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Kommunikation mellan adolescenter och vuxna associeras ofta med 
frustration. Denna kvalitativa studie behandlar hur relationen och 
kommunikationen mellan adolescenter och vuxna upplevs utifrån 
adolescentens perspektiv. Åtta undersökningsdeltagare mellan 13 och 
15 år intervjuades om vad som ansågs frustrerande och stimulerande 
gällande denna relation. Vid konflikter upplevde adolescenter att 
vuxna saknade empati och respekt. Balans mellan autonomi och 
föräldrars omtanke visade sig vara viktigt för adolescenterna. I 
välfungerande relationer gynnas kommunikationen av ett varmt och 
stödjande förhållningssätt av föräldrarna. Detta ger stöd åt Baumrinds 
auktoritativa uppfostringsstil, som även kan appliceras på lärare. För 
god utveckling av adolescentens individualitet bör förälderns 
förhållningssätt gentemot adolescenten utgå ifrån hans/hennes 
individuella förutsättningar. 
 

 
I n l e d n i n g 

 
”Adults treat adolescents like children and expect them to act like adults. Adolescents 
want the freedoms and privileges of adulthood but not the demands and responsibilities 
that adulthood entails” (Eckstein, Rasmussen & Wittschen, 1999, sid. 42). Ämnet är 
knappast något nytt. Studier om konflikter mellan adolescenter och vuxna har gjorts 
sedan långt tillbaka i tiden, men trots det är ordet ”tonåring” associerat med frustration 
och stress. Det finns oändligt många böcker om hur vänligt och förstående man ska 
tillmötesgå mindre barn, medan böcker om tonåringar handlar snarare om hur man 
överlever en ungdomskris (Steinberg, 2001). En stämpel sitter på adolescenter som 
vittnar om hur arga och bråkiga de är, vilket leder till rädsla och oro hos många vuxna. 
Tonårstiden är förknippad med besvär, humörsvängningar och uppror (Dekovic, Noom 
& Meeus, 1997). Det kan upplevas som att föräldrar ger upp när barnen kommer i 
tonåren – vuxna verkar se adolescenter som praktiskt taget vuxna och bemödar sig inte 
med att vara lika förstående mot dem. Begreppet ”storm and stress” återkommer i 
tidigare studier (Cooper, 1988; Steinberg, 1993) och adolescensen beskrivs som en 
stressfylld tid för både föräldrar och vuxna. Anna Freud påpekar att det är i sig abnormt 
vara normal under adolescensen (1958). Det är mycket som händer i adolescentens liv 
som påverkar, som till exempel skolövergång, intima relationer, vänner och kontakten 
med föräldrarna (Cooper, 1988). Framförallt söker adolescenterna mer självständighet 
under tonårstiden (Youniss & Smollar, 1985).  
 
Under adolescensen ändras individen socialt, emotionellt och kognitivt (Youniss & 
Smollar, 1985). Allteftersom barnet blir vuxet och utvecklas kognitivt, börjar han/hon 
ifrågasätta att föräldern ska lydas blint. Adolescenterna blir mer medvetna om att även 
föräldrar är människor och inte allvetande varelser. Viljan att definiera sig själv i grupp 
är oerhört starkt och adolescenterna är beroende av vänner för att hitta tillhörighet och 
värderingar (Erikson, 1968). Samtidigt kan en nära relation med föräldrarna ha stor 
inverkan på adolescentens psykosociala utveckling (Cooper, 1988).  
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För adolescentens utveckling är både föräldrars påverkan och skolan viktig, från de 
yngsta åldrarna till de äldsta (Steinberg, Elmen & Mounts, 2001). Steinberg (1988) 
menar även att det är gynnsamt att adolescenter distanserar sig från vuxna och att det är 
nödvändigt för att kunna utvecklas (även Smetana, 1995). Under adolescensen ökar 
konflikter med mödrar, medan närheten till fäder minskar. Denna minskning av närhet 
till fadern gör att de manliga adolescenterna lättare upplever emotionell och 
beteendemässig autonomi (Steinberg, 1988). Tolerans från föräldrar är nyckelfaktorn 
för att adolescenten hälsosamt ska kunna utvecklas psykosocialt (Steinberg, 1993).  
 
Individuation theory innebär att adolescenten utvecklas individuellt samtidigt som 
föräldrarna finns där som stöd (Aquilino & Supple, 2001; Youniss & Smollar, 1985). 
Det är en process där adolescenterna går ifrån beroendet av föräldrarna för att skapa sig 
en egen identitet inom den sociala världen med vänner, skola och kärleksförhållanden. 
Individuation sker då adolescenten har fått en klar bild av sig själv som är psykologiskt 
avskild från föräldrarna (Steinberg, 1993). Föräldrar kan hämma eller uppmuntra denna 
individuation (Aquilino & Supple, 2001) och det adolescenter behöver är stöd och 
uppmuntran för att kunna utforska sin autonomi (Youniss & Smollar, 1985). De som 
har fått det har även lättare att anpassa sig i sociala kontexter än de som inte har fått 
något stöd. Föräldrar som är för kontrollerande och psykologiskt manipulerande 
hämmar denna utveckling. Denna hämning kan slutligen leda till kriminalitet och 
drogmissbruk (Barber, Olsen & Shagle, 1994). Individuation theory går hand i hand 
med Baumrinds auktoritativa uppfostringsstil.  
 
Det har sagts att Baumrinds auktoritativa uppfostringsstil som är varm, bestämd och 
mottaglig för psykologisk autonomi, är idealisk för adolescenten (bl a. Barber, Olsen & 
Shagle, 1994; Brober, Almqvist & Tjus, 2003; Darling & Steinberg, 1993; Smetana 
1995; Steinberg, 2001). Det är viktigt att föräldern är varm, visar att han/hon bryr sig, 
samt lyssnar på adolescenten, samtidigt som det finns en viss bestämdhet angående vad 
adolescenterna inte tillåts göra. Det är viktigt att det handlar om rätt slags bestämdhet; 
den auktoritativa kontrollen enligt Baumrind handlar om beteendekontroll, men inte 
psykologisk kontroll (Darling & Steinberg, 1993). När bestämdheten även övergår i 
psykologisk kontroll kallas uppfostringsstilen auktoritär. Föräldrarna är då krävande 
och överbeskyddande, utan värme eller mottaglighet för adolescentens vilja och 
försöker manipulera och förändra barnets individualitet. Beteendekontroll, å andra 
sidan, innebär snarare konkreta regler om vad han/hon får och inte får göra. För mycket 
beteendekontroll kan leda till externaliserade problem, som aggression och 
uppförandestörning medan för mycket psykologisk kontroll kan leda till internaliserade 
problem som depression och ångest (Barber, Olsen & Shagle, 1994; Garber, Robinson 
& Valentiner, 1997). Familjer med auktoritära föräldrar har oftare konflikter. Andra 
mindre fördelaktiga uppfostringsstilar är den tillåtande och den försummande. 
Tillåtande föräldrar är mottagliga för adolescentens vilja, men ger för mycket frihet 
utan att sätta gränser, vilket leder till dålig impulskontroll och hämmar adolescentens 
mognad. Slutligen är försummande föräldrar oengagerade och varken varma, 
mottagliga eller bestämda.  

 
Oavsett kultur och socioekonomiska förhållanden, har den auktoritativa 
uppfostringsstilen utfallit med goda resultat (Steinberg, 1993). Fler av Steinbergs 
studier visar mindre risk för depression och ångest, samt bättre självförtroende vilket 
leder till att adolescenterna utvecklar en hälsosam autonomi (2001; Steinberg et al., 
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1989). Värme och stöd utvecklar emotionell, social och moralisk kompetens, medan 
överdriven kontroll hämmar utvecklingar av dessa egenskaper (Laible & Carlo, 2004). 
Även accepterande, engagemang och förståelse är viktiga egenskaper för föräldrarna. 
Laible och Carlos (2004), liksom Youniss och Smollars (1985) studier visade att 
moderns stöd var speciellt viktigt för adolescenterna. De adolescenter som rapporterade 
höga värden av stöd från modern hade höga värden på självförtroende, och de med 
höga värden av sträng kontroll av modern visade låga värden på självförtroende och 
social kompetens. Mödrars inflytande och påverkan visade sig även vara mycket 
starkare än fäders, då mödrar var mer förstående och var mer engagerade än fäder.  
 
