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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur ungdomar upplever betydelsen av sina 

föräldrars engagemang för ungdomarnas eget välbefinnande. Hur tillgängliga upplever ungdomarna att 

deras föräldrar är; hur upplever ungdomarna deras samspel med föräldrarna och hur upplever 

ungdomarna det sociala stöd de får från sina föräldrar? I studien har åtta ungdomar intervjuats om hur 

de upplever sina föräldrars engagemang och samspel. Av intervjuerna har det bland annat framkommit 

att samtliga ungdomar ville spendera mer tid med sina föräldrar, att de ville ha möjligheten att prata 

med sina föräldrar om allt och att de gärna gjorde saker tillsammans. I diskussionen dras slutsatser att 

ungdomarna i denna studie upplevde att de mådde bättre om de hade möjligheten att pratar med sina 

föräldrar. Ungdomarna upplevde att bland annat gemensamma intressen, föräldrarnas involvering i 

ungdomarnas vardag och mängden tid de spenderade tillsammans byggde upp en trygg grund i deras 

relation och ungdomarna upplevde då att de kunde prata med sina föräldrar 
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Abstract 

The aim of the study was to exam how youth experience the importance of their parent’s engagement 

on their own wellbeing. How available do the children experience that their parents are; how do the 

children experience their interaction with their parents and how do the children experience the social 

support they get from their parents? The youth in this study consisted of eight girls and boys that 

talked about how they experience their parent’s engagement and interaction. From the interviews it 

emerged that all of the adolescents wanted to spend more time together with their parents, that they 

wanted to have the chance to talk to their parents about everything and to do things together. The 

conclusion is that the youth in this study experienced that they felt better if they had the chance to talk 

to their parents. The youth experienced that inter alia common interests, the parent’s involvement in 

everyday life and the amount of time they spend together, established a safe base in their relationship 

and in which the youth perceived that they could talk to their parents.         

 

 

Keywords  

Youth, engagement, social support, wellbeing, parents, legal guardian, supportive companionship, 

supportive engagement, concrete support, security, freedom, other support person



 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ................................................................................................. 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 3 

Litteraturöversikt .................................................................................... 4 

Teoretiska utgångspunkter .................................................................................. 4 

Socialt stöd .................................................................................................... 4 

Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi ...................................................... 5 

Forskning .......................................................................................................... 5 

Socialt stöd .................................................................................................... 5 

Metod ...................................................................................................... 7 

Avgränsningar ................................................................................................. 7 

Procedur ........................................................................................................ 7 

Analys ............................................................................................................ 8 

Tillförlitlighet: Validitet och reliabilitet ................................................................ 9 

Etiska aspekter för studien ............................................................................... 9 

Valet av metod ................................................................................................ 9 

Resultatet .............................................................................................. 10 

Stödjande samvaro ............................................................................................10 

Middagsbordet ...............................................................................................10 

Gemensamma intressen ..................................................................................11 

Tid ................................................................................................................13 

Stödjande engagemang ......................................................................................14 

Fritidsintressen ..............................................................................................14 

Skolan ..........................................................................................................15 

Saknaden av engagemang ...............................................................................17 

Konkret stöd .....................................................................................................18 

Stödjande samtal ...........................................................................................18 

Fritidsintressen ..............................................................................................19 

Trygghet ..........................................................................................................20 

Frihet ...............................................................................................................21 

Andra stödpersoner ...........................................................................................22 

Diskussion ............................................................................................. 24 

Resultatet utifrån den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna ...........24 

Slutsats ............................................................................................................28 

Metoddiskussion ................................................................................................27 

Referenser............................................................................................. 30 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 



1 

 

Inledning 

Ungdomar har behov av trygga, stabila och kärleksfulla föräldrar (mamma, pappa eller annan 

vårdnadshavare) som tillgodoser deras behov (Socialstyrelsen, 2006a). En individs hälsa läggs till 

grund under uppväxtåren där vanor och beteende skapar förutsättningarna för en bättre eller sämre 

hälsa under hela livet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Familjen och föräldrarna har i forskning och 

konvektionen om barns rättigheter (barnkonventionen) uttryckts som centrala och viktiga för barn och 

ungdomars positiva utveckling och välmående (till exempel i Malecki & Demaray, 2002; Unicef, 

2007). Föräldrarna framstår i forskning (Karademas, Fotiou & Kokkevi, 2008) som betydelsefulla för 

hur barn och ungdomar hanterar olika situationer, detta genom föräldrars beteende och handlingar.  

 

En rapport från Statens offentliga utredningar (SOU) som kom 2006 visade att den psykiska hälsan 

hos barn och ungdomar har försämrats under de senaste två decennierna. Enligt SOU:s rapport visade 

sex svenska studier att oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet, anspänning och värk har ökat generellt 

bland befolkningen och att ökningen var mest markerad bland ungdomarna. Ökningen av dessa besvär 

har medfört att fler ungdomar behandlas för depression och ångest. Den psykiska hälsan kan påverka 

ungdomars utveckling, lust till att lära sig och deras koncentrationsnivå där psykisk ohälsa kan 

påverka barnet negativt (SOU, 2006:77). 

 

I en rapport från Barnens rätt i samhället (BRIS, 2012) framkom det att barn och ungdomar med dålig 

psykisk hälsa sällan berättade hur de mår för sina föräldrar. I den rapportering som BRIS får på hur 

många barn och ungdomar som kontaktar dem via exempelvis deras stödtelefoner och chatt, visade att 

mellan åren 2004 och 2007 ökade kontakten angående psykisk ohälsa med 33 procent. Under år 2011 

stod ämnet psykisk ohälsa för 17,5 procent av alla typer av orsaker som barn och ungdomarna tog 

kontakt med BRIS för. Genom att barn och ungdomar inte velat eller kunnat berätta om hur de mår för 

någon har de inte kunnat få den hjälp de behöver för att exempelvis ta sig ur en jobbig situation och 

för att börja må bättre. En av de vanligaste orsaker till varför barnen inte pratar med sina föräldrar eller 

andra vuxna personer i deras närhet är för att barnet saknar förtroende till dessa individer (BRIS, 

2012).  

 

Familjen utgör den primära miljön där barnet och ungdomen kan utvecklas (Unicef, 2007) och 

föräldrar den primära stödpersonen för dem (till exempel Malecki & Demaray, 2002; för översikt se 

Bokhorst, Sumter, & Westenberg, 2010). Därför är det viktigt att barnet får möjligheten till en väl 

fungerande familjeenhet eftersom det kan gynna barnets välmående och utveckling.  

 
.. the family, as the fundamental group of society and the natural environment for the growth and 

wellbeing of all its members and particularly children, should be afforded the necessary protection 

and assistance so that it can fully assume its responsibilities within the community. (Unicef, 2007, 

s. 76). 

 

Betydelsen av att ha sina föräldrar som den primära stödpersonen för barn och ungdomarna lyfts fram 

i barnkonventionen, som Sverige har åtagit sig att följa. I den betonas det att ett barn (upp till 18 år) 

behöver skydd, förståelse och omvårdnad för att försäkra deras överlevnad, välmående och utveckling 

och det är föräldrarna som i första hand ska se till att barnet får det. Barnets bästa ska vara föräldrarnas 

grunduppgift i sitt föräldraskap men staten ska erbjuda föräldrarna stöd för att kunna efterleva det. 

Enligt FN:s barnrättskommitté ska familjen förstås utifrån att den kan variera beroende på bland annat 

på kultur, geografiskt område och religion och kan exempelvis bestå av mamma, mamma, barn eller 

pappa, barn (Unicef, 2007).  

 

I The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (för översikt se Unicef, 2007) 

står det att varje människa har rätten till högsta uppnåbara fysiska och psykiska hälsa och det är 

konventionsstaternas uppgift att tillgodose att det uppnås. För att en individ ska kunna göra det måste 



2 

 

staten se till att individen och i detta fall ungdomen har möjlighet, stöd och hjälp för att kunna uppnå 

det. Individuellt psykiskt och fysiskt välbefinnande kan dock inte staten försäkra utan individen bär 

också ett ansvar och när det kommer till omyndiga personer bär föräldrarna ansvaret. FN:s 

barnrättskommitté anser att konventionsstaterna har ansvaret att förbereda barnet för livet som vuxen 

men också se till att barnets liv just nu har det optimala förutsättningarna. Barndomen ska inte ses som 

någon övergångsperiod eller något förberedelsestadium för det ”verkliga” livet utan som något 

värdefullt som ska upplevas på bästa sätt (Unicef, 2007).   

 

Enligt barnkonventionen ska ett barns/ungdoms åsikter höras i allt som berör hen. Alla barn har rätten 

att uttrycka sina åsikter utifrån deras kognitiva mognad. Detta för att det är deras mänskliga rättighet 

men också i syfte att bygga upp deras självkänsla, kunna förvärva och utveckla kunskaper och 

erfarenheter exempelvis inom områden som konfliktlösning, beslutsfattande och kommunikation 

(Unicef, 2007).  Det finns mycket forskning om barnets bästa ur ett vuxenperspektiv, det vill säga vad 

vuxna exempelvis anser är det bästa för barnet, men inte lika omfattande forskning ur ett barns 

perspektiv (exempelvis Malecki & Demaray, 2002). Ett barns perspektiv är hur barn förstår och 

uppfattar olika fenomen. Det är genom ett barns ”ögon” som fenomenet åskådas och det är ut ett barns 

”ögon” som fenomenet förstås och tolkas. Det är bara en femåring som kan ha en femårings perspektiv 

och det är bara ett barn som kan ha ett barns perspektiv (Qvarsell, 2003). Med ett barnperspektiv 

menas att det är en vuxen människa åsikter och värderingar om vad som är det bästa för barnet i den 

situation som råder. Den vuxna människan analyserar situationen och baserar sina handlingar utifrån 

det (Halldén, 2003; Qvarsell, 2003). Forskning utifrån barns perspektiv och barnperspektiv kan ge en 

djupare och bättre förståelse av barn och barns egna perspektiv (Qvarsell, 2003). I forskning bör det 

finnas möjligheten för barnet att komma till tals för att som forskare verkligen kunna komma så nära 

ett barns perspektiv som möjligt och bidra till en ökad förståelse för barn och ungdomars tankar och 

känslor. Det kan ge ökad insikt i varför det är viktigt för barnet att exempelvis ha ett tryggt hem. Barn 

och vuxna lever inte åtskilda utan samexistera i samhället och genom att ha större barnförståelse kan 

det blir lättare att förbättra tillvaron för barn (Halldén, 2003; Qvarsell, 2003).  

 

För att kunna komma verkligheten närmare måste ett barns perspektiv på sitt eget välbefinnande 

redogöras genom exempelvis intervjuer med barn och ungdomar och då har även de möjligheten till 

att få sina röster hörda.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ungdomar upplever betydelsen av sina föräldrars 

engagemang för deras välbefinnande. 

 

 Hur tillgängliga upplever ungdomarna att deras föräldrar är? 

 Hur upplever ungdomarna sitt samspel med föräldrarna? 

 Hur upplever ungdomarna det sociala stödet det får från sina föräldrar? 

I de internationella studierna som tas upp i denna studie använder alla socialt stöd som begrepp och 

som utgångspunkt i deras forskning. Eftersom socialt stöd är ett sådant vitt begrepp behövdes 

begreppet preciseras mer. Den forskning från Sverige som tas upp i denna studie använder begrepp 

som engagemang, tillgänglighet och samspel. Alla dessa begrepp inkluderas i det sociala stöd som de 

internationella studierna beskriver och valdes där av som begrepp för denna studie.   

 

Orden engagemang, tillgänglighet och samspel är hämtade från en studie gjord av Statens 

folkhälsoinstitut (FHI). Tillgänglighet och samspel är en del av förälderns engagemang och med det 

menas att föräldrarna ska finnas tillgänglig för ungdomen och möjligheten till samspel ska finns. 

Samspel pågår när ungdomen och föräldrarna ägnar sig åt en gemensam aktivitet. Föräldrars 

engagemang behöver inte innefatta båda föräldrarna samtidigt utan kan även vara ena föräldern vid ett 

tillfälle och den andra vid ett annat (FHI, 2004). 
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Litteraturöversikt 

Teoretiska utgångspunkter 

Socialt stöd 
Social support is the subjective feeling of belonging, of being accepted, of being  

loved, of being needed, all for oneself and not for what one can do (Moss, 1973, s 237). 

 

Klamas (2012) beskriver att socialt stöd är någonting mycket mer än en insats. Enligt henne är socialt 

stöd kommunikationen och interaktionen mellan människor, skapandet av känslan av att vara delaktig 

och betydelsefull just som den man är. Socialt stöd värderas utifrån hur mottagaren upplever stödet 

och relationen (Vaux, 1988). Det är individens subjektiva upplevelse av det sociala stödet som har 

betydelse om hen uppfattar det som stödjande eller ej (Klamas, 2010).  

 

Forskningen på 1970-talet om socialt stöd visade på dess betydelse för hälsan, välbefinnandet och för 

hur individen hanterade livskriser, livsförändringar och emotionella problem (Cobb, 1976; för en 

översikt se Klamas, 2010). Definitionerna av socialt stöd är många. Något som dock för samman dem 

alla är kopplingen till hälsa, välmående och det sociala stödets bidragande till att individen kan hantera 

kriser (Vangelisti, 2009).  Efter 1970-talet utvecklades forskningen kring socialt stöd och teorier om 

interaktionella och kommunikativa processer mellan människor utvecklades (för en översikt se 

Klamas, 2010).  Forskarna ville förstå hur socialt stöd och välmående var sammankopplade och 

kommunikation var något som forskarna tittade närmare på (Burleson, 2009). I dessa teorier var det 

social interaktion som studerades, hur socialt stöd gavs från en individ till en annan genom dess 

handlingar och kommunikation (för en översikt se Klamas, 2010).) 

Forskning studerar ofta socialt stöd som ges under stressade situationer. Men det är även stödjande att 

få uppleva positiva situationer tillsammans och att individen får uppleva uppmuntran, bekräftelse och 

omtanke från stödpersonen (Rook, 1989). Socialt stöd är en del av vardagen (Vaux, 1988) och även 

om det hjälper individen under stressande situationer är socialt stöd lika mycket förebyggande för att 

exempelvis hantera dessa situationer själv (Vangelisti, 2009). Det finns många olika stödformer så 

som materiellt, emotionellt, instrumentellt, kognitivt och praktiskt stöd men oavsett form så är syftet 

med socialt stöd att hjälpa individen att klara av olika situationer och känna sig behövd, accepterad 

och älskad (för en översikt se Klamas, 2010; Moss, 1973; Vaux, 1988).  

 

Socialt stöd som hjälper individen att få bättre självkänsla och värde kommer genom uppskattning, det 

vill säga att stödpersonen uppmuntrar individen för hens idéer och känslor (Cobb, 1976). Emotionellt 

stöd har stor betydelse för individen genom att det kan få hen att uppleva välbefinnande, tillhörighet 

och känslan av att vara älskad (för en översikt se Klamas, 2010).  Socialt stöd får individen oftast av 

de andra individer som ingår i hens sociala nätverk. Det finns olika nätverk men det primära nätverket 

består av familjen och anses vara det viktigaste nätverket (Rönnmark, 1999). Familjerelationer är ofta 

komplexa och det innebär att en individ både kan få socialt stöd och utsättas för negativ stress (Vaux, 

1988). Relationer bygger på att ge och ta och lika så gör socialt stöd, som skrivit tidigare så måste 

individen uppleva att hen får stöd och inte bara att stödjaren upplever att hen ger stöd (Klamas, 2010). 

