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Abstract 

The aim of the study has been to see if parent- youth relations have an impact on teenagers 

bullying behaviour and whether we can find any differences between boys and girls. To study 

this field we have used a quantitative approach using materials from Stockholmsenkäten 

2014. In order to analyse the material we have used cross tables, indexes and multivariate 

cross tables analysis with associated significance test. In this study the attachment theory has 

been used. The results indicate that parent- youth relations seems to have an impact on 

teenagers bullying behaviour. The teenagers who bully others are more likely to have a bad 

parent- youth relations characterized by an insecure attachment to their parents. The opposite 

tends to apply for those who do not expose others to bullying, these teenagers usually have a 

good parent- youth relations where they have a secure attachment to their parents. 

Furthermore the result also indicate that the nature of the parent- youth relations along with if 

the adolescents expose others to bullying did not differ between boys and girls.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att se om ungdom- och föräldrarelationen påverkar 

ungdomars mobbningsbeteende och om detta skiljer sig mellan könen. För att studera detta 

område har vi använt oss av en kvantitativ ansats med hjälp av material från 

Stockholmsenkäten 2014. För att kunna analysera materialet har korstabeller, index och 

multivariat korstabellsanalys med tillhörande signifikanstest använts. Vidare har vi i den här 

uppsatsen använt oss av anknytningsteorin som teoretisk referensram. Resultatet i studien 

visar på att ungdom- och föräldrarelationen ser ut att påverka ungdomars mobbningsbeteende. 

De ungdomar som utsätter andra för mobbning tenderar i större utsträckning att ha en dålig 

ungdom- och föräldrarelation som präglas av en otrygg anknytning till föräldrarna. De 

motsatta har en tendens att gälla för de ungdomar som inte utsätter andra för mobbning, dessa 

ungdomar har oftast en bra ungdom- och föräldrarelation där man har en trygg anknytning till 

sina föräldrar. Resultatet tyder även på att karaktären på ungdom- och föräldrarelationen 

tillsammans med om ungdomen utsätter andra för mobbning inte skiljer sig mellan pojkar och 

flickor.   

Titel: Varför utsätter vissa ungdomar andra för mobbning? 

- En studie om ungdom- och föräldrarelationens påverkan på ungdomars 

mobbningsbeteende. 

Författare: Blue Yee Tsang and Stephanie Magnenat 

Nyckelord: ungdom- och föräldrarelation, mobbning, anknytning, trygg bas 
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1.0 Inledning 

“Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.” 

(Barnkonventionen 1989, Art. 2). Barnkonventionen innefattar bestämmelser som behandlar 

mänskliga rättigheter för barn. Sverige är ett av de länder som har anslutit sig till 

barnkonventionen och måste därmed arbeta för att barns rättigheter ska respekteras 

(Barnkonventionen 1989:4). Till exempel så ska de länder som har anslutit sig till 

barnkonventionen se till att alla barn inom landets jurisdiktion skyddas mot alla former av 

diskriminering (Barnkonventionen 1989, Art. 2), detta innebär att Sverige ska arbeta för att 

inget barn ska utsättas för mobbning. Även skollagen innefattar bestämmelser som ska skydda 

barn från diskriminering i skolmiljön, denna lag finns bland annat till för att stärka tryggheten 

i skolan (SFS 2010:800, 5 kap 3§). De som arbetar inom skolväsendet är skyldiga att agera 

när de får kännedom om det förekommer diskriminering på skolan, detta för att skapa en 

tryggare miljö och för att kunna förhindra mobbning (SFS 2010:800, 6 kap 10§). 

Organisationen Friends arbetar för att motverka och förebygga mobbning och definierar 

mobbning som “när någon blivit utsatt för kränkningar av en eller flera personer vid flera 

olika tillfällen. Den som är utsatt för mobbning kan uppleva sig i underläge och ha svårt att 

försvara sig” (Friendsrapporten 2015:30). En kränkning innebär att en person som blivit utsatt 

känner sig sårad eller mindre värd (Friendsrapporten 2015:30). Så mycket som 20 % av 

eleverna i grundskolan har under det senaste året kränkt en annan elev (Friendsrapporten 

2015:14). De som bland annat utsätts för dessa kränkningar är de 60 000 barn som varje år 

blir utsatta för mobbning i den svenska skolan (Friends 2015b), detta motsvarar cirka ett barn 

i varje klass (Friendsrapporten 2015:6). 

Hur kommer det sig att åtta procent av alla elever utsätts för mobbning varje år 

(Friendsrapporten 2015:6), om den svenska skolan har skollagen och barnkonventionen att 

följa? För att Sverige ska kunna jobba i enlighet med barnkonventionen och skollagen för att 

förhindra att barn utsätts för mobbning behöver man få en ökad kunskap i vilka det är som 

utsätter andra för mobbning, samt anledningen till varför dessa elever utsätter andra för 

mobbning. 

Mobbning går att förebygga i skolan, men det är svårt att eliminera den om man endast 

arbetar med mobbning i skolmiljön detta då mobbningsbeteende påverkas av bland annat 

familjeförhållanden (Smith & Myron-Wilson 1998:405). Barn som är involverade i mobbning 



2 

 

har i större utsträckning en bristfällig relation till sina föräldrar, utöver detta kommer dessa 

barn ofta från familjer med svårigheter. För att kunna lösa mobbningsproblematiken behöver 

man involvera föräldrarna i problemet då de är en del av lösningen eftersom att barnen 

påverkas av föräldrarnas beteende. Ett mobbningsbeteende kommer sannolikt inte kunna 

förändras om beteendet förstärks i hemmet genom föräldrarna. Föräldrar till barn som utsätter 

andra för mobbning bör överväga att ändra sitt beteende då detta kan vara en bidragande 

faktor till mobbning, till exempel kan föräldrarna använda en mjukare disciplin (Smith & 

Myron -Wilson 1998:414).   

1.1 Problemformulering 

Ungdomar som har en positiv och stödjande relation till sina föräldrar tenderar att klara sig 

både känslomässigt, socialt och psykiskt bättre än de ungdomar som saknar denna relation. De 

ungdomar som har ett stort stöd från sina föräldrar utvecklar en god social kompetens medan 

de ungdomar som inte får detta stöd i samma utsträckning har större risk att hamna i 

ungdomsdepression. Vidare kan man se att de ungdomar som saknar en öppen och stödjande 

kommunikation med sina föräldrar oftare drabbas av beteende-och känslomässiga problem 

(Ledwell & King 2015:545–546). Studier visar att de ungdomar som saknar denna 

kommunikation tenderar att i större grad uppleva mobbning, antingen som förövare eller offer 

(Ledwell & King 2015:546, 558) 

En vanlig uppfattning hos ungdomar om varför man utsätter andra för mobbning är yttre 

avvikelser såsom kläder och utseende, en annan vanlig uppfattning är att de som utsätter andra 

för mobbning vill framstå som “tuffa” (Pikas 1987:45, Eriksson 2002:45). Trots att många 

ungdomar delar denna uppfattning finns det studier som visar på att pojkar som blir utsatta för 

mobbning inte blir utsatta på grund av yttre avvikelser, dessa pojkar är i yttre attribut inte mer 

avvikande än de pojkar som inte utsätts för mobbning (Eriksson 2002:45). Det är oftast fler 

pojkar än flickor som är inblandade i mobbning, både som förövare och offer (Olweus 

1999:12, Olweus 1992:13). De pojkar som utsätter andra för mobbning uppfattas ofta av 

omgivningen som fysiskt starkare sina jämnåriga kamrater (Olweus 1999:19, Eriksson 

2002:43), denna fysiska styrka är inget som kännetecknar flickor som utsätter andra för 

mobbning. Då tidigare studier har fokuserat på pojkar och uteslutit flickor som utsätter andra 

för mobbning så finns det mindre forskning som visar vilka egenskaper som kännetecknar en 

flicka som utsätter andra för mobbning (Olweus 1992:27, 45, Eriksson 2002:43–45). 
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Då forskning visar på att föräldrar har en stor betydelse för barns beteenden (Smith & Myron 

-Wilson 1998:414, Ledwell & King 2015:545–546) och att det finns en vanlig uppfattning hos 

ungdomar att yttre avvikelser är anledningen till att mobbning uppstår (Pikas 1987:45, 

Eriksson 2002:45), finner vi det intressant att undersöka hur ungdomars relation till sina 

föräldrar ser ut. Vi finner det även intressant att studera om relationen påverkar om ungdomen 

utsätter andra för mobbning. I den här studien kommer elever i årskurs nio i Stockholms stad 

att studeras. 

Detta ämne är relevant för det sociala arbetet bland annat då flera socionomer arbetar inom 

skolväsendet som kuratorer, dessa är i direkt kontakt med mobbning i sitt dagliga arbete då 

mobbning bland unga är vanligt förekommande i skolan. Vi tänker även att detta ämne är 

relevant då det sociala arbetet bland annat handlar om att hjälpa personer som befinner sig i 

svåra situationer, vilket man kan tänka sig att både de som utsätter och de som blir utsatta för 

mobbning gör. Man har i en studie kommit fram till att 60% av pojkar som under 

grundskolan  betecknats som mobbare vid 24 års åldern har dömts för åtminstone en kriminell 

handling, vilket visar på en större risk för de som utsätter andra för mobbning i skolåldern att 

hamna i kriminalitet utöver detta har man även sett en ökad risk för alkoholmissbruk för de 

personer som i tidig ålder utsatt andra för mobbning (Olweus 1992:26). Som socialarbetare är 

det viktigt att vara medveten om detta fenomen då man först och främst behöver arbeta 

förebyggande med de ungdomar som utsätter andra för mobbning och på så vis minska risken 

för framtida problembeteenden. Man kan även tänka sig att detta ämne är relevant för det 

sociala arbetet då ungdomar som hamnar i alkoholmissbruk eller kriminalitet med största 

sannolikhet kommer att möta oss socialarbetare i vårt arbete, på till exempel behandlingshem. 

1.2 Begreppsdefinition 

I den här studien kommer vi använda följande definition av mobbning: “... när en eller flera 

personer, vid upprepade tillfällen och under en viss tid, säger eller gör kränkande eller 

obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig.” (Olweus 1999:9). I läsning av 

tidigare studier inom detta forskningsområde har vi lagt märke till att denna definition är 

vanligt förekommande, därmed anser vi att det vore relevant att även vi i denna studie 

använder oss av denna definition (Höistad 2001:73, Eriksson 2002:41, Olweus 1999:9, 

Olweus 1992:4, Flouri & Buchana 2003:634, Ledwell & King 2015:544, Song & Callan 

Stoiber 2008:236). Vidare anser vi att denna definition ger en övergripande och tydlig bild av 
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mobbning vilket gör att vi känner att denna definition är relevant för vår studie. I den här 

studien kommer trakasserier att likställas med mobbning.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka om ungdomars mobbningsbeteende kan påverkas 

av ungdom- och föräldrarelationen. För att empiriskt kunna undersöka detta utgår denna 

studie från följande frågeställningar: 

- Hur ser sambanden ut mellan föräldrars engagemang gentemot ungdomar och om 

ungdomar utsätter andra för mobbning? 

- Hur ser sambanden ut mellan ungdomars förtroende till sina föräldrar och om 

ungdomar utsätter andra för mobbning? 

- Hur ser sambanden ut mellan ungdomars respekt för sina föräldrar och om 

ungdomar utsätter andra för mobbning? 

- Hur ser sambanden ut mellan den samverkan som råder mellan ungdomar och dess 

föräldrar och om ungdomen utsätter andra för mobbning? 

- Skiljer sig sambanden mellan ungdom- och föräldrarelationen och ungdomars 

mobbningsbeteende bland pojkar och flickor?                                         

  

2.0 Teoretisk referensram 

 

2.1 Föräldrarelation 

Anknytningsteori omfattar den forskning som behandlar den tidiga utvecklingen och 

relationen mellan barn och dess anknytningsperson, vilket oftast är en av barnets föräldrar 

(Payne 2008:128). Syftet med teorin är att tydliggöra den process som bidrar till ett 

psykologiskt “band” mellan barnet och anknytningspersonen (Broberg 2006:13), vilket gör 

denna teori relevant för studier som fokuserar på relationen mellan ungdomar och dess 

föräldrar. Anknytningsteorin förklarar hur individer utvecklar och formar sin identitet och 

sociala relationer genom att observera hur andra beter sig tillsammans med människor, detta 

samtidigt som hjärnan formar mening i de olika saker som sker i personens omgivning. 