De vanligaste konflikterna mellan adolescenter och föräldrar inträffar över vardagliga 
saker såsom sysslor i hemmet, att komma överens med andra människor, läxläsning 
eller utseende (Smetana, 1989). Steinberg (2001) menar även att adolescenter ofta 
börjar bråka utan att ha någon djupare mening bakom, utan vill bråka för sakens skull. 
Därför kan det kännas svårare för den vuxna, som tar konflikten på större allvar. I en 
annan undersökning av Smetana (1995), rapporterade även adolescenterna att de 
uppfattade sina föräldrar som mer tillåtande och auktoritära än vad föräldrarna själva 
ansåg sig vara. Dekovic, Noom och Meeus (1997) menar även att konflikter skapas när 
föräldrars och adolescenters förväntningar om vad man får göra skiljer sig åt. Därför är 
kommunikation viktigt för att minska skillnaderna och därmed även minska 
frustrationen. De största skillnaderna framfick i synen på adolescenters rätt att göra det 
de ville göra, som med andra ord innebär grad av frihet.  

 
Utöver föräldrar finns det andra vuxna som påverkar adolescenten. Skolgången är 
viktig för adolescenten, eftersom framgång eller misslyckande i skolan har allvarliga 
emotionella och beteendemässiga konsekvenser (Carlson et al., 1999). Adolescenter 
som har haft inlärningsproblem som yngre, kan ha svårt att anpassa sig i gymnasiet. 
Därför har lärare en viktig roll att ge ett varmt stöd till adolescenterna, speciellt i den 
ålder då kritik är känsligt. Gregory & Weinstein (2004) menar även att ”authoritative 
teachingstyle” är lämplig även i skolmiljö. Värme, öppenhet och bestämdhet är 
egenskaper som även passar in hos lärare, och optimalt är det om både föräldrarna och 
lärarna är auktoritativa. Det är inte tillräckligt om enbart lärarna är auktoritativa; om 
föräldrarna är för kravlösa ger det inte någon effekt, då lärarna inte kan kompensera för 
föräldrarnas påverkan. Däremot kan adolescenterna bättre anpassa sig i skolan om 
föräldrarna är auktoritativa. Tyngden ligger således hos föräldrarna.  
 
Dålig motivation i skolan leder till dåligt självförtroende. Detta kan leda till att 
adolescenten lätt hamnar i inlärd hjälplöshet så att han/hon till sist undviker utmaningar 
både i skolan och i det verkliga livet (Henderson & Dweck, 1993). Eftersom 
adolescensen är en känslig fas, händer det att adolescenterna tvivlar på sin egen 
kapacitet, och förstärks inte motivationen, leder det till ångestfylld hjälplöshet. I de 
mest olycksamma fall kan det leda till att adolescenter hoppar av skolan, allt för att 
undvika utmaning. För att undvika negativa konsekvenser, både i skola och i hemmet, 
är det oerhört viktigt att det uppstår en god kommunikation mellan adolescenter och 
vuxna. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vad adolescenter anser om sin relation och 
kommunikation med vuxna; främst vad de anser som frustrerande och vad som ger 
upphov till konflikter, men även vad de anser att det går lätt att kommunicera om och 
som leder till förståelse.  
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M e t o d 

  
Deltagare 
 
Åtta adolescenter mellan 13 och 15 år deltog i denna kvalitativa undersökning. De var 
fem kvinnliga och tre manliga deltagare från förorter norr, väster och söder om 
Stockholm. Deltagarna kom från olika slags familjer; vissa bodde med båda sina 
biologiska föräldrar, andra bodde med en biologisk förälder och en styvförälder, medan 
några hos båda sina separerade föräldrar. Sju av åtta deltagare var av svensk bakgrund. 
Från början kontaktades fritidsgårdar från olika delar av Stockholm, men bara fyra 
fritidsgårdar gav tillstånd att intervjua en till tre deltagare på respektive fritidsgård. 
Fritidsgårdar valdes för att undvika stress mellan raster och lektioner som det kan vara i 
skolorna, och även för att det var en mer trivsam miljö för deltagarna. De ansvariga var 
även vänliga nog att kontakta deltagare som säkerligen var villiga att tala öppet. Jag 
ville helst ha en person av varje kön, men på två ställen bestod deltagarna enbart av 
kvinnliga deltagare. 
 
Datainsamling 
 
Deltagarna intervjuades med hjälp av en intervjuguide som sammanställts efter att ha 
läst framställningar om hur vuxna upplever adolescenter (Bayard & Bayard, 1987; 
Elkind, 1984; Sylvander & Ödman, 1976; Wrangsjö 2004; Brinthaupt & Lipka, 2002). 
Detta för att få en förförståelse för vad vuxna oftast anser är frustrerande, för att sedan 
se dessa situationer från adolescenternas perspektiv. Intervjuerna var halvstrukturerade 
och frågorna var öppna (se bilaga). Först ställdes bakgrundsfrågor angående deltagaren, 
vilka dennes familj bestod av och om det eventuellt fanns andra betydelsefulla vuxna i 
omgivningen. Därefter frågade jag om olika situationer både i hemmet och skolan för 
att få en så omfattande bild som möjligt av deltagarnas tankar om vuxna människor, 
både föräldrar och lärare, och i vissa fall även av andra vuxna. 
 
Intervjuerna utfördes på respektive fritidsgård. Före intervjuerna presenterade jag mig 
som studerande vid Stockholms Universitet och att denna undersökning ingick i en C-
uppsats, samt berättade vad intervjun handlade om. Varje intervju varade mellan 20 och 
40 minuter beroende på hur mycket deltagarna hade att säga. Samtliga intervjuer 
spelades in på kassettband som sedan transkriberades. Efter intervjuerna fick samtliga 
deltagare en McDonald’s check, värd 40 kr, som tack.  
 
Både före och efter intervjun informerades deltagarna om att deltagandet var frivilligt 
och att de när som helst kunde ångra sin medverkan, eller inte svara på frågor som 
upplevdes obehagliga. Jag meddelade även de ansvariga att de kunde kontakta mig om 
det var någon som ångrade sig efteråt. Detta gjordes eftersom det kunde vara känsligt 
att tala om sina föräldrar. Emellertid ville samtliga deltagare medverka. Det upplystes 
även om konfidentialitet och att intervjuerna endast var för forskningsändamål. 
  
Analys 
 
Induktiv tematisk analys enligt Hayes (2000) användes som analysmetod, eftersom 
målet var att utgå från vad adolescenterna ansåg och sedan se om detta var förenligt 
med olika teorier och studier. Temaindelningen skedde i två olika omgångar. Först 
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plockades huvudsakliga teman ut efter en grundlig genomgång av samtliga intervjuer 
och sedan ännu en gång med hjälp av dataprogrammet Open Code (Mustonen, 2005). 
Detta för att stärka validiteten då många teman var närliggande, men även för att se om 
det uppkom nya teman eller bättre indelningar om man gick igenom datan ännu en gång. 
Till sist jämfördes och reviderades de båda temaindelningarna till en temaindelning 
som materialet sorterades efter. Slutligen sammanfattades materialet med egna ord. 
 

R e s u l t a t 
 
Brist på förståelse och empati är det grundtema som genomsyrar samtliga teman och 
orsakar konflikter mellan adolescenter och vuxna. Samtliga teman rör emotionellt 
oförstående på någon nivå, men det första temat behandlar de direkta missförstånden 
när det gäller adolescentens emotioner. I intervjuerna framträdde det även situationer 
som deltagarna upplevde som positivt i deras relation med vuxna. Därför beskriver 
vissa teman även hur god kommunikation kan uppstå.  
 
Empati och respekt 
 
”De kan aldrig förstå sig på ungdomar!” uttrycker en av de kvinnliga deltagarna. 
Huvudtyngden av problem med dålig kommunikation mellan vuxna och adolescenter 
ligger i brist på empati och respekt. Deltagarna menar att vuxna inte förstår och inte 
sätter sig in i adolescenternas perspektiv tillräckligt mycket, samt att de inte ser vad de 
går igenom. Vidare berättar de att det är svårt för vuxna att se vilka som mår dåligt, 
exempelvis i skolan: ”lärare förstår ju inte, de ser att man är ledsen, men de förstår inte 
varför”. Deltagarna själva umgås med dem och ser vad som pågår, och i vissa fall går 
de igenom liknande saker. Men vuxna, i synnerhet lärare, har hand om alltför många 
elever och missar därför vad det är som är specifikt med varje individuell tonåring. Det 
finns även skillnader mellan dem som har valt sin ensamhet, och dem som inte har valt 
den. Emellertid finns det fall då lärarna är väl medvetna om vad som sker med vissa 
elever. Exempelvis berättar en av deltagarna om en skolkamrat som tillbringade en hel 
del tid på sjukhuset på grund av att hennes far avled. Studierna blev lidande, men 
lärarna påstod att dödsfallet inte var någon ursäkt, vilket upplevdes väldigt oempatiskt 
av både kamraten och deltagaren.  
 
