungdomshälsan (ungdomsteamet) vilka istället har mer fokus 
från 12-19 år. Eftersom det tillhör samma enhet har de ett samarbete i olika ärende. 
Med ärende menas när någon familj, barn eller person har blivit utredd av ett 
myndighetskontor och där utredningen mynnar ut i att socialtjänsten bestämmer sig 
för någon form av insats. Det är alltid en frivillig insats och då kan den insatsen bland 
annat vara att stödja föräldrarna i föräldrarollen. Sådana uppdrag kan familjeteamet få 
ta hand om. Deras verksamhet består även av vad de kallar för öppet intag, kontakten 
behöver då inte föranledas av en utredning utan föräldrar kan komma dit och själva 
önska hjälp. Familjeteamet har även olika former av föräldrautbildningar och en 
barngruppsverksamhet riktad till barn. Det kan vara krångel i familjen och där det 
kan innebära såväl missbruk som psykisk ohälsa och krångliga och svåra 
separationer. Teamet har ganska mycket samtalsstöd till barn, men jobbar även med 
samarbetssamtal, där de vänder sig till separerade föräldrar som av olika orsaker 
kanske inte kan komma överens i t.ex. vårdnadsboende. Socialtjänsten har som 
huvuduppdrag att ha samordningsansvar, vilket gör att familjeteamet samverkar med 
väldigt många, i olika grad. De har bl.a. kontakt och samarbete med skolkuratorer, 
BVC, psykiatrin och skolan. 
 
Ungdomshälsan (ungdomsteamet) i det större samhället som är en del av 

 
107  Nordström & Thunved, 2005:27 
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familjeteamet är ett samarbete med landstinget. Det innebär att teamet har 
barnmorska om ungdomar har frågor om sex och samlevnad och även läkare till 
undersökningar. Socialsekreterarna tar hand om ungdomarnas frågor om relationer, 
alkohol, droger, skolan och föräldrar. Ibland byter ungdoms- och familjeteamet 
klienter mellan varandra så ungdomsteamet tar föräldrar och familjeteamet 
ungdomar, de har ett tätt samarbete och tanken är att det ska vara den uppdelningen. 
De samarbetar också med BUP, skolan, en avdelning för vuxna missbrukare och 
ekonomin på myndighetskontoret. Myndighetskontoret om bistånd innebär att om de 
som utreder familjen upptäcker att ungdomen behöver stöd kan erbjuda eller bevilja 
internt stöd i familjen. Myndighetskontoret kan säga att ”det här behöver vi jobba 
med” och kan därför erbjuda enskilt samtal till ungdomen. Detta är på frivillig basis 
innan det eventuellt blir aktuellt med LVU (1990:52 Lag med särskilda bestämmelser 
av vård av unga och barn under 18 år. Föräldrarna har kvar den rättsliga vårdnaden 
om sina barn, men annan vårdnadshavare utses för barnet om det behövs. Föräldrar 
och barn ska få den vård och behandling som de behöver)108 eller LVM (1988:870) 
om vård av missbruk i vissa fall är en på likartat sätt uppbyggd lagstiftning, som 
reglerar förutsättningarna för att avvika från den grundläggande frivillighetsprincipen 
i SoL. Grundtanken är att det är den enskildes behov av vård som skall vara 
avgörande. Vård enligt LVM skall vara ett medel att bryta en destruktiv utveckling. 
Den skall syfta till att ge den enskilde motivation till fortsatt behandling och stöd i 
frivilliga former och en realistisk möjlighet att själv fortsätta att arbeta med sina 
problem109  
 