Värme, ömsesidighet, stöd och trygghet ses som faktorer vilka är viktiga för att barn i 

framtiden ska få ett sammanhängande och välorganiserat själv (Payne 2008:128). Man menar 
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på att barn kan få viktiga erfarenheter genom att prata med sin anknytningsperson om känslor 

och på så sätt lära sig att tolka sociala relationer, det är med andra ord viktigt att ungdomen 

har ett förtroende för sin anknytningsperson, vilket i sin tur leder till att de kan tolka och 

anpassa sig efter omgivningen. Detta innebär att anknytningspersonen är en viktig del av 

bland annat barns utveckling av beteende (Payne 2008:128). 

Då anknytningsteorin även förklarar stora delar av vuxnas beteende innebär det att teorin inte 

enbart förklarar barns utveckling, teorin menar på att tryggheten i anknytningen som sker i 

tidig ålder utgör en grund för hur man som person kommer att utvecklas senare i livet, till 

exempel kan anknytningen beroende på hur den såg ut i barndomen hjälpa till att förklara 

olika fenomen som bland annat missbruk och beteendestörningar (Meeuwisse & Swärd 

2012:123). 

2.2 Barn och ungdomar med trygg bas 

För att anknytning ska finnas hos barn och dess föräldrar krävs ömsesidighet, med andra ord 

behöver ett barn ha en person som vill engagera sig i dennes liv och kan fungera som en trygg 

bas för barnet (Jerlang 2008:163). Alla barn behöver en trygg bas (Meeuwisse & Swärd 

2012:224), det vill säga en anknytningsperson som barnet kan vända sig till när barnet 

behöver fysiskt och känslomässigt stöd (Jerlang 2008:163). Anknytningspersonen ska finnas 

som en trygg bas när barnet till exempel ger sig ut för att utforska världen. Barnet ska veta att 

det finns en säker och trygg bas att återvända till för att exempelvis få uppmuntran och stöd 

(Bowlby 2010:33, Jerlang 2008:168). När ett barn har en trygg bas till sina 

anknytningspersoner så känner denne sig tryggare och lugnare vilket bidrar till att barnet 

vågar öppna sig för sina anknytningspersoner och berätta om bland annat personliga problem, 

om barnet känner att det finns en trygg bas till sina anknytningspersoner kan det indikera på 

att barnet och dess anknytningspersoner har en god relation. Barn som har en flexibel relation 

till sina anknytningspersoner kan i större utsträckning växla mellan att utforska världen och 

söka trygghet hos anknytningspersonerna. Med andra ord kan anknytningspersonernas trygga 

bas ge barnet goda förutsättningar att utveckla ett positivt beteendemönster som stöds av 

omgivningen (Broberg 2006:235, Broberg 2008:143), detta då anknytningspersonerna kan ses 

som förebilder för barnet vilka hjälper denna att forma och utveckla sin personlighet (Payne 

2008:128). 
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2.3 Barn och ungdomar med otrygg bas 

Om ett barn saknar en trygg bas och då har en negativ relation till anknytningspersonen kan 

barnets förmåga att undersöka världen påverkas negativt, eftersom att barnet då inte känner att 

hen kan lita på sin anknytningsperson när barnet behöver det som mest (Meeuwisse & Swärd 

2012:224). De barn som anses ha en otrygg anknytning till sina anknytningspersoner saknar 

tillit till dessa, detta gör att dessa barn väljer att utforska världen självständigt och inte 

använder anknytningspersonerna som en trygg bas, man kan även se att dessa barn tenderar 

att undvika kontakt med sina anknytningspersoner (Jerlang 2008:167, Broberg 2008:143). Till 

skillnad från barn med en trygg anknytning så är barn med otrygg anknytning i större grad 

ängsliga, medan barn med trygg anknytning vågar vända och öppna sig till sina 

anknytningspersoner så avstår barn med otrygg anknytning från detta (Broberg 2008:143–

144). 

Det är inte endast barn som är i behov av en anknytningsperson och en trygg bas, utan detta 

gäller även ungdomar såväl som vuxna (Jerlang 2008:163). Om man som ungdom inte har en 

trygg bas och inte heller haft en som barn har man under en längre period inte haft möjlighet 

att undersöka världen i samma utsträckning som man skulle ha förmått om man haft en trygg 

bas. Detta påverkar ungdomen negativt då hen inte har haft samma möjlighet som ens 

jämnåriga kamrater att skapa en egen uppfattning rörande omvärlden (Meeuwisse & Swärd 

2012:224). För de barn som inte haft tillgång till en trygg bas under uppväxten ökar 

sannolikheten för att ha en bristande relation till sina anknytningspersoner vilket i sin tur kan 

bidra till att ungdomen utvecklar beteendemönster som inte stämmer överens med 

omgivningens riktlinjer, ett sådant beteendemänster skulle kunna vara ett mobbningsbeteende 

(Meeuwisse & Swärd 2012:123). 

2.4 Barn och ungdomars representationer 

Anknytningsteorin förklarar även hur anknytningen stegvis utvecklas till mentala 

representationer hos barnet, dessa mentala representationer är av barnet själv samt av 

betydelsefulla närstående och samspelet mellan dessa (Broberg 2008:16). Representationerna 

konstrueras av individen själv utifrån individens erfarenheter (Jerlang 2008:165), detta 

betyder att representationerna kommer att skilja sig åt för barn med trygg respektive otrygg 

anknytning. De barn med en trygg anknytning tenderar att känna stor tillit till sina 

anknytningspersoner och kommer då erhålla andra erfarenheter jämfört med de barn som har 
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en otrygg anknytning som har en tendens att känna en mindre tillit till sina 

anknytningspersoner (Jerlang 2008:165). 

Representationerna får en betydelse i hur barnet utvecklar relationer med vuxna och 

jämnåriga senare i livet (Meeuwisse & Swärd 2012:225). För att dessa ska kunna fungera som 

ett effektivt hjälpmedel för barnet är det av stor vikt att de stämmer bra överens med 

verkligheten (Broberg 2008:23). Dessa representationer såväl som barnets omgivning är med 

och skapar barnets beteendemönster (Broberg 2008:16). Som ovannämnt kan 

representationerna skilja sig mellan barn med trygg respektive otrygg anknytning, vilket gör 

att dessa barn kan ha olika beteendemönster. Även detta visar på hur pass viktig föräldrarnas 

relation till barnet är i skapandet av barnets beteende. 

Ett barn med otrygg anknytning som inte känner en tillit till sina anknytningspersoner visar i 

större grad ingen tillit till personer som barnet möter i sin omgivning, vilket gör att dessa barn 

kan mötas av andra responser från omgivningen än vad ett barn med trygg anknytning som 

visar stor tillit möts av (Broberg 2008:27). Oavsett om barnet får positiva eller negativa 

responser från omgivningen så kan man tänka sig att barnets redan existerande 

beteendemönster stärks om dessa responser är i enlighet med de responser som barnet fått från 

sina anknytningspersoner. Barnet kan därmed fortsätta utveckla och stärka ett icke 

accepterande beteende, som exempelvis ett mobbningsbeteende (Broberg 2008:16). 

 

3.0 Tidigare forskning 

 

3.1 Den som utsätter andra för mobbning 

Studien Skolan- en arena för mobbning (2002) är en sammanställning av den forskning som 

finns inom området mobbning i skolan. Man har i denna studie valt att utgå från 116 artiklar 

som alla behandlar ämnet mobbning i skolan (Eriksson 2002:24). I studien beskrivs det hur en 

typisk mobbare kan antas vara, man menar på att aggressivitet är en egenskap som denna 

besitter. Författarna menar på att det finns tre motiv som driver den som utsätter andra för 

mobbning till att vara aggressiv, dessa är följande: personen har behov att inneha makt och 

dominans, de har skapat en fientlig bild av omgivningen och att det aggressiva beteendet kan 

ge dem en slags prestige från omgivningen. Författarna menar på att detta aggressiva beteende 

kommer till följd av negativa uppväxtvillkor (Eriksson 2002:42–43), för att motverka ett 
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aggressivt beteende är det av stor vikt att barn under sin uppväxt har en trygg bas att falla 

tillbaka till, den trygga basen bidrar till en tryggare uppväxt (Meeuwisse & Swärd 2012:123). 

En allmän uppfattning är att den som utsätter andra för mobbning under deras tuffa yta är 

osäkra och ängsliga, de sägs även sakna empati och har därmed svårt att förstå andras känslor 

(Eriksson 2002:65–66, Olweus 1999:20). Det finns en del forskare motsäger sig detta och 

menar istället på att de som utsätter andra för mobbning för det mesta har en relativt positiv 

bild av sig själva, de ser på sig själva som bland annat duktiga och framgångsrika (Eriksson 

2002:43, 65 & 70, Olweus 1999:20). Vidare har de som utsätter andra för mobbning generellt 

en mer positiv syn på våld och använder sig av våld mer än en genomsnittselev (Eriksson 

2002:43, 67). 

Även Olweus har i sina studier beskrivit en typisk “mobbare”, han menar på att denna är 

positiv till våld, aggressiv samt har ett behov av att dominera (Olweus 1999:19–20, Olweus, 

1992:25, Olweus 1974:134). De pojkar som utsätter andra för mobbning är för det mesta 

fysiskt starkare än genomsnittet i åldersgruppen (Olweus 1999:19, Olweus, 1992:27). Olweus 

tillsammans med andra forskare menar att en pojke som utsätter andra för mobbning 

kännetecknas av styrka och ett aggressivt reaktionsmönster (Olweus 1992:26-27, Olweus 

1999:19, Eriksson 2002:43). Om två personer som är fysiskt och psykiskt jämnstarka 

konfronterar varandra bör det inte definieras som mobbning då mobbning kräver att den ena 

parten ses som psykiskt eller fysiskt svagare den andra (Eriksson 2002:12, 42). “Mobbaren 

behöver inte vara starkare i någon absolut mening, det räcker med att han uppfattas vara 

starkare” (Eriksson 2002:30). Med andra ord behöver inte den som utsätter andra för 

mobbning vara starkare än den utsatta, det räcker att omgivningen uppfattar denna som 

psykiskt och fysiskt starkare (Eriksson 2002:12, 42).   

De som utsätter andra för mobbning beskrivs även som destruktiva och glädjes över att 

dominera andra, de tenderar även att vara impulsiva och de visar även låg tolerans för 

frustration. Vidare har man även sett att de som utför mobbning har svårigheter i att tolka 

andras beteenden (Smokowski & Holland Kopasz 2005:102). Mentala hälsoproblem, 

kriminalitet och låga skolresultat kan drabba de som utsätter andra för mobbning senare i livet 

(Smokowski & Holland Kopasz 2005:108). 
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3.2 Familjesituation 

Forskning visar att de ungdomar som utsätter andra för mobbning tenderar att komma från 

familjer med svårigheter, föräldrar till dessa ungdomar är i större grad fientligt inställda till 

sina barn (Smokowski & Holland Kopasz 2005:103, Eriksson 2002:71). Föräldrar som agerar 

auktoritärt mot sina barn har en tendens att uppfostra barn som utsätter andra för mobbning i 

högre grad än icke auktoritära föräldrar, detta då dessa barn får aggressiva förebilder. 

“Fysiska uppfostringsmetoder, liten kontroll, brist på effektiv problemlösning och positiva 

attityder till idén att slå tillbaka tycks prägla mobbarens uppväxtmiljö” (Eriksson 2002:71). 

Ett resultat av detta beteende från föräldrarnas sida kan leda till att dessa barn börjar använda 

aggressivitet som medel mot andra för att nå sina mål (Smokowski & Holland Kopasz 

2005:103). Detta beteende från föräldrarnas sida skulle även kunna bidra till att barnet inte 

upplever att föräldrarna finns där som en trygg bas för barnet när barnet är i behov av det, 

avsaknaden av den trygga basen skulle i sin tur kunna leda till att barnet och dess föräldrar 

inte utvecklar en god relation (Bowlby 2010:33, Broberg 2006:235, Broberg 2008:143, 

Jerlang 2008:168). 

Olweus har i sin forskning haft stort fokus på pojkar och sett tendenser på att pojkar som 

utsätter andra för mobbning inte har lika positiva och starka relationer med sina föräldrar som 

andra barn (Olweus 1974:143). Dessa barn upplever sig mindre omtyckta av sina föräldrar 

och de vill oftare bort från hemmet än andra barn (Olweus 1974:142). De mest aggressiva 

pojkarna har vanligtvis föräldrar som i sin uppfostran har varit bland annat fientliga och 

avvisande i sin grundinställning till barnet. Vidare har dessa föräldrar inte visat på 

konsekventa anspråk på ett icke-aggressivt beteende från pojkarna, vilket gjort att pojkarnas 

aggressiva beteende kunnat fortgå (Olweus 1974:189). Att föräldrarna är kravlösa och 

inkonsekventa i sin uppfostran gör det svårt för pojkar att bygga upp en inre 

aggressionskontroll, som ska förebygga ett aggressivt beteende (Olweus 1974:191). 