En diskriminerande företeelse som kan inträffa i skolor är att lärare delar in klassen i 
olika grupper efter hur duktiga de är. Därutöver kan lärare vara oförstående då eleverna 
inte förstår. De förklarar snabbt och tror att problemet är löst och orkar inte sätta sig in i 
vad bristen på förståelse bottnar i. Att få underkänt kan kännas oerhört hårt för 
adolescenten. Deltagarna berättar att det är många lärare som är dåliga på att berätta 
detta varsamt. 
 
Men det är inte enbart i skolorna som de vuxna saknar empati. Ett problem kan vara att 
inte få prata av sig hemma och bearbeta vad som oroar eller irriterar en adolescent. 
Föräldern antingen orkar eller vill inte sätta sig in i vad dennes barn har för problem 
eller bekymmer. Det problem som framkommer i intervjuerna verkar bero på att 
föräldrarna själva inte lyckas att handskas med sina emotioner. De kan exempelvis 
säga ”du får skylla dig själv!” och låta adolescenten bearbeta problemet själv. En 
deltagare berättar om att hon får gå upp på sitt rum och komma ut när hon återigen är 
glad. Det kan även vara så att föräldern själv är för arg för att kunna samtala förnuftigt. 
Men i de situationer som det väl har gått att bearbeta och samtala om problemen, 
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speciellt de som har uppstått mellan föräldern och deltagaren, har det känts positivt för 
de båda.  
 

”man kanske har bråkat lite med mamma…så frågar man om man får gå ut sen, 
då ba ”nej!”…jag brukar få diska (skrattar) när jag har varit dum…det tycker 
jag att känna mig att de kör över en…men…asså, jag tycker att de borde prata, 
asså typ om vi har bråkat om någonting, då kunde vi sätta oss ner och prata om 
det och varför, så kanske det inte händer igen…men hon är så är hon arg, och då 
kan man inte prata/…/ men det har faktiskt hänt en del gånger som vi har kunnat 
prata igenom allting, och då har det blivit bra, och då har jag också sluppit att 
diska!” 

 
En annan deltagare berättar även att man inte får känna vissa saker, eftersom föräldern 
anser att det inte är lämpligt. Detta kan speciellt gälla förälderns eget beteende som 
dottern kommenterar och föräldern inte kan ta emot kritiken för.  
 
Trots att det uppkommer mycket missförstånd mellan adolescenter och vuxna, finns det 
de som har en positiv kommunikation med vuxna människor. En förståelse mellan 
adolescenterna och de vuxna har uppnåtts, och då båda sidornas viljor och önskningar 
blir respekterade uppstår en god kommunikationen. Framförallt de deltagare som 
känner att föräldrarna litar på dem har sunda relationer och inställningar till vuxna. I 
hemmet kan det röra sig om att adolescenterna accepterar att de får hjälpa till i hushållet, 
såvida det är i lagom mängd och överenskommet av både adolescenten och föräldern. 
Sedan finns det fall då deltagarnas föräldrar är för snälla och inte kräver så mycket 
hjälp i vanliga fall, men kan be om det när de är lediga och har lov. Det fanns även 
lärare som rapporterades som förstående, exempelvis för förvirring kring gymnasieval. 
En manlig deltagare berättar om att han kände att han kunde vända sig till både 
föräldrar och lärare om han hade något problem. 
 
De flesta deltagare berättar att föräldrarna förstår att man vill vara i fred när man känner 
för att vara ensam. Om det är något speciellt deltagarna vill göra, exempelvis gå på 
konsert, bio eller fester, rapporterar många av de kvinnliga deltagarna att de tillåts göra 
detta, så länge föräldrarna får reda på med vem de ska gå och hur deltagarna ska ta sig 
hem. De manliga deltagarna svarade däremot att detta var fritt och oproblematiskt.  
 
Föräldrar som inte är hysteriska och talar lugnt omnämns i positiva ordalag. En 
deltagare berättar om hur han uppskattar faderns goda råd som han delar med sig av 
med lugn stämma. Att vuxna lyssnar på vad adolescenter har att säga, om det är något 
speciellt som har hänt, etc. uppskattas enormt. En annan deltagare berättar att hon 
måste ”prata bort” problem med sin mamma, annars skulle hon känna att hon 
exploderade. Samma deltagare berättar att ärlighet varar längst, då det har lönat sig när 
hon har berättat vad hon gör för sina föräldrar. Detta resulterade i att hon fick mer 
ansvar och fick göra saker som hon ville göra. Detta ger förtroende och hon upplever 
att ansvar är något roligt. Därutöver rapporterar hon även att de adolescenter som inte 
berättar vad de gör för föräldrarna oftast åker fast, vilket resulterar i att föräldrarna 
slutar att lita på dem. En annan deltagare berättar att hon successivt fick mer ansvar då 
hon skötte sig bättre i skolan och på fritiden. Detta belöningssystem fungerade bra 
mellan henne och hennes föräldrar: föräldrarna blev mindre oroliga och litade på henne 
mer medan adolescenten fick mer motivation att sköta sig och mer självförtroende. 
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Slutligen framgick det även en viss förståelse från adolescenternas sida. Några av 
deltagarna berättar att de är medvetna om att deras humör inte alltid är jämnt och att de 
kan vara elaka och ibland inte vet varför de beter sig som de gör. 
 
Begränsad frihet 
 
”Alla bestämmer ju nästan över en”; frustrationen över att inte kunna få känna sig fri 
och begränsningar under olika regler som vuxna bestämmer, framträder i många av 
intervjuerna. Dessa regler kan beröra många områden, till exempel kläder, smink, 
hårfärg, skor, att få vara ute en viss tid, äta vid den tidpunkt man vill eller att få åka 
tunnelbana själv. Det kan bli problematiskt då föräldrarna interfererar och bestämmer 
hur man får och inte får se ut och hindrar adolescenternas identitetsprövning. Detta gör 
att det uppstår konflikter, de unga känner sig frustrerade för att de inte får 
experimentera och pröva nya saker. Deltagarna ser inte alltid reglerna från de vuxnas 
perspektiv och förstår inte vad de är till för. De upplevs som regler för reglers skull som 
är till för att föräldrar och lärare ska kunna utöva makt över adolescenter, och inte 
exempelvis av välvilja eller omtanke. Speciellt regler i skolan om vad man får ha på sig 
och inte, som jackor, kepsar och mössor upprörde en manlig deltagare: ”men skor kan 
jag ju ha förståelse för, för det är ju en årsinkomst mer för en till städare, men jacka och 
keps och allting är ju endast för att ha makt över eleverna”. En annan deltagare 
beskriver lärarnas bestämmande som ett jobbigt system som man inte kan klara sig ur – 
vad man än gör slutar det med att de vuxna vinner och bestämmer i alla fall. Vidare 
beskriver han att vuxna befinner sig i en maktposition och försöker forma de unga efter 
en mall. De vuxna vill att de unga ska tänka på ett visst sätt, skaffa sig ett jobb och vara 
självständiga.  
 
Lärare som hör av sig på fritiden uppskattas inte. En deltagare berättar om hennes 
mentor som kontaktar henne väldigt ofta och frågar vad hon gör för att ha koll på henne.  
 

”då är det mycket att de försöker tränga sig in på mitt, min fritid och så där. Och 
det är ju självklart att de får bestämma över mig i skolan och i klassrummet och 
så där, men jag tycker verkligen inte att de ska hålla på efter min fritid…” 

 
En annan deltagare berättar om hur besviken han blev på sina föräldrar då han fick byta 
skola utan att ens blivit tillfrågad om han gick med på det eller inte. Hans mor satte 
honom i en annan skola, då hon ansåg att förhållandet mellan sonen och rektorn var 
ansträngt. Detta skedde mellan två terminer och deltagaren var 13 år.  
 

”då tyckte jag att alla kunde bara gå och dö och låta mig vara i fred, men eh ja… 
jag var bara så där…jag tyckte väl så här att…hela ansvaret, och typ…själva 
institutionaliserandet av föräldraskap och såna grejer och skit…tyckte jag var 
ganska löjligt…” 

 
Att föräldrar ska ge efter lite mera och kompromissa är en önskan som återkommer hos 
deltagarna. Samma deltagare beskriver det som att föräldrarna fungerar som bromsar, 
när han själv och hans bror vill åka X2000. Visst behövs tillbakabromsning, men de 
kan få släppa lite mer, så att de kan få åka lite fortare. Exempelvis kan det gälla tider 
om hur länge man får vara ute. Det skulle kännas bättre om man fick vara ute lite längre 
emellanåt om man har extra roligt, snarare än att komma hem en viss tid för att 
föräldrarna har bestämt det. Återigen handlar det om regler för reglers skull, utan någon 
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vidare funktion som kan förklaras tillräckligt bra, vars enda syfte är att föräldern ska ha 
makt över adolescenten.  

 
Konflikter med styvföräldrar kan vara komplicerade. En deltagare berättar att hon 
upplever att hennes nya styvfar försöker bestämma över henne i skolan, om hennes 
framtid och hur länge hon får vara ute. Han har till och med strängare regler än hennes 
mor, vilket hon upplever som begränsande.  
 