Ungdomen kan komma till ungdomsteamet för en påföljd, ett straff. Han eller hon 
kan vara dömd till känslokontrollträning och teamet använder sig då av ART 
(Aggression Replacement Training), då ungdomen kan ha behov av att öva på 
känslokontroll. Ibland kan han/hon ha samhällstjänst och då är det alltid en 
socialsekreterare från ungdomsteamet som är handläggare. De kan också vara 
medlare mellan målsägare och misstänkt och träffar dem båda tillsammans och 
försöker reda ut vad som har hänt i ett ärende. Ungdomsteamet kan erbjuda 
kriminalitetsprogrammet ”Ett nytt vägval” som är utvecklat av författaren Gunnar 
Bergström. Programmet riktar sig till de personer (ungdomar/vuxna) som har 
utvecklat, eller har tendenser till ”kriminella tankemönster”. Programmet erbjuds 
både i grupp och i enskild form samt att det kan med klar fördel erbjudas i 
kombination med föräldrasamverkan.110 Ungdomsteamet arbetar också med samtal 
med ungdomarna, deras föräldrar och ibland ihop. Familje- och ungdomsteamet 
konsulterar en kvinna från BUP en gång per vecka som kommer till familjteamet. 
Hon har konsultation (rådgivning) antingen med teamets personal kring rollen som 
behandlare, med en förälder, med en ungdom eller både ungdom och förälder, eller 
med personal och klient. Ibland sammankallar ungdomsteamet till nätverksmöte och 
då är eventuellt någon från skolan och någon förälder med eller så kan man ha 

 
108  Nordström & Thunved, 2005:239 ff 
109  Ibid: 323  
110  Informationsfolder om Ungdomshälsans program om ART och Ett nytt vägval. 
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kontakt med BUP som kommer och har ett möte kring ungdomen. De jobbar mycket 
förebyggande genom att en kvinnlig anställd ur ungdomsteamet som är specialiserad 
på förebyggande arbete och mest har kontakt med skolorna, åker runt och informerar 
om bl.a. socialtjänstens arbetsområde och vilken hjälp de kan erbjuda, föräldraansvar 
och den tuffa tonårstiden.111 Hon har även haft relationsdagar med ungdomarna på 
skolorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
111  Ta barn på allvar, informationsfolder från sfph – svenska föreningen för psykisk hälsa 
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Bilaga 2: Intervjuguide till Familjeteamet 
 
Vi inleder med att berätta lite om vårt forskningsområde samt drar de etiska reglerna. 
 
Verksamheten 

• Kan du berätta lite om verksamheten?  
• Vilka samarbetar ni med?  

Gränser  

• Vilken möjlighet har föräldrarna att sätta gränser?  
• Följdfrågor – har du någon uppfattning om ungdomarna är hårt/löst hållna av 
sina föräldrar?  
• Kan du se om det är skillnad på hur pojkar och flickor uppfostras av sina 
föräldrar?  
• Rent generellt, hur upplever du föräldrarna?  
• Följdfråga – är de närvarande/frånvarande, på vilket sätt. (Ställer de upp för 
sina ungdomar och engagerar sig i dem, Ex genom nattvandring, föräldracirkel 
etc.)    
• Kan du se om det skett någon förändring i hur närvarande/frånvarande 
föräldrar är från när du själv växte upp till idag?  

Kriminalitet/droger  

• Förekommer droger bland föräldrarna?  
• Förekommer kriminalitet bland föräldrarna?  
• Följdfråga – kan det i så fall kopplas samman med ungdomarnas/barnens 
beteende?  

Förväntningar/krav  

• Vad är det för slags föräldrar som kommer till er? (skiljer de sig mycket åt?) 
• Följdfråga – är de ”vanliga” eller ”avvikande” föräldrar? 
• Har ni några särskilda förväntningar på föräldrarna som kommer till er?  
• Ställer ni några krav på de föräldrar som kommer till er?  
• Hur arbetar ni med föräldrarna över sommaren?  

• Har du något mer att tillägga? Något som du känner är relevant som vi 
missat att fråga om.  
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Bilaga 3: Intervjuguide till Ungdomsteamet  

Vi inleder med att berätta lite om vårt forskningsområde samt drar de etiska 
reglerna. 

Verksamheten 
 
• Kan du berätta lite om verksamheten?  
• Vilka samarbetar ni med?  