Ytterligare forskning visar på att fäder som i sin ungdom varit aggressiva och även utsatt 

andra för mobbning tenderar att få söner som även de uppvisar aggressivt- och 

mobbningsbeteende. Ungdomar som kommer ifrån familjer med bristande närhet, där våld 

och bristfällig disciplin förekommer har en viss tendens att utsätta andra för mobbning. En 

bristande relation till både mor och far kan leda till att ungdomen utsätter andra för mobbning, 

denna bristande relation kan vara en konsekvens om man har föräldrar som har ett auktoritärt 

förhållningssätt (Flouri & Buchana 2003:635–636). 
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3.3 Föräldrars engagemang 

Man har sett att sambandet mellan faderns engagemang och ungdomens mobbningsbeteende 

är starkare när moderns engagemang i ungdomens liv brister än när moderns engagemang är 

starkt. Med andra ord spelar moderns engagemang en stor roll i ungdomens 

mobbningsbeteende. Detta indikerar på att ett lågt föräldraengagemang bidrar till ett 

mobbningsbeteende bland ungdomar (Flouri & Buchana 2003:641). 

Olweus menar på att man kan se tendenser i vilka uppväxtförhållanden som leder till 

aggressivt reaktionsmönster, i sin forskning på pojkar redovisar Olweus för fyra faktorer som 

anses vara betydelsefulla för utvecklandet att detta reaktionsmönster (Olweus 1999:51). Den 

första faktorn som är betydelsefull är föräldrarnas emotionella grundinställning till barnet, 

“En negativ grundinställning präglad av brist på värme och engagemang ökar risken att 

pojken ska bli aggressiv och fientlig mot sin omgivning” (Olweus 1992:30). Den andra 

faktorn som Olweus anser vara relevant är i vilken utsträckning föräldrarna har tillåtit ett 

aggressivt beteende från barnets sida, det handlar om gränssättning för det aggressiva 

beteendet. Den tredje faktorn är om föräldrarna har använt sig av maktorienterande 

uppfostringsmetoder, som till exempel våld. Den fjärde och sista faktorn är barnets 

temperament, “ett barn med aktivt och hetsigt lynne utvecklas lättare till en aggressiv tonåring 

än ett barn med genomsnittligt och lugnt temperament” (Olweus 1992:30). Olweus forskning 

som har lett fram till dessa faktorer är baserad på pojkar vilket gör att man endast kan 

generalisera detta resultat till de som utsätter andra för mobbning av det manliga könet 

(Olweus 1992:30). 

“Mycket kärlek och engagemang från uppfostrarens sida, klara gränser för vad som är tillåtet 

och icke-tillåtet beteende samt användning av icke-fysiska uppfostringsmetoder skapar 

harmoniska och självständiga barn” (Olweus 1992:31). Olweus menar att ett barn som växt 

upp under dessa uppväxtförhållanden med största sannolikhet inte utsätter andra för 

mobbning. Olweus tankesätt kring att föräldrar är med i skapandet av barns beteendemönster 

ligger i linje med hur man ser på att barn behöver ha en trygg bas till sina föräldrar för att 

kunna utveckla positiva beteendemönster (Broberg 2006:235, Broberg 2008:143). 

3.4 Föräldrapåverkan 

Det är inte bara ungdomens mobbningsbeteende som påverkas av föräldrarnas uppfostran utan 

man kan även se att föräldrarna har en inverkan på barnets ångest och beteende. Van der 
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Bruggen, Stams och Bögels (2008) har utfört en studie som handlar om föräldrars kontroll och 

hur det påverkar barns ångest. Man kommer i studien fram till att det finns tre faktorer på hur 

föräldrarnas kontroll ökar barnets ångest. Den första punkt som författarna belyser är att 

föräldrarna använder sig av hot, den andra punkten är att föräldrarna använder sig av hot för 

att minska barnets upplevda kontroll av föräldrarna. Den sista punkten är att föräldrarna 

begränsar barnets möjligheter att utforska nya händelser och platser (Van der Bruggen, Stams 

& Bögels 2008:1 257), att barnet i sitt utforskande av världen blir begränsad av sina föräldrar 

tyder på att barnet saknar en trygg bas och även har en bristande relation till sina föräldrar. 

Vidare kan man även tänka sig att föräldrarnas användning av hot påverkar barnets relation 

till sina föräldrar detta då hoten skulle kunna minska barnets tillit till sina föräldrar och även 

här påverkas relationen negativt (Meeuwisse & Swärd 2012:224). Forskarna i denna studie 

kommer fram till att det finns skillnader mellan interaktioner mellan föräldrar och barn 

beroende på vilket kön föräldern har. De menar på att fäder är mer benägna att uppmuntra 

sina barn till att vara oberoende, äventyrliga och risktagande. Mödrarna däremot är mer 

benägna att betona den emotionella och personliga säkerheten. Utifrån detta förklarar 

författarna att fäder ger barnen en större självständighet medan mödrar har mer kontroll över 

barnen (Van der Bruggen, Stams & Bögels 2008:1 258). 

Vidare har man sett hur föräldrar även påverkar ungdomars aggression, trots att barn i tonåren 

påverkas av sina kamrater så har man noterat att föräldrarna spelar en stor roll när det gäller 

ungdomens aggressionsbeteende. För att undvika att en ungdom utvecklar ett aggressivt 

beteendemönster så är det av stor vikt att se över hur ungdom- föräldrarelationen ser ut 

(Murray, Dwyer, Rubin & Knighton-Wisor 2013:1361–1362), detta med tanke på att den 

trygga basen som ungdomen bör få från sina föräldrar ger goda förutsättningar för ett 

utvecklande av positiva beteendemönster. Utan den trygga basen kan relationen med 

föräldrarna brista och därmed bidra till utvecklandet av ett negativt beteendemönster, såsom 

ett aggressivt beteendemönster (Broberg 2006:235, Broberg 2008:143, Meeuwisse & Swärd 

2012:123). Exempel på faktorer i föräldrars uppfostran som kan bidra till ett aggressivt 

beteende hos ungdomen är att utsätta ungdomen för hård kritik, skuldbeläggning och 

begränsning av ungdomens självständighet (Murray, Dwyer, Rubin & Knighton-Wisor 2013:1 

362). 

När det gäller pojkar har man sett att de ungdomar som har en icke fungerande relation med 

sin mamma i kombination med en kontrollerande pappa ger en ökad risk för utveckling av ett 

aggressivt beteende, för de ungdomar som har en fungerande relation med sin mamma 
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kombinerat med en kontrollerande pappa tenderar att utveckla ett mindre aggressivt beteende. 

För flickor har man sett att de utvecklar ett mindre aggressivt beteende när de har en 

fungerande relation med båda sina föräldrar (Murray, Dwyer, Rubin & Knighton-Wisor 

2013:1369–1370).          

Ungdomar med föräldrar som agerar accepterande och stödjande tenderar att utveckla färre 

emotionella problem, vidare kan man se att ungdomar tenderar att ha färre beteendeproblem 

om deras föräldrar har koll på vart ungdomen är samt vad ungdomen sysselsätter sig med på 

fritiden (Finkenauer, Engels & Baumeister 2005:65), då ungdomen har en god relation till 

sina föräldrar så upplever ungdomen sig tryggare, eftersom att ungdomen har en trygg bas att 

vända sig till vid behov. Detta bidrar till utvecklingen av ett positivt beteendemönster 

(Broberg 2006:235, Broberg 2008:143, Jerlang 2008:163).                

  

4.0 Metod 

 

4.1 Stockholmsenkäten 

Vi har i denna studie använt oss av Stockholmsenkäten 2014 som datamaterial. Enkäten 

skickas ut till skolor vartannat år och syftet med denna är att utgöra en grund för beslut och 

planering av förebyggande insatser. Enkäten är en självrapporteringsstudie som riktar sig till 

ungdomar i årskurs nio samt andra året på gymnasiet i Stockholms stad samt dess 

kranskommuner. Denna enkät är obligatorisk för de kommunala skolorna medan deltagandet 

är frivilligt för friskolor (Stockholmsenkäten 2014:4-5).   

Stockholmsenkäten strävar efter att vara en totalundersökning, vilket innebär att samtliga 

skolor med de aktuella årskurserna inom Stockholm stad och dess kranskommuner blir 

tillfrågade att delta, alla elever på dessa skolor i årskurs nio samt andra året på gymnasiet får 

förfrågan att svara på enkäten (Stockholmsenkäten 2014:5). Eleverna svarar anonymt på dessa 

pappersenkäter under lektionstid (Stockholmsenkäten 2014:6). I Stockholmsenkäten 2014 

deltog 16 kommuner, dessa var följande: Stockholm, Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, 

Järfälla, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, Upplands Bro, Upplands 

Väsby, Vaxholm och Värmdö (Stockholmsenkäten 2014:5). 
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Till en början handlade enkäten främst om frågor gällande drogvanor, men den har nu 

utvecklats och innehåller även frågor om elevers utsatthet för brott, kriminalitet, 

psykosomatiska problem men även om faktorer som kan påverka de ungas beteende, med 

andra ord risk- och skyddsfaktorer (Stockholmsenkäten 2014:4). Enkäten består av cirka 100 

frågor (Stockholmsenkäten 2014:43–58). 

År 2014 var svarsfrekvensen på enkäten 78%, med andra ord fick man in 22 919 godkända 

enkäter, denna svarsfrekvens har endast beräknats på de skolor som har deltagit 

(Stockholmsenkäten 2014:9). Man har valt att sortera bort de enkäter som man bedömt att 

respondenten har svarat oseriöst på, totalt sorterade man bort 228 enkäter. Exempel på varför 

man bedömt att respondenten har svarat oseriöst är då de till exempel har svarat att de använt 

alla slag av narkotika eller dricker 70 cl sprit eller mer varje dag (Stockholmsenkäten 2014:8). 

I Stockholmsenkäten 2014 har två former av bortfall förekommit, det ena är individbortfall 

vilket innebär att en respondent som borde ha varit med inte har deltagit i undersökningen, till 

exempel på grund av sjukdom. Det andra bortfallet är internt bortfall vilket innebär att en 

respondent inte har svarat på vissa enskilda frågor i enkäten, det totala interna bortfallet i 

enkäten var 4,9% (Stockholmsenkäten 2014:12).                             

4.2 Begränsningar 

Vi har i denna studie valt att endast undersöka de elever som utsätter andra för mobbning i 

årskurs nio, detta trots att Stockholmsenkäten även omfattar årskurs två på gymnasiet. Syftet 

bakom denna begränsning var bland annat att vi ville fokusera på en specifik målgrupp. 

Anledningen till att vi valde årskurs nio och inte årskurs två på gymnasiet var då vi 

intresserade oss i organisationen Friends rapport om mobbning, denna rapport behandlar 

elever i grundskolans årskurs tre till nio (Friendsrapporten 2015:3). Därmed fann vi det 

intressant att studera just årskurs nio, detta då vi endast har tillgång till denna årskurs i 

grundskolan. 

Då vi valt att undersöka ungdomarnas relation till deras föräldrar ansåg vi att årskurs nio var 

mer relevant då dessa ungdomar fortfarande har ett par år kvar innan de blir myndiga. Vi 

tänker oss att föräldrarelationen har större betydelse för de ungdomar som går i nian då de är i 

behov av sina föräldrar eftersom att de ännu inte är myndiga. Till skillnad från de ungdomar 

som går årskurs två på gymnasiet, som antingen har fyllt 18 eller snart ska fylla 18, dessa 
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ungdomar är eller blir snart myndiga och har då rätten att bestämma över sig själv och därför 

har föräldrarna i detta avseende inte lika stort inflytande. 

4.3 Beroende variabel 

Den beroende variabeln är den variabel som antas påverkas av de oberoende variablerna 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:118). I denna studie är den beroende variabeln om en 

ungdom utsatt andra elever för mobbning. Utifrån detta har vi valt att använda följande fråga 

ur Stockholmsenkäten 2014: Har Du varit med om att mobba eller trakassera andra elever i 

skolan det här läsåret?. De svaralternativ som respondenterna hade och välja mellan var 

följande: Nej, ja, någon enstaka gång, ja, 2 eller 3 gånger i månaden, ja ungefär en gång i 

veckan, ja flera gånger i veckan och vet inte. Vi har i denna studie valt att bortse från de 

ungdomar som har angett att de inte vet om de utsatt andra för mobbning, eftersom att denna 

information inte hjälper oss i studien. Vi kan inte avgöra varför dessa ungdomar inte vet om 

de har utsatt andra för mobbning och därför kan vi inte förklara eventuella skillnader hos 

dessa ungdomar. 