Deltagarna upplever att de håller på att bli mer vuxna. De börjar se saker på nya sätt 
och får större perspektiv och känner att de kan ta ansvar och klara sig ur problematiska 
situationer själva, utan den vuxnes hjälp. Föräldern menar väl, men ibland kan det bli 
för mycket för adolescenten. En deltagare berättar om sin mor som alltid vill hjälpa 
henne med allting, när hon själv vill klara av det på egen hand. Därför kan det kännas 
påfrestande för de unga om de får tillsägelser om saker de anser att de själva kan 
bedöma. Detta kan exempelvis vara hur länge de kan vara ute, huruvida de kan vara 
ensamma hemma då föräldrarna är bortresta, eller månadspengens storlek. 
Adolescenterna vill ha en chans att visa att de kan hantera mer ansvar och om detta 
begränsas från början, upplever de att de inte får visa vad de går för, vilket leder till 
frustration och konflikter.  
 
De deltagare som är 15 år berättar även att de upplevde en mer kritisk period i 13-
årsåldern än vad de gjorde idag, eftersom de har fått mer ansvar än då. En av deltagarna 
berättar: ”Jag förstår ju fortfarande hur hon tänker, för hade jag vart förälder hade jag 
varit jätteorolig, jag hade ju aldrig släppt ut mitt barn!”. Denna deltagare har en god 
kontakt med sin mor och har regler som fungerar för både henne själv och föräldrarna. 
De får när som helst ringa henne och hon måste alltid svara och det tycker deltagaren är 
mycket mer befriande än att ständigt passa tider. Det ger en känsla av att få bestämma 
och framför allt slippa stressa. 
 
Sedan finns det även deltagare som godtar de vuxnas regler utan att känna att reglerna 
är betungande. När jag har frågat hur det kommer sig att det fungerar så bra för en 
deltagare med vuxna, har svarade han ”jag sköter mig. Jag sköter mig i skolan, jag 
sköter mig ute. Det som man ska sköta sig”. Det finns även deltagare som berättar att 
de tycker att det är skönt med regler och att föräldrarna lägger sig i och på så vis 
bekräftar att de bryr sig. En deltagare som hade haft en vildare livsstil när hon var yngre, 
tycker att det är skönt att känna att föräldrarna blandar sig i det hon gör:  
  

”För länge sen så var jag mer, alltså jag gjorde saker som jag inte fick göra, mer 
sånt…och det har ju satt sina spår nu, så nu är det som att de lägger i sig 
jättemycket och så där/…/Alltså jag har själv krävt att de ska lägga sig i lite mer 
så de vet hur det är så, så det är skönt…men jag kände förut, då var jag... 
helt…ur styr så att, jag kände bara att jag behövde nån som liksom kollade till 
mig, …och det är bara skönt, jag vill att de ska ha kontroll.” 
 

Över lag verkar inte deltagarna ha några större problem när det gäller vänner och 
umgänge, men det finns ett fall då en manlig deltagare berättar att vissa föräldrar inte 
tar hänsyn till adolescenternas viljor. Det kan exempelvis vara så att adolescenter får 
tjata väldigt länge om att få umgås med vissa kompisar, utan att få sin vilja fram. 
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Orättvisa 
 
Känslan av orättvisa inom familjen kan även skapa konflikter. En av deltagarna 
beskriver hur de vuxna inte är förstående nog för att ta hänsyn till varje barns vilja och 
hur konflikter kan uppstå angående vad ett barn får tillåtelse att göra vid en viss ålder. 
Detta kan till exempel inträffa i de fall något av deltagarens syskon fått göra något 
specifikt vid en yngre ålder än deltagaren själv, något som kan upplevas som orättvist 
och partiskt. Olika belönings- och bestraffningssystem, samt hur mycket 
uppmärksamhet varje syskon får, kan även kännas partiska. 
 
Särbehandlandling sker även i klassrummet. Exempelvis berättar en deltagare hur en 
lärare kan ropa ut ”vad är det med dig? Har du problem hemma?” mitt i klassrummet. 
Detta hände en dag då hon inte mådde så bra och ville vara i fred. Vad som skiljer detta 
beteende från lärarens uppträdande mot andra elever, är att läraren enbart riktar sig till 
henne. Enligt deltagaren har mentorn lätt att ha förutfattade meningar om hur hon 
verkar vara som person, när hon i själva verket inte känner henne. Hon har gjort saker 
som anses olämpliga i vuxnas ögon i det förflutna, och den stämpeln verkar sitta kvar, 
trots att hon inte längre är sådan som hon brukade vara. Dessutom kan mentorn även 
prata om deltagarens underkända betyg framför hennes kamrater, vilket kan kännas 
kränkande för deltagaren. Deltagaren berättar att det hade varit bättre om mentorn 
kunde behandla alla lika, och inte peka ut de som mentorn antog hade mest problem.  
 
Föräldrars överflödiga oro  
 
Föräldrar oroar sig för mycket enligt de flesta deltagare. Att föräldrarna inte litar på att 
deltagaren kommer att göra det hon har sagt hon ska göra, utan att från början antar att 
deras barn kommer att vara på fest hela natten och hamna i problemfyllda situationer, 
kan upplevas som frustrerande. Detta speciellt då deltagaren själv inte hade den 
avsikten. Föräldern försöker inte bara varna om faror och visa sin oro, utan försöker 
därutöver skrämma upp och föra över sin rädsla på dottern så att även hon blir rädd. En 
kvinnlig deltagare berättar följande: 

 
”De tror liksom att bara för att man har sagt att man ska sova hos nån så 
kommer man vara ute och festa hela natten och hamna på Maria pol eller 
nånting sånt därnt…men de borde lita lite mer på mig, liksom/…/men typ 
mamma, hon är så här att om det blir sent så kan du bli våldtagen…hon kör 
alltid med det: våldtagen” 

 
Föräldrarna vill helst veta med vem man är med och hur man kommer hem. En förälder 
beskrivs som rädd och orolig för att hans barn ska göra samma misstag som han själv 
gjorde som ung. Föräldern hade en fest som spårade ur och det kom flera okända och 
objudna gäster. Då detta minne sitter kvar, tror föräldern att detsamma kommer att 
hända om hans dotter har fest, och förbjuder därför henne att ha fest. Deltagaren som 
berättar detta förstår inte varför detta är ett hinder, och tycker att detta inte 
nödvändigtvis behöver hända varje gång någon har fest.  
 
En annan deltagare berättar att hon är medveten om att hennes mor vill henne väl och 
vill hjälpa henne, men att det ibland blir lite för mycket. ”Hon verkligen försöker ta 
ansvar för hela mitt liv ibland” uttrycker hon det, när hon gärna skulle vilja ha tid för 
sig själv, men modern har svårt att acceptera det och tänker att hon kan hjälpa sin dotter 
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med allting. Men trots att föräldrarnas engagemang kan kännas påfrestande, kan andra 
deltagare se positivt på det och tycka att det är skönt att veta att föräldrarna bryr sig.  
 
Vuxnas lyhördhet 
 
Frustration över att vuxna inte lyssnar på adolescenter uttrycks av en manlig deltagare: 
 

”som barn gäller det att skrika högst… i början, när du säger nånting, så kastas 
det oftast bort, bara för att du är barn, bara för att du är en såndärn andra 
klassens medborgare eller vad fan som helst liksom, så då blir det så här att 
ungdomarna skriker högst, tills det blir outhärdligt för vuxnas öron, för att de 
ska lyssna, och då svarar vuxna ”jamen vad vill du?” och sen ”nämen jag vill 
det där och det där”, ”jamen varsågod”, typ så blir det liksom…” 

 
Deltagaren berättar att det är på grund av att man inte får uppmärksamhet som 
adolescenter kan vara högljudda. 
 