 

Fördelen med att ha socialt stöd i form av vardagssamtal och finns möjlighet att diskutera och 

ventilera känslor, frustrationer och besvikelse är att det kan förhindra känslomässiga effekter av 

stressfyllda situationer. Vardagssamtal kan ha positiva effekter på individens välmående genom att det 

finns någon som lyssnar och på så sätt förhindrar att problemet förvärras. Positiv samvaro är något 

som även är viktigt och som är en form av socialt stöd. Socialt stöd i form av gemensamma aktiviteter 

kan avleda uppmärksamhet från pågående problem och svårigheter och ger ett andrum för individen. 

Det avleder stress och individen får möjlighet att slappna av (för en översikt se Klamas, 2010). 
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Tillit i sociala stödrelationer är värderat högt och känner individen tillit, det vill säga att den som är 

stödjaren lyssnar, visar förståelse, sympati och uppmuntran, finns det stor möjlighet för den som få 

stöd att anförtror sig och att effekterna av det sociala stödet blir positivt (Skårner, 2001). Även känslan 

av acceptans värderas högt och bidrar till att det sociala stödet upplevs som starkt (Sarason, Sarason & 

Pierce, 1994). 

Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi 
Enligt Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi sker ett barns utveckling i ett samband med 

miljön och dess omgivning. Omgivningen är uppdelad i olika nivåer och består av micro-, meso-, exo- 

och macrosystem (Bronfenbrenner, 1979). Enligt Bronfenbrenners teori bör forskaren för att förstå 

barns utveckling titta på vad barnet gör, vilka människor som finns i barnets omgivning, vilka roller 

dessa har och hur de i sin tur agerar och hur det påverkar barnets utveckling. Det är även viktigt att 

förstå hur de olika systemen samspelar med varandra och vad det kan få för inverkan på barnets 

utveckling. Barnet blir påverkad av miljön och omgivningen samtidigt som miljön och omgivningen 

blir påverkade av barnet (Andersson, 1986; Bronfenbrenner, 1979).  

 

Microsystem är barnets direkta omgivning det vill säga familjen i första hand och ju äldre barnet blir 

ju fler omgivningar utvecklas så som skolan och vänskapskretsen och desto fler microsystem 

utvecklas (Andersson, 1986). Samspelet och relationerna mellan olika omgivningar bildar egna 

system, mesosystem och som är system av de olika microsystemen. Det är viktigt att detta samspel 

med exempelvis föräldrarna, skolan och vännerna är goda och positiva för att barnet ska kunna få en 

god utveckling. Exosystem är system som omger mesosystemen och som inte har direkt påverkan på 

barnet. Dessa system kan blanda annat vara föräldrarnas arbetsplats, barn- och ungdomspolitiken i 

samhället och hur socialtjänstens arbete är utformat (Anderson, 1986; Bronfenbrenner, 1979).  

Mesosystemen påverkas i sin tur av bland annat landets olika lagstiftningar, samhällsekonomin och 

politiska ideologier som utgör macrosystem. Macrosystem innefattar även samhällets kulturella och 

sociala normer och värderingar. Förändringar i macrosystemen påverkar inte enbart exosystemen utan 

kan påverkat alla de olika systemen direkt eller indirekt (Andersson, 1986).  

 

Sammantaget visar detta att föräldrarna är viktiga för barnet men även att andra strukturer och 

relationer påverkar barnet, som till exempel föräldrarnas relationer till andra och förälderns 

arbetssituation. Eftersom föräldrarna är barnets primära omgivning under stora delar av barnet uppväxt 

påverkas barnet oftast starkast av föräldrarna under denna period.     

Forskning 

Socialt stöd 
Det finns mycket forskning på föräldrars sociala stöd till sina barn. Dessa har oftast utförts genom 

kvantitativa enkätstudier där barn och ungdomar har fått uppge vilket stöd de upplever att de fått. 

Genom den omfattande forskningen kring socialt stöd har flera måttenheter uppkommit men det finns 

inget specifikt mått som används genomgående i forskningen kring socialt stöd. Studierna är gjorda ur 

ett vuxenperspektiv där de vuxna har angivit vilket stöd det handlar om medan ungdomarna har fått 

uppge tillgången till stödet (Karademas, Fotiou & Kokkevi, 2008; Malecki & Demaray, 2002; Rueger, 

Malecki & Demaray, 2008a; Rueger, Malecki & Demaray, 2008b; Trask-Tate, Cunningham & Lang-

DeGrande, 2010).  

Ungdomarna i en studie av Malecki och Demaray (2002) fick uppge hur ofta de fått stöd av föräldrar, 

lärare, klasskamrater och vänner och hur viktigt detta stöd varit för dem. Det sociala stödet som 

forskarna undersökte var stödjande beteende vilket innefattade emotionellt och instrumentellt stöd, 

information och uppskattningen ungdomarna fick från föräldrarna. Ungdomarna ombads att ange 

förekomsten av de olika stödjande beteendena på sexgradiga skalor där skalan gick från ”aldrig” till 

”alltid” (egen översättning). Enligt författarna ökar socialt stöd chanserna för ungdomen att hantera 
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negativa situationer. Det framkom i studien att det sociala stödet var olika beroende på vilken person 

stödet kom ifrån. Yngre barn uppgav att de upplevde mycket socialt stöd från föräldrarna, medan äldre 

barn uppgav ett mindre stöd från föräldrarna. Utifrån det drog forskarna slutsatsen att det upplevda 

stödet från föräldrarna minskade med åldern. Ungdomarna i denna studie som uppgav att de ofta fick 

socialt stöd, uppgav även bättre värden i social förmåga, beteende och självbild. Det framkom ingen 

skillnad mellan hur mycket socialt stöd flickor och pojkar upplevde att de fick från sina föräldrar 

(Malecki & Demaray, 2002).  

 

En annan studie utgick från samma data material som i Malecki och Demaray studie, i 

forskningsartikeln framlades det att flickor som upplevde att de fick mer stöd från sina föräldrar 

uppgav även att det gick bättre för dem att anpassa sig i skolan än för flickor med mindre stöd. Medan 

pojkar som upplevde mer stöd från sina föräldrar uppgav bättre anpassningsförmåga, det vill säga att 

pojkarna hade bättre anpassningsförmåga genomgående i jämfört med pojkar med mindre stöd 

(Rueger, et al., 2008a). Samma forskningsgrupp gjorde även en longitudinell uppföljning på 

ungdomars upplevda sociala stöd i samband med hur väl de anpassade sig i skolan. Flickor uppgav att 

de fick mest stöd från vänner och pojkar att de fick mest stöd från föräldrarna. I denna studie 

predicerade föräldrars sociala stöd bättre anpassningsförmåga, det vill säga att ju mer upplevt stöd 

ungdomarna fick från sina föräldrar desto mindre depressiva symptom och desto bättre självkänsla 

(Rueger, et al., 2008b). 

 

I en studie gjord av Karademas med kollegor (2008) som avsåg att mäta hur ungdomar upplevde 

tillgången till stöd från sina föräldrar framkom det att ungdomarna som upplevde mer stöd från sina 

föräldrar uppgav att de var nöjdare och mer tillfredsställda med livet. Det sociala stödet mättes genom 

att ungdomarna fick ta ställning till fyra påståenden per förälder, exempelvis ”Min pappa hjälper mig 

så mycket jag behöver” och ”Min mamma förstår mina problem och bekymmer”. Ungdomarna fick 

gradera påståendena på tregradiga skalor där skalan gick från ”aldrig” till ”nästan alltid” (egen 

översättning). Resultatet i studien visade att nöjdheten och tillfredställelsen med livet bland 

ungdomarna kom av föräldrarnas sociala stöd. Likaså fann forskarna att mer stöd av föräldrarna ledde 

till mindre ”health complaints” framför allt hos de yngre barnen (Karademas, et al., 2008). 

 

Forskare har också studerat vikten av socialt stöd från föräldrarna för den psykiska påfrestningen 

bland afroamerikanska flickor i en studie i ett socioekonomiskt utsatta område i USA. I denna 

studie mättes socialt stöd på bland annat föräldrarna och mor- och farföräldrarna var huvudfokus låg 

på. Ungdomarna fick gradera vilken betydelsen de olika individerna hade på deras liv och gradera 

varje individ för sig. Ungdomarna fick även gradera vad dessa individers råd och stöd betydde för 

dem. Graderingen gjordes utifrån fyragradiga skalor där skalorna var från ”ingen” till ”i stor 

utsträckning” (egen översättning). I studien framkom det att flickorna som uppgav att de fick mer 

socialt stöd från sina mammor upplevde mindre psykisk påfrestning i vardagen och dessa uppgav även 

att de upplevde färre negativa händelser i livet. De flickor som uppgav att de fick mer stöd från sina 

fäder upplevde att de lättare kunde hantera svåra situationer. Flickorna som uppgav att de fick mer 

socialt stöd från sina fäder upplevde också mindre psykisk påfrestning i vardagen, särskilt de flickor 

som hade svårare att hantera svåra situationer och ändå uppgav att de hade mer stöd från sina fäder 

(Trask-Tate, et al., 2010). 

 

Tidigare studier ger inte någon tydlig bild av åldersskillnader i socialt stöd från föräldrar. Flera studier 

visar på minskat socialt stöd när ungdomar blir äldre (till exempel Malecki & Demaray, 2002) men det 

finns också andra som visar på att stödet inte minskar. Där ungdomar fortfarande behöver stöd från 

sina föräldrar (för en översikt se Bokhorst, Sumter och Westenberg, 2010). Socialt stöd från föräldrar 

framstår i studier som viktigt oavsett ålder även om det är möjligt att behovstypen av social stödet 

förändras och kanske förminskat under den period ungdomarna vill frigöra sig från sina föräldrar. Men 

studierna visar att socialt stöd från föräldrarna även har betydelse när ungdomarna är äldre.   
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Metod 

En kvalitativ intervjumetod har valts eftersom den, enligt Kvale och Brinkmann (2009) ger 

möjligheten att fånga innebörder och erfarenheter ur ungdomarnas verklighet och för att denna metod 

även ger möjligheten till att få detaljerad och personlig berättande från ungdomarna med deras egna 

ord, ur deras eget perspektiv. En kvalitativ intervjuform fångar ungdomens röst. Denna metod ger 

även möjlighet till att generera kunskap om ungdomarnas beteende och upplevelser.  

 

Studien bygger på en tolkande fenomenologi för att kunna fånga den individuella erfarenheten, 

informanternas egna perspektiv. Metoden ger möjligheten för forskaren att tolka den insamlade data 

för en djupare förståelse utifrån olika perspektiv. Tolkande fenomenologi går ut på att samla in data 

som konkret beskriver fenomenet som ska studeras (Willing, 2009). Det är viktigt att forskaren har en 

fenomenologisk attityd gentemot forskningen, det vill säga att forskaren strävar efter att undvika 

förutfattade meningar om exempelvis forskningsfenomenet och informanten, en strävan efter en 

öppenhet för det data som samlas in och att materialet endast tolkas utifrån sitt eget innehåll (Kavle & 

Brinkmann, 2009). Forskaren ska sedan läsa igenom det insamlade data för att få en helhetsbild, sedan 

kontrolläsa data för att identifiera teman som kan förklara olika aspekter av fenomenet för att sedan 

analysera likheter och skillnader. Till sist ska en övergripande struktur skapas av erfarenheterna kring 

fenomenet (Willing, 2009). Tolkande fenomenologi ger möjligheten att beskriva ungdomars 

upplevelse om sina föräldrars engagemangs betydelse för deras välbefinnande och i sin tur 

förhoppningsvis generera kunskap kring det.  

Avgränsningar 

Studien utfördes på åtta ungdomar i åldrarna 14 och 15 år. Valet av ungdomar gjordes med bakgrund 

att de står inför fler val inför framtiden och att olika studier visar på att ungdomar i den ålder 

fortfarande använder föräldrarna för socialt stöd, men använder mer och mer vänner som referens (för 

en översikt se Bokhorst, Sumter & Westenberg, 2010). För att komma i kontakt med dessa ungdomar 

kontaktades skolor i Stockholmsområdet. Området valdes av geografiska skäl då jag vid tillfället då 

uppsatsen skrevs var bosatt i Stockholm. Skolorna som kontaktades valdes ut för att få en geografisk 

spridning. Skolorna skulle uppfylla kravet att ha elever som gick i årskurs 8 för att ålderskriteriet 

skulle kunna uppfyllas och ett elevantal över 300 för att öka möjligheten till att få elever att ställa upp 

på en intervju. Denna information hämtades in på den kommuns hemsida som skolorna ligger i.  

Procedur 
För att få ta del av ungdomarnas egna röster och åsikter användes en kvalitativ studie byggd på 

intervjuer som datainsamlingsmetod (Kavle & Brinkmann, 2009). Intervjuerna var öppna 

semistrukturerade eftersom studien var ute efter att svara på specifika frågeställningar och därför 

behövdes särskilda frågor ställas för att studien skulle kunna uppnå sitt syfte. Intervjufrågorna 

utformades utifrån syftet och frågeställningarna i denna studie (se bilaga 3). Enligt Smith (1995) 

skapar semistrukturerade intervjuer möjligheten för att få en detaljerad berättelse från intervjupersonen 

och samtidigt ge möjligheten till följdfrågor vid frågetecken och eller om intervjupersonen berättar 

någonting intressant som intervjuaren vill veta mer om.  

 

Intervjufrågorna var öppna för att fånga ungdomarnas egen röst med lite påverkan från intervjuaren så 

att intervjupersonen själv kunde svara på frågan med egna ord (Smith, 1995). Följdfrågor som hur 

menar du då? vad menar du med det? och jag förstår inte berätta/förklara/beskriv för mig igen? 

användes för att få intervjupersonen att utförligare och vidare förklara vad hen menade utan att 

påverka berättandet hos intervjupersonen. Frågorna anpassades till målgruppen för att de skulle förstå 
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och för att frågorna inte skulle skapa ett hinder för att intervjupersonen att svara på frågorna. Jag 

använde mig inte allt för komplicerade och svåra ord utan anpassade språket till deras ordförråd 

genom att bland annat lyssna på vilka ord de använde sig av i intervjun. I informationsbrevet (se bilaga 

1) förklarades även vissa begrepp som skulle användas i intervjun så att de hade en förförståelse om de 

begreppen. I intervjun var det intervjupersonen som ledde intervjun för att påverkan från intervjuaren 

skulle vara så liten som möjligt. I IPA är det även bra om intervjupersonen känner sig hemma och 

bekväm i den miljö som intervjun utförs i, för att intervjun ska kännas så naturlig som möjligt och 

svaren inte ska bli konstlade och påverkade av den yttre miljön. Intervjumiljön kan påverka vad 

informanten väljer att berätta (Smith, 1995) och därför valdes i denna studie en miljö som kunde 

tänkas kännas bekväm och välbekant för intervjupersonen. Tolkande fenomenologi inkluderar 

forskarens förförståelse och interaktion med informanten (Willing, 2009) men det är fortfarande 

viktigt att forskaren distanserar sig från informanten för att fånga informantens uppfattningar, 

berättelse. Detta kan göras genom att låta informanten vara den aktiva parten i intervjun, att det är hen 

som berättar, för att intervjuaren inte ska påverka svaren.  

 

Sju högstadieskolor kontaktades, 6 skolor valdes ut från Stockholmsstads hemsida utifrån inklusions- 

och exklusionskriterierna (se ovan) och den sista skolan valdes från en kommun norr om Stockholm. 