4.4 Oberoende variabler 

En oberoende variabeln är en variabel som kan antas orsaka förändring hos den beroende 

variabeln (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:118). Vi har i denna studie valt att använda oss 

av följande frågor som oberoende variabeler:
 
vem bestämmer när Du ska vara hemma på 

kvällen?, vet dina föräldrar/vårdnadshavare var Du är när Du är ute med kamrater på kvällar?, 

vet dina föräldrar/vårdnadshavare vilka kamrater Du umgås med på Din fritid?, om Du har ett 

personligt problem, kan Du be någon av dina föräldrar/vårdnadshavare om hjälp? Hur väl 

stämmer följande påstående in på hur dina föräldrar/vårdnadshavare är mot dig?: 

- De ger mig beröm när jag göra något bra 

- De brukar uppmuntra och stötta mig 

- Jag bryr mig om vad mina föräldrar/vårdnadshavare säger 

För att underlätta arbetsprocessen och för att enklare kunna presentera materialet så har vi valt 

att koda om svarsalternativen i samtliga oberoende variabler (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2014:147). Då alla av våra oberoende variabler är kvalitativa så kan vi koda om 

svarsalternativen utan att mätnivån förändras (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2014:73). 

Vid omkodning av svarsalternativ bör man som skribent vara uppmärksamma om hur man på 
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bästa sätt kodar om variablerna, om man i omkodningen kodar om flera svarsalternativ till ett 

värde bör man fundera på hur bra dessa värden stämmer överens med varandra. Om man 

förenklar dessa värden för mycket kan man förlora värdefull information och därmed finns det 

en risk att man missar de samband som finns (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2014:147). Vi 

är medvetna om att vår omkodning kan göra att vi förlorar värdefull information, detta då 

ungdomarna som har svarat på frågorna valt olika svarsalternativ. Svarsalternativen som 

kodats om och slagits ihop i denna studie anser vi ligger så pass nära varandra att det trots allt 

kan ge en tydlig bild av populationen. 

4.4.1 Samverkan mellan ungdomar och deras föräldrar 

Till en början så hade frågan: Vem bestämmer när Du ska vara hemma på kvällen? fem 

stycken svarsalternativ, vilka var följande: “föräldrarna bestämmer helt”, “ofta föräldrarna 

som bestämmer”, “vi diskuterar oss fram till det”, “det är oftast jag som bestämmer” och “jag 

bestämmer själv om det”. Vi har valt att koda om dessa till endast tre svarsalternativ. 

Svarsalternativen “föräldrarna bestämmer helt” och “oftast föräldrarna som bestämmer” har vi 

valt att benämna som “föräldrar bestämmer”. Därefter har vi valt att koda om “det är oftast jag 

som bestämmer” och “jag bestämmer själv om det” till svarsalternativen “jag bestämmer”. Vi 

har valt att låta svarsalternativen “vi diskuterar oss fram till det” vara orörd. 

4.4.2 Föräldraengagemang 

Vi har valt att koda om frågan som handlar om föräldrarna ger ungdomarna beröm när de har 

gjort något bra. De svarsalternativ som ungdomarna kunde välja mellan var: “stämmer mycket 

dåligt”, “stämmer ganska dåligt”, “stämmer ganska bra” och “stämmer mycket bra”. Vi har 

valt att slå ihop svarsalternativen “stämmer mycket dåligt” och “stämmer ganska dåligt” till 

“stämmer dåligt”. Svarsalternativen “stämmer ganska bra” och “stämmer mycket bra” har vi 

valt att benämna som “stämmer bra”. 

Även frågan som handlar om föräldrarna ger ungdomen uppmuntran och stöttning har fyra 

svaralternativ som vi har valt att koda om. Ungdomarna kunde välja mellan följande 

svarsalternativ: “stämmer mycket dåligt”, “stämmer ganska dåligt”, “stämmer ganska bra” 

och “stämmer mycket bra”. Vi har valt att koda om och benämna “stämmer mycket dåligt” 

och “stämmer ganska dåligt” som “stämmer dåligt”. Svarsalternativen “stämmer ganska bra” 

och “stämmer mycket bra” har vi slagit ihop och benämner det som “stämmer bra”. 
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Frågan: vet dina föräldrar/vårdnadshavare var Du är när Du är ute med kamrater på kvällar? 

hade till en början fem svarsalternativ, vilka var följande: “Alltid”, “ibland”, “Sällan”, 

“Aldrig” och “vet inte”. Vi har valt att bortse från svarsalternativet “vet inte”, anledningen till 

detta är att vi inte kan avgöra varför ungdomarna har svarat på följande sätt och därför bidrar 

informationen inte med något väsentligt i denna studie. 

Vi har även valt att bortse från ett av svaralternativen i följande fråga: vet dina 

föräldrar/vårdnadshavare vilka kamrater Du umgås med på Din fritid?. Till en början hade 

frågan fem svarsalternativ: “Alltid”, “ibland”, “Sällan”, “Aldrig” och “vet inte”. Det 

svaralternativ som vi har valt att bortse från är “vet inte”. Syftet bakom detta är att vi inte kan 

säga något om de ungdomar som angett “vet inte” då vi inte vet anledningen till varför man 

valt detta svarsalternativ. 

4.4.3 Ungdomars respekt för sina föräldrar 

Vi har även valt att koda om den frågan som handlar om ungdomen bryr sig om vad 

föräldrarna säger. Denna fråga hade följande svarsalternativ: “stämmer mycket dåligt”, 

“stämmer ganska dåligt”, “stämmer ganska bra” och “stämmer mycket bra”. Vi har valt slå 

ihop svarsalternativen “stämmer mycket dåligt” och “stämmer ganska dåligt” till “stämmer 

dåligt”. Följande svarsalternativ “stämmer ganska bra” och “stämmer mycket bra” har vi valt 

att slå ihop till “stämmer bra”. 

4.4.4 Ungdomars förtroende gentemot föräldrarna 

Följande fråga hade till en början tre svarsalternativ: om Du har ett personligt problem, kan 

Du be någon av dina föräldrar/vårdnadshavare om hjälp?, vilka var: “ja”, “nej” och “vet inte”. 

Även här har vi valt att bortse från de ungdomar som svarat “vet inte”, anledningen till detta 

är att vi inte får ut någon väsentlig information av detta svarsalternativ då vi inte vet 

anledningen till att ungdomarna valt detta svarsalternativ. 

4.4.5 Relationen mellan ungdomar och dess föräldrar 

Vi har i den här studien valt att definiera ungdom- och föräldrarelationen som den relation 

som finns mellan ungdomar och dess föräldrar/vårdnadshavare. Utifrån de frågor som ställs i 

Stockholmsenkäten som redovisats ovan har vi valt att definiera begreppet utifrån fem olika 

aspekter: föräldraengagemang, ungdomens förtroende gentemot föräldrarna, ungdomars 

respekt för sina föräldrar och samverkan mellan ungdom och föräldrar. Vi anser dessa 
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begrepp ger en tydlig och täckande bild av de frågor som vi i denna studie valt att använda oss 

av för att förklara ungdom- och föräldrarelationen. I den här studien har vi valt att likställa 

vårdnadshavare med föräldrar. 

4.5 Kontrollvariabler 

För att i denna studie kunna avslöja eventuella skensamband mellan våra oberoende och 

beroende variabler så har vi valt att använda oss av en kontrollvariabel (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2014:269). Vi har valt att använda oss av respondenternas kön som 

kontrollvariabel, i Stockholmsenkäten 2014 har respondenterna fått möjlighet att svara på 

frågan “är Du pojke eller flicka?” vilket är det som vi har utgått ifrån när vi använder 

begreppet kön. Vi vill med detta se om kön kan påverka sambandet mellan ungdom- och 

föräldrarelationen och om ungdomen utsätter andra för mobbning. Vi vill även se om de 

samband vi ser mellan ungdom- och föräldrarelationen och om ungdomen utsätter andra för 

mobbning är ett skensamband (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2014:269). 

Anledningen till att vi har valt att använda oss av kön som kontrollvariabel grundar sig i att vi 

i läsning av tidigare forskning insett att många av de studier som gjorts kring mobbning har 

fokuserat på pojkar. Detta har gjort att flickor hamnat i skymundan inom 

mobbningsforskningen, ett resultat av detta är att det finns mindre forskning som visar vilka 

egenskaper som kännetecknar en flicka som utsätter andra för mobbning (Olweus 1974:143, 

Olweus 1992:27, 45, Eriksson 2002:43–45). Detta tillsammans med att man i tidigare studier 

menar på att det är fler pojkar än flickor som är inblandade i mobbning (Olweus 1999:12, 

Olweus 1992:13), har gjort att vi finner det intressant att titta på hur mobbningsbeteendet i 

relation till ungdom- och föräldrarelationen ser ut mellan könen. 

4.6 Tillvägagångssätt 

4.6.1 SPSS 

Statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Science), version 22 har använts 

för att konstruera korstabeller, summerat index och multivariat korstabellsanalys och även för 

att få fram chi²-värden. 

4.6.2 Korstabell och Chi²-värdet 

I denna studie används korstabeller med tillhörande chi²- test som är en lämplig metod att 

använda sig av då de valda variablerna är kvalitativa (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 
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2014:142). Fördelen med korstabellsanalys är att de utgör tydliga tabeller vilket underlättar 

när man ska analysera resultatet (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:119). Vid analys av 

samband mellan olika variabler vill man kontrollera om sambanden är slumpmässiga eller 

inte. För att kunna se detta kan man använda sig av ett chi²-test (Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014:122). När man räknar ut ett chi²-test i SPSS får man ut ett p-värde, ett sådant värde 

anger den exakta sannolikheten att slumpen har spelat in. För att ett resultat ska vara statistiskt 

signifikant behöver p-värdet vara 0,05 eller mindre, detta värde motsvarar fem procent som 

står för hur stor sannolikheten är att resultatet skett av en slump. Värdet 0,05 är den bortre 

gränsen för att resultatet ska vara statistiskt signifikant men det är att föredra ett p-värde som 

ligger närmare 0,001 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2014:186).  

4.6.3 Index 

Då vi i denna studie använder oss av sju oberoende variabler så har vi valt att genom en 

indexering summera värdena på våra olika oberoende variabler för att då få en totalsumma på 

dessa. Denna totalsumma ska hjälpa oss att beskriva det fenomen som vi studerar (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2014:449). Med andra ord har vi använt oss av en enkel 

sammanslagning av våra oberoende variabler till en ny variabel, anledningen till att man 

använder sig av ett index är då man vill minska risken för slumpmässiga fel och förbättra 

mätningarna (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:95–96). Vi har valt att använda oss av 

tillhörande chi²-test för att se på om sambanden är statistiskt signifikanta (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014:122). Trots att vi i denna studie använder oss av ett index som redan redovisar 

förhållandet mellan om ungdomar utsätter andra för mobbning och ungdom- och 

föräldrarelationen så har vi ändå valt att redovisa samtliga korstabeller i resultatdelen för att 

på så vis få tydligare svar på studiens frågeställningar.  

För att skapa vårt index började vi med att koda om samtliga oberoende variabler så att de 

blev dikotoma. Då vi ville ta reda på om respondenterna hade en bra eller dålig relation till 

sina föräldrar så har vi valt att dela upp svarsalternativen i två delar, bra relation respektive 

dålig relation. För en närmare beskrivning om hur omkodningen genomförts se bilaga 1. 

Efter omkodningen med de nya dikotoma svarsalternativen fick vi i vårt index ett intervall 

från 0 till 7. Siffran 0 visar på de ungdomar som svarat “bra relation” på samtliga frågor det 

motsatta gäller för siffran 7, som visar de ungdomar som besvarat samtliga frågor med “dålig 

relation”. För att förenkla detta intervall så har vi valt att dela in den i tre kategorier, 0 blev 

kategorin “bra”, 1, 2 och 3 blev en kategori vilken vi benämner som “medel” den sista 
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kategorin innehåller 4, 5, 6 och 7 vilken benämns som “dålig”. Anledningen till varför vi valt 

att slå ihop dessa och skapat tre kategorier är då det underlättar arbetsprocessen att ha färre 

variabelvärden att hålla reda på och dessutom ger detta tabeller som är lättare att tyda. 