De vuxnas krav 
 
Krav som ställs av vuxna kan upplevas som påfrestande och nedtyngande. I skolan 
kräver lärarna att man ska klara proven bra och lärarna kan även uttrycka sina 
besvikelser när deltagarna inte klarar av proven: ”hon tycker så här att jag ska upp 
överallt och jag ska bli så duktig och så där, jag vet att jag inte riktigt klarar det i vissa 
ämnen. Så som att hon lurar mig till att jag kan klara det, så det är jättejobbigt…” 
 
Hemifrån kan deltagarna även känna krav på bra studieresultat, speciellt om föräldrarna 
själva är välutbildade. Det kan även förekomma krav på att man ska hjälpa till med 
hushållsarbetet eller andra saker i hemmet. Vart de än går, bestämmer de vuxna över 
adolescenterna, vilket kan upplevas som lite för mycket för vissa av dem. En deltagare 
berättar om när hon säger till sin styvmor att hon tycker att styvmodern kräver för 
mycket av henne gällande hushållsarbetssysslor och andra hjälp i hemmet:  
 

”…för om man säger vad man tycker, så skvallrar hon det för pappa, och pappa 
drar in min månadspeng eller ger mig utegångsförbud, och det vill jag ju 
inte…då känns det som att jag har alla hela världen emot mig…så då går jag 
bara upp på mitt rum…” 

 
Förtroende 
 
Det finns starka skäl till att inte lita på vuxna människor, speciellt inte personalen i 
skolorna. Följande berättar en kvinnlig deltagare: 
 

”Jag berättade för …skolsyster…att jag hade rökt, och att jag rökte och att jag 
ville sluta, men jag visste inte riktigt hur och så där och…då ringde hon direkt 
hem till min mamma. Hon sa det fastän hon hade tystnadsplikt! Och då blev det 
så här, då blev jag jättebesviken och tyckte att jag aldrig mer ville prata med 
någon vuxen eller nånting…så det var jobbigt…” 

 
Något liknande berättar en annan kvinnlig deltagare:  
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”det kan ju vara jobbigt att prata med lärare också, för de ringer oftast hem och 
berättar allt för föräldrarna…och sen måste man gå till en kurator och vad som 
helst, och det kan vara rätt jobbigt…” 

 
På så sätt upplever deltagarna att det är svårt att förlita sig på vuxna då de känner en 
ständig oro för att de kommer att kontakta föräldrarna.  
 
Nedlåtande attityd 
 
”Lärarna kan prata med en som om man vore fem år eller nån jävla hund…”, uttrycker 
en manlig deltagare. En annan deltagare uttrycker följande:  
 

”det är fördummande/…/liksom så här ’ja men lilla gubben, fan, du förstår väl 
att du inte kan göra så där’/…/det är så här härskarteknik, det är som att avbryta 
nån hela tiden…man ska inte komma till tals” 

 
Emellertid har inte alla deltagare något emot att de vuxna använder en nedlåtande ton 
mot dem. Det verkar bero på vilket samtalsämne det gäller och om adolescenterna i 
fråga vill ha en ordentlig diskussion på lika villkor. Om det är detta adolescenterna vill, 
kan de uppleva att det är irriterande med nedlåtande ton. Något annat som förargar 
deltagarna är att de vuxna inte tror att adolescenter kan ha en egen uppfattning, att de är 
för små för sådant och tycks enbart kunna tycka som sina kamrater.  
 
Lärares nedlåtande attityd kan vara oerhört känsligt, speciellt när det gäller betyg. Inte 
alla elever är missnöjda med att få underkänt på ett prov; man kan ha känt på sig att det 
skulle gå dåligt eftersom man inte hann studera till provet. En deltagare berättar om 
detta och att hon hade varit allmänt glad i alla fall, för att alla andra saker i hennes liv 
hade varit bra just denna dag. Hon var inte så ledsen över betyget, men blev ledsen då 
läraren kommenterade ”men det här ska man kunna i ettan!”.   
 
Att vuxna inte kan erkänna sina misstag kan vara något som irriterar deltagarna. Det 
skulle kännas lättare om även lärare kunde erkänna att de hade fel ibland och inte alltid 
tillrättavisade adolescenter.   
 
Fördomar om adolescenter 
 
Fördomar kan även vara en av anledningarna till konflikter mellan adolescenter och 
vuxna. Många deltagare anser att föräldrar över lag ofta har fördomar om andras barn. 
Det råder ett slags self-serving bias och de kan se sina egna barn som perfekta och 
skötsamma, medan andras barn kan anses vara vilda och galna. De kan även ha 
fördomar om andra adolescenters föräldrar: ”den där har en dålig förälder” eller ”deras 
föräldrar bryr sig inte alls” genom att titta på deras klädsel eller för deras ovanor. Dessa 
ovanor kan exempelvis vara att de snattar, röker, snusar, har dåligt umgänge, är kaxiga, 
har en falsk personlighet eller helt enkelt är eller ser annorlunda ut. Det har även hänt 
att deltagarens egna föräldrar inte påpekat någonting om hur hon klär sig, men att andra 
vuxna har sagt ”men du ska väl inte ha så mycket häng som killarna har!”.  
 
Det annorlunda kan upplevas som hotande för många föräldrar. En deltagare berättar att 
föräldrarna helst vill att deras barn ska hålla sig i det området av staden som de bor i för 
att känna till vilka deras barn umgås med. Det känns betryggande för föräldrarna att 



 12 

känna till kamraterna och deras föräldrar, samt att veta att de bor i samma område. 
Föräldrar misstänker att adolescenter som kommer från en annan stadsdel kan ha dåligt 
inflytande på de egna barnen. 
 
En deltagare som hade haft dåligt umgänge tidigare och brukade göra de nämnda 
handlingar som föräldrar ansåg vara olämpliga berättar att det faktiskt var hennes egna 
beslut om att göra de sakerna, inte att det var de andra adolescenternas fel.  
 

”Jag har hört det förut, att jag kanske inte borde va med de kompisar jag är 
och…att det är de som har fått mig att börja göra dumma saker…och det störde 
jag mig jättemycket på, för jag ville visa att det var jag som hade gett in mig på 
de här dumma sakerna själv, och inte att det var mina kompisar hade gjort 
det…” 

 
Det rapporteras att lärare kan ha en tendens att dra alla adolescenter över en kam. Om 
en adolescent tar droger, tar alla droger. Om man kommer för sent en gång, kommer 
man för sent till alla lektioner och är en slarver; om man blir underkänd på ett prov är 
man underkänd i alla ämnen. Detta kan upplevas som frustrerande för adolescenter, 
eftersom de inte får begå misstag eller ha en dålig dag någon gång utan att stämplas för 
någonting. Vuxna ser inte situationer från adolescenternas perspektiv och har en 
tendens att dra snabba slutsatser och utgå från vissa händelser. En manlig deltagare 
berättar om hans kompis som var väldigt morgontrött och kom för sent väldigt ofta. 
Lärarna krävde till slut att han gjorde ett drogtest på grund av hans trötthet i skolan.  
 
Även etniska fördomar förekommer. Deltagaren med utländsk bakgrund berättar om att 
det finns många fördomar om invandrare och brottslighet. Det kan exempelvis röra sig 
om utseende. Om adolescenter från rika familjer klär sig på ett propert sätt och de med 
mörkare hudfärg som inte har en rik familjebakgrund klär sig på ett likadant sätt, 
upplever deltagaren ofta att många vuxna tittar misstänksamt på de senare och tror att 
de har stulit kläderna. Deltagaren upplever en stark skiljevägg mellan honom och 
samhället.  
 

D i s k u s s i o n 
 
Empati upplevdes vara grunden för förståelse och välfungerande kommunikation 
mellan adolescenter och vuxna i denna studie. Det som var frustrerande för 
adolescenter var när vuxna inte kunde eller ville se situationer ur deras synvinkel. Alla 
adolescenter är enskilda individer och regler fungerar olika på olika människor. 
Samtliga deltagare hade olika regler, vissa för strikta medan andra kompromissbara. 
Vissa deltagare ville ha regler för att känna att det finns vuxna som bryr sig, medan 
andra kände sig kvävda. Det berodde helt och hållet på hur både adolescenten och den 
vuxna var som personer. Det finns inte ett sätt som fungerar på alla adolescenter, men 
genom att ta reda på dessa egenskaper och möta dem med värme, stöd och förståelse, 
kan en god kommunikation uppstå mellan vuxna och adolescenter. Det är viktigt att 
känslor från båda sidorna förklaras så att en förståelse kan uppnås. Detta är förenligt 
med den auktoritativa uppfostringsstilen (bl a. Barber, Olsen & Shagle, 1994; Brober, 
Almqvist & Tjus, 2003; Darling & Steinberg, 1993; Smetana 1995; Steinberg, 2001), 
där uppfostran sker på adolescentens villkor som föräldern med värme kan vara 
mottaglig för. Den hårfina gränsen mellan psykologisk kontroll och beteendekontroll 
gör att det kan upplevas som att de överlappar varandra, eftersom beteendekontroll 
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innebär reglering av vissa aktiviteter, vilket även kan upplevas som psykologisk 
kontroll av vissa adolescenter. I familjer med god förståelse kan medlemmarna förstå 
varandra och kan kompromissa och komma fram till en balanserad kontroll. 
Adolescenter i dessa familjer förstår och tolkar föräldrars regler som beteendekontroll 
och inte psykologiska begränsningar. Smetana och Daddis menar även att gränserna för 
adolescentens psykologiska vilja ändras med åren (2002). Därför är det viktigt att vara 
lyhörd för vad adolescenten anser sig vara mogen för, och justera sig allteftersom med 
en sund beteendekontroll. 
 