Kommunen valdes för att få en spridning på skolorna och för att det är en av de kommuner inom 

Stockholm som ligger mest norr ut. Fyra av skolorna sa nej på en gång för att det var skolans policy, 

tre gav kontaktuppgifter till mentorer för deras årskurs åttor och där samtliga av kontaktpersonerna 

inte gick att få tag på efter upprepande kontaktförsök per telefon och e-post. I de två kvarvarande 

skolorna kontaktades en biträdande rektor och en arbetslagsledare för årskurserna 4-9 och båda 

kontaktpersonerna godkände att en rekrytering av elever från deras åttondeklasser gjordes. Kontakt 

upprättades först via telefon och sedan via flertalet e-postmeddelande. Via e-post till båda 

kontaktpersonerna skickades utförligare information med bifogat informationsbrev (se bilaga 1 och 2), 

ett till eleverna och ett till föräldrarna, och en tid för informationsträff bokades in. Kontaktpersonerna 

skickade ut breven till eleverna och till föräldrarna innan informationsträffen för att de skulle vara 

informerade och förberedda på om de ville ställa upp eller inte.  

 

Under informationsträffen informerades eleverna om syftet med examensarbetet och att resultatet 

kunde komma att användas i examensarbetet och artikel. De som var intresserade av att ställa upp på 

intervjun fick skriva upp sitt namn och kontaktuppgifter på ett papper och fick med sig den skriftliga 

informationen till sig själv och sina föräldrar. Både ungdomen och föräldrarna skulle godkänna att 

ungdomen ställde upp på en intervju. Det var sammanlagt 14 stycken elever som skrev upp sina 

kontaktuppgifter. Samtliga kontaktades via E-mail och de fick själva ta ställning till om de vill ställa 

upp på intervjun. Av de 14 stycken svarade 12 på E-mailet där nio stycken ville ställa upp på en 

intervju och tre tackade nej. De resterande två fick ytterligare ett E-mail men svarade aldrig. 

Föräldrarna hade godkänt att de nio som ville vara med fick delta. Tid för intervjun bokades in genom 

E-mail kontakt och ett avskilt rum på ungdomarnas skola valdes ut som intervjuplats för att göra det så 

enkelt som möjligt för ungdomarna att ta sig till intervjun och för att de skulle känna igen miljön. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades i enlighet med IPA.  

 

Före intervjuerna utfördes en pilotstudie i form av ett rollspel med de tänkta intervjufrågorna för att 

jag skulle få pröva på intervjufrågorna, intervjusituationen och för att få öva på att låta 

intervjupersonen själv fritt berätta och leda intervjun. Rollspelet utfördes för att upptäcka eventuellt 

felaktigheter i intervjufrågorna och andra hinder.  

Analys 
Analysen av den insamlade data är gjord efter tolkande fenomenologisk metod, IPA (Interpretative 

Phenomenological Analysis). Detta innebär att intervjuerna lästes och lästes om igen för att se vad 

som framkom i texten, sedan tematiserades intervjuerna var för sig. Det framkom likande teman i 

samtliga intervjuer som sedan sammanställdes till gemensamma teman. Efter sammanställningen så 

fördes citat in under de olika teman för att förtydliga och visa på resultatet som framkommit i 

intervjuerna. I citaten redovisas ordagrant vad ungdomarna sade. Text som lagts till i citaten inom 
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tecknen [ ] har gjorts för att förtydliga vad som står. Tecknen …. betyder att text har tagits bort för att 

öka läsbarheten i enlighet med hur resultat tidigare har rapporterat där de använt IPA (Olsson & Roll-

Pettersson, 2012).  

Tillförlitlighet: Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa validiteten i tolkningarna analyserades två intervjuer av två olika personer var för 

sig och vi såg att tolkningarna överensstämde (uppsatsförfattaren och handledaren). Ett annat sätt att 

säkerställa validiteten som också gjordes i denna studie är att teman illustreras i uppsatsen med 

ordagranna citat från intervjuerna (Smith et al., 2012; Willig, 2010). 

Etiska aspekter för studien 
Vid informationsmötet med eleverna gavs en skriftlig och muntlig information om studiens syfte. De 

informerades även om att de har fullständig anonymitet i studien, att namn eller annat som gör att det 

kan gå att påvisa vem som deltagit i intervjuerna kom att ändras eller togs bort i eventuell spridning av 

resultatet i examensarbete och vetenskaplig artikel. De informerades även att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst kunde välja att avbryta deltagandet. Genom att samtliga av intervjupersonerna 

var under 18 år fick de med sig ett informationsblad (se bilaga 2) hem att ge till sin eller sina föräldrar.  

Informationsbladet innehöll även det information om studien och intervjun och minst en av föräldrarna 

var tvungna att godkänna skriftligt att deras barn deltog i studien. Samtliga intervjuer transkriberades 

och intervjupersonerna gavs fiktiva namn för att ingen informant skulle kunna bli igenkänd. 

Individskyddskravet som innebär att ingen individ i studien får utsättas för kränkningar, 

förödmjukelse, psykisk eller fysisk skada efterlevdes (Vetenskapsrådet, 2012). 

Valet av metod 
Fördel med att välja tolkande fenomenologi är att det ges möjlighet att fånga den unika berättelsen 

genom att det är individen själv som får berätta. Genom att ha valt en öppen semistrukturerad intervju 

kan området avgränsas till det studien syftat att undersöka men samtidigt var informanten fri till att 

berätta vad hen ville inom ramen av de öppna intervjufrågorna.  Tolkande fenomenologi gör det 

möjligt att undersöka den unika berättelsen, det informanten verkligen berättar. Tolkande 

fenomenologi inkluderar forskarens förförståelse och interaktionen till informanten (Willing, 2009) 

vilket i denna studie är en fördel då det är forskaren själv som utför intervjuerna. 

 

Begränsningarna av att välja tolkande fenomenologi är att det blir forskaren som tolkar den data som i 

denna studie samlas in via intervjuer. Det blir forskaren som tolkar det informanterna berättar för att 

kunna tematisera intervjuerna och analysera dem. Denna tolkning gör att det blir en begränsning i hur 

väl syftet kan uppnås, då syftet är att fånga ungdomarnas uppfattningar. Forskarens slutsatser bygger 

på ett barns perspektiv utifrån ungdomars röster vilket kan tolkas både som en begränsning då det är 

ett barns perspektiv som tolkats av forskaren men samtidigt en fördel då det är ett barns perspektiv 

som tolkas och därmed bygger på ungdomars egna berättelser. Detta gör det viktigt att intervjuaren 

tolkar svaren på intervjuerna så objektivt som det möjligen går. Inklusions- och exklusionskriterierna 

utgör även en begränsning för att uppnå syftet med studien. Detta genom att bland annat göra det 

möjligt att genomföra studien genom begräsning av antalet informanter, begränsning av geografiskt 

område och att studien inkluderat både pojkar och flickor. Det gör dock möjligt att fånga den unika 

berättelsen hos en informant och utifrån det kunna svara på studiens frågeställningar.  
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Resultatet 

De teman som utformar denna studies resultat har uppkommit genom flera läsningar av intervjuerna. 

Temana bygger på att ungdomarna har berättat om sina föräldrars engagemang och hur engagemanget 

kan se ut. Utifrån vad som framkom i intervjuerna och utifrån frågeställningarna som grundades i 

tidigare forskning framkom det att engagemanget och det sociala stödet kunde se ut på olika sätt. 

Därför har stödjande samvaro, stödjande engagemang, konkret stöd, trygghet, frihet och andra 

stödpersoner resulterat i de teman som använts i denna studie. 

Stödjande samvaro 
Ungdomarna berättade under intervjuerna vad de gjorde tillsammans med sina föräldrar, när det 

spenderat tid tillsammans och vad det betydde för dem. I denna kategori s redovisas när, hur, var och 

betydelsen för ungdomarna av att spendera tid tillsammans med sina föräldrar. Några underteman 

trädde även fram, exempelvis middagsbordet som var en samlingspunkt för ungdomarna och 

föräldrarna samt gemensamma intressen.  

 

Middagsbordet 
Samlingspunkten för familjen i vardagen, bland samtliga intervjupersoner, var som nämnts ovan vid 

middagsbordet. Där framkom det att möjligheten till att samtala om sin vardag med sina föräldrar var 

uppskattad och något som var viktigt. Även att titta på TV tillsammans med familjen efter middagen, 

gav tillfällen att umgås.  

 
Vi äter middag liksom allihop tillsammans hela tiden så det är liksom så. I vardan brukar vi inte 

göra så jättemycket tillsammans utan jag brukar mest vara med mina syskon då föräldrarna jobbar 

ju ganska mycket.  

Josefin, 14 år. 

  

Sandra som bor delvis hos mamma och delvis hos pappa berättade hur det kan se ut både med sin 

mamma och med sin pappa. Även om det såg olika ut så var middagsbordet tillsammans med båda 

föräldrarna något som var samlingspunkten: 

 
Mamma har ju eget företag så hon brukar så här komma hem så här vid olika tider men om hon 

kommer hem tidigt så brukar hon ropa på oss om det är första dagen [vi är hos mamma] så brukar 

vi sitta vid köksbordet å så prata medan hon så här lagar mat och så och sen så äter vi tillsammans 

och sen brukar vi titta på tv tillsamman … det är ungefär samma sak men hos min pappa så brukar 

vi hjälpa till lite med maten, då brukar vi liksom laga mat med honom … sen så äter vi 

tillsammans och sen så sen tittar vi oftast på tv … vi har så här speciella program som vi brukar 

titta tillsammans på kvällarna. 

Sandra, 14 år. 

 

De gemensamma middagarna beskrevs av flertalet av ungdomarna som ett tillfälle för att prata om 

saker med varandra och att det är bra för ungdomarna. Exempelvis Adam uttrycker att möjligheten att 

prata med sina föräldrar vid exempelvis middagsbordet är skillnad från att prata med sina vänner: 

 
Vi brukar ändå ha en gemensam middag … sen brukar vi alla sitta där och berätta lite om dagen 

ungefär. Det är härligt, roligt, glad att man kan va med allihopa och ändå kunna prata om hur det 

är… vi är ju inte direkt kompisar utan vi är ju närmare än så, så då känns det härligt att bara kunna 

prata så med varandra ändå. Vi ja det är ju skillnad än när det är kompisar och hur man pratar med 

dom och hur man pratar med sin familj. 

Adam, 14 år. 
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Emma beskrev en liknande betydelse av middagarna som Adam. Att middagsbordet är ett tillfälle att 

samtala och umgås som familj: 

 
Hemma hos min mamma är det ju jag min mamma och min lillebrorsa så brukar vi äta och ja a 

umgås, prata hur det har varit på dagen, ja om lite olika saker … Det tycker jag är bra. Det skulle 

vara tråkigare om bara satt där och inte pratade alls eller om vi inte åt tillsammans, det skulle vara 

jättetråkigt. Jag tycker det är bra och roligt … för då kan vi samlas hela familjen å liksom ha tid att 

umgås tillsamman. 

Emma, 15 år. 

 

Per och Karin berättade även de hur det kan se ut vid middagsbordet. För Per är bara middagen en start 

på en gemensam kväll tillsammans med sin familj. För Karin är middagen också ett samlingstillfälle 

för samtal och mat, men hon uttryckte att för henne så är middagarna trevliga men att hon inte gör 

någon större ansträngning:  
 

Hemma hos mamma åtminstone brukar vi äta väldigt goda måltider tillsammans, för min mamma 

är väldigt duktigt på att laga mat så hon burkar kunna göra otroliga maträtter som skaldjursbufféer, 

tapas och då kan man sitta i flera timmar och äta och prata. Sen så sätter vi oss vi i soffan och 

kanske spelar nått spel eller tittar tv tillsammans … vi brukar prata om ja de det mesta. Vi brukar 

kunna hålla ganska öppna diskussioner så där. 

Per, 14 år. 

 

Jag äter ju hemma nästan varje dag. Så det är typ den tiden vi har tillsammans. Vi sitter kanske och 

pratar om allt möjligt, skolan, kompisar, jobb och allt sånt … De är ändå okej, jag brukar typ sitta 

och hänga med i snacket och så men jag brukar inte starta en ny konversation så direkt. Utan jag 

sitter där. 

Karin, 14 år.  

Gemensamma intressen 
Det var också uppskattat bland ungdomarna när föräldrarna och dem delar intressen och spenderad tid 

tillsammans. Det flesta av ungdomarna berättade att ha möjligheten att göra något tillsammans med 

sina föräldrar påverkar dem positivt. Genom att de gjorde saker tillsammans skapades möjligheten till 

att förbättra deras relation.  

 

Att till exempel shoppa tillsammans var något som en del informanter tyckte var en kul aktivitet att 

göra tillsammans med sin mamma.  

 
Det är trevligt. Vi hittar ju ofta på saker, vi åker ju typ och shoppar går på nå roligt så här Ikea 

eller nåt sånt och det är det jag och min mamma tycker jättekul att göra tillsammans. För vi båda 

älskar shopping. 

Amanda, 15 år. 

 

Vi gå och handla och även fast det inte är så stor grej, så är det en sak som man skulle kunna göra 

mamma å dotter … Jag tycker det är väldigt kul för vi har en kamera som jag kan använda helt 

men hon är lite nybörjare på den och det tycker jag är kul liksom gå och lära henne liksom umgås 

med henne och så … Vi brukar göra och fjällvandra i Åre och då brukar vi då är man ju hela 

familjen liksom man går tätt och man liksom sover alla i ett tält. Jag menar att man får ju rätt bra 

gemenskap då. 

Josefin, 14 år. 

 

Sandra berättade att hon även tyckte det var kul att shoppa tillsammans med sin mamma, men att 

biobesök även var något de gjorde tillsammans. Med sin pappa gick Sandra på exempelvis 

utställningar eller konserter och det var också något som Sandra uppskattade:  
 

Det brukar va om man är hemma så kan man hitta på olika saker, om man känner för att göra 

någonting. Så kan vi åka ut på bio eller nånting eller hitta på saker i stan. Min mamma gillar å 

shoppa och jag älskar att shoppa så vi kan shoppa … Så vi åker ofta på kanske på nån konsert 

[med sin pappa] eller går på nån utställning eller nånting för han är väldigt allmänbildad. Han 

gillar att göra nya saker och så. Han brukar alltid dra med oss på nånting sånt.  
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Sandra, 14 år. 

 

Om inte shopping var något som ungdomarna gjorde tillsammans med sina föräldrar fanns andra 

aktiviteter så som bowling, bada, spela basket, fjällvandra eller lyssna på musik tillsammans. Något 

som ungdomarna uppskattade och beskrev gav tillfälle till samspel och samhörighet. 
 

Jag är med min mamma varje helg. Men det är inte så att vi gör nåt speciellt då varje helg utan då 

umgicks vi bara hemma men ibland så brukar vi åka in till stan och fika där … Kanske att typ på 

en lördag så kanske man åker och gör nånting med sin familj kanske åker å badar eller kanske 

bowlar eller nå bara någonting.  

Emma, 15 år. 

 

Vi [Adam och hans pappa] har lite olika musiksmak som vi kan prata om och så. Sen så är han 

alltid där och lyssnar på en och så där.  Vi har många saker som vi delar … Vi har ju samma 

hobbys och vi tycker om att bråka lite med varandra … Skönt att vara med mina föräldrar. Jag 

älskar att vara med min pappa … Jag tycker att min familj är tajta och gör det vi kan tillsammans. 

Jag vill ju göra saker med min familj och tycker det är jätteskönt och roligt … Jag tycker det är bra 

att dom bryr sig om mig. Det är ju roligt att ha en relation med mina föräldrar, dom står ju väldigt 

nära mig och jag litar på dom. 

Adam, 14 år. 

 

Vi har en basketplan några meter från huset [pappa] då det brukar vi göra. Så vi brukar vara 

mycket ute och göra fysiska aktiviteter … Jag och min pappa brukar åka och fiska och det är 

jättekul jag. Min mamma gör inte så mycket. Ibland så kanske vi går på nån konsert eller 

föreställning men det är inte så ofta. 