Till vårt index har vi gjort ett reliabilitetstest, cronbach´s alfa. För att kunna se om indexet är 

lämpligt utformat bör det värde man får ut av testet överstiga 0,7. Vårt cronbach´s alfa värde 

var 0,67, vilket är lägre än 0,7. Men eftersom att värdet ligger så pass nära 0,7 så anser vi att 

värdet är hyfsat, indexet går därför fortfarande att använda (Djurfeldt & Barmark 2009:100). 

4.6.4 Multivariat analys 

Då verkligheten oftast är mer komplicerad än att en variabel endast hänger ihop med en annan 

variabel så har vi i denna studie valt att även använda oss av en multivariat analys. 

Anledningen till att man använder sig av en multivariat analys är för att man antar att det finns 

mer än en faktor som påverkar den beroende variabeln, man vill även se om en oberoende 

variabel påverkar den beroende variabeln även då vi tar hänsyn till andra väsentliga faktorer 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:133). Vi vill med detta verktyg få en mer korrekt bild av 

det fenomen som vi studerar (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:88). För att se om de samband 

vi finner är statistiskt signifikanta har vi valt att använda oss av tillhörande chi²-test (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014:122). Utöver p-värdet som vi får ut av chi²-testet så får vi även ut 

ett chi²-värde vilken visar på hur starkt ett samband är, ett högt värde är något att föredra då 

detta visar på ett starkare samband (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:123–128). 

Vi har i denna multivariata analys valt att använda oss av den variabel som vi fick ut av vårt 

index, detta då denna ger en täckande bild av ungdom- och föräldrarelationen. Vidare har vi 

valt att ta in vår kontrollvariabel kön, för att se om denna påverkar ungdom- och 

föräldrarelationen och om ungdomen utsätter andra för mobbning. 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet avser studiens giltighet och innebär att man mäter det man ska mäta 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2014:104, Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:82). Om en 

studie har en hög validitet innebär det att studien är fri från systematiska fel (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2014:104). Vi har i denna studie valt att operationalisera begreppet 

ungdom- och föräldrarelationen med hjälp av sju olika variabler vilka vi anser berör det 

aktuella området, utifrån dessa skapade vi sedan ett index för att bättre kunna operationalisera 
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vårt begrepp ungdom- och föräldrarelation (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:95), med detta 

har vi försökt uppnå en hög validitet. 

Reliabiliteten avser kvalitén på studiens mätningar, reliabiliteten blir hög om två skilda studier 

kommer fram till samma resultat utifrån samma material (Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014:94). Precis som att validiteten visar på huruvida studien är fri från systematiska fel så 

visar reliabiliteten om studien är fri från slumpmässiga fel (Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014:104). I denna studie använder vi oss av Stockholmsenkäten 2014 som har genomförts 

regelbundet sedan 1970-talet (Stockholmsenkäten 2014:4), vilket gör att man i ungefär 30 år 

har kunnat bearbeta enkäten för att få den så adekvat som möjligt. Detta gör att vi anser att 

denna enkät i stor utsträckning bör vara fri från slumpmässiga fel. Forskare som även de 

undersöker de frågor som rör ungdom- och föräldrarelationen utifrån de variabler som vi 

använder oss av från Stockholmsenkäten 2014 bör nå fram till samma resultat som denna 

studie. Ytterligare ett sätt att se till realibiliteten i en studie är att ta fram ett cronbach´s alfa 

värde ur ett reliabilitetstest viket bör värdet överstiga 0,7 (Djurfeldt & Barmark 2009:100). 

Det cronbach´s alfa värde som vi i denna studie fick fram var 0,67, trots att det inte överstiger 

0,7 ligger värdet så pass nära att vi fortfarande kan använda oss av vårt indexet och säga att 

reliabiliteten i denna studie bör vara godkänd. 

4.8 Etiska dilemman 

I Etikprövningslagen (SFS 2003:460) finner man bestämmelser som behandlar etikprövning 

av forskning, syftet med lagen är att skydda människor samt deras människovärde vid 

forskning (SFS 2003:460, 1§). Enligt lagen ska personer som deltar i forskning bland annat 

informeras om syftet, följder, de risker som forskningen kan orsaka och att deltagandet ska 

ske frivilligt (SFS 2003:460, 16§). Då denna studie använder sig av en redan formulerad enkät 

så har uppsatsförfattarna inte haft möjlighet att upplysa respondenterna om ovannämnda 

information. Dock kan det antas att respondenterna som deltagit i Stockholmsenkäten 2014 

har fått ta del av den här informationen då denna forskning i enlighet med Etikprövningslagen 

6§ bör ha blivit godkänd vid en etikprövning. Ett etiskt dilemma i den här studien kan vara att 

respondenterna för Stockholmsenkäten 2014 inte har fått informationen om att vi i denna 

studie kommer att använda oss av materialet. Som det framkommer i Etikprövningslagen 2§ 

så avser denna lag inte arbeten som utformas inom ramen för högskoleutbildning, vilket gäller 

för denna studie. Eftersom att respondenterna i Stockholmsenkäten 2014 inte fått information 
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att deras svar används i denna studie så kan man tänka sig att det föreligger ett etiskt dilemma 

trots att Etikprövningslagen inte gäller för arbeten inom högskoleutbildning. 

                                                                      

5.0 Resultat   

Under samtliga tabeller som redovisas i detta avsnitt presenteras ett “n” som visar hur många 

ungdomar som har besvarat de aktuella frågorna i respektive tabell. Vid tabellerna 3-11 

presenteras även ett p-värde vilket visar på om sambanden i tabellerna är statistisk 

signifikanta, vilket det är om p-värdet visar 0,05 eller mindre. Samtliga tabeller där p-värdet 

presenteras har ett p-värde under 0,05, vilket innebär att tabellerna är statistiskt signifikanta 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2014:186). Vid tabell 11 redovisas även ett chi²-värde som 

visar på hur pass starkt ett samband är (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:1233–128). 

Tabell 1 - Har Du varit med om att mobba eller trakassera andra elever i skolan det här läsåret? 

Nej 87,4% (4562) 

Ja, någon enstaka gång 10,3% (536) 

Ja, 2 eller 3 gånger i månaden 0,7% (39) 

Ja, ungefär en gång i veckan 0,5% (26) 

Ja, flera gånger i veckan 1,1% (57) 

Totalt 100% (5220) 

n=5220 

I Stockholmsenkäten 2014 är det totalt 5220 elever i årskurs nio som har svarat på frågan 

“Har Du varit med om att mobba eller trakassera andra elever i skolan det här läsåret?”, av 

olika anledningar har 349 elever i årskurs nio valt att inte besvara denna fråga. 

I tabell 1 kan vi utläsa att de allra flesta ungdomar i årskurs nio inte utsatt andra för 

mobbning, totalt har 87,4% ungdomar angett att de inte har utsatt andra för mobbning under 

läsåret. 12,6% av ungdomarna i årskurs nio har svarat att de i någon utsträckning har utsatt 

andra för mobbning. 10,3% av dessa ungdomar har angett att de utsatt andra för mobbning 

någon enstaka gång under läsåret, medan 1,1% har svarat att de utsätter andra för mobbning 

flera gånger i veckan. 
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Tabell 2- Föräldrarelationens karaktär 

Bra relation 57,9% (2235) 

Medel relation 36,9% (1425) 

Dålig relation 5,3% (203) 

Totalt 100% (3863) 

n=3863 

Tabell 2 visar hur relationen mellan ungdomarna och dess föräldrar ser ut för de som besvarat 

Stockholmsenkäten 2014. Ur tabellen kan man se att flest ungdomar har en bra relation till 

sina föräldrar medan betydligt färre ungdomar har en dålig relation till sina föräldrar. 

5.1 Ungdom och föräldrarelationens karaktär 

Tabell 3 - Summerat index: Sambandet mellan ungdomars mobbningsbeteende och relationen till 

föräldrarna 

 Bra relation Medel relation Dålig relation Totalt 

Nej 91,4% 86,5% 70,4% 88,6% 

Ja, någon enstaka gång 7,4% 11,7% 20,1% 9,6% 

Ja, 2 eller 3 gånger i månaden 0,3% 0,5% 3,7% 0,6% 

Ja, ungefär en gång i veckan 0,4% 0,3% 1,6% 0,4% 

Ja, flera gånger i veckan 0,4% 1,0% 4,2% 0,6% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

n=3731, p < 0,001 

I tabell 3 kan man se att de ungdomar som har en bra relation till sina föräldrar är de som i 

störst utsträckning svarat att de aldrig utsatt andra för mobbning. Om man istället tittar på de 

ungdomar som angett att de utsatt andra för mobbning i någon utsträckning så ser man att 

detta mönster blir det motsatta. Störst andel ungdomar som utsatt andra för mobbning hittar vi 

bland de som har en dålig föräldrarelation. 
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5.2 Föräldraengagemang 

Tabell 4 - Sambandet mellan om föräldrarna vet vart ungdomarna befinner sig på kvällarna och 

ungdomarnas mobbningsbeteende. 

Vet dina föräldrar/ vårdnadshavare var Du är när Du är ute med kamrater på kvällar? 

 Alltid Ibland Sällan Aldrig Totalt 

Nej 90,5% 85,4% 76,5% 67,6% 87,6% 

Ja,någon enstaka gång 8,0% 12,8% 19,3% 18,6% 10,4% 

Ja, 2 eller 3 gånger i månaden 0,6% 0,7% 1,9% 2,9% 0,7% 

Ja, ungefär en gång i veckan 0,4% 0,4% 0,4% 2,9% 0,4% 

Ja, flera gånger i veckan 0,6% 0,7% 1,9% 7,8% 0,9% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

n=5010, p < 0,001 

Tabell 4 visar förhållandet mellan mobbning och om föräldrarna vet vart ungdomen är på 

kvällarna. Man kan se att bland de ungdomar som svarat att de aldrig utsatt någon för 

mobbning så har störst andel angett att föräldrarna alltid vet vart ungdomen är på kvällarna, 

andelen blir stegvis lägre ju mindre föräldrarna vet vart ungdomen befinner sig på kvällarna. 

Om man tittar på de ungdomar som angett att de utsatt andra för mobbning 2 eller 3 gånger i 

månaden, ungefär en gång i veckan och flera gånger i veckan kan man se att minst andel av 

dessa svarat att deras föräldrar alltid vet vart de befinner sig på kvällarna, andelen blir stegvis 

högre ju mindre föräldrarna vet vart ungdomen befinner sig på kvällarna. 

Tabell 5 - Sambandet mellan om föräldrarna vet vilka kamrater ungdomarna umgås med och 

ungdomarnas mobbningsbeteende. 

Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vilka kamrater Du umgås med på Din fritid? 

 Ja, alla Ja, de flesta Ja, några Nej, ingen Totalt 

Nej 91,1% 88,2% 79,8% 68,5% 87,7% 

Ja,någon enstaka gång 7,6% 10,1% 16,7% 16,7% 10,3% 

Ja, 2 eller 3 gånger i månaden 0,5% 0,6% 1,2% 1,9% 0,6% 

Ja, ungefär en gång i veckan 0,4% 0,4% 0,5% 1,9% 0,4% 

Ja, flera gånger i veckan 0,5% 0,7% 1,8% 11,1% 0,9% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

n=5036, p < 0,001 
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Tabell 5 redovisar relationen mellan mobbning och om föräldrarna vet vilka kamrater 

ungdomen umgås med på fritiden. Störst andel av de ungdomar som angett att de aldrig utsatt 

andra för mobbning har svarat att deras föräldrar känner till alla deras kamrater som de umgås 

med på fritiden, denna andel blir stegvis lägre ju mindre föräldrarna vet vilka kamrater 

ungdomen umgås med. Tittar man vidare på de ungdomar som angett att de i någon 

utsträckning utsatt andra för mobbning så har lägst andel svarat att deras föräldrar känner till 

alla deras kamrater som de umgås med på fritiden. Denna andel blir gradvis högre desto 

mindre koll föräldrarna har på vilka kamrater ungdomen umgås med. Något intressant i denna 

tabell är att 11,1% av ungdomarna som har svarat att deras föräldrar inte vet om någon av de 

kamrater som ungdomen umgås med även svarat att de utsatt andra för mobbning flera gånger 

i veckan, det som gör denna siffra intressant är att den är betydligt högre än för de ungdomar 

som svarat att de utsatt andra för mobbning 2 eller 3 gånger i månaden respektive en gång i 

veckan. 

Tabell 6 - Sambandet mellan om föräldrarna uppmuntrar och stöttar ungdomarna och ungdomarnas 

mobbningsbeteende. 