 
Gränser 

• Har du någon uppfattning om ungdomarna har gränser hemifrån? 
• Följdfrågor – är de hårt/löst hållna?  
• Kan du se om det är skillnad på hur pojkar och flickor uppfostras av sina 
föräldrar?  
• Rent generellt, hur upplever du ungdomarnas föräldrar? 
• Följdfråga – är de närvarande/frånvarande, på vilket sätt. (Ställer de upp för 
sina ungdomar och engagerar sig i dem, Ex genom nattvandring, föräldracirkel 
etc.)    
• Kan du se om det skett någon förändring i hur närvarande/frånvarande 
föräldrar är från när du själv växte upp till idag?  

Kriminalitet/droger 
 

• Förekommer droger bland ungdomarna?  
• Förekommer kriminalitet bland ungdomarna? 
• Följdfråga – kan det i så fall kopplas samman med ungdomarnas beteende?  

Förväntningar/krav 

• Vad är det för slags ungdomar som kommer till er? (skiljer de sig mycket åt?) 
• Följdfråga – är det ”vanliga” eller ”avvikande” ungdomar? 
• Har ni några särskilda förväntningar på ungdomarna som kommer till er? 
• Har ni någon kontakt med ungdomarnas föräldrar? Om ja- Har ni några 
förväntningar på ungdomarnas föräldrar? 
• Hur jobbar ni med ungdomarna över sommaren? 

• Har du något mer att tillägga, något som du känner är relevant som vi missat 
att fråga om? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till Fritidsledare och Nattvandrarna: 
 

Vi inleder med att berätta lite om vårt forskningsområde samt drar de etiska 
reglerna. 

• Kan du beskriva verksamheten? 

• Vilka samarbetar ni med? 

• Vad för slags ungdomar kommer hit/Finns ute på ”stan”? 

• Är ni frikopplade från föräldrarna? 

• Kan du se att det skett någon förändring i ungdomarnas beteende under åren du 

arbetat här? 

• Hur arbetar ni över sommaren? 

• Om allt är lugnt med ungdomarna vilket samarbete har ni då med 

föräldrarna/ungdomarna? 

• Vilka förväntningar har Ni på föräldrarna?  

• Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga 5: Tal av Maria Larsson vid Socialtjänstforum, "Utanförskapet - 
välfärdssamhällets baksida" 
 
OBS! Det talade ordet gäller! 
Tack, först och främst, för möjligheten att komma hit. Jag behöver knappast säga att 
jag anser att FAS och Socialstyrelsen utför ett mycket värdefullt arbete. Ett gott 
samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting liksom med Centralförbundet för 
socialt arbete är en förutsättning för att fortsätta utveckla socialt arbete. 
Det kan bidra till en fungerande dialog mellan teori och praktik inom socialtjänsten. 
Därför är Socialtjänstforum fortsatt viktigt. I en tydligare koppling mellan forskning 
och praktisk verksamhet ligger en stor, delvis outnyttjad, potential. God forskning 
med hög samhällsrelevans är en förutsättning för det vi måste bli bättre på: en mer 
noggrann metodutveckling, öppna kvalitetsjämförelser med relevanta kriterier, som 
kan innebära att goda exempel sprids, och en skarpare utvärdering av socialtjänst- 
och välfärdspolitiken. Vi behöver, kort och gott, kunskap om vad som fungerar och 
vad som inte fungerar i praktiken. 
Frågan om utanförskap och dess konsekvenser är förstås något som bekymrar. De 
fattiga barnen har blivit fler. Enligt tillgänglig statistik är det i dagsläget 1,1 miljon 
människor som står utanför arbetsmarknaden. Sett till hur mycket resurser som totalt 
spenderas på till exempel välfärdsverksamheter, så åtgår en mycket liten andel av 
forskningsresurserna till just dessa områden. Stora förbättringar i kvalitet, resultat och 
kostnader kan uppnås med forskningens hjälp. 
 
