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Kia Sportage bilskattefritt pris fr. 18 907,93  + uppskattad bilskatt 6061,76  = helhetspris 24 969,69  + tk 600  = 25 569,69 . Brcnslefurbrukning blandad kurning 5,2 8,2 l/100 km, CO2-utslcpp 135 195 g/km. Kia Cee d bilskattefritt 
pris fr. 15.510,14 , uppskattad bilskatt 4.039,86 , helhetspris fr. 19.550  + tk 600  = 20 150,00 . Brcnslefurbrukning blandad kurning 3,8 6,1 l/100 km, CO2-utslcpp 100 145 g/km. Kia Venga bilskattefritt pris fr. 14925,21 , uppskat-
tad bilskatt 3884,79 , helhetspris fr. 18 810  + tk 600  =19 410,00 . Brcnslefurbrukning blandad kurning 4,3 5,9 l/100 km, CO2-utslcpp 114 154 g/km. Garanti 7 dr eller 150 000 km, tre fursta dren utan kilometerbegrcnsning. Kia 24h 
vcgservice ett dr utan kostnad. Bilarna pd bilden specialutrustade. Erbjudandet gcller nya kundbestcllningar, inte GT-, Business och Active-modellerna. Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

www. hawe-bil.com
Md-to: 08.00-17.00
Fre: 08.00-16.30

Bilfurscljning:
Sven tel. 329 920
Conny tel. 329 922

Reservdelar:
Michael tel. 329 921
Miika tel. 329 923

Verkstadsbokning:
Jan-Erik tel. 329 935

Finansierings-
kampanj

2,99%
rcnta

Gcller endast nybilskup

HINNER DU INTE IN FURRCN VI STCNGER? 
Ring oss sd fixar vi det!Ps! STUD DLANDS 

BARNFOND R.F.!
Betala lite mer fur kampa

nj-

paketet sd betalar vi in d
et 

till Dlands barnfond

Metallfcrg              0
Vinterpaket 377
Innehdller: motorvcrmare/kuphvcrmare/
vinterdcck med fclgar/trunkmatta.
Gcller Kia modellerna: Carens, Cee d, Venga, 
Sportage och Optima

KUNDENS FURMDN: 1 566 2 974

TA DEL AV KIA S HUSTERBJUDANDE!

Kia cr det enda bilmcrket som erbjuder 7 drs fabriksgaranti, 7 drs gratis naviuppdateringar samt 1 drs
kostnadsfri vcgservice i samband med kupet av en ny bil. Och just nu fdr du cven mer: metallfcrg pd
kupet och vinterpaket fur 377 euro fur Venga, Cee d, Carens, Sportage och Optima!

Samhället har 
förändrats och 

ungdomstiden 
växer från två håll. 
Vuxenvärlden är 
mer frånkopplad i sin auktoritet 
och sin betydelse. Vi har bråd-
mogna barn, vuxna ungdomar 
och ungdomliga vuxna samt 
pensionärer som vill vara pigga 
och aktiva. Det fi nns inga mallar 
för hur vi ska bete oss som vuxna 
och det fi nns inte några absoluta 
sanningar om vad som är bättre 
eller sämre. Allt handlar om 
hur vi kommunicerar och vilka 
sorters relationer vi lyckas skapa. 
Det gäller kort och gott i alla 
konstellationer vi befi nner oss i. 
Vi lever i relationens sfär, där det 
mesta är förhandlingsbart och 
kräver ett engagemang som sliter 
på krafterna. Vuxenrollen är satt i 
rörelse och under stark press.

Vi beundrar ungdom men har 
svårare att värdesätta ålderdom 
och föräldraskap. Vi är mer 
individualiserade idag och där 
inget är självklart fast vi når vissa 
åldrar. Vi är många som ”arbetar” 
med den egna identiteten hela 
livet och självutveckling priori-
teras högt. För att kunna förstå 
andra måste vi först förstå oss 
själva. Livet är något som pågår 
medan vi konstruerar det och är 

därför en färskvara. 
Som yngre trodde 
jag nog aldrig att jag 
skulle säga att ”det 
var bättre förr”, men 

tji fi ck jag eftersom jag vid fl era 
tillfällen både ha tänkt och sagt 
det. Det är inte säkert att det var 
bättre förr, men det var lättare på 
många sätt. I alla fall var det lätt-
tare att identifi era sig som vuxen, 
idag är det svårare. 

Barn försöker bete sig som 
ungdomar, vuxna likaså och ung-
domar överdriver sin ungdomlig-
het. Dubbla budskap råder. Vi är 
många som ställer frågan: ska 
ungarna aldrig bli vuxna samti-
digt som vi vuxna gör allt vi kan 
för att verka ungdomliga. Hur 
ska en ungdom förhålla sig till 
följande: ”Jag är din mamma och 
du ska göra som jag säger” och 
i nästa ögonblick är mamman 
tonåring och vill ut och släppa 
loss och säger åt ungdomen att 
sköta sig själv. Vem har lust att 
bli vuxen? Många passar sig för 
vuxenstämpeln och ser den som 
tråkig. Inget att längta till. Hur 
kommer det sig?