Hur väl stämmer följande påståenden in på hur dina föräldrar/vårdnadshavare är mot dig?: De brukar 

uppmuntra och stötta mig. 

 Stämmer dåligt Stämmer bra Totalt 

Nej 78,9% 88,7% 87,6% 

Ja, någon enstaka gång 15,3% 9,7% 10,4% 

Ja, 2 eller 3 gånger i månaden 2,1% 0,5% 0,7% 

Ja, ungefär en gång i veckan 0,7% 0,4% 0,4% 

Ja, flera gånger i veckan 3,0% 0,7% 1,0% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 

n=4975, p < 0,001 

Tabell 6 visar oss relationen mellan mobbning och om föräldrarna uppmuntrar och stöttar 

ungdomarna. Precis som ovanstående tabell kan man här se att de ungdomar som inte utsatt 

andra för mobbning i större utsträckning har föräldrar som uppmuntrar och stöttar dem. Det 

motsatta gäller även här för de ungdomar som har svarat att de i någon utsträckning utsatt 

andra för mobbning, bland dessa ungdomar är det en större andel som har svarat att deras 

föräldrar inte uppmuntrar och stöttar dem. 
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Tabell 7 - Sambandet mellan om föräldrarna ger ungdomarna beröm och ungdomarnas 

mobbningsbeteende 

Hur väl stämmer följande påståenden in på hur dina föräldrar/vårdnadshavare är mot dig?: De ger mig beröm 

när jag gör något bra. 

 Stämmer dåligt Stämmer bra Totalt 

Nej 76,5% 88,7% 87,6% 

Ja, någon enstaka gång 16,2% 9,8% 10,3% 

Ja, 2 eller 3 gånger i månaden 2,4% 0,5% 0,7% 

Ja, ungefär en gång i veckan 1,3% 0,4% 0,4% 

Ja, flera gånger i veckan 3,7% 0,7% 1,0% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 

n=5028, p < 0,001 

Ur tabell 7 kan man utläsa förhållandet mellan mobbning och ungdomen upplever att de får 

beröm av sina föräldrar. Av de ungdomar som angett att de inte utsatt andra för mobbning är 

det en större andel som har svarat att de får beröm av sina föräldrar när de gjort något bra. Det 

motsatta gäller för de ungdomar som svarat att de utsatt andra för mobbning i olika 

utsträckning, bland dessa ungdomar är det fler som angett att de inte får beröm av sina 

föräldrar när de gjort något bra. Störst skillnad går att finna bland de ungdomar som angett att 

de utsatt andra för mobbning flera gånger i veckan. 

5.3 Ungdomens förtroende gentemot föräldrarna 

Tabell 8 - Sambandet mellan om ungdomarna kan prata med sina föräldrar om personliga problem och 

ungdomarnas mobbningsbeteende. 

Om Du har ett personligt problem, kan Du be någon förälder/vårdnadshavare om hjälp? 

 Ja Nej Totalt 

Nej 89,5% 80,1% 82,2% 

Ja,någon enstaka gång 9,0% 13,7% 9,7% 

Ja, 2 eller 3 gånger i månaden 0,5% 2,3% 0,7% 

Ja, ungefär en gång i veckan 0,4% 1,0% 0,5% 

Ja, flera gånger i veckan 0,7% 2,9% 1,0% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 

n=4356, p < 0,001 
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Tabell 8 behandlar förhållandet mellan mobbning och om de kan be sina föräldrar om hjälp 

om de har ett personligt problem. Det man kan utläsa i tabell 8 är att en större andel av de 

ungdomar som svarat att de inte utsatt andra för mobbning kan be föräldrarna om hjälp när de 

har ett personligt problem. Bland de ungdomar som angett att de i någon utsträckning utsatt 

andra för mobbning är det fler som svarat att de inte i lika stor utsträckning kan be sina 

föräldrar om hjälp när de har ett personligt problem. 

5.4 Ungdomens respekt för sina föräldrar 

Tabell 9 - Sambandet mellan om ungdomarna bryr sig om vad föräldrarna säger och ungdomarnas 

mobbningsbeteende 

Hur väl stämmer följande påståenden in på hur dina föräldrar/vårdnadshavare är mot dig: Jag bryr mig om vad 

mina föräldrar/ vårdnadshavare säger. 

 Stämmer dåligt Stämmer bra Totalt 

Nej 78,9% 89,3% 87,8% 

Ja, någon enstaka gång 16,5% 9,2% 10,2% 

Ja, 2 eller 3 gånger i månaden 1,8% 0,5% 0,7% 

Ja, ungefär en gång i veckan 0,7% 0,4% 0,4% 

Ja, flera gånger i veckan 2,1% 0,7% 0,9% 

Totalt 100,0% 100,0 100,0 

n=4919, p < 0,001 

Tabell 9 behandlar förhållandet mellan mobbning och om ungdomen bryr sig om vad sina 

föräldrar säger. I den här tabellen kan man se att de elever som inte utsatt andra för mobbning 

i störst utsträckning svarat att de bryr sig om vad deras föräldrar säger. Vidare går det att se en 

skillnad när man ser till de ungdomar som i olika utsträckning utsatt andra för mobbning, 

bland dessa ungdomar är det en större andel som svarat att de inte bryr sig om vad deras 

föräldrar säger. 
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5.5 Samverkan mellan ungdom och föräldrar 

Tabell 10 - Sambandet mellan vem bestämmer när ungdomarna ska vara hemma på kvällen och 

ungdomarnas mobbningsbeteende. 

Vem bestämmer när Du ska vara hemma på kvällen? 

 Föräldrar 

bestämmer 

Bestämmer 

tillsammans 

Jag 

bestämmer 

Totalt 

Nej 87,5% 89,8% 82,0% 87,6% 

Ja,någon enstaka 

gång 

10,7% 9,0% 12,6% 10,3% 

Ja, 2 eller 3 gånger i 

månaden 

0,7% 0,6% 1,0% 0,7% 

Ja, ungefär en gång i 

veckan 

0,4% 0,3% 0,8% 0,4% 

Ja, flera gånger i 

veckan 

0,7% 0,3% 3,7% 1,0% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

n=4910, p < 0,001 

Tabell 10 illustrerar förhållandet mellan mobbning och vem det är som bestämmer när 

ungdomen ska vara hemma på kvällarna. Det intressanta i denna tabell är att de ungdomar 

som svarat att de aldrig utsatt andra för mobbning och de ungdomar som utsatt andra för 

mobbning någon enstaka gång, 2 eller 3 gånger i månaden och ungefär en gång i veckan alla 

följer samma mönster. Bland dessa ungdomar så är de relativt jämt fördelade när det gäller 

vem/ vilka som bestämmer när ungdomen ska vara hemma på kvällarna. De ungdomar som 

sticker ut är de som svarat att de utsatt andra för mobbning flera gånger i veckan, av dessa är 

det en större andel som angett att de själva bestämmer när de ska vara hemma på kvällarna. 

 

 

 

 



28 

 

5.6 Skiljer sig ungdom- och föräldrarelationens karaktär och ungdomens 

mobbningsbeteende mellan olika kön? 

Tabell 11 - Multivariat analys: Sambandet mellan ungdomarnas kön, mobbningsbeteende och relation till 

föräldrarna. 

Pojke  Bra Medel Dålig Totalt 

 Nej 87,8% 82,7% 64,5% 84,6% 

 Ja, någon enstaka gång 10,7% 14,8% 22,6% 12,9% 

 Ja, 2 eller 3 gånger i månaden 0,4% 0,6% 4,3% 0,7% 

 Ja, ungefär en gång i veckan 0,4% 0,4% 2,2% 0,5% 

 Ja, flera gånger i veckan 0,7% 1,5% 6,5% 1,3% 

 Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Flicka Nej 94,5% 91,6% 75,3% 92,5% 

 Ja, någon enstaka gång 4,8% 7,4% 18,3% 6,3% 

 Ja, 2 eller 3 gånger i månaden 0,3% 0,5% 3,2% 0,5% 

 Ja, ungefär en gång i veckan 0,4% 0,2% 1,1% 0,3% 

 Ja, flera gånger i veckan 0,1% 0,3% 2,2% 0,3% 

 Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totalt Nej 91,3% 86,8% 69,9% 88,6% 

 Ja, någon enstaka gång 7,6% 11,4% 20,4% 9,6% 

 Ja, 2 eller 3 gånger i månaden 0,3% 0,5% 3,8% 0,6% 

 Ja, ungefär en gång i veckan 0,4% 0,3% 1,6% 0,4% 

 Ja, flera gånger i veckan 0,4% 1,0% 4,3% 0,8% 

 Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Pojke¹: n¹=1662, p¹ < 0,001, chi²͘͘͘͘ ¹= 64,902          

Flicka²: n²=1796, p² < 0,001 chi²͘͘ ²= 59,739 

Man kan i tabell 11 se att det finns en viss skillnad i andel pojkar respektive flickor som 

angett att de utsatt andra för mobbning. Vidare kan man i denna tabell se att mönstret för de 

som angett att de utsatt andra för mobbning i någon utsträckning är densamma för båda 

könen. Bland dessa ungdomar är det en större andel som har dålig ungdom- och 

föräldrarelation. Det motsatta gäller för de som angett att de aldrig utsatt andra för mobbning, 

bland dessa har en större andel av ungdomarna en bra ungdom- och föräldrarelation. Vi kan i 

tabellen se att sambandets styrka mellan pojkar och flickor inte skiljer sig vilket tyder på att 
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ungdom- och föräldrarelationen verkar vara lika nära kopplat till ungdomarnas 

mobbningsbeteende för både pojkar och flickor.  

6.0 Analys 

Utifrån de redovisade tabellerna i resultatavsnittet går det att se skillnader mellan de 

ungdomar som har svarat att de inte har utsatt andra för mobbning och de ungdomar som 

angett att de utsätter andra för mobbning flera gånger i veckan. Skillnaden mellan dessa två 

grupper går att finna i samtliga tabeller. 

6.1 Ungdom och föräldrarelationens karaktär 

De ungdomar som angett att de aldrig utsatt andra för mobbning och har en bra relation till 

sina föräldrar kan genom teori tolkas som att dessa ungdomar har en trygg bas och trygg 

anknytning till sina föräldrar, då ett inte existerande mobbningsbeteende av omgivningen ses 

som ett positivt beteendemönster så kan man anta att dessa ungdomars föräldrar bidragit till 

utvecklandet av detta positiva beteendemönster genom att bland annat agera som en trygg bas 

för ungdomen (Broberg 2006:235, Broberg 2008:143). En stor andel av de ungdomar som 

angett att de i någon utsträckning utsatt andra för mobbning har en dålig relation till sina 

föräldrar, detta kan indikera på att dessa föräldrar ej har funnits där för ungdomarna som en 

trygg bas, dessa ungdomar har därför inte haft en förälder att vända sig till vid behov (Jerlang 

2008:163). Avsaknaden av denna trygga bas under ungdomarnas uppväxt kan vara en 

förklaring till dessa ungdomars mobbningsbeteende, man kan tänka sig detta då brist på en 

trygg bas tenderar att bidra till utvecklandet av ett beteendemönster som inte accepteras av 

omgivningen (Meeuwisse & Swärd 2012:123). 

Att en större andel av de ungdomar som angett att de utsatt andra för mobbning i någon 

utsträckning har en dålig relation till sina föräldrar skulle kunna förklaras genom att dessa 

ungdomar kommer från familjer med svårigheter, då detta visat sig vara en bidragande faktor 

till utvecklandet av ett mobbningsbeteende (Smokowski & Holland Kopasz 2005:103, 

Eriksson 2002:71, Olweus 1992:30). En negativ grundinställning gentemot ungdomen från 

föräldrarnas sida och brist på en kärleksfull ungdom- och föräldrarelation ökar risken för att 

ungdomen ska utveckla ett aggressivt beteendemönster (Olweus 1992:30). Man har även sett 

att en faktor som påverkar ungdom- och föräldrarelationen negativt är om föräldrarna i sin 

uppfostringsmetod använt sig av ett auktoritärt förhållningssätt (Flouri & Buchana 2003:635–

636, Olweus 1992:30). Man kan tänka sig att de ungdomar som utsatt andra för mobbning och 
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har en dålig relation till sina föräldrar kan ha växt upp under nämnda förhållanden vilket 

skulle kunna förklara deras mobbningsbeteende.   