Naturligtvis finns redan en viss empati från de vuxnas sida; inte alla deltagare 
rapporterar stress och frustration, utan även kommunikation som leder till förståelse. Ett 
varmt förhållande kunde speciellt ses hos en av deltagarna som hade god kontakt med 
sin mor, där deltagaren alltid var ärlig mot henne och samtalade med modern om det 
mesta. Det var dock modern som fick det sista ordet, precis som en auktoritativ förälder 
brukar få. Dessutom rapporterade de flesta deltagarna att många föräldrar låter sina 
barn vara i fred då de behöver; nästan alla deltagare svarade att när de vill vara på sina 
rum, får de även vara det ostörda. Här finns förståelsen som behöver utvecklas ännu 
mer för många vuxna. Den vuxnas vilja måste framföras varsamt, så att de inte upplevs 
som krav; det är att nå förståelse mellan den vuxne och adolescenten som är viktigt. 
Såsom Erikson menar behöver adolescenter pröva sig fram till en identitet, få pröva nya 
roller och personligheter för att känna sig fram till det som han/hon tycker sig kunna 
definiera som sitt ”jag” och sin individualitet (1968). Därför är det viktigt att 
adolescenterna enbart begränsas i måttliga mängder och att kontrollen enbart gäller 
beteende, så att adolescenten upplever sin psykologiska autonomi och fortfarande 
känner förälderns omtanke (Aquilino & Supple, 2001; Youniss & Smollar, 1985). 
 
Det är speciellt viktigt för adolescenten att den vuxna förklarar varför vissa regler finns 
och att den vuxna är konsekvent. Såsom en deltagare berättade om sin far, kan det bli 
förvirrande och upplevas orättvist om en vuxen bryter mot de regler som han själv har 
fastställt. I detta exempel var föräldern själv högljudd när han hade bestämt att det inte 
skulle förekomma högljudda röster i hemmet. Det är viktigt för adolescenten att få 
förklarat för sig med konkreta exempel varför vissa saker inte är tillåtna, så att 
adolescenten övertygande förstår varför vissa regler bör följas och hur det kan vara till 
adolescentens fördel. Detta är överensstämmande med Smetanas studie (1989) som 
visade att adolescenter ansåg att konflikterna handlade om reglering och rättvisa, 
medan vuxna ansåg att de handlade om adolescenternas personlighetskaraktärer och 
beteenden. Det som upplevdes som frustrerande för deltagarna, speciellt de manliga 
deltagarna, var regler för reglers skull. Förklaras orsakerna bakom reglerna blir det 
lättare för adolescenten att ta till sig reglerna. Det är viktigt för dem att förstå att 
reglerna skapas av omtanke, inte för att de vuxna ska ha makt över adolescenterna. Så 
länge reglerna är skapade av både den vuxna och den unga och de båda är medvetna om 
varandras viljor, uppstår förståelse i stället för konflikt. 
 
Adolescenter anpassar sig bättre socialt då de har en öppen och kommunikativ relation 
till sina föräldrar och kommer fram till gemensamma beslut med dessa (Reitz, Dekocix 
& Meijer, 2005). Detta kan jämföras med den kvinnliga deltagare som berättade om 
konflikter med sin mor. När modern var arg och vägrade prata om konflikten med 
dottern fick dottern diska, medan när de väl kunde prata om konflikten, resulterade det i 
att båda blev glada och dottern slapp diska. Kommunikation har således en oerhörd 
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betydelse. Man bör koncentrera sig mer på att lösa konflikter än att klargöra orsaken 
(Cooper, 1988) 
 
Kompromisserna var viktiga för adolescenten då de gav en känsla av ansvar och frihet. 
Adolescentens vilja kom till en viss mån fram, samtidigt som en del av adolescenten 
ville känna att föräldrarna brydde sig. Detta är förenligt med individuation theory 
(Aquilino & Supple, 2001, Youniss & Smollar, 1985). Motivation både i hemmet och i 
skolan är viktigt (Deci & Ryan, 1985). Deltagaren som fick mer frihet ju bättre det gick 
för henne i skolan rapporterade en stark positiv känsla av ansvar. Eftersom alla 
individer mognar i sin egen takt, kan man som tidigare nämnts inte dra slutsatser om 
alla adolescenter. Återigen måste den vuxne förstå adolescenten, vad den anser att 
han/hon klarar av, känner sig mogen för, eller vill pröva. I två av intervjuerna refererar 
de till och med till sig själva som ”barn”. Det är en hårfin gräns för adolescenten, som 
den unge själv inte alltid känner. Det är därför viktigt att som vuxen vara lyhörd och 
lära känna adolescenten, förstå vilka egenskaper som adolescenten känner sig mogen 
för att utforska, och vilka andra egenskaper man fortfarande bör vara varsam med. 
Detta är återigen förenligt med den auktoritativa uppfostringsstilen (bl a. Barber, Olsen 
& Shagle, 1994; Brober, Almqvist & Tjus, 2003; Darling & Steinberg, 1993; Smetana 
1995; Steinberg, 2001); värme och kontroll är viktigt för adolescenten. Det har ofta 
visat sig att de vuxna anser att adolescenten bör kunna hantera ett visst ansvar, men att 
de sedan blivit missnöjda när adolescenten inte har klarat av det. Därför är det viktigt 
att se vad adolescenten själv vill ha friare tyglar och inte fokusera på vad den vuxna 
anser vara mognad. Detta framgick även i en studie av Decovic et al. (1997) där 
föräldrar och adolescenter hade olika syn på mognadsåldrar.  
 
Det rapporterades om att många föräldrar ville se sina barn som oskyldiga och perfekta. 
Detta visas hos deltagaren som berättade att det var hennes egna beslut som gjorde att 
hon ville börja göra ”olämpliga saker”, inte kompisarnas påverkan. Naturligtvis har 
kompisar ett stort inflytande, men beslut behöver inte alltid bero på grupptryck som 
föräldrar fasar för. Förvisso är inte all rädsla från de vuxna ogrundad, vilket kan ses i 
det exempel då en kvinnlig deltagare berättade om en väninnas mor som lät henne 
tjuvröka. Sådana fall kan ge upphov till fördomar, alternativt kan det bekräfta de 
fördomar föräldrar redan har. I en undersökning framgick det även att föräldrarna hade 
högre förväntningar på sina adolescenter än vad dessa egentligen var kapabla till 
(Decovic, et al., 1997). Denna syn rättades till efter att föräldrarna engagerade sig i sina 
barn och observerade dem.  
 
Adolescenter från andra kulturer kan känna sig diskriminerade av att tillhöra en 
minoritetsgrupp (Phiney, Ong & Madden, 2000; Spencer, Dornbusch & Mont-Reynaud, 
1993), vilket även framgick hos deltagaren med utländsk bakgrund. Det är speciellt 
svårt för dessa adolescenter i tonåren, då de försöker hitta sin identitet i två kulturer, 
samtidigt som de balanserar mellan dessa. Allteftersom adolescenterna blir kognitivt 
mogna, känner minoritetsadolescenterna av de värderingar om dem som görs i 
samhället. Eftersom dessa samhällsvärderingar känns av, är det extra viktigt för 
adolescenten att få värme och stöd hemifrån och från vänner. För att vilja hålla kvar sin 
avskilda etnicitet, kan adolescenter trotsa den traditionella synen som skolor lär ut, som 
att skaffa utbildning och jobb (Spencer et al., 1993). Detta kan vara anledningen till 
deltagarens frustration över hur vuxna formar en efter en modell. Slutligen kan 
minoritetsföräldrar känna sig extra motiverade till att försöka skydda sitt barn från 
samhällets attityder mot invandrare (Spencer et al., 1993), vilket skulle kunna vara 
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anledningen till att modern inte meddelade sin son om skolbytet, för att undvika fler 
konflikter med rektorn.  
 
Familjer med styvföräldrar kan vara extra känsliga när det gäller kontroll och regler. 
Hos dessa familjer är det extra viktigt att adolescenten får känna ett varmt stöd, då det 
är en annorlunda situation än med biologiska föräldrar. Styvfäder i synnerhet kan vara 
osäkra på sin roll och ifrågasätta den biologiska moderns disciplin (Santrock, Sitterle & 
Warshak, 1988), vilket verkade vara fallet i en av deltagarnas situation angående regler 
om utetider.  
 