Olle, 14 år. 

 

Jag tycker det är jättemysigt och få bra kontakt [med sina föräldrar] och man är dom enda som är 

där [när de är ute och fjällvandrar].Det är inget massa annat liksom människor. Men jag tycker det 

är kul att få bra kontakt. Men ibland kan man ju tycka att det är lite så här jobbigt. Det är inte så 

ofta, jag tycker det är skönare att ha bättre kontakt än å ha liksom ingen kontakt där man liksom 

inte pratar om nånting.  

Josefin, 14 år. 

 

Adam berättade om hans mamma som inte orkar vara med och vara lika aktiv som resten av familjen. 

Hon blir utanför och de blir inte lika sammanhållna som familj och det påverkar Adam negativt och 

han får skuldkänslor för att han blir besviken på sin mamma som inte orkar vara med.  

 
Hon [mamma] har det lite svårt att vara med på våra hobbys när vi bråkar. Det är ju lite sorgligt 

men hon är ju alltid där. Hon är ju med på mornarna och bråkar lite ibland. Hon har ju det lite 

tuffare och lite jobbigt för att hon e ju hon vill ju vara med hela tiden och det är ju roligt att se hur 

hon bryr sig. Hon är ju alltid där för mig och är med när jag väl behöver prata eller nåt sånt där … 

Jag skulle egentligen vilja att min mamma var med på flera hobbys och fast jag kan inte kräva det 

från henne för hennes kropp mår inte så bra. Men det skulle va jätteroligt om hon kunde vara där 

… Jag tror att vi skulle bli en tajtare familj egentligen. Vi skulle ha roligare och kunna göra fler 

saker ihop … Vi har andra saker vi kan brukar prata om. Jag tycker inte vår relation är sämre för 

att hon inte kan vara med för jag älskar henne fortfarande lika mycket och hon är ju alltid där och 

hjälper mig när jag behöver det.  

Adam, 14 år. 

 

Karin som berättat att relationen till hennes mamma inte var särskilt god, berättade dock hur hon 

skulle vilja att tiden hemma såg ut:  
Jag skulle vilja att mamma kommer hem vid fem och det gör hon nu. Då kanske jag har nån 

kompis hemma, och så kanske vi står och lagar mat åt mamma och Frank [låtsaspappa]. Sen så 

sitter vi och äter och sen så kanske vi alla [mamma, Frank, syster, kompis] sitter och kollar på tv 

och äter chips och har allmänt mysigt. Liksom som en vanlig familj. 

Karin, 14 år. 
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För en informant innebar tiden ensam med bara en förälder så mycket mer än när de var flera 

tillsammans. Pers mamma var enligt Per en helt annan person när han var endast tillsammans med 

honom. Dessa tillfällen gav möjligheten för Per och hans mamma att utveckla och förbättra deras 

relation som annars inte alltid var bra. 

 
Det känns också jättebra, för mamma är en helt annan person när hon är själv med mig än när hon 

är tillsammans med min låtsaspappa och mina bröder. Och pappa han är ju ungefär samma för han 

alltid själv med mig. 

Per, 14 år.  
 

Av citaten ovan framgår det att det betydde mycket för informanterna att föräldrarna gjorde saker 

tillsammans med dem och spenderade tid med dem. Tiden har varit viktig för ungdomarna, att de har 

tid tillsammans med föräldrarna.  
 

Tid 
Även om middagsbordet var en samlingspunkt i samtliga familjer, att de hade gemensamma intressen 

och spenderad tid tillsammans framkom det att tiden tillsammans med föräldrarna inte alltid var 

tillräcklig. Större delen av ungdomarna uttryckte under intervjuerna att de ville ha mer tid med sina 

föräldrar. Ungdomarna beskrev att de saknar föräldrarna när de är frånvarande, till exempel eftersom 

arbetar mycket och beskrev att de ville att föräldrarna avsatte mer tid för dem. 

 
Det är lite tråkigt tycker jag att hon är borta så mycket.  Jag är mycket ensam. … Jag skulle vilja 

att min mamma var hemma tidigare för att det är lite tråkigt för det är inte alltid hon är hemma vid 

sju. … Jag tycker det är jobbigt eftersom hon aldrig är hemma. 

Amanda, 15 år. 

 

Amanda berättade vidare att hennes pappa har en ”ny” familj med småbarn och önskar att han kunde 

spendera lite mer tid med bara henne:  

 
Jag skulle vilja att han la undan lite mer tid för mig bara.  

Amanda, 15 år. 

 

Olle berättade även han att det skulle vara skönt om hans mamma kunde sluta på jobbet tidigare för att 

de skulle kunna spendera mer tid tillsammans.  

 
Det skulle va roligt om mamma kom hem så här tidigare från jobbet… Hon skulle kunna komma 

hem vid fem, skulle vara bra… Man får så här mera tid med varandra och det blir lite bättre. 

Olle, 14 år. 

 

Karin berättade att även hon vill spendera mer tid tillsammans med sin mamma och låtsaspappa och 

att de under den tiden skulle hitta på saker tillsammans och på så sätt få en bättre relation: 

 
Självklart skulle jag vilja spendera mer tid med dom och göra saker … Typ gå ut och äta och åka 

till mormor och morfar och hälsa på kompisar och sånt, deras kompisar … För jag tror att vi skulle 

komma bättre överens då, bråka mindre och sånt. 

Karin, 14 år. 

 

Amanda belyste också hur hon och hennes mamma försöker hitta tillfällen att umgås då det inte fanns 

många tillfällen att umgås på: 

 
Jag får bara sova borta en dag på helgen och jag brukar sova hemma fredag och jag brukar komma 

hem senast ett och då brukar min mamma vara uppe och kolla på tv eller styrka. Då brukar vi bara 

prata för jag brukar inte hinna träffa henne när hon kommit hem innan jag går ut. 

Amanda, 15 år. 

 

Emma skulle vilja ha en relation där de skulle kunna umgås och prata och hon uttrycker det som 

någonting positivt där de skulle skratta tillsamman och ha en bra relation.  
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Eftersom vi inte står varandra så nära, kan vi inte prata med varandra så bra … Det är inte så 

jobbigt nu men det var jobbigast i början. Så när vi skulle vara hos min pappa så ville jag bara vara 

hos min mamma [när hennes föräldrar skiljde sig] … Jag känner att det inte är så bra att vi inte har 

så bra relation. Det är inte bra att han har börjat resa nu också, eftersom det började bli bättre och 

bättre, men nu har han startat eget företag i ett annat land och är där hela tiden så nu kan inte vi 

liksom prata och umgås  

Emma, 15 år. 

 

Karin berättar om sin relation med sin pappa som hon inte träffar så ofta. Hon önskar att hon skulle 

kunna spendera mer tid med honom, men tycker även att tiden de har tillsammans är bra. Här 

framkommer det att även tiden är viktigt för att bra, stabila och trygga relationer ska kunna skapas. 

Hade Karin mer tid så skulle relationen till hennes pappa förbättras och ha positiv inverkan på henne.  

 
Vi pratar i telefon ganska ofta [Karin och hennes pappa], chattar få Facebook och sånt. Så det är ju 

ändå, jag vet ju vart jag har honom. Men vi träffas ju inte så ofta som sagt men jag tror ändå att det 

betyder mycket för mig att jag kan ringa honom när som helst … Det är självklart jobbigt och jag 

skulle vilja träffa honom mycket oftare. Men det har ju med att jag oftast inte orkar åka in, för jag 

har ju mycket läxor och sånt och blir trött. Så det blir inte så mycket tid över …  

 

     Karin, 14 år. 

 

Karin berättar också om hur hon skulle vilja att det var: 

 

Att jag träffade honom minst tre gånger i månaden. Helst fler. Att jag kunde åka in och äta middag 

med honom och ta det lugnt. Det är inte direkt att vi brukar åka nånstans och göra saker. Det känns 

ändå bra att jag har honom.  

Karin, 14 år. 

 

Sammanfattningsvis framkom det i temat att rutinerna kring middagsbordet och att de gemensamma 

intressera var viktiga men att ungdomarna önskade sig mer tid tillsammans med sina föräldrar. 

Middagsbordet var en samlingspunkt för hela familjen, där familjen umgås och berättar om sin dag. 

Möjligheten att kunna samlas och prata kring matbordet upplevdes som någonting positivet hos 

ungdomarna. De gemensamma intressena gav ungdomarna möjligheten att spendera tid tillsammans 

med föräldrarna både i och utanför hemma. Att uppleva och göra saker tillsammans fick ungdomarna 

att känna bättre gemenskap med sina föräldrar och det var något som ungdomarna upplevde som 

positivt. Tiden ungdomarna hade tillsammans med föräldrarna var enligt dem själva inte tillräcklig och 

de ville ha mer tid att spendera tillsammans med sina föräldrar och att detta skulle göra deras relationer 

starkare. Sammantaget av samtliga intervjuer uppfattades det som ungdomarna värdesatte tiden 

tillsammans med sina föräldrar och att det var viktigt att det fanns tid tillsammans med föräldrarna. 

Det framkom dock inte hur mycket tid ungdomarna ville spendera med föräldrarna men att tiden de 

hade inte var tillräcklig.  

Stödjande engagemang 
Ungdomarna berättade även om när deras föräldrar involverade sig i och engagerade sig ibland annat 

deras fritidsintressen och vad det hade för betydelse för dem. 

 

Fritidsintressen  
En del av ungdomarna berättade om hur deras föräldrar aktivt var involverade i deras fritidsintressen 

så som volleyboll och fotboll. Till exempel Josefin berättade att hennes pappa var deras tränare och att 

han på så sätt aktivt engagerade sig i hennes fritidsintresse och att det medförde att han hjälpte henne 

med motivering och råd för att bli bättre vilket hon uppskattade:  

 
Jag tränar ganska mycket volleyboll då och så brukar jag spela ganska mycket och min pappa han 

är coach och tränare till mitt lag. Det är ofta matcher och så på söndan så då brukar han, då är vi ju 
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med varan hela dagen … Jag tycker det är rätt skönt att han e tränare för han är väldigt duktig för 

det första och han e gillar att hålla på men volleyboll och … han brukar alltid prata med mig 

efteråt och höra liksom hur jag tycker att han tränar eller hur han coachar och jag säger till ifall jag 

tycker att han gjorde nånting dåligt då säger jag det och så och då bättrar han det. Vi är rätt öppna 

när det gäller sånt … Ja det innebär väl att jag blir lite mer engagerad och göra mitt bästa och jag 

får bra råd hemma i hur jag kan förbättra mig och jag får stöd helt enkelt. Vissa kan ju tröttna lite 

på olika träningar för att dom inte har någon som riktigt är där och peppar och så. Jag har ju det, så 

det blir lite roligare då. 

Josefin, 14 år. 

 

Ett annat sätt som föräldrarna visar engagemang genom, även om de inte tränar barnen, är att titta på 

och visa att de uppskattar att barnet har fritidsintressen. Sandra berättade att hennes föräldrar 

engagerade sig i hennes volleyboll genom att komma och titta på matcher och motivera henne till att 

spela bättre. Något som hon uppskattade och som enligt henne gjorde volleybollen roligare: 

 
Det tyckte mamma var ännu roligare att jag började på volleyboll för att jag fick så himla många 

nya vänner… Min pappa tycker också det är jättekul och kommer och kollar när kör så här 

matcher och så … Det betyder jättemycket för mig att dom intresserar sig i det jag gör och så och 

det gör ju att jag blir mer pushad att göra bättre ifrån mig och det blir ju enklare att tycka om det 

man gör när man vet att dom också uppskattar det.  

Sandra, 14 år. 

 

Emma berättade att det var viktigt för henne att hennes föräldrar engagerade sig i hennes dans:  

 
Dom frågar hur det var på träningen, vill att jag ska visa dansen och vad vi gjorde. Så jag tycker 

det är bra att dom bryr sig …. Jag tycker det är jättebra att dom är som dom är.  

Emma, 15 år. 

 

Olle berättade att det var en säkerhet att ha sin pappa med sig på tävlingar: 

 
Det är roligt. Jag gillar att göra fysiska saker … Min pappa är så här tränare för min lillebrors 

grupp och vill att vi ska satsa, träna för att bli bra och det tycker jag är bra. Min mamma hon är 

inte så sportig av sig, hon är engagerad i friidrottsverksamheten men inte lika mycket som min 

pappa … Det är bra för då får man alltid nån som är med en på tävlingar så känner man sig lite 

säkrare … Det betyder jättemycket, för jag tycker det är jättekul att dom bryr sig om mig och inte 

bara skiter i det jag gör. Att dom så här alltid hjälper mig.  

Olle, 14 år. 

 

Adam som berättade att han delade många intressen med sin pappa, berättade att han uppskattade att 

hans pappa engagerade sig och var med och delade hans intressen: 
 

Att få träffa honom [sin pappa] varje dag och ha alla dom här hobbys, ja riktigt kul … Jag blir ju 

glad när han är med på saker för jag tycker det är så roligt när han är med. Jag har ju det egentligen 

väldigt bra. 

Adam, 14 år. 

 

Skolan 
Skolan var även ett område som ungdomarna berättade att föräldrarna engagerade sig i. De delar av 

skolan som föräldrarna enligt ungdomarna hade möjlighet att engagera sig i var bland annat läxorna 

eftersom ungdomarna oftast gjorde dem hemma och möjligheten för föräldrarna att engagera sig fanns. 

Det flesta av informanter berättade att de ville ha hjälp med skolarbete av föräldrarna och att det är 

viktigt att föräldrarna är engagerade i hur det går för dem i skolan.   

 

Vissa ungdomar upplevde engagemanget tillräckligt från sina föräldrar och det påverkade deras 

prestationer i skolan positivt. Ungdomarna upplevde det som någonting positivt och uppskattade att 

det hjälpte dem: 
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Min pappa är väldigt engagerad i det å han vill gärna hjälpa mig och liksom hjälpa mig att få bra 

betyg och så. Min mamma är ju också engagerad men hon jobbar ganska ofta sent på kvällen så 

hon hinner inte så mycket hålla på och hjälpa en och grejer. 

Josefin, 14 år. 

 

Jag har alltid gillat skolan så jag har ändå ganska bra betyg så att dom har ju alltid tyckt att det är 

så fantastiskt att jag har kunnat få så bra betyg så att dom har ju pushat mig väldigt mycket och så 

och jag tycker de är bra och så engagerar de sig i mina läxor och så att det går bra hjälper mig att 

planera så att jag kan hålla koll på läxorna och allt sånt.  

Sandra, 14 år 

 

Men oavsett om ungdomarna upplevde engagemanget som tillräckligt eller inte så ansåg de att 

föräldrarnas engagemang i skolan var viktigt. Detta eftersom föräldrarnas engagemang gjorde att 

ungdomarna jobbar hårdare och presterar bättre, även om det i början kan kännas jobbigt uppskattade 

ungdomarna det efteråt. Stödet hjälpte ungdomarna, enligt dem själva, att skapa bättre förutsättning för 

framtiden. 

  
För att det ligger ju inte bara på mig. Hon kunde ju hjälpa till för hon kan ju det. Om jag måste 

enligt henne ”Du måste få högre än bara godkänt i det ämnet”, jamen då men då krävs de att hon 

hjälper mig för jag har inte haft godkänt på tre år i skolan och så … Hon vet kanske att man ska 

vilja att sina barn ska klara skolan, men hon hjälper inte riktigt till. Men det fixar jag ju på egen 

hand men det kanske vore bra med hennes hjälp … Kan inte klara det utan hennes hjälp. 

Amanda, 15 år. 