6.2 Föräldraengagemang 

Att ungdomar ofta väljer att vända sig till sina föräldrar och berätta vart de befinner sig på 

kvällarna kan tolkas som att dessa ungdomar har en positiv relation till sina föräldrar och även 

en trygg bas (Meeuwisse & Swärd 2012:224). Detta kan förklaras som att ungdomen litar på 

sina föräldrar och upplever därför att de kan berätta för sina föräldrar vart de befinner sin utan 

att drabbas av negativa konsekvenser. Detta kan även indikera på att ungdomen upplever att 

föräldrarna litar på denne och kan därmed tala om vart hen befinner sig. 

Vidare kan man tänka sig att det motsatta gäller för de ungdomar vars föräldrar sällan eller 

aldrig vet vart de befinner sig på kvällarna. Att ungdomar inte berättar för sina föräldrar vart 

de befinner sig på kvällarna kan tolkas som att det saknas en positiv relation mellan 

ungdomen och dess föräldrar, man kan även tänka sig att den trygga basen saknas (Meeuwisse 

& Swärd 2012:224). På grund av avsaknaden av den trygga basen kan dessa ungdomar även 

sakna en tillit till sina föräldrar vilket kan bidra till att de upplever att de inte kan vända sig till 

sina föräldrar vid behov (Bowlby 2010:33). Det går att tolka det som att dessa ungdomar inte 

berättar för sina föräldrar vart de befinner sig då de inte litar på att föräldrarna, men de kan 

även tolkas som att ungdomen upplever att föräldrarna saknar tillit gentemot ungdomen och 

därmed avstår ungdomen att meddela sina föräldrar om vart de befinner sig på kvällarna. 

 

Att föräldrar till ungdomar som aldrig utsatt andra för mobbning i större grad vet vart 

ungdomarna befinner sig på kvällarna kan tolkas som att det finns en ömsesidig tillit mellan 

ungdomarna och dess föräldrar, vilket kan tyda på att dessa ungdomar har en trygg bas och en 

god anknytning till sina föräldrar (Meeuwisse & Swärd 2012:224). Föräldrar till de ungdomar 

som angett att de utsatt andra för mobbning 2 eller 3 gånger i månaden, ungefär en gång i 

veckan och flera gånger i veckan vet i mindre utsträckning vart ungdomarna befinner sig på 

kvällarna. Detta kan indikera på att dessa ungdomar saknar en trygg bas och god anknytning 

till föräldrarna, man kan tänka sig att dessa ungdomar saknar tillit till sina föräldrar och därför 

väljer att inte berätta för sina föräldrar vart de befinner sig på kvällarna (Meeuwisse & Swärd 

2012:224, Bowlby 2010:33). 
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Vidare kan man tänka sig att de ungdomar som väljer att endast informera sina föräldrar om 

några av de kamrater som de umgås med har en relation till sina föräldrar som inte är fullt lika 

positiv som tidigare nämnda ungdomar, detta kan bero på att dessa ungdomar inte i samma 

utsträckning känner en tillit till sina föräldrar för att berätta om alla sina kamrater (Jerlang 

2008:167). De ungdomar som aldrig väljer att berätta för sina föräldrar om vilka kamrater de 

umgås med på fritiden kan tänkas ha en låg tillit till sina föräldrar vilket skulle kunna vara 

anledningen till att ungdomarna väljer att inte informera sina föräldrar. Detta kan indikera på 

att dessa ungdomar saknar en trygg bas (Meeuwisse & Swärd 2012:224). 

Föräldrar till ungdomar som aldrig utsatt andra för mobbning vet i större utsträckning om 

vilka kamrater som hen umgås med, detta kan tolkas som att dessa ungdomar har en positiv 

relation till sina föräldrar och en trygg bas och därför har en tillit till sina föräldrar vilket gör 

att föräldrarna i större grad får tillgång till information om vilka kamrater ungdomen umgås 

med (Meeuwisse & Swärd 2012:224). Vidare visade resultatet på att föräldrar till ungdomar 

som svarat att de utsatt andra för mobbning i någon utsträckning i mindre grad har 

information om vilka kamrater som ungdomen umgås med på fritiden. Man kan tänka sig att 

dessa ungdomar har en bristande tillit till sina föräldrar vilket kan leda till att de endast ger 

föräldrarna information om några av de kamrater som de umgås med respektive inte ger 

föräldrarna information om någon av de kamraterna som ungdomen umgås med. Detta kan 

indikerar på att dessa ungdomar saknar en god anknytning till sina föräldrar och även en trygg 

bas (Jerlang 2008:167, Meeuwisse & Swärd 2012:224). 

De ungdomar som svarat att de utsatt andra för mobbning flera gånger i veckan är de 

ungdomar som informerar sina föräldrar i lägst utsträckning om vilka kamrater de umgås med 

på fritiden, dessa ungdomar tenderar även att i större utsträckning inte informera sina 

föräldrar om vart de befinner sig på kvällarna. Detta går att tolka som att dessa ungdomar i 

mindre utsträckning har en trygg bas och en god relation till sina föräldrar. Man kan tänka sig 

att ungdomarna inte väljer att informera sina föräldrar på grund av avsaknad av tillit till 

föräldrarna eller att ungdomen upplever att föräldrarna inte litar på denne och därför inte 

informerar föräldrarna (Meeuwisse & Swärd 2012:224). Ytterligare en förklaring till varför 

dessa föräldrar inte vet vart och med vilka ungdomen befinner sig på kvällarna/ fritiden skulle 

kunna vara att föräldrarna till dessa ungdomar inte bryr sig om att ta reda på denna 

information och inte vill engagera sig, detta ligger i linje med tidigare forskning som menar 

på att ett mobbningsbeteende kan utvecklas om man har oengagerade föräldrar (Finkenauer, 

Engels & Baumeister 2005:65). 
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För att skapa en trygg bas behöver ungdomarnas föräldrar ge dessa värme, stöd och trygghet. 

Man kan tänka sig att det finns värme, stöd och trygghet i en ungdom- och föräldrarelation om 

ungdomen upplever att föräldern ger denne uppmuntran, stöttning och beröm (Payne 

2008:128). Bland de ungdomar som svarat att de utsatt andra för mobbning i olika 

utsträckningar är det flera som har angett att de inte får uppmuntran och stöttning eller beröm 

från sina föräldrar när de gjort något bra. Till skillnad från de ungdomar som svarat att de 

aldrig utsatt andra för mobbning kan man förklara ungdomens relation till sina föräldrar som 

bristande, eftersom man kan tänka sig att ungdomarna saknar värme, stöd och trygghet från 

sina föräldrar. Utifrån detta kan man tänka sig att dessa ungdomar saknar en god anknytning 

till sina föräldrar (Payne 2008:128). Även då det ovanstående gäller för ungdomar som i olika 

utsträckningar utsatt andra för mobbning så kan man se att detta mönster främst går att finna 

hos de ungdomar som svarat att de utsatt andra för mobbning flera gånger i veckan, vilket 

skulle kunna tyda på att dessa ungdomar i större utsträckning har en bristande ungdom- och 

föräldrarelation. 

6.3 Ungdomens förtroende gentemot föräldrarna 

För att ungdomar ska få en trygg bas så behöver de ha en förälder som ungdomen kan vända 

sig till när ungdomen behöver fysiskt och känslomässigt stöd (Jerlang 2008:163). Ungdomen 

behöver för att ha en trygg anknytning vara medveten om att denne har en förälder att vända 

sig till vid behov (Jerlang 2008:168). Utifrån detta kan man tänka sig att de ungdomar som 

angett att de kan vända sig till sina föräldrar när de handskas med personliga problem har en 

god relation till sina föräldrar då anknytningen kan ses som trygg. 

De ungdomar som svarat att de inte vet om de kan vända sig till sina föräldrar när de har ett 

personligt problem kan tänkas inte fullt ut ha en lika positiv relation till sina föräldrar jämfört 

med de ungdomar som kan vända sig till sina föräldrar vid personliga problem. Vidare kan 

man anta att dessa ungdomar inte har en trygg bas, detta då de inte är helt säkra på att 

föräldrarna skulle finnas där för dem vid behov (Jerlang 2008:168). 

En större del av de ungdomar som angett att de aldrig utsatt andra för mobbning och samtidigt 

menar på att de kan vända sig till sina föräldrar då de har personliga problem kan anses ha en 

trygg bas då de är medvetna om att de kan vända sig till sina föräldrar vid behov (Jerlang 

2008:168). Därefter kan man se att fler av de ungdomar som svarat att de i någon omfattning 

utsatt andra för mobbning i mindre utsträckning anser att de kan vända sig till sina föräldrar 

och be om hjälp då de har personliga problem. Detta kan indikera på att dessa ungdomar 
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saknar den trygga basen eftersom de inte är helt säkra på att deras föräldrar finns där för dem 

vid behov (Jerlang 2008:168). 

6.4 Ungdomens respekt för sina föräldrar 

De ungdomar som inte bryr sig om vad deras föräldrar säger kan tänkas ha en bristande 

ungdom- och föräldrarelation. Att ungdomarna inte bryr sig om vad föräldrarna säger skulle 

kunna vara en reaktion på föräldrarnas beteende och brist på engagemang gentemot 

ungdomen. Detta skulle i sin tur kunna leda till att ungdomen inte respekterar sina föräldrar 

och därmed inte bryr sig om vad de har att säga. Att ungdomen inte respekterar och bryr sig 

om vad föräldrarna säger skulle kunna vara ett tecken på avsaknad av en trygg bas under 

uppväxten, eftersom att en viktig komponent i den trygga basen är ett engagemang från båda 

parter så är det av stor vikt att både ungdomar och föräldrar engagerar sig i relationen för att 

på så sätt skapa en respekt för varandra som sedan kan bidra till en trygg bas. Om ungdomen 

inte bryr sig om vad föräldrarna säger kan man anta att engagemanget från ungdomens sida 

brister, det skulle även kunna vara så att ungdomen inte bidrar med engagemang i relationen 

för att ungdomen upplever att engagemanget från föräldrarnas sida brister (Jerlang 2008:163). 

Av de ungdomar som angett att de utsatt andra för mobbning i olika utsträckningar har en stor 

andel svarat att de inte bryr sig om vad deras föräldrar säger, detta skulle kunna indikera på att 

ungdomarna i sina relationer till föräldrarna saknar ett ömsesidigt engagemang. Vilket kan 

vara en bidragande faktor till att ungdomarna inte respekterar sina föräldrar och därmed inte 

bryr sig om vad de säger. Att ungdomarna inte respekterar det som föräldrarna säger kan 

indikera på att ungdom- och föräldrarelationen har brister, det kan även visa på att ungdomen 

saknar en trygg bas och god anknytning till sina föräldrar (Payne 2008:128). Då flera av de 

ungdomar som angett att de aldrig utsatt andra för mobbning menar på att de bryr sig om vad 

deras föräldrar säger kan man anta att dessa har en trygg bas och en god anknytning till sina 

föräldrar (Jerlang 2008:163). 

6.5 Samverkan mellan ungdom och föräldrar 

Om ungdomen tillsammans med sin förälder bestämmer när hen ska vara hemma på kvällen 

så kan man anta det finns en bra relation mellan ungdomen och dess föräldrar, vilket kan tyda 

på att ungdomen har en trygg bas, med andra ord kan ungdomen vända sig till sina föräldrar 

när denne behöver fysiskt eller känslomässigt stöd (Jerlang 2008:163). Vidare kan man tänka 

sig att detsamma skulle kunna gälla för de ungdomar vars föräldrar bestämmer när de ska vara 
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hemma på kvällarna, detta då det finns en tillit mellan föräldrar och ungdomar som bland 

annat indikerar på en trygg anknytning (Jerlang 2008:167). Det går att tolka detta som att de 

ungdomar vars föräldrar bestämmer när de ska vara hemma på kvällarna litar på sina föräldrar 

och därför accepterar det som föräldrarna bestämmer. I de fall när ungdomen själv bestämmer 

när den ska vara hemma är det möjligt att ge tre olika förklaringar på detta. De första 

förklaringen skulle kunna vara att föräldrarna har en så pass stor tillit till ungdomen att de 

låter denna bestämma själv när den ska vara hemma (Jerlang 2008:167). Vidare skulle nästa 

förklaring kunna vara att föräldrarna inte engagerar sig i frågan vilket gör att ungdomen själv 

är fri att bestämma, detta skulle kunna indikera på att en trygg bas saknas då ungdomen inte 

använder sig av sin anknytningsperson (Broberg 2008:143). Den sista förklaringen skulle 

kunna vara att föräldrarna engagerar sig och beslutar om en tid då ungdomen ska vara hemma, 

men att ungdomen låter bli att följa dessa restriktioner även detta skulle kunna indikera på en 

avsaknad trygg bas (Broberg 2008:143). 