Ökad ohälsa bland barn och ungdomar 
 
Vi ser ökad ohälsa bland barn och ungdomar. Barnombudsmannen rapporterade att 
försäljningen av antidepressiva läkemedel till 15 till 19-åringar har fördubblats 
mellan 1999 och 2003. Antalet tjejer som skär sig eller är självdestruktiva har ökat 
med 40 procent anger Bris. Köerna till barnpsykiatrin växer. Det är nödvändigt att 
bryta denna trend. 
Det finns starkt vetenskapligt belägg för att föräldrastöd förebygger psykisk och 
fysisk ohälsa bland barn. Relationerna till föräldrarna är det som betyder mest för ett 
barns hälsa. Ändå finns det ju inga perfekta familjer. De flesta familjer bråkar, 
smäller i dörrar och äter ibland fiskpinnar tre dagar i rad. Vi skriver i 
regeringsförklaringen att det är särskilt angeläget att ge förutsättningar för en god 
fysisk och psykisk hälsa för barn och unga. Vidare sägs att föräldrastöd skall erbjudas 
kontinuerligt under barnets hela uppväxt. Men samhällets stöd till föräldrar är enligt 
min mening bristfälligt. Det fungerar bra under graviditet och under barnets första år. 
Men sedan överges många föräldrar och förväntas klara livets svåraste uppgift på 
egen hand. Många nyflyttade, till ny ort eller till och med till nytt hemland. Många 
saknar nätverk till stöd och hjälp. 
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Föräldrarna är de viktigaste personerna i sina barns liv. Det gäller även tonåringar. 
Föräldrar som älskar sina barn och vill dem väl utgör en enorm skyddsfaktor. Det 
finns ett flertal studier som presenterats sedan början av 1990-talet som pekar på att 
det är möjligt att reducera den psykiska ohälsan hos barn genom insatser för 
föräldrarna. 
I Finland startade en studie i mitten av 1970-talet där föräldrar slumpvis fördelades i 
två grupper. Det handlar om ett stort undersökningsmaterial under lång tid. Den ena 
gruppen fick individuell rådgivning i hemmet en gång i månaden under barnets fem 
första år av en person med särskild utbildning i barn- och föräldrakunskap. Den andra 
gruppen hade enbart tillgång till reguljär verksamhet. Resultatet av studien visar att 
där föräldrar fick rådgivning halverades förekomsten av psykiska besvär. Effekter 
påvisades både för inåtvända problem, depression och ångest samt för utagerande 
problem. 
Vi har mer än 100 högkvalitativa studier visar att stöd till föräldrarna kan förebygga 
psykiska problem både under uppväxten och senare i vuxen ålder. Vi har i detta 
avseende ett helt annorlunda kunskapsläge jämfört med ett decennium tillbaka. 
Jag kommer att verka för att det ska finnas föräldrautbildning och föräldrastöd i varje 
kommun. Jag kommer att verka för att föräldrastöd ska ges kontinuerligt under 
barnets hela uppväxt. Även i skolåldern och inte minst i tonåren. I Leksand finns 
tonårsföräldrautbildning som varit mycket efterfrågad. Det nät av familjecentraler 
som finns är bra men alltför många föräldrar finns i kommuner utan den typ av 
förebyggande arbete som ni bedriver. Självklart sker också händelser och situationer 
som kräver ingripande med tvång. Den sociala barn- och ungdomsvården ses över 
just nu. Syftet är att stärka barns möjligheter i utsatta situationer. Regeringen anslår 
också 500 Mkr/år 2007 0ch 2008 och 250 Mkr 2009 till psykiatrin, med barn- och 
ungdomspsykiatrin som ett viktigt fokus för de pengarna. 

Öka kvaliteten i skolan 
Regeringen har för avsikt att genomföra flera insatser för att öka kvaliteten i skolan 
Vi vill säkra en trygg och lugn studiemiljö. Vi vill ha en bra utbildning som ser och 
tar tillvara individen. Det innebär också att den som har en praktisk begåvning ska 
kunna utveckla den genom att gå en lärlingsutbildning. 
Den generella välfärden är grunden för social trygghet och social delaktighet. Den är 
därför också grunden för att förebygga fattigdom och social utestängning. Men för att 
kunna nå social delaktighet även för de allra mest utsatta grupperna krävs även riktat 
stöd. Två målsättningar är därför särskilt viktiga i arbetet för att motverka fattigdom 
och social utslagning: 
- Främja arbete och utbildning för alla, 
- Motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. 
Tal Socialtjänstforum, Göteborg 24 april 2007 
Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister 
20080425http://www.regeringen.se/sb/d/8887/a/81577 
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