Naturligtvis är det svårt för lärare och för vuxna med liknande yrken att ha hand om 
många adolescenter samtidigt och se till allas individuella skillnader. Dagens lärare har 
en hårdare press att förbereda adolescenterna än förr; utöver skolämnen informeras 
eleverna om droger, sexualitet och sociala kunskaper (Eckstein, et al., 1999). Trots det 
är det viktigt för lärare att visa eleverna att de bryr sig och att det är eleven som är i 
fokus. Skolsystern som bryter sin tystnadsplikt är helt förödande för förtroendet. Om 
klyftan mellan adolescenter och vuxna ska bli mindre förbättras det knappast om den 
vuxne gör något som får den unga att tvivla på det värdefulla förtroendet. Detta kan 
även ses i det exemplet inom familjen, då deltagaren var rädd för att berätta om den 
kravfyllda situationen med sin styvmor, eftersom deltagaren kunde få utegångsförbud 
för att ha berättat om sina känslor. Den här föräldern skulle kunna ses som ett exempel 
på den auktoritära uppfostringsstilen med sitt bestraffningssystem. 
 
Enligt en studie som undersökte hur hemlighållande påverkar adolescenten, kom man 
fram till att det ur vissa aspekter var positivt att ha hemligheter för sina föräldrar – det 
utökade känslan av emotionell autonomi hos adolescenterna (Finkenauer, Engels & 
Meeus, 2002). Adolescenten vill klara sig själv och eftersom de andra verkar klara det 
så bra, vill de slippa känna sig misslyckade, och håller därför sina konflikter hemliga. 
Sett ifrån adolescentens emotionella perspektiv kan hemligheter för föräldrar vara bra 
för adolescentens utveckling i vissa lägen. Det är då viktigt att andra vuxna kan hjälpa 
adolescenterna med detta förtroende. Däremot visade studien att hemlighållande kunde 
ha fysiologiska och psykologiska nackdelar. Att hålla saker hemliga kräver en enorm 
kontroll i både tankar och beteende, vilket gör kroppen utmattad. Detta kan leda till 
smärtor och psykologiska problem. Alltså är kommunikation med föräldrarna att 
föredra, men en viss form av autonomi, mindre hemligheter i måttliga mängder, kan 
vara positivt för adolescentens autonomi. I fallet med skolsystern kan man diskutera hur 
viktig hemlighet det rör sig om.  
 
Det blir även svårt för den unge att berätta om sitt missnöje om han/hon inte blir tagen 
på allvar, vilket visades i temat ”nedlåtande”. Om de vuxna redan har den attityden från 
början att man har levt mycket längre än de unga och att man är mycket klokare, 
försvåras hela kommunikationsprocessen med de unga och frustration uppstår från de 
ungas sida. Dessutom är det viktigt för lärare att ta hänsyn till de elever som har svårt 
för vissa skolämnen. Det rapporterades en hel del om frustration över slarviga 
förklaringar då man inte förstod. Lärare har inte lika stor påverkan och inflytande över 
adolescenter som föräldrar har (Lempers & Clark-Lempers, 1991). Men därmed är det 
inte sagt att de är mindre viktiga. Gregory & Weinstein (2004) ansåg att det behövs 
även en auktoritativ lärarstil för elevernas optimala välfärd. Därför är det viktigt att 
lärare tar sig tid till att förklara för elever som inte förstår med värme och stöd, så att 
eleverna fortfarande känner sig motiverade till att lära sig hela tiden och inte känner sig 
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misslyckade. Dåligt självförtroende leder till inlärd hjälplöshet (Henderson & Dweck, 
1993). 
 
Det är trots allt de vuxna som måste ha förståelsen, eftersom det är de unga som är 
beroende av de vuxna. ”De tror att de kan hjälpa oss, men det kan de inte” berättar två 
deltagare om lärare. Att bry sig på rätt sätt är inte alltid lätt för den vuxne. Mentorn som 
ringer eleven på fritiden, tror antagligen att hon gör nytta och visar att hon bryr sig. 
Såsom det har redovisats i resultatet saknar många vuxna inlevelse och empati för 
adolescenters vilja, vilket medför missförstånd och konflikter.  
 
Mitt perspektiv kan vara partiskt, då jag själv inte för så länge sedan själv var i 
adolescensen och ännu inte har upplevt hur det är att vara i de vuxnas situation. Vad 
som var till fördel var att deltagarna inte såg mig som en av ”de vuxna”, utan något av 
ett mellanting, som gjorde att intervjuerna upplevdes avslappnade och eventuellt mer 
informativa än om det hade varit en äldre intervjuare. Det hade även varit fördelaktigt 
om jag hade genomgått någon kurs i intervjumetodik. Intervjuer valdes framför andra 
metoder eftersom enkäter exempelvis är lätta att lämna blanka, speciellt i denna 
åldersgrupp, och även för att det inte ger någon möjlighet till att ställa följdfrågor om 
intressanta situationer, konflikter och dylikt. För att komplettera denna studie kan det 
vara intressant att göra en ytterligare studie då enbart de vuxna intervjuas och se ämnet 
från deras perspektiv. Steinberg (2001) menar att det är viktigt att se vad föräldrar och 
lärare gör i emotionella kontexter, och även hur de hanterar konflikterna.  
 
Givetvis är antalet deltagare litet då det är en kvalitativ undersökning, men eftersom det 
har gjorts många studier på Baumrinds uppfostringsstilar, kan detta resultat vara 
generaliserbart för de flesta inom den tidiga adolescensen. Dock hade urvalet varit ännu 
mer representativt om det även funnits med kvinnliga deltagare med utländsk bakgrund. 
Men som Steinberg (1993) menar, gäller denna auktoritativa uppfostringsstil oavsett 
kultur eller socioekonomiska förhållanden. Värme, stöd och förståelse med kontroll är 
gynnsamt för de flesta individer, och att vara i tonåren eller att handskas med 
adolescenter behöver inte alltid vara frustrerande. Om adolescenter får möjligheten att 
kommunicera med vuxna, kan många risker om internaliserade och externaliserade 
beteenden minskas och förebyggas (Barber, Olsen & Shagle, 1994; Garber, Robinson 
& Valentiner, 1997). Studien riktar sig främst till föräldrar, lärare och andra vuxna som 
kommer i kontakt med adolescenter. Trots att adolescensen är en förvirrande period är 
det viktigt att ha i åtanke att det först och främst gäller att arbeta utifrån adolescentens 
villkor. 

 
 

R e f e r e n s e r 
 
Aquilino, W. S., & Supple, A. J. (2001). Long-Term Effects of Parenting Practices  

During Adolescence on Well-Being Outcomes in Young Adulthood. Journal of 
Family Issues, 22(3), 289-308.  

Barber, B. K., Olsen, J. E., & Shagle., S. C. (1994). Associations between Parental  
Psychological and Behavioral Control and Youth Internalized and Externalized 
Behaviors. Child Development, 65, 1120-1136.  

Bayard, T. R., & Bayard, J. (1987). Hjälp! Jag har fått en tonåring!  Stockholm:  
 Natur och Kultur. 
Brinthaupt, T. M., & Lipka, R. P. (2002). Understanding Early Adolescent Self and  



 17 

 Identity. Albany : State University of New York Press. 
Broberg, A., Almqvist, K., & Tjus.T. (2003). Klinisk barnpsykologi. Utveckling på  
 avvägar. Stockholm: Natur och Kultur.  
Carlson, E. A., Sroufe, L. A., Collins, W. A., Jimerson, S., Weinfield, N.,  

Henninghausen, K., Egeland, B., Hyson, D. M., Anderson, F., & Meyer, S. E. 
(1999). Early Environmental Support and Elementary School Adjustment as 
Predictors of School Adjustment in Middle Adolescence. Journal of Adolescent 
Research, 14(1), 72-94.  

Cooper, C. (1988). Commentary: The role of conflict in adolescent-parent  
relationships. I M. R. Gunnar & W. Andrew Collins (Red.), 21st Minnesota 
symposium on child psychology (sid. 181-187). 

Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting Style as Context: An Integrative  
 Model. Psychological Bulletin, 113, 487-496. 
Deci, E. L., & Ryan, R.M. (1985) Intrinsic Motivation and Self-Determination in  
 Human Behavior (sid.43-85) New York: Plenum Press. 
Dekovic, M., Noom, M. J., & Meeus, W. (1997). Expectations Regarding  

Development During Adolescence: Parental and Adolescent Perceptions. Journal 
of Youth and Adolescence, 26(3), 253-272. 

Eckstein, D. G., Rasmussen, P. R., & Wittschen, L. (1999). Understanding and  
 Dealing with Adolescents. The Journal of Individual Psychology, 55, 31-50. 
Elkind, D. (1984). Nästan vuxen: Tonåringar i kris. Stockholm: Natur och Kultur.  
Erikson, E. H. (1968). Identity – Youth and Crisis. Toronto: W. W. Norton &  
 Company, Inc.  
Finkenauer, C., Engels, R. C. M. E., & Meeus, W. (2002). Keeping Secrets From  

Parents: Advantages and Disadvantages of Secrecy in Adolescence. Journal of 
Youth and Adolescence, 31(2), 123-136.  