En stor andel av ungdomarna som angett att de aldrig utsatt andra för mobbning och de 

ungdomar som utsatt andra för mobbning någon enstaka gång, 2 eller 3 gånger i månaden och 

ungefär en gång i veckan menar på att det antingen är deras föräldrar som bestämmer när de 

ska vara hemma på kvällarna eller att det är de tillsammans med föräldrarna som bestämmer 

om en tid. Man kan tänka sig att dessa ungdomar, oavsett vem som bestämmer när de ska vara 

hemma på kvällarna, har en bra relation till sina föräldrar och även en trygg bas (Jerlang 

2008:163). De ungdomar som svarat att det är föräldrarna eller ungdomen tillsammans med 

föräldrarna som bestämmer när de ska vara hemma på kvällarna kan tänkas ha en god relation 

till sina föräldrar som präglas av tillit (Jerlang 2008:167, Jerlang 2008:163). Då resultaten 

visade på en relativt jämn fördelning mellan de olika svarsalternativen för de ungdomar som 

angett att de aldrig utsatt andra för mobbning och de ungdomar som utsatt andra för mobbning 

någon enstaka gång, 2 eller 3 gånger i månaden och ungefär en gång i veckan så kan man anta 

att de ungdomar som angett att de själva bestämmer när de ska vara hemma på kvällarna har 

en god relation till sina föräldrar, dessa föräldrar litar på sin ungdom så pass mycket så att 

denne själv får besluta om när hen ska vara hemma på kvällarna (Jerlang 2008:167). 

Anledningen till varför en stor andel av de ungdomar som angett att de utsatt andra för 

mobbning flera gånger i veckan har svarat att de själva bestämmer när de ska vara hemma på 

kvällarna skulle kunna vara på grund av en bristande tillit mellan föräldern och ungdomen. En 

orsak till detta skulle kunna vara att föräldern i sin uppfostran visat brist på värme och 

engagemang vilket kan påverka ungdom- och föräldrarelationen och leda till en lägre tillit 
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mellan ungdom och föräldern (Olweus 1992:31). En annan möjlig förklaring skulle kunna 

vara att ungdomen saknar en trygg bas och därför undviker kontakt med föräldern genom att 

ignorera dennes anvisningar (Broberg 2008:143). 

6.6 Skiljer sig ungdom- och föräldrarelationens karaktär och ungdomens 

mobbningsbeteende mellan olika kön? 

Mönstret kring vilken karaktär ungdomens ungdom- och föräldrarelation hade beroende på 

ungdomens mobbningsbeteende gick i samma riktning för både pojkar och flickor. Bland de 

ungdomar som angett att de utsatt andra för mobbning i någon utsträckning är det vanligare 

att ha en dålig ungdom- och föräldrarelation. Olweus som i sin forskning fokuserat på pojkar 

som utsatt andra för mobbning menar på att dessa pojkar oftast inte har lika starka relationer 

till sina föräldrar som andra barn, detta på grund av att dessa föräldrar bland annat agerat 

avvisande och fientligt mot ungdomen (Olweus 1974:143, 189, Olweus 1992:30). Att ha en 

dålig relation till sina föräldrar skulle kunna förklaras genom avsaknad av en trygg bas, att 

sakna en trygg bas kan frambringa ett negativt beteendemönster som exempelvis ett 

mobbningsbeteende (Jerlang 2008:163, Meeuwisse & Swärd 2012:123). Detta gör att man 

kan anta att även de flickor som angett att de utsatt andra för mobbning och har en dålig 

relation till sina föräldrar även de kan ha växt upp med föräldrar som varit fientliga och 

avvisande i sin uppfostran. Om det är samma faktorer som påverkar både pojkar och flickor i 

utvecklandet av deras mobbningsbeteende så skulle det kunna vara en förklaring till varför 

man inte finner några större skillnader mellan de pojkar och flickor som angett att de utsatt 

andra för mobbning och har en dålig relation till sina föräldrar. 

 

7.0 Diskussion och slutsats 

 

Utifrån analysen av resultaten kan vi se att ungdom- och föräldrarelationen ser ut att ha en 

påverkan på ungdomens mobbningsbeteende. Vi har i analysen sett att de ungdomar som 

angett att de aldrig utsatt andra för mobbning generellt har en bättre ungdom- och 

föräldrarelation än de ungdomar som angett att de i någon utsträckning utsatt andra för 

mobbning. Vi har sett att de flesta ungdomar som har en otrygg anknytning till sina föräldrar 

går att finna i den grupp som angett att de utsatt andra för mobbning flera gånger i veckan, för 

de ungdomar som utsatt andra för mobbning i mindre utsträckning än flera gånger i veckan 
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kan vi se en tendens till otrygg anknytning. Medan de ungdomar som svarat att de aldrig utsatt 

andra för mobbning i stor utsträckning visar tecken på en trygg anknytning. 

Eftersom att mobbning oftast sker i skolan så är det lätt att beskylla skolan för de 

mobbningsproblem som finns vilket även gör att man lägger ansvaret att motverka 

mobbningsbeteenden på skolan. Resultatet av denna studie visar på att ungdomarnas 

mobbningsbeteende är relaterade till deras relation till sina föräldrar, det är därför av stor vikt 

att man riktar mer fokus på faktorer utanför skolmiljön som kan antas påverka ungdomarnas 

mobbningsbeteende. Då föräldrar verkar ha en påverkan på ungdomarnas mobbningsbeteende 

så är det relevant att i arbetet mot mobbning även involvera föräldrarna för att på så sätt arbeta 

för att skapa en ungdom- och föräldrarelation som bidrar till utvecklandet av ett positivt 

beteendemönster hos ungdomarna, vilket i sin tur bör bidra till en minskad 

mobbningsproblematik inom skolan. Vi kan därför se vikten i att involvera föräldrarna i 

arbetet mot mobbning då det är svårt för skolan att eliminera mobbningsproblematiken om de 

ungdomar med ett mobbningsbeteende har en ungdom- och föräldrarelation som tillåter och 

förstärker detta beteende. 

I den här studien kom vi fram till att skillnaden mellan hur många pojkar och flickor som 

utsätter andra för mobbning var relativt liten, detta finner vi intressant då tidigare studier 

menat på att betydligt fler pojkar utsätter andra för mobbning (Olweus 1999:12, Olweus 

1992:13). Vi fann i denna studie inte heller någon väsentlig skillnad på karaktären i ungdom- 

och föräldrarelationen i relation till mobbningsbeteende bland pojkar och flickor. Detta tyder 

på att pojkar och flickor påverkas i lika hög grad av sina föräldrar, med andra ord har kön 

ingen betydelse när man ser till föräldrarnas påverkan på ungdomars mobbningsbeteende. 

Utifrån detta resultat finner vi det märkligt att tidigare studier valt att rikta störst fokus på 

pojkar. Varför har man i tidigare studier valt att endast fokusera på pojkar om det inte finns 

några betydande skillnader mellan könen, varför har man inte gjort studier som involverar 

båda könen? 

Om det är så att pojkar och flickor utsätter andra för mobbning i samma utsträckning och om 

deras föräldrar påverkar deras mobbningsbeteende i lika stor grad så kan man tänka sig att det 

inte spelar någon roll om man studerar pojkar eller flickor, man bör komma fram till liknande 

resultat. Trots detta ifrågasätter vi varför det gång på gång gjorts studier om pojkar som 

utsätter andra för mobbning (Olweus 1999:12, Olweus 1992:13, Olweus 1974:9, 143, 

Eriksson 2002:43–45) medan de saknas liknande studier på flickor. Vi ifrågasätter varför 
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pojkar alltid är det självklara valet när man ska studera mobbningsfenomenet. Vi inser att en 

anledning till varför pojkar har studerats i större omfattning kan bero att pojkars 

mobbningsbeteende har uppmärksammats mer genom tiderna och därför har valet av att 

studera pojkar blivit en självklarhet, men detta förklarar inte varför det finns få studier från 

senare år som i stor utsträckning har fokuserat på flickor. Om det inte finns någon skillnad 

mellan könen inom detta område bör det optimala vara att inkludera båda könen i framtida 

forskning. 

För vidare forskning inom detta område vore det intressant att studera skillnaden i ungdom- 

och föräldrarelationens påverkan på mobbningsbeteende hos ungdomar vilkas föräldrar är 

skilda. För att se på om relationens betydelse skiljer sig för dessa ungdomar jämfört med 

ungdomar vars föräldrar inte är skilda. Vidare skulle det även vara intressant att se på hur pass 

stor inverkas ungdomars kamrater har på ungdomars mobbningsbeteende. Slutligen skulle det 

även vara intressant att studera ungdom- och föräldrarelationens påverkan på ungdomar som 

blir utsatta för mobbning. 
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9.0 Bilaga 1 

Frågan “vem bestämmer när Du ska vara hemma på kvällen?” hade svarsalternativen 

“föräldrarna bestämmer”, “bestämmer tillsammans” och “jag bestämmer”. Vi har valt att koda 

om “föräldrarna bestämmer” och “bestämmer tillsammans” till “bra relation”, 

svarsalternativet  “jag bestämmer” omkodades till “dålig relation”. Anledningen till detta är 

då vi tänker att en relation är bra om ungdomen och dess föräldrar kan samarbeta och 

tillsammans komma överens om till exempel vilken tid ungdomen ska vara hemma. Vidare 

tänker vi oss att det kan vara en bra relation när föräldrarna bestämmer, då detta skulle kunna 

visa på att ungdomen respekterar och litar på sina föräldrar. Om ungdomen själv bestämmer 

skulle det kunna bero på att ungdomen inte bryr sig om föräldrarnas regler eller på att 

föräldrarna inte engagerat sig i frågan, vilket vi anser kan tyda på en dålig relation. 

Svarsalternativen på följande fråga: “vet dina föräldrar/ vårdnadshavare var Du är när Du är 

ute med kamrater på kvällarna” var: “alltid”, “ibland”, “sällan” och “aldrig”. Vi har valt att 

koda om dessa så att “alltid” och “ibland” till “bra relation” detta då vi tänker oss att om 

föräldern vet vart ungdomen befinner sig kan det visa på ett engagemang och intresse från 

föräldrarnas sida som kan tyda på en bra relation. Svarsalternativen “sällan” och “aldrig” har 

vi valt att koda om till “dålig relation” då vi tänker oss att detta kan tyda på en avsaknad av 

engagemang och intresse från föräldrarna. 

Omkodningen på följande fråga: “Vet dina föräldrar/ vårdnadshavare vilka kamrater Du 

umgås med på Din fritid?” skedde enligt följande: “ja, alla” och “ja de allra flesta” blev “bra 

relation” medan “ja, några” och “nej, ingen” kodades om till “dålig relation”. Anledningen 

bakom denna omkodning är då man kan tänka sig att föräldrar som känner till alla eller de 

flesta av ungdomens kamrater engagerar sig i ungdomens liv vilket kan tyda på en bra 

relation. 

Frågan: “Om Du har ett personligt problem, kan Du be någon av dina föräldrar/ 

vårdnadshavare om hjälp?” med svarsalternativen “ja” respektive “nej” kodades om så att “ja” 

blev “bra relation” medan “nej” kodades om till “dålig relation”. Om en ungdom kan dela 

med sig av sina personliga problem till sina föräldrar bör det indikera på att det finns bra 

relation mellan ungdomen och dess föräldrar. 

Följande fråga: “de ger mig beröm när jag gör något bra” hade svarsalternativen “stämmer 

bra” och “stämmer dåligt”. Svarsalternativet “stämmer bra” kodades om till “bra relation” 
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medan “stämmer dåligt” blev “dålig relation”. Om föräldrarna ger ungdomen beröm tänker vi 

oss att det kan tyda på att det finns en bra relation. 

Frågan: “de brukar uppmuntra och stötta mig” hade även den svarsalternativen “stämmer bra” 

och “stämmer dåligt”. Vi tänker oss att föräldrar som uppmuntrar och stöttar ungdomar skulle 

kunna indikera på att det finns en bra relation, därför har vi valt att koda om “stämmer bra” 

till “bra relation” och “stämmer dåligt” till “dålig relation”. 

Svarsalternativen på följande fråga: “jag bryr mig om vad mina föräldrar/ vårdnadshavare 

säger” var följande “stämmer bra” och “stämmer dåligt”. Vi tänker oss att ungdomar som bryr 

sig om vad deras föräldrar säger skulle kunna tyda på en bra relation, vilket är anledningen till 

att vi har kodat om “stämmer bra” till “bra relation” och “stämmer dåligt” till “dålig relation”. 

 

 