 

I början kände jag att det var lite störande för han kom liksom och påminde mig om grejer som jag 

redan visste när jag liksom var stressad så kommer han liksom å säger det flera gånger då blir det 

så här att man blir ännu mera stressad. Men nu tycker jag att det är rätt bra faktiskt för nu börjar 

jag inse allvaret med att få bättre betyg och det är många i skolan som håller på liksom ”Nä men 

jag kan de här”, pluggar ingenting, å då kan det bli så att jag går i samma vanor. Fast när jag har 

liksom min pappa som går och säger att man inte kan hålla på så och att det inte kommer löna sig 

liksom och så inser jag det och pluggar även fast alla andra vänner skiter i det. 

Josefin, 14 år. 

 

Jag tycker det är viktigt för jag tror inte jag skulle kunna liksom ha ansvar för allt det där själv så 

att jag tycker de e väldigt bra att dom hjälper mig med det och så.  

Sandra, 14 år. 

 

Jag tycker det är bra att dom så här peppar mig och hjälper mig … Jag tycker det är bra för till 

exempel vet mina föräldrar att jag inte gör mina läxor så får jag nån slags konsekvenser för det och 

a så jag tycker det egentligen är bra för min skull så att jag försöker med skolan. 

Emma, 15 år. 

 

Jag tycker att det är bra, för dom är ju inte jättehårda med skolan, att man ska plugga varje dag. 

Men jag pluggar i alla fall nån gång, för att de säger åt mig … Det skulle vara bra om de var lite 

mer på mer engagerade. För det skulle vara bättre så få mera hjälp men det är ofta så att de inte 

kan hjälpa för att jag är bättre än dom på vissa så här saker … För mig så tycker jag att det är bra 

att de hela tiden inte är på men att de hela tiden inte är av heller. 

Olle, 14 år. 

 

Emma berättade att hennes mamma inte hjälpte henne mycket med läxorna men att hennes 

engagemang i skolan ändå fanns där genom att hon alltid var medverkade på utvecklingssamtalen i 

skolan: 
 

Min mamma hon var själv inte så jättebra i skolan. Hon hade problem ganska mycket så när det 

gäller hjälp med läxor så är det lite svårt för henne också ... Men sen på samtal å utvecklingssamtal 

å föräldrasamtal så brukar hon alltid komma.  

Emma, 15 år. 
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Skolan var något som alla informanter ville att deras föräldrar skulle engagera sig i, dock olika 

mycket. Det stöd informanterna ville ha betydde för dem att de skulle kunna klara av skolan bättre och 

kanske uppnå bättre betyg. Många ansåg att deras föräldrars stöd innebar att de klarade av stressen och 

pressen genom att de kunde organisera upp skolan bättre och fick hjälp att komma ihåg saker och hjälp 

med att lösa olika problem. 

 

Saknaden av engagemang 
Men det fanns dock relationer till föräldrar som inte var så bra enligt ungdomarna och där 

engagemanget från föräldrarna inte fanns eller inte var tillräckligt. Något som ungdomarna tyckte var 

tråkigt och jobbigt. Amanda berättar om hennes pappa som inte varit närvarande när hon vuxit upp 

och som nu har en egen familj och hur hon upplever deras relation. För henne kändes det som att 

hennes pappa försökte reparera deras relation med pengar, detta påverkade relationen negativ då 

Amanda egentligen bara ville ha egen tid med honom:   

 
Han har ju inte riktigt funnits för mig när jag var liten eller nånting men. Jag vet alltså att han 

älskar mig jättemycket men det är ju konstigt nu när han har tre egna barn. Dom gör ju han allt för 

och när jag är med honom är det ju typ att jag ska typ passa hans barn … Jag får pengar eller 

kläder eller så här, de skulle jag skulle kunna köpa vad som helst. Han skulle liksom, jag betalar. 

Han skulle inte bry sig om vad de är. Han ska typ göra upp för nånting.  

Amanda, 15 år. 

 

Emma berättade om hennes pappa som hon inte hade någon relation till när hon var liten men där 

relationen blev med åren men som nu har avstannat igen eftersom han har flyttat utomlands. Hon 

beskrev att föräldrarnas skilsmässa påverkat hennes relation med sin pappa negativt då hon inte 

spenderat mycket tid med honom och att han bor och arbetar utomlands har inte förbättrat relationen.  
 

Självklart så känner jag ju att jag skulle vilja att han var mer såhär här, så vi kunde umgås å 

försöka bättra på relationen … Jag skulle vilja att vi skulle va bra vänner å kunna prata och skratta 

och prata tillsammans.  

Emma, 15 år. 

 

Karin berättar om sin relation med sin pappa som hon inte träffar så ofta. Hon önskar att hon skulle 

kunna spendera mer tid med honom, men tycker även att tiden de har tillsammans är bra. Här 

framkommer det att även tiden är viktigt för att bra, stabila och trygga relationer ska kunna skapas. 

Hade Karin mer tid så skulle relationen till hennes pappa förbättras och ha positiv inverkan på henne.  

 
Vi pratar i telefon ganska ofta [Karin och hennes pappa], chattar få Facebook och sånt. Så det är ju 

ändå, jag vet ju vart jag har honom. Men vi träffas ju inte så ofta som sagt men jag tror ändå att det 

betyder mycket för mig att jag kan ringa honom när som helst … Det är självklart jobbigt och jag 

skulle vilja träffa honom mycket oftare. Men det har ju med att jag oftast inte orkar åka in, för jag 

har ju mycket läxor och sånt och blir trött. Så det blir inte så mycket tid över …  

 

     Karin, 14 år. 

 

Karin berättar också om hur hon skulle vilja att det var: 
 

Att jag träffade honom minst tre gånger i månaden. Helst fler. Att jag kunde åka in och äta middag 

med honom och ta det lugnt. Det är inte direkt att vi brukar åka nånstans och göra saker. Det känns 

ändå bra att jag har honom.  

Karin, 14 år. 

 

Amanda berättar även om att hennes mammas engagemang i skolan inte är tillräckligt även då hon 

ställer höga krav på Amanda och Amanda tycker att hennes mamma borde hjälpa hennes då: 
 

De inte jättemycket engagemang, nä det bryr hon sig inte. Hon bryr sig men det är ganska höga 

krav men hon hjälper inte riktigt till… Hon hjälper mig fortfarande inte och även om jag ska ta 

eget ansvar så jag är ju fortfarande bara femton år.  
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Amanda, 15 år. 

 

Sammanfattningsvis berättade ungdomarna att de uppskattade att föräldrarna engagerade sig aktivt i 

deras fritidsintressen och i skolan. Att engagemanget hade en positiv inverkan på exempelvis deras 

prestationer och att ungdomarna kände sig uppskattade när föräldrarna engagerade sig i deras 

fritidsaktiviteter och skola. En del ungdomar berättade dock istället att engagemanget från en av deras 

föräldrar inte var särskilt stort i någon aspekt av deras liv, vilket hade en negativ inverkan på 

ungdomarna som ville ha mer tid och mer engagemang från sina föräldrar. Att ha en förälder som var 

frånvarande fick dessa ungdomar att känna att de saknade något.  

Konkret stöd 
Ungdomarna berättade om socialt stöd från sina föräldrar under intervjuerna. Detta stöd kunde se ut på 

olika sett såsom samvaro och stödjande engagemang men även som vid de tillfällen då ungdomarna 

vände sig till sina föräldrar för störd och hjälp.  

 

Stödjande samtal 
Ungdomarna berättade om de stödjande samtalen de hade med sina föräldrar och hur de upplevde 

dessa. Vissa berättade att de kunde prata om det mesta med deras föräldrar och hur mycket det betydde 

för dem: 
 

Jag står nära alla i min familj alltså jag pratar med min mamma om allt och så här och jag pratar 

med min pappa mycket också och så … Det finns inget härligare än att jag står så nära mina 

föräldrar … Dom litar på mig fullt och dom vet att jag inte skulle hitta på massa dumt för dom vet 

dom känner mig så himla bra … Det innebär typ allt för mig. Jag tycker det är så himla härligt att 

de kan lita på mig. Jag pratar om allt med min mamma, om killar, om skolan, om allt. Jag vänder 

mig vanligen till min mamma för det är lite lättare att prata med henne om tjejgrejer, för det är 

konstigt att prata med min pappa om det. Om det är något allvarligt kan jag be henne säga det till 

pappa ifall jag inte känner för att göra det … Det får mig att känna mig jättelycklig. Dom får mig 

alltid att liksom må bra och alltid känna mig älskad och jag tycker det är det bästa som finns … 

Det är liksom en lättnad liksom att inte behöva bära runt på saker och hemlighetshålla saker. 

 

Sandra, 14 år. 

 

Ofta min pappa eller nån av mina syskon, jag brukar säga nästan allt … Känns bra hellre att jag 

pratar med dom än att jag går runt och håller det inom mig.  

Josefin, 14 år. 

 

Jag tycker det är skitskönt för jag vill ju bli av med det och kunna prata det med någon. Det brukar 

ju vara mina föräldrar men det varierar beroende på vilka problem det är … Jag tror det underlättar 

kanske eller vissa saker när det blir stressigt och så där, då kan det vara skönt att kunna prata och 

sånt.  
Adam, 14 år. 

 

Dom brukar ju ge råd till det mesta men jag brukar oftast fråga om det som de kan ge ganska bra 

svar på.  

Josefin, 14 år. 

 

Amanda berättade att hon och hennes mamma kunde prata om det mesta men att det fanns ämnen som 

inte alls var lika lätta att prata om exempelvis rökning. Istället för att bli arg och skrika ville Amanda 

att hennes mamma istället skulle försöka hålla en diskussion med henne om varför hon inte skulle 

röka: 
 

Vi kan ju prata nästan om allting, förutom killar då och sen så är det jättepinsamt att prata om 

alkohol och cigaretter … Jag röker. Hon [mamma] blir jättearg, ”Du får inte göra de här” och så 

skriker hon ett tag. Men hon röker själv, sen så går hon där ifrån. Varför kan hon inte bara säga till 
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mig ”Men vill du ha hjälp att sluta” eller ”Vi kan prata om det”. Jag tycker inte att hon ska tycka 

det är okej, men att hon kunde hjälpa mig. 

Amanda, 15 år. 

 

De ungdomar som inte upplevde de stödjande samtalen med sina föräldrar som goda berättade hur de 

önskade att samtalen skulle vara. Amanda berättar att om hennes mamma kunde dela med sig av sina 

egna erfarenheter som ung så skulle Amanda uppleva det lättare att prata med sin mamma.  

 
Hon kunde prata lite med mig då att så här gjorde jag när jag var ung. De här har hänt mig, för mig 

verkar det som hon aldrig har gjort fel, att hon har skött allting och sen så delar hon inte med sig 

om nånting. Om hon kunde så här sitta och prata med mig om så här kan man göra och så här har 

jag gjort. Då skulle jag också kunna känt att jag också att jag kunde prata med henne om det.  

Amanda, 15 år. 

 

Emma och Karin berättade även de hur de skulle vilja att samtalen med sina mammor skulle vara:  

 
Jag skulle vilja att vi kunde prata med varandra lite mer och att hon skulle lyssna och va förstående 

och så. Att jag skulle kunna prata med henne varje gång det händer nånting, för det brukar vi inte 

göra så jätteofta … När vi pratar seriöst och allvarligt så brukar hon ofta ta det lite oseriöst än vad 

jag tar det och så jag blir lite frustrerad då. 

Emma, 15 år. 

 
Jag vet att dom tänker på mig väldigt mycket men jag tror att dom borde kunna uttrycka sig på 

andra sätt. Och tänka mer på hur dom uttrycker sig … Om jag har gjort någonting fel att de inte 

bara ställer sig och skriker. Utan tänker på att, men Karin skulle du kunna göra om det här ingen så 

att det blir rätt … Att dom säger ”Karin det här är fel, kom så kan jag hjälpa dig” och vi kan göra 

det tillsammans.  

Karin, 14 år. 

 

Olle som inte kunde prata med sina föräldrar trodde att det hade negativa konsekvenser för honom. 

Han berättade även att han skulle vilja att han kunde prata med sina föräldrar och vända sig till dem 

när han behövde stöd eller hjälp:  

 
 Jag tror inte det blir så bra att jag inte pratar med mina föräldrar för det är ju ändå dom som ska 

vara där för en … Jag förstår ju att jag borde göra det men det jag känner kring att jag inte gör det 

är väl mest för att jag tror att de inte ska förstå. För att jag tror inte att de har haft samma problem 

… Kunde prata om allt det skulle vara bra. 

Olle, 14 år. 

 

Per berättade att det kändes som att hans mamma och låtsaspappa inte ville hjälpa honom och att det 

har gjort att han undviker att prata med dem. Han skulle vilja att de försökte mera och att han fick 

uppmuntran och kunde prata med sin mamma och låtsaspappa.  

 
Jag tycker att dom [hennes mamma och låtsaspappa] brukar oftast hjälpa mig men det brukar ofta 

inte vara så gladligen. Utan det känns som dom tycker det är extra besvär men dom brukar ofta 

fixa de … Det påverkar nog mig i att jag vill försöka undvika det. Att de liksom som inte en sista 

utväg men en senare utväg än att försöka lösa situationen själv … Att dom låtsas lite bättre att dom 

bryr sig … Jag tror nog att jag skulle känna mig liksom mer säker i deras sällskap för att det blir ju 

ofta så att i skolan så att ja man brukar ju ofta få uppmuntringar från sina kompisar när man gör 

nåt bra men man får inte samma feedback från sina föräldrar.  

Per, 14 år. 

Fritidsintressen 
Föräldrarna kunde enligt det flesta av ungdomarna ge konkret stöd genom att de betalade för exempel 

dansen, gav pengar så att ungdomarna kunde vara aktiv på ungdomsgården eller skjutsade dem till 

träningar. Till exempel Emma berättade att hennes föräldrar betalade för hennes dans men att det även 

var viktigt att deras engagemang var mer än bara betala utan att även visa uppskattning och ett intresse 

för hennes dans: 
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Mina föräldrar dom betalar för min dans och kommer på showerna … det skulle inte vara kul om 

dom bara betalade för träningen och sen inte bryr sig och så där  

Emma, 15 år. 

 

I fotbollen tycker han att det är väldigt viktigt att jag håller i gång med nån sport … Min mamma 

brukar väl tycka att ja att det är bra att jag spelar och håller mig aktiv. Han brukar ibland kunna 

skjutsa mig … Det känns som att jag skulle ha slutat annars särskilt när jag var liksom lite nere ett 

tag och kände att ja då kändes det jobbigt att gå men det kändes skönt när man väl var där. 

Per, 14 år. 

 
Hon tycker de är kul att det finns en gård och så där och om jag behöver pengar till nånting när det 

gäller gården så är hon alltid positiv till det … Jag tycker de är kul att hon anstränger sig för att för 

att jag ska ha det bra och jag känner aldrig att det är för att bli av med mig utan jag känner att hon 

gör det för att jag ska ha det kul och då blir jag glad liksom. 

Amanda, 15 år. 

 

Sandra berättade även att hon uppskattade när hennes pappa lärde henne nya saker: 
 

Jag tycker det är kul när min pappa lär mig saker. Jag uppskattar det jättemycket, att han tar tid att 

lära mig såna här saker.   

Sandra, 14 år. 

 

Det konkreta stödet fick ungdomarna sammanfattningsvis genom att samtala med sina föräldrar då de 

kunde fråga om råd och hjälp. Något som de flesta ungdomarna tyckte var skönt och de som inte hade 

den möjligheten önskade att de kunde prata om mer saker med sina föräldrar. Ungdomarna fick även 

konkret stöd genom pengar och skjutningar något som även uppskattades eftersom det gav 

ungdomarna möjligheten till att göra de saker som de vill på sin fritid, exempelvis dansa, spela fotboll 

och vara på ungdomsgården.  