Freud, A. (1958). Adolescence. Psychoanalytic study of the Child, 13, 255-278. 
Garber, J., Robinson, N. S., & Valentiner, D. (1997). The Relation Between  

Parenting and Adolescent Depression: Self-Worth as a Mediator. Journal of 
Adolescent Research, 12(1), 12-33. 

Gregory, A., & Weinstein, R. S. (2004). Connection and Regulation at Home and in  
School: Predicting Growth in Achievement for Adolescents. Journal of 
Adolescent Research, 19(4), 405-427.  

Henderson, V. L., & Dweck, C. S. (1993). Motivation and Achievement. I S. S.  
Feldman, & Elliot, G. R. (Red.) At the threshold – The Developing Adolescent 
(sid. 308-329). London : Harvard University Press.  

Laible, D. J., & Carlo, G. (2004). The Differential Relations of Maternal and  
Paternal Support and Control to Adoelscent Social Competence, Self-Worth, and 
Sympathy. Journal of Adolescent Research, 19, 759-782. 

Lempers, J. D., & Clark-Lempers, D. S. (1991). Young, Middle, and Late  
Adolescents’ Comparisons of the Functional Importance of Five Significant 
Relationships. Journal of Youth and Adolescence, 21(1), 53-96.  

Mustonen, L. (2005). Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Public   
    Health  Sciences, OPEN CODE. Hämtad 12 december, 2005, från:  

          http://www.umu.se/phmed/epidemi/forskning/open_code.html 
Phinney, J. S., Ong, A., & Madden, T. (2000). Cultural Values and  

Intergenerational Value Discrepancies in Immigrant and Non-Immigrant Families. 
Child Development, 71, 528-539.  

Reitz, E., Dekovic, M., & Meijer, A. M. (2005). Relations between parenting and  



 18 

externalizing and internalizing problem behaviour in early adolescence: Child 
behaviour as moderator and predictor. Journal of Adolescence, In Press, 
Corrected Proof, Available online 15 September, 1-18. 

Santrock, J. W., Sitterle, K. A., & Washak, R. A. (1988). Parent-Child relationships  
in Stepfather Families. I Bronstein, P, & Cowan C. P. (Red.) Fatherhood Today – 
Men’s Changing Role in the Family (sid 144-165). New York : John Wiley & 
Sons. 

Smetana, J. G. (1989). Adolescents’ and Parents’ Reasoning about Actual Family  
 Conflict. Child Development 60, 1052-1067.  
Smetana, J. G. (1995). Parenting Styles and Conceptions of Parental Authority  
 during Adolescence. Child Development, 66, 299-316.  
Smetana, J. G., & Daddis, C. (2002). Domain-Specific Antescendents of Parental  

Psychological Control and Monitoring: The Role of Parental Beliefs and Practices. 
Child Development, 73, 563-580. 

Spencer, M. B., Dornbusch, S. M., & Mont-Reynaud, R. (1993). Challenges in  
Studying Minority Youth. I S. S. Feldman, & Elliot, G. R. (Red.) At the threshold 
– The Developing Adolescent (sid. 123-145) London : Harvard University Press.  

Steinberg, L. (1993). Autonomy, Conflict and Harmony. I S. S. Feldman, & Elliot,  
G. R. (Red.) At the threshold – The Developing Adolescent (sid. 255-277). 
London : Harvard University Press.  

Steinberg, L. (2001). We Know Some Things: Parent – Adolescent Relationships in  
 Retrospect and Prospect. Journal of Research on Adolescence, 11(1), 1-19.  
Steinberg, L. (1988). Reciprocal Relation Between Parent-Child Distance and  
 Pubertal Maturation. Developmental Psychology, 24, 122-128.  
Steinberg, L., Elmen, J. D., & Mounts, N. S. (1989). Authorative Parenting,  

Psychosocial Maturity and Academic Success among Adolescents. Child 
Development, 69, 1424-1436.  

Steinberg, L., & Morris A. S. (2001). Adolescent Development. Annual Reviews of  
 Psychology, 52, 83-110. 
Sylvander, I., & Ödman, M. (1976). Barn och besvikelser. Vardagspsykologi i  
 Wahlström &Widstrand serien. Stockholm: Whalström & Widstrand.  
Wrangsjö, B. (2004). Tampas med tonåringar: ungdomsutveckling i  
 familjeperspektiv. Andra, omarbetade utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur. 
Youniss, J & Smollar, J. (1985). Adolescent Relations with Mothers, Fathers, and  
 Friends. Chicago: The University of Chicago Press.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

(Bilaga)  
Intervjuguide 

 
¤ Hur gammal är du?  
 
¤ Vilka ingår i din familj?  
 
¤ Kan du berätta om någon gång som du har varit besvikna på vuxna människor?  
 
¤ Kan du berätta om något tillfälle du tycker att vuxna krävt för mycket av dig (presteringar, 
regler)? Upplever du att de lägger sig i? Ger de dig tillräckligt mycket ansvar? (Exempel: du 
måste göra det och det, uppföra dig si och så?) Upplever du att vuxna stressar upp dig?  
 
¤ Regler och sånt hemma, om vad man bör och inte bör göra, har ni det? Vem bestämmer 
sånt..? T ex att plocka upp efter sig, vara duktig i skolan/aktiviteter? Vad är det för typ av 
regler? Vad tycker du om dessa? Hur känner du dig/hur uppfattar du dem då? Kan du berätta 
om något exempel?  
 
¤ Upplever du att vuxna oroar sig för mycket i onödan? I så fall hur?  
 
¤ Hur mycket ansvar ger dina föräldrar dig? Om du går ut, litar de på att du är ansvarsfull och 
kommer hem i tid? Tycker du att de reglerna är rättvisa? Vill du ha mer frihet?  
 
¤ Har du någon gång upplevt att vuxna försöker styra över dig? På vilket sätt? T ex att komma 
hem en viss tid, klädsel, beteende, tonfall, andra liknande regler? Har du något eget exempel?  
 
¤ Har vuxna åsikter om när det gäller valet av dina kompisar? Eller får du välja fritt? Kan du 
berätta om någon situation? Tycker du vuxna förstår hur viktigt det är att vara med kompisar? 
Eller vad tror du att de verkar tycka?  
 
¤ Om du har en åsikt om någonting, tycker du att vuxna lyssnar tillräckligt på vad man har att 
säga? Är de tillräckligt lyhörda? Kan du berätta om en sån situation som de inte lyssnar? Går 
det att försöka prata om det..?  
 
¤ Tycker du att du får tillräckligt med uppmärksamhet av dina föräldrar? Är det lika mellan 
dina syskon och dig? Förstår de att det finns saker som du vill ha eller vill göra?  
 
¤ Har du upplevt att vuxna kan vara okänsliga ibland? Hur då? Har du något exempel? Har du 
varit med om att de vuxna bagatelliserar saker som faktiskt betyder nåt/jobbigt? (”Det där var 
väl inget”, eller ”det där är bara nyttigt! Lite utmaning är bra!”) 
 
¤ Vad är det som du upplever att de inte ”ser”? Har du något exempel på en sådan situation?  
 
¤ När man är på dåligt humör, förstår vuxna när man är sur eller arg? Tycker du att det går att 
prata om sådana saker med vuxna? Något exempel?  
 
¤ Kan du komma på någon gång då vuxna låtit nedlåtande? I vilka situationer då? Hur 
upplevde du det?  
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(Bilaga)  
 
¤ Har du varit med om att någon vuxna förstör ett glatt humör med bara nåt pessimistisk 
replik och sopar under problem under mattan? Kan du berätta närmare om situationen? 
 
¤ Har du varit med om någon situation som har varit pinsamma som inte de vuxna förstod? 
Kan du berätta om en sådan situation? 
 
¤ Ibland vill man ju vara för sig själv. Tycker du att vuxna förstår att man vill det? Har du 
varit med om någon situation då du tycker att de inte verkar ha förstått det?  
 
¤ Tycker du att vuxna klagar på vilket humör du är på? T ex att du kan vara trött ibland och 
bara vill hänga framför tv:n eller liknande? Har du något exempel? 
 
¤ När allt är helt meningslöst och värdelöst vissa dagar, förstår de vuxna att du behöver ta det 
lugnt? Förstår de hur arg man kan bli för vissa saker och hur glad man kan bli för andra saker?  
 
¤ Tycker du att vuxna klagar på att man är uppkäftig? Tycker du att det är rättvist? Upplever 
du att vuxna alltid ska veta bäst?  
 
¤ Kan du känna att de vuxna är besvikna på dig..? Hur då/vilken situation? 
 
¤ Vad tror du att de vuxna tycker om folk i din ålder? Vilken skillnad tycker du att det finns 
mellan dig och vuxna?  
 
¤ Vad missar de vuxna? Vad förstår de inte?  
Generellt, tycker du att vuxna förstår det du vill säga? Eller blir det missförstånd?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