Trygghet 
Ungdomarna uttryckte även olika känslor i samband med interaktionerna med sina föräldrar. De 

informanter som ansåg att de hade en bra relation till sina föräldrar tyckte att det var skönt att komma 

hem efter skolan, att hemmet var en avkopplande miljö. Någonstans där de kände sig trygga. Sandra 

uttryckte att hon hade bra relationer till sina föräldrar och Per att han hade en bra relation till sin pappa 

och detta kan ha en koppling till att de kände att hemmamiljön var en trygg plats:  

 
Det känns tryggt och skönt när man kommer hem och så. 

Sandra, 14 år. 

 

Det känns som att det är väldigt lugnande och man kan liksom kan ta det lugnt och slappna av så 

där [hemma hos hans pappa]. 

Per, 14 år. 

 

Per, som berättade att han inte ansåg sig ha någon god relation relationen till sin mamma och 

låtsaspappa, kände att när han kom hem till sin mamma var det inte samma trygga och säkra miljö som 

hos sin pappa.  

  
Det är inte alltid en miljö som är så trevlig för att dom har ganska dom är väldigt bestämda 

personer båda två… Det fortfarande är ingen miljö som jag alltid kan va trygg i så där… Ja jag tror 

nog att det att de påverkar mig i att jag inte kan alltid vara mig själv utan att jag måste gå undan 

eller göra dom till lags … hon [mamman] tycker att jag borde vara liksom mer social med alla fast 

att dom uppfattar mig som väldigt asocial för att jag ofta när det är särskilt när det blir jobbigt 

hemma hos dom så kryper jag ihop för mig själv … Jag tror att jag känt det mycket förut att jag 

har blivit mellanhanden på nåt sätt och det tycker jag är väldigt obekvämt … Jag tycker ofta att 

min mamma och min låtsaspappa är väldigt emot eller dom säger emot sig själva att dom tycker att 

det är okej för mig att säga vad jag tycker. Men ofta är det inte de ändå … Det finns ofta en 
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anledning till varför jag inte säger något, det är för att jag vet att min åsikt i just det här fallet 

kommer bara anses som att jag käftar emot fast liksom det är inte det jag vill. 

 

Per, 14 år. 

 

Karin berättade att även hon upplever situationen hemma med sin mamma som jobbig, även om 

middagarna kan upplevas som helt okej. Relationen påverkar hur Karin upplevde miljön: 

 
De lite spänt för mig, för jag vet ju liksom inte. Helt plötsligt kan jag ha gjort nånting fel och då 

blir allting mot mig. Visst jag kan ha gjort fel men det är dom som överdriver det … Inte falskt 

men jag försöker ju vara glad men det är inte alltid det är äkta … Det är jobbigt … För det är ju 

fortfarande så att de inte tänker på mig, känns det som … Det är inte så kul faktiskt. 

Karin, 14 år. 

 

Sandra och Amanda uttryckte att det betydde mycket för dem att deras föräldrar litade på dem och att 

föräldrarna valde att spendera tid tillsammans med dem:  

 
Dom litar på mig fullt och dom vet att jag inte skulle hitta på massa dumt för dom vet dom känner 

mig så himla bra … Det innebär typ allt för mig. Jag tycker det är så himla härligt att de kan lita på 

mig. 

Sandra, 14 år. 

 

Hon [mamma] tycker jättemycket om att va med mig. Hon skulle på hennes fritid, det är inte som 

hon väljer sina vänner, hon väljer ju alltid mig först. Hon tycker jag är rolig att va med och så, så 

vi har alltid haft en bra relation men vi kanske är lite mycket kompisar också … Vi har kul för hon 

är ju rolig å jag ju så här trygg med henne … Jag tycker de jag tycker om att va med min mamma, 

hon är ju så här hon har ju koll på mig men hon är ju ändå som en bästa vän typ … det är as skönt 

att vara tillsammans med henne.  

Amanda, 15 år. 

 

Karin upplevde hennes mammas involvering i skolan som jobbig eftersom det fick Karin att känna sig 

dålig och nedtryckt. Hon upplever att om hon skulle få mer ansvar så skulle hon klara sig. Det kanske 

är sättet Karin får stöd och hjälp av sin mamma som gör att Karin upplever dessa känslor.  

 
Varje dag är det, har du några läxor. Det är som har jag inte läxor så kommer dom på läxor som 

jag ska göra för dom tror inte på mig. Då vill dom kolla på fronter [skolportal på nätet], kom nu så 

ska vi kolla på fronter för att se om de du säger är rätt … Jag tycker det är jättejobbigt. Jag kan 

faktiskt ta ansvar över mina läxor, men de verkar dom inte förstå … Det känns som att det trycker 

ner mig eller vad man nu ska säga. För att jag vet ju själv att jag kan klara mer än vad jag gör men 

dom säger bara, nä du kan inte göra de, du klarar inte av det. De trycker ner mig och då får de mig 

att inte tro att jag kan de. Men i början vet jag att jag kan de … Det känns jättejobbigt och jag 

känner mig dålig.  

Karin, 14 år. 

 

De ungdomar som hade en god relation till sina föräldrar upplevde att det tryggt att komma hem och 

de som inte ansåg sig ha en god relation till sina föräldrar upplevde situationen hemma som jobbig och 

att det får dem att må sämre.  

Frihet 
Även om tiden med föräldrarna uttrycktes som viktig under intervjuerna med ungdomarna så var 

också tiden med vännerna viktig. Några av ungdomarna uttryckte att de behövde distans från sina 

föräldrar. Det var viktigt att hitta en balans. Sandra berättade om möjligheten till ett privatliv vilket 

hon uppskattade väldigt mycket:  

 
Man måste få ha ett privatliv och det tycker jag är väldigt härligt att mina föräldrar respekterar 

mig, det tycker jag är jätteskönt.  
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Sandra, 14 år. 

Per tyckte tiden med föräldrarna var viktigt men även att han fick tid att bara umgås med sina vänner.  

 
Den tiden är värdefull [tiden med föräldrarna] men jag skulle ge så mycket mer för att liksom att 

kunna få va med kompisar och såna där grejer, för jag har som sagt halkat ur de ett tag och jag är 

på väg tillbaka i det mesta både i fotbollen liksom med kompisar sådär.  

Per, 14 år. 

 

Karin berättade att hon önskade sig mer frihet från sina föräldrar och att de behövde inse att hon 

faktiskt började bli äldre: 

 
Att dom tänker på att jag är 14 och inte 4 liksom.  Om att jag får vara ute längre och få mer space. 

För att visst jag har ju mycket utrymme och sånt men jag är ju 14 år och snart 15 och jag tycker att 

jag behöver mer … För om dom skulle släppa mig eller ge mig mer utrymme så skulle jag kunna 

göra mer saker, jag skulle bli starkare eller vad man nu ska säga. 

Karin, 14 år. 

 

De flesta ungdomarna berättade att uppskattade att föräldrarna hjälpte dem med skolan, att föräldrarna 

var engagerade och delaktiga i ungdomarnas skolgång. Per berättade att för honom var det viktigt att 

hans föräldrar respekterade att skolan var hans ansvar, att han ville kunna ta eget ansvar och ha 

friheten till det:  

 
Skolan är ändå mitt arbete jag lägger inte mig i vad dom gör på jobbet sådär så det känns som att 

det är skönt att jag kan ta ansvar för nånting själv. 

Per, 14 år. 

 

Även om ungdomarna ville ha stöd, engagemang och tid tillsammans med sina föräldrar var också 

tiden tillsammans med kompisar och sig själv viktig.  

Andra stödpersoner 
En del av ungdomarna berättade att det inte var föräldrarna som i första hand gav de sociala stöd som 

de ville ha och behövde. Detta för att ungdomarna själva valt att inte söka stödet hos sina föräldrar av 

olika anledningar, exempelvis för att de tidigare försökt söka stöd från sina föräldrar men inte upplevt 

att de fått det stöd de velat eller att föräldrarna inte funnits tillgängliga.  

 

Karin berättar att hon inte har mycket fritidsaktiviteter utan spenderar den mesta tiden med sin kompis 

Klara. Något som hon verkligen tycker om och som hennes mamma och låtsaspappa uppmuntrar till, 

vilket betyder mycket för Karin. Och även om Karin inte spenderar mycket tid med sina föräldrar så 

har föräldrarnas engagemang för hennes relation till Klara stor betydelse. Karin berättade även att det 

var Klara som hon i första hand vände sig till när hon behövde stöd:  

 
För det mesta är jag med Klara. Vi bor ganska nära varandra och vi har lätt att vara med varandra 

… Dom [mamma och Frank] gillar ju henne [Klara] och dom vet att jag gillar henne och att vi är 

bra kompisar … Det är jätteskönt att liksom ... Först och främst skulle de vara Klara men det är väl 

för att vi snackar hela tiden.. 

Karin, 14 år. 

 

Karin berättar att hon även vänder sig till sin mamma och att det är skönt. Men när det är jobbigt 

mellan Karin och hennes mamma vänder hon sig oftast till sin moster Petra. Henne kan Karin berätta 

allt för, även de saker som hon inte kan prata med sin mamma om. Och hos sin moster får Karin det 

stöd som hon söker efter: 

 
Sen skulle de nog va mamma faktiskt, som jag berättar saker för. Det känns bra att jag kan ha en 

hyfsat bra relation med min mamma. Och det känns som att hon respekterar mig … Det innebär 

jättemycket [att kunna prata med mamma]. Men visst jag har kompisar och min moster Petra då, 
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men det känns ändå bra. För jag vill kunna berätta saker för henne, men det finns ju ändå saker 

som man verkligen inte kan berätta för sin mamma, eller jag kan inte det … Jag och min moster vi 

är jättetajta och jag kan berätta allt för henne. Hon vet mer om mig än vad mina föräldrar gör. Jag 

kan berätta saker till henne som jag inte vill att mina föräldrar ska veta, som att jag röker, killar 

och sånt. Så det är kul att va med henne … Det betyder jättemycket för mig [relationen till 

moster]. För att så när jag har bråkat med mina föräldrar så ringer jag bara henne så kommer hon 

och hennes pojkvän och hämtar mig. Så får jag åka hem till dom. Hon är som min storasyster så, vi 

har jättebra och roligt tillsammans … Det känns jätteskönt. För jag litar på henne till 110 procent. 

Det känns jättebra, för visst man kan ha kompisar men när det är ens släkting som står en så nära 

så. 

Karin, 14 år. 

 

Vissa av ungdomarna uttrycker att de inte kan prata med sina föräldrar utan vänder sig till en kompis.  

Emma berättar att hon vänder sig ofta till en kompis men om hon inte gör det så pratar om inte med 

någon alls. 

 
Jag brukar prata med nån kompis, å jag har inte nån sån här nära kompis här i skolan så det brukar 

oftast va nån kompis som går i nån annan skola. Då brukar jag prata med henne eller så pratar jag 

inte med nån alls … Jag har blivit mer så att jag håller saker inom mig istället för att prata med 

någon om det, för jag känner att det är lika bra alltså jag struntar i det.  

Emma, 15 år. 

 

Olle berättar även han att han vänder sig till kompisar men att han mest är tyst och hålla saker inom 

sig. Eftersom Olle inte väljer att berätta stänger han allt inne, vilket är något som informanter i denna 

studie har uttryckt som någonting jobbigt och att kunna berätta har varit en lättnad och fått dem att må 

bättre.  

 
Det är lite jobbigt jag har ju kompisar som jag kan prata med, det är ju dom jag öppnar mig mest 

för men jag brukar inte öppna mig så mycket … Jag brukar bara vara tyst … Jag brukar inte säga 

när jag blir ledsen eller så [till sina föräldrar]. 

Olle, 14 år. 

 

Även Per berättade att han valde att inte berätta vissa saker för sina föräldrar eftersom han trodde att 

hans mamma och låtsaspappa inte skulle förstå. Detta eftersom de inte längre är ungdomar och skulle 

därför inte förstår hans situation utan då valde Per att vända sig till sina kompisar istället, som var i 

hans ålder. Han uttryckte även att hans vänner var personer som han har valt att umgås med och de har 

valt att bli vän med honom, något som en familjemedlem inte har gjort.  

 
Såna saker som jag känner att dom [mamma och låtsaspappa] inte skulle förstå, för liksom de här 

är min åsikt. Jag tror att vara ungdom och de sociala spelet nu är helt annorlunda än vad det var för 

25-30 år sen och jag känner att dom inte skulle ha större hjälp att erbjuda på sån plan. Då brukar 

jag ofta vända mig till kompisar när det gäller såna saker eller när det gäller liksom saker som jag 

tycker är privata. För jag tycker liksom, ofta många kompisar dom har jag ju dom har ju valt att bli 

att bli liksom bli en stor del av mitt liv, men du kan ju inte välja din egen familj.  

Per, 14 år. 

 

Ofta då ungdomarna vände sig till andra individer än sina föräldrar för socialt stöd var det är för att 

deras föräldrar inte skulle förstå deras problem och att det var därför de valde att vända sig till en 

kompis istället.  
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Diskussion 

Resultat från bland annat BRIS (2012) visar på att barn och ungdomar mår sämre idag än tidigare. 

Något som dock måste tas med i beaktningen när resultaten tolkas är att det idag är lättare för barn och 

ungdomar att rapportera om sitt psykiska mående och detta även anonymt än vad det varit tidigare. 

Genom exempelvis jourtelefoner, internet och e-post kan barn och ungdomar rapportera in hur de mår, 

något som tidigare inte har funnits tillgängligt. Detta kan betyda att det redovisade resultatet med 

siffror som visar på en ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar kanske inte riktigt är så höga 

som de ser ut. Utan att det är rapporterandet av psykisk ohälsa som har ökat bland de barn och 

ungdomar som inte tidigare kunnat eller velat berätta om sitt mående men nu har möjligheten till det 

genom de nya inrapporteringssätten.  Men det är ändå viktigt att uppmärksamma och närmare studera 

barn och ungdomars psykiska mående då dessa resultat uppvisas eftersom det kan vara så att barn och 

ungdomar mår sämre idag. Detta är varför denna studie genomfördes, för att titta närmare på hur 

föräldrars positiva engagemang upplevs av ungdomar och om de upplever att det påverkas sitt 

välbefinnande.  

 

I ungdomsåren börjar barnen att frigöras sig från sina föräldrar för att så småningom bli självständiga 

unga vuxna. Eftersom forskning (till exempel Malecki & Demaray, 2002) pekar på att föräldrarna 

fortfarande är betydelsefulla individer i ungdomarnas liv under dessa år, ville jag undersöka detta 

närmare men ur ett annat perspektiv än vad som tidigare gjorts. Jag ville titta på situationen utifrån 

ungdomarnas perspektiv och också ur ett positivt perspektiv på engagemang från föräldrar och hur 

ungdomarna upplever att detta påverkar deras välbefinnande.    

Resultatet utifrån den tidigare forskning och de 

teoretiska utgångspunkterna 
 

Klamas (2012) beskriver att det är den subjektiva uppfattningen hos ungdomen som avgör om hen 

upplever något som stödjande. Det är detta som denna uppsats ville studera, ungdomens upplevda 

engagemang från föräldrarna och hur ungdomen upplever att engagemanget påverkat dem. Eftersom 

mycket av den tidigare forskningen har haft ett vuxenperspektiv så ville denna studie synliggöra barns 

perspektiv på socialt stöd. 

 

Föräldrarna anses av sociala stöd teorier vara det primära nätverket som både barn och ungdomarna får 

majoriteten av sitt sociala stöd ifrån (Rönnmark, 1999). De flesta av ungdomarna i denna studie 

uttryckte att det ofta var föräldrarna de vände sig till när de ville ha hjälp, stöd och tröst. I studien från 

BRIS (2012) som redovisades i inledningen framkom det att många barn och ungdomar inte har någon 

förälder eller vuxen att vända sig till eftersom de saknar förtroende för dem. Enligt BRIS studie har 

dessa barn och ungdomar större risk för psykisk ohälsa och rapporterar en högre grad av ohälsa. 

Ungdomarna i denna studie upplevde i allmänhet att det var tryggt och avstressande att kunna prata 

med sina föräldrar. Detta kan tolkas som att ungdomarna i denna studie skulle kunna må sämre om de 

inte hade den möjligheten. Möjligheten till att prata med sina föräldrar måste också ses utifrån den 

unika relationen ungdomarna har med sina föräldrar. De ungdomar som upplevde relationen till sina 

föräldrar som mindre god valde oftast att inte vända sig till hen för stöd eller hjälp, något som kan 

tolkas som att ungdomen inte hade det förtroende för sina föräldrar som krävdes. Något som 

ungdomarna uttryckte var att de ville ha mer tid tillsammans med sina föräldrar och ju tillgängligare 

föräldrarna är till sina barn desto bättre relation finns det möjlighet till att få och chansen att 

ungdomarna vänder sig till sina föräldrar för stöd och hjälp ökar. 

 

Ungdomarna i denna studie berättade att deras relationer till sina föräldrar blev bättre ju mer tid de 

spenderade tillsammans. Dessa ”goda” relationerna byggde på att föräldrarna var involverade i 
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ungdomarnas liv genom att bland annat följa med och titta på matcher och träningar, att föräldrarna 

engagerade sig i hur det gick och visade uppskattning och ett intresse för det ungdomen gjorde. De 

goda relationerna byggde även på att ungdomarna och föräldrarna hade gemensamma intressen som de 

kunde göra tillsammans, där allt från shopping, biobesök och musik till att fjällvandra och fiska gavs 

som exempel. Middagsbordet var den dagliga samlingspunkten där ungdomarna och föräldrarna kunde 

spendera tid tillsammans och något som var en daglig avstämning på hur allting var och något som 

uppskattades av samtliga ungdomar. För de relationer som inte var lika goda berodde det på att 

ungdomarna inte spenderade lika mycket tid tillsammans med föräldrarna och det fanns då inte lika 

stor möjlighet till att göra alla dessa olika aktiviteter för att stärka relationen och göra någonting 

gemensamt. Ett tvåvägs utbyte av bland annat kunskap, känslor, händelser och åsikter var något som 

behövdes för att relationen mellan ungdomarna och föräldrarna i denna studie skulle kunna byggas på 

och bli starkare.   

 

Denna studie stärker teorierna om att socialt stöd bör studeras som sociala interaktioner, genom 

kommunikation och handlingar (för översikt se Klamas, 2010). Eftersom ungdomarna upplevde att det 

var viktigt att kunna prata med föräldrarna men också att det var viktigt att kunna spendera tid 

tillsammans. Enligt forskning så hjälper socialt stöd ungdomar att få bättre självkänsla och uppleva 

välbefinnande och känslan av att vara älskad (Cobb, 1976, för översikt se Klamas, 2010). De flesta av 

ungdomarna berättade att deras samvaro tillsammans med sina föräldrar var positiv och då gavs 

möjligheten för ungdomarna att uppleva och känna sig värdefulla genom den positiva respons de fick 

från sina föräldrar. De ungdomar som berättade att de inte fick positiv respons i umgänget med 

föräldrarna fick negativa känslor. Föräldrarnas deltagande påverkade ungdomarna vilket återspeglades 

i hur ungdomarna mådde, beroende på om deltagandet var positivt eller negativt upplevt av 

ungdomarna. Att ungdomarna ville spendera tid tillsammans med föräldrarna och hur de ville att tiden 

skulle spenderas har redan redovisats. Men det framkom även att ungdomarna i kommunikationen 

med föräldrarna ville att den skulle se ut på ett visst sätt för att de skulle känna sig trygga att prata i att 

prata om allt med sina föräldrar. Ungdomarna berättade att de ville att föräldrarna skulle diskutera och 

förklara deras åsikter och låta ungdomarna själva berätta hur de upplevde situationen istället för att bli 

upprörda och arga när ämnen såsom alkohol och rökning togs upp skulle. Ungdomarna ville även att 

föräldrarna skulle berätta hur de hade det som ung, att de var mer öppna om sina liv. Detta kan bero på 

att ungdomarna ville få en bekräftelse på att föräldrarna förstod hur det var att vara tonåring och att de 

delade med sig av sina egna erfarenheter. I och med detta skulle det kunna skapa en djupare förståelse 

mellan barnet och föräldrarna och möjligheten till att söka stöd och hjälp hos föräldrarna skulle kunna 

öka då ungdomarna upplever att föräldrarna faktiskt skulle förstå och kunna hjälpa till.  

 

De ungdomar som i denna studie berättade att de inte anförtrodde sig till sina föräldrar kanske inte 

upplevde att deras föräldrar lyssnade, visade förståelse, sympati eller uppmuntran, något som Skårner 

(2001) beskrev som viktiga komponenter för att en individ ska anförtro sig till stödpersonen. Dessa 

ungdomar berättade att de inte umgicks med sina föräldrar lika mycket som de ungdomar som 

upplevde att de kunde vända sig till sina föräldrar. Detta kan tyda på att gemensamma intressen och tid 

tillsammans bygger upp en trygg och säker relation där ungdomarna känner att föräldrarna lyssnar, 

visar förståelse, sympati och att de känner att de får uppmuntran från sina föräldrar. De informanter 

som valde att inte vända sig till sina föräldrar för stöd och hjälp upplevde bemötandet som icke 

stödjande. Dessa ungdomar uttryckte att de ville ha möjligheten att vända sig till sina föräldrar men att 

de helt enkelt inte såg det som ett alternativ, då de upplevde att föräldrarna inte skulle förstå eller bara 

bli arga. Detta visar på att föräldern fortfarande är viktiga stöd personer då ungdomarna som inte 

vände sig till sina föräldrar berättade att de ville ha möjligheten till det och att tidigare situationer 

påverkade ungdomens beslut om att prata med föräldern eller inte genom att hen tidigare upplevt 

föräldern som icke stödjande.  

 

Socialt stöd har på senare år ur forskningssynvinkel setts utifrån två processer, kommunikation och 

handling (Burleson, 2009). Detta är något som informanterna upplevde och berättade om i 

intervjuerna. De vill att kommunikationen med föräldrarna ska fungera, de vill kunna berätta och prata 

om allt förutom problem som de anser vara triviala och som de kan lösa själv. Ungdomarna 

efterfrågade under intervjuerna mer tid tillsammans med sina föräldrar, bland annat för att få en bättre 
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relation och kontakt. Sociala stödteorier beskriver att socialt stöd även kan upplevas i form av positiva 

situationer, (Rook, 1989) något som de flesta ungdomar upplevde att de fick och var något som de 

uppskattade och mådde bra av. Vardagssamtal skrev Klamas (2012) om och beskrev det som ett 

utmärkt tillfälle för att ge och få socialt stöd via. I denna studie upplevde samtliga av ungdomarna att 

middagsbordet var en samlingspunkt för familjen och upplevde det som någonting positivt. Dessa 

middagar kan ses som vardagssamtal och utmärkta tillfällen att ge socialt stöd vilket ungdomarna gav 

uttryck för. De berättade att det samtalade under middagarna och att det var en möjlighet att prata med 

sina föräldrar, något som ungdomarna upplevde som rogivande.  

 

Ungdomarna uttryckte, som tidigare nämnts, att de vill ha möjligheten att samtala med deras föräldrar 

om exempelvis problem och bekymmer men också om annat. De som får denna möjlighet uttryckte att 

det gav en positiv effekt på deras välmående bland annat att det hade en avstressande effekt. Teorier 

uttrycker att vardagssamtalet ger socialt stöd genom att ge möjlighet till att ventilera känslor, 

frustration och besvikelse och att det har en positiv inverkan på individens välmående (Klamas, 2010). 

Detta är något som ungdomarna i denna studie bekräftar genom att de berättade att de upplever en 

lättnad när de pratat med sina föräldrar och att samtalen vid middagsbordet var en stor del av den 

vardagliga interaktionen med föräldrarna. Ungdomarna berättade att de under middagen pratade om 

hur deras dag hade varit och upplevde detta som någonting positivt.   

 

Forskning om socialt stöd visar att ungdomar som upplever bra och tillräckligt med socialt stöd uppger 

bättre social förmåga, bättre självbild, bättre anpassningsförmåga, mindre depressiva symptom, bättre 

självkänsla, är nöjdare och mer tillfredsställda med livet och har lättare hantera svåra situationer 

(Karademas, et al., 2008; Malecki & Demaray, 2002; Rueger, et al., 2008a; Rueger, et al., 2008b; 

Trask-Tate, et al., 2010). Det som kan stödjas till forskningen från denna studie är att ungdomarna som 

upplevde mer socialt stöd från sina föräldrar upplevde att de mår bättre av att får prata med föräldrarna 

än att istället stänga inne allt. De som inte upplevde samma möjlighet att prata med sina föräldrar 

stängde istället in sina känslor. Dessa ungdomar berättade mer hur de önskade sig och att de beskrev 

att de skulle vilja kunna prata med sina föräldrar och att de trodde att de skulle må bättre av det. På 

detta sätt validerar studien att resultatet om socialt stöd som erhållits med andra metoder, exempelvis 

enkätstudier ur ett vuxenperspektiv, stämmer med vad ungdomarna själva uttrycker i de kvalitativa 

intervjuerna i denna studie.  

 

Ungdomarna i denna studie uppgav att olika beteenden, handlingar, situationer och händelser som 

stödjande. Något som samtliga ungdomar uttryckte som betydelsefullt var att de tillsammans med 

föräldrarna gjorde något tillsammans. Detta var något som inte mättes i någon av den tidigare 

forskningen (Karademas, et al., 2008; Malecki & Demaray, 2002; Rueger, et al., 2008a; Rueger, et al., 

2008b; Trask-Tate, et al., 2010). I bland annat Malecki och Demaray (2002) studie mätte de 

emotionellt stöd och uppskattning vilket ungdomarna i denna studie uppger som viktigt genom att 

berättade att de ville få exempelvis råd och stöd, positiv respons och uppmuntran från sina föräldrar 

samt att de ville uppleva bland annat förståelse, öppenhet och trygghet av sina föräldrar. Instrumentellt 

stöd om studien även mätte kan i denna studie ses som utifrån ungdomarnas vilja att få faktiskt hjälp 

vid exempelvis läxläsning. Malecki och Demaray mätte även information från föräldrarna bland det 

stödjande beteendet. Detta kan kopplas samman med ungdomarnas önskan i denna studie att kunna ha 

en tvåvägs kommunikation med sina föräldrar där de berättar om bland annat sina känslor och åsikter. 

Både i studierna gjorda av Karademas med kollegor (2008) och Trask-Tate med kollegor (2010) fick 

informanterna uppge om föräldrarna gav tillräckligt med socialt stöd i olika situationer, om rådet och 

stödet var tillräckligt, vad olika individer betydde för ungdomen och föräldrarnas förståelse av 

ungdomens problem och bekymmer. Detta har inte mätts i denna studie men kan ändå kopplas 

samman med att ungdomarna i denna studie berättade att de ville ha mer förståelse från föräldrarna 

och att vissa ungdomar uttryckte att de inte fick tillräckligt med stöd från sina föräldrar. Något som 

ingen av den tidigare forskningen tar upp är föräldrarnas tillgänglighet och tiden ungdomarna hade 

med sina föräldrar något som ungdomarna i denna studie uttryckte som viktigt och något som de ville 

ha mer av. Denna studie tittar på vad ungdomarna ville ha för socialt stöd, hur de upplevde det och vad 

det betydde för dem. I den tidigare forskningen fanns formerna av det sociala stödet redan förbestämt 

och mätte endast om ungdomarna upplevde att de fick stöd eller inte, utifrån de olika stödformerna 
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(Karademas, et al., 2008; Malecki & Demaray, 2002; Rueger, et al., 2008a; Rueger, et al., 2008b; 

Trask-Tate, et al., 2010).   

 

Det kom tydligt fram att andra system påverkade ungdomarnas upplevelse av föräldrarnas 

engagemang, stöd och tillgänglighet. Enligt Bronfenbrenner så samspelar olika nivåer och system och 

dessa påverkar barnet/ungdomen och dess utveckling (Andersson, 1986; Bronfenbrenner, 1979). I 

denna studie påpekade ungdomarna upprepade gånger att deras föräldrars tillgänglighet hade betydelse 

för deras relation, stöd och samspel. Föräldrarnas bristande tillgänglighet förklarades bland annat av 

att föräldrarna var tvungna att arbeta och att tiden inte räckte till för att tillfredsställa ungdomarnas 

efterfrågan på samvaro med föräldrarna. Något som även kom fram och som kan kopplas ihop med 

Bronfenbrenners teori är att vissa ungdomars relationer till en förälder påverkades av att föräldern inte 

geografiskt fanns tillgänglig på grund av arbete. Det framkom i denna studie att bland annat 

föräldrarnas, arbete, arbetstider och bostadsort var betydande orsaker till varför föräldrarna inte fanns 

tillgängliga.  

 

Forskning har inte gett någon tydlig bild av åldersskillnaderna i socialt stöd från föräldrar. En del av 

denna forskning visar på att det sociala stödet minskar ju äldre barnet blir (Malecki & Demaray, 2002) 

medan andra visar att det inte är någon skillnad (för en översikt se Bokhorst, et al., 2010). I denna 

studie upplevde ungdomarna att de fortfarande hade behovet av att ha sina föräldrar som sociala 

stödpersoner och att de skulle vilja ha mer tid tillsammans med föräldrarna för att få bättre relation och 

på så sätt bättre stöd. Resultatet i denna studie kan heller inte ge någon tydlig bild på om stödet 

minskat eller inte, eftersom studien inte gör en jämförelse mellan åldrar. Men genom att ungdomarna 

berättade att de skulle vilja ha mer tid tillsammans med sina föräldrar och kan det tolkas att det sociala 

stödet minskat i förekomst eftersom ungdomarna upplevde att de behövde mer stöd än vad de faktiskt 

fick. Det finns inget bifall om att det sociala stödet skulle ha blivit sämre i kvalitet utan istället stöd för 

att kvaliteten är god då ungdomarna vill ha mer tid tillsammans med sina föräldrar. Studien kan dock 

ge stöd åt att det sociala stödet från föräldrarna fortfarandet är viktigt. Genom att ungdomarna 

upplevde en trygghet i att ha möjlighet att söka stöd hos sina föräldrar, stödjer resultatet det tidigare 

studier som talar för att föräldrar fortfarande är viktiga stödpersoner för ungdomar (för en översikt se 

Bokhorst, et al., 2010).  
 

Barnkonventionen (Unicef, 2007) uttrycker vikten av att ha en trygg och stabil familj, vilket denna 

studie även visar på. Ungdomarnas rätt till välmående, en trygg och stabil familj, kanske i detta 

sammanhang ska kopplas till tidigare forskning då studier i större utsträckning gjorts ur ett 

vuxenperspektiv. Forskning behöver emellertid genomföras med ett barns perspektiv för att kunna 

skapa sig uppfattningen om barnet själv upplever om hen har tillgång till de rättigheter som finns i 

barnkonventionen. Denna studie tittar på hur ungdomarna upplever att de får tillgång till faktorer som 

påverkar hur de uppfattar tryggheten och engagemanget hos sina föräldrar. Som Vaux (1988) uttryckte 

det så är det individens subjektiva upplevelse av det sociala stödet som värderar om hen upplever 

något som stödjande. Utifrån detta så kan slutsatsen dras att flertalet ungdomar i denna studie hade en 

trygg och stabil familj men samtliga ville förbättra relationen till sina föräldrar. De som inte hade en 

trygg och stabil familj uttryckte att de trodde att det är viktigt och ville ha en bättre och mer 

välfungerande relation till sina föräldrar. Forskning om barn och föräldrars relationer skapar 

möjligheten till att förverkliga barnkonventionens syn på att familjen ska vara den starka, trygga och 

kärleksfulla miljön för ett barn eftersom det ger en insikt i hur familjer ser ut och hur de vill att de ska 

se ut. Det är därför viktigt att både forskning ur ett vuxenperspektiv och ur ett barns perspektiv utförs 

eftersom det behövs kunskap om vad både vuxna och barn anser.  

Metoddiskussion 
Denna uppsats har skapat möjligheten att fånga den unika berättelsen och under intervjuerna har jag 

försökt att inte ställa ledande eller suggestiva frågor. Detta för att jag som intervjuare inte skulle 

påverka ungdomarnas svar under intervjuerna genom att bland annat ställa ledande frågor. Jag tycker 

att det har gått bra under intervjuerna och att jag har undvikit ledande och suggestiva frågor. Valet av 
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intervjuform var mycket bra och det tillät ungdomarna att svara fritt men ändå följa de teman som 

intervjuerna handlade om. Begräsningarna är som sagt att det är jag som utfört studien som har tolkat 

resultatet. Men för att kontrollera att det som lagts fram i studien är det som kommit fram under 

intervjuerna har handledare kontrollerat några av de transkriberade intervjuerna. Studien avgränsades 

genom bland annat valet av de begrepp som skulle användas i studien, så som engagemang och socialt 

stöd. Begreppen som valdes till denna studie gjordes så för att kunna undersöka studiens syfte. 

 

Ordet engagemang är positivt betingat och det borde ha övervägts om ordet skulle ha använts under 

intervjuerna i studien. Detta eftersom informanterna kan ha tolkat frågorna på så sätt att de enbart 

berättat om deras föräldrars engagemang ur positiva sammanhang på grund av ordet betingelse och 

utelämnat negativa händelser. Jag som intervjuare upplevde dock att ungdomarna även kunde berätta 

om negativa händelser även då ordet engagemang användes. Men det går dock inte att veta om de 

negativa händelserna tryckte undan och de positiva lyftes fram. Ett annat ord så som deltagande, vars 

grund är neutralt, skulle istället ha kunnat används under intervjuerna för att inte påverka ungdomarnas 

berättande. Det är dock ordet engagemang som denna studie undersöker, det positiva i föräldrars 

deltagande, vilket kanske inte har framkommit tillräckligt i studien men det är därför ordet 

engagemang valdes.     

 

Få paradoxer i förhållande till föräldrar engagemang har varit uttalade i denna studie. Vilket i 

kombination med valet av ordet engagemang kan tolkas att denna studie endast undersökte de positiva 

delarna av föräldrars deltagande. Vilket också studien gör. Syftet var att titta närmare på det positiva 

engagemanget från föräldrarna och därför går det därför inte att dra några slutsatser om föräldrarnas 

engagemang i förhållande till exempelvis ungdomarnas frigörelse. Men det var inte studiens syfte och 

därför har frågor om frigörelse inte tagits med i intervjuguiden. Detta kanske skulle ha möjliggjort en 

bredare diskussion och gett en bättre inblick i ungdomarnas vardag i förhållande till deras relationer 

med sina föräldrar. Ungdomarna berättade till största delen av positiva effekter av föräldrarnas 

engagemang vilket som sagt kan ha påverkats av begreppsvalet.  Ingen fråga om hur ungdomarna 

upplevde friheten från föräldrarna i jämförelse med föräldrarnas engagemang har gjorts i denna studie. 

Syftet var att undersöka hur ungdomarna upplevde föräldrars engagemang och inte hur de upplevde 

deras frigörelse till självständiga individer. 

 

Intervjufrågorna ställdes som semistrukturerade och öppna men kan i förhållande till ordet 

engagemang även de tolkats som inriktade på det positivt engagemang och att hela intervjusituationen 

kan ha präglats av ett positivt perspektiv och påverkat svaren. Informanterna har haft möjlighet att 

berätta om exempelvis negativa händelser och har i viss mån gjort det. Även följdfrågor så som; Hur 

skulle du vilja att det var? har också givit ungdomarna möjlighet att berätta om de inte alls ville 

spendera tid med sina föräldrar. Det måste dock tas i beaktning att ungdomarna kan ha haft svårt att 

framställa sina föräldrar i dålig dager och att negativa händelser som varit av stor betydelse för 

ungdomarna inte har framkommit. 

Slutsatser 
Som framkom i resultatet så ansåg flertalet av ungdomarna att de inte hade tillräckligt med tid 

tillsammans med sina föräldrar, och detta oavsett mängden tid de redan spenderade tillsammans med 

sina föräldrar. Detta kan betyda att tiden ungdomarna redan spenderar med sina föräldrar inte är 

utformat på det sätt ungdomarna skulle vilja att det var. Ungdomarna uttryckte att det var positivt då 

de hade gemensamma intressen med sina föräldrar och att de då hade saker att göra tillsammans. Vissa 

ungdomar uttryckte att deras föräldrar jobbade för mycket och att det därför inte fanns möjlighet att 

spendera mer tid tillsammans. En del av ungdomarna hade inte haft möjligheten att spendera så 

mycket tid med sina fäder. Detta var något som ungdomarna upplevde som negativt och de uttryckte 

att de vill ha mer tid tillsammans med sina fäder.  

 

När ungdomarna spenderade tid tillsammans med deras föräldrar upplevde de flesta ungdomar denna 

tid tillsammans med föräldrarna som trevlig och trygg. Det var något som de uppskattade och som de 
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såg positivt på. När de väl interagerade så upplevdes samspelet som bra och betydelsefullt. Många 

informanter ansåg att föräldrarnas engagemang och samspel betydde mycket för deras 

skolprestationer, idrottsutövning och psykiska hälsa i form av att de hade någon att samtala med. 

Tiden som ungdomarna spenderade tillsammans med föräldrarna kan delas upp i två kategorier 

kommunikation och gemensam aktivitet. Båda uttrycktes som viktiga men hade olika innebörder. 

Kommunikationen ansågs vara till för att ungdomen skulle kunna finna råd, stöd och trygghet, medan 

den gemensamma aktiviteten skulle skapa bättre relation till föräldrarna. De ungdomar som uttryckte 

att deras relation till föräldrarna inte var den bästa ville ha en bättre relation, ett bättre samspel och 

möjligheten till att samtala och dela med sig av sitt liv till sina föräldrar.  

 

Slutsatsen som kan göras i denna studie i förhållande till de frågor som ställts, vad som berättats, de 

begrepp som används, den metod och perspektiv studien bygger på är att ungdomarna vill ha mer tid 

tillsammans med sina föräldrar och att de vill kunna samtala med sina föräldrar. Ungdomarna 

berättade vad som krävdes för att de skulle vända sig till sina föräldrar för stöd och hjälp, vilket var en 

god relation som bland annat byggdes upp av gemensamma intressen, förståelse från föräldrarna, 

genom att låta ungdomarna föra fram sina åsikter och att föräldrarna beskrev hur de hade haft det som 

barn. Föräldrarna var fortfarande betydelsefulla individer i ungdomarnas liv även om några av 

ungdomarna uttryckte behovet att vara med vänner, ta eget ansvar och ha sin egen tid.  

 

Denna uppsats har endast tittat närmare på hur ungdomarna upplever sina föräldrars engagemang. 

Teorier om socialt stöd uttrycker som sagt att det är den subjektiva uppfattningen hos ungdomen som 

avgör om situation är stödjande eller ej (Klamas, 2010). Det skulle vara av intresse att göra en 

jämförelse mellan hur föräldrarna upplever att de ger socialt stöd till sina barn och hur barnen 

uppfattar eller inte uppfattar det sociala stödet. Detta för att skapa en tydligare blid av socialt stöd, 

barn och föräldrar emellan eftersom de kan uppleva att de får respektive ger socialt stöd olika. Det 

skulle även vara intressant att göra en jämförelse mellan föräldrars sociala stöd och ungdomarnas 

frigörelse och hur dessa påverkar, samspelar och samexisterar med varandra. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
Hej! Mitt namn är Ida Isaksson och jag studerar en master i barn- och ungdomsvetenskap vid 

Stockholms universitet. Jag skriver min examensuppsats och behöver din hjälp.  

Uppsatsen kommer att handla om; Hur ungdomar upplever betydelsen av deras föräldrars 

engagemang för sitt eget välbefinnande. Med engagemang menar jag att föräldrarna är tillgängliga 

för ungdomen och att det finns möjlighet till samspel, t ex att ungdomen och föräldrarna gör något 

tillsammans. Föräldrars engagemang behöver inte innefatta båda föräldrarna, utan kan även vara ena 

föräldern eller någon annan vårdnadshavare.  

I uppsatsen så kommer jag att utföra en intervjustudie och det är intervjuerna jag behöver hjälp med. 

Jag behöver ungdomar som vill ställa upp på en enskild intervju. Intervjun kommer att pågå i ca 

30-45 minuter och på en plats som passar dig, t ex ett rum i skolan. Samtalet kommer att spelas in för 

att jag ska kunna bygga min analys på vad ungdomarna har sagt och inte det jag själv kommer ihåg. I 

intervjun är det du som berättar fritt utifrån de frågor som jag ställer.  

Du som ställer upp på intervjun har fullständig anonymitet i studien, jag kommer att ändra på alla 

namn så att ingen person känns igen. Resultaten är tänkta att användas i min uppsats och i en 

vetenskaplig artikel. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta hela intervjun. 

Och du får självklart ta del av min färdigställda uppsats som du skulle vilja. 

Du som vill ställa upp på en intervju fyller i uppgifterna nedan: 

 
Namn: 

Ålder:                              (år, månader) 

Skola: 

Datum och ort:  

Hur du säkrast nås för att bestämma en tid (t ex mail, telefonnummer):  

 

 

Hör gärna av dig vid frågor. Hjärtligt välkommen! 

 

Student:    Handledare: 

Ida Isaksson    Ingrid Olsson, fil dr. 

idaisak@hotmail.com   ingrid.olsson@buv.su.se  

070 58 59 318    08 120 762 06 

 

 

 

  

mailto:idaisak@hotmail.com
mailto:ingrid.olsson@buv.su.se
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Bilaga 2 

Informationsbrev till föräldrar 
Hej! Mitt namn är Ida Isaksson och jag studerar en master i barn- och ungdomsvetenskap vid 

Stockholms universitet. Jag skriver min examensuppsats och har frågat ditt barn om hjälp. 

Uppsatsen kommer att handla om; Hur ungdomar upplever betydelsen av deras föräldrars 

engagemang för sitt eget välbefinnande. Med engagemang menar jag att föräldrarna är tillgängliga 

för ungdomen och att det finns möjlighet till samspel, t ex att ungdomen och föräldrarna gör något 

tillsammans. Föräldrars engagemang behöver inte innefatta båda föräldrarna, utan kan även vara ena 

föräldern eller någon annan vårdnadshavare.  

I uppsatsen så kommer jag att utföra en intervjustudie och det är intervjuerna jag behöver hjälp med. 

Jag behöver ungdomar som vill ställa upp på en enskild intervju. Intervjun kommer att pågå i ca 

30-45 minuter i t ex ett rum i skolan. Samtalet kommer att spelas in för att jag ska kunna bygga min 

analys på vad ungdomarna har sagt och inte det jag själv kommer ihåg. I intervjun är det ungdomen 

som berättar fritt utifrån de frågor som jag ställer.  

Ungdomen som ställer upp på intervjun har fullständig anonymitet i studien, jag kommer att ändra på 

alla namn så att ingen person känns igen. Resultaten är tänkta att användas i min uppsats och i en 

vetenskaplig artikel. Deltagandet är frivilligt och ungdomen kan när som helst välja att avbryta hela 

intervjun. Och du och ditt barn får självklart ta del av min färdigställda uppsats som du skulle vilja. 

Du som godkänner att ditt barn ställer upp på en intervju fyller i uppgifterna nedan: 

 
Namn: 

Vårdnadshavare för: 

Datum och ort: 

 

Hör gärna av dig vid frågor! 

 

Student:    Handledare: 

Ida Isaksson    Ingrid Olsson, fil dr. 

idaisak@hotmail.com   ingrid.olsson@buv.su.se  

070 58 59 318    08 120 762 06 
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Bilaga 3 

Intervjuguide  

Ida: Hej! Tack för att du ställt upp idag. Som jag berättade för dig och de andra på 

informationsträffen så är den här intervjun en del av min examinationsuppsats. Jag tänkte bara 

åter igen säg att ditt deltagande är helt frivilligt och skulle du vilja avbryta intervjun så är det 

helt okej. Intervjun kommer att spelas in på den här (jag visar diktafonen) men du kommer 

vara helt anonym genom att jag kommer att ändra ditt namn och annat som kan igenkänna 

dig. Det är du som väljer vad du vill berätta och är det någon fråga du inte förstår säg till så 

förklarar jag bättre. Några frågor innan vi börjar? 

I: Jag tänkte att du skulle börja berätta lite om dig själv och din familj?  

I: Nu när jag vet lite mer om dig tänkte jag att du skulle fortsätta med beskriv hur en vanlig 

vardagskväll ser ut hemma hos dig? 

 Hur såg det ut hemma hos dig igår kväll? 

  Vem var du med? 

  Vad var ni? 

  Vad gjorde ni? 

Berätta om hur du upplever det? 

Berätta om hur du skulle vilja att en vardagskväll såg ut hemma hos dig? 

I: Beskriv hur en vanlig helg ser ut hemma hos dig? 

 När var du tillsammans med dina föräldrar senast? 

  Vad gjorde ni då? 

  Gjorde ni något speciellt tillsammans? 

 Berätta om hur det var i helgen hemma hos dig? 

  Var dina föräldrar med? 

  JA: Berätta om vad ni gjorde? 

  NEJ: Berätta vad du gjorde då? 

Berätta om hur du upplever det? 

Berätta om hur du skulle vilja att en helg såg ut hemma hos dig? 

I: Berätta vad du gör på din fritid? 

 Berätta om dina föräldrars engagemang? 

 Berätta vad det innebär för dig att dina föräldrar engagerar sig? 

I: Du berättar om att du …… på din fritid har du och dina föräldrar något som ni gör 

gemensamt?  

I: Berätta hur du upplever dina föräldrars engagemang i din skolgång? 

 Läxor 

 Betyg 

 Prov 

 Relationer i skolan 

  Andra elever, lärare, etc.  

I: Om du har något som bekymrar dig berätta vem du vanligen vänder dig till? 

Berätta vilka bekymmer du skulle kunna tänka dig att vända dig till dina 

föräldrar? 

Berätta om när du verkligen vänder dig till dina föräldrar? 

Hur upplever du det när du vänder dig till dina föräldrar?  

  Vad fungerar bra? 

  Vad fungerar mindre bra? 
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I: Berätta om en situation där du skulle vilja att dina föräldrar var med? 

Beskriv vilket stöd du skulle vilja ha av dina föräldrar då?  

Vad skulle det innebära för dig? 

I: Berätta om något annat du skulle vilja att dina föräldrar engagerar sig i? 

Beskriv vilket stöd du skulle vilja ha av dina föräldrar då?  

Vad skulle det innebära för dig? 
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