Kanske för att många ung-
domar bara ser den tunga, 
besvärliga och slitsamma delen 
av vuxenlivet. Stressade vuxna 
som strävar efter den perfekta 

vardagen och som aldrig verkar 
ha någon tid för sig själva. Vi 
vuxna behöver istället förmedla 
och visa att livet är meningsfullt. 
Att det rymmer både gyllene små 
stunder av trivsel och spännande 
utmaningar. 

Hur kan vi kombinera ungdomlig 
vuxenhet mer ansvarsfullt? Att 
behålla vår sunda ungdomlighet 
och samtidigt stoltsera som en er-
faren vuxen? Ett sunt tecken kan 
vara när vi är gamla nog att vara 
ungdomliga utan att se det som 
”åldersnoja” eller ”ålderskris”. Ju 
yngre barnen är , desto viktigare 
är det att hålla fast vid genera-
tionsklyftan. Ju äldre barnen blir 
desto naturligare blir det att klyf-
tan minskar. Vi känner instinktivt 
när barnen börjar bli vuxna och 
då är det läge att närma oss dem 
som man närmar sig vuxna.

Är det fel att vara en ”busig 
vuxen”? Lika viktigt som det 
är att våga vara vuxen är det 
att ta hand om barnet inom oss. 
Föreställ er nu att jag tar paus i 
mitt skrivande och beger mig ut 
på ett litet ”busäventyr”. Kanske 
palla äpplen på ”okända marker”. 
Ser ni notisen: ”En vuxen kvinna 
ertappades dagtid med att palla 
äpplen på en tomt i Mariehamn”. 
Kan jag då profi lera mig som en 

moraliskt mogen vuxen förebild? 
Unga människor förväntar sig 

att en vuxen ska vara en vuxen. 
Det upplevs för många ungdomar 
både pinsamt och patetiskt när 
vuxna försöker verka ungdomliga 
och ”balla”. Tonåringar behöver 
inte ha vuxenkompisar, de behö-
ver ha vuxna som är tydliga och 
sätter gränser. De behöver vuxna 
som vågar stå för vuxna värde-
ringar, dock fi nns många sam-
manhang där vi borde lyssna mer 
på barnen än vad vi faktiskt gör. 
Att vara vuxen är och kommer att 
förbli en krävande uppgift. Det är 
skillnad på förr och nu.

Tidigare ifrågasattes sällan en 
vuxens auktoritet eller handlande. 
Idag behöver vi vara förberedda 
på diskussion och att det är vi 
som kanske måste ändra oss. 
Och trots det behöver vi fortsätta 
lägga oss i och ta ansvar fast det 
känns jobbigt idag. Tänk istället 
att det kan vara helt avgörande 
för morgondagen. Vi behöver i 
större utsträckning ta tillbaka 
vuxenansvaret genom att våga 
reagera och agera. I detta ung-
domliga samhälle kan bristen 
på närvarande vuxna bli ett 
dilemma. Allt 
fl er ungdomar 
tar över i 
hem-

men medan alltfl er vuxna står 
vid sidan och tittar på. Barn och 
ungdomar som själva får lov att 
sätta dagordningen och som hela 
tiden ställs inför oändliga val blir 
lätt vilsna.

Att som barn få ”makt” som 
de inte kan hantera ger ett oroligt 
beteende och osäkerhet, och på 
sikt brister i den så högt eftertrak-
tade sociala kompetensen. 

Handen på hjärtat, har du aldrig 
tittat snett eller med ilsken blick 

på ”uppnosiga och ohyfsade 
ungdomar” och samtidigt tänkt 
hur ”respektlösa” dagens ungdo-
mar är? När vi istället behöver ta 
spegeln ”i vacker hand” och se på 
oss själva. Det är ju vi som är de-
ras förebilder. Vi behöver oftare 
bli påminda om att barn gör det 
vi gör och sällan det vi säger. 

Ungdomarnas självmedveten-
het har vuxit och med det har 
både rädslan och respekten för 
auktoriteter nästan försvunnit. 
Idag får vi inte naturlig respekt 
av våra ungdomar bara för att vi 
är föräldrar eller vuxna. Vi vuxna 
behöver trots det ta ledarrollen, 
fast på ett annat sätt än tidigare. 
Respekt är något vi själva måste 
skapa i samspel med våra barn 
från början när de är riktigt små. 
Och för det behöver vi inse hur 
stor betydelse vårt eget beteende 
har.

Vi är de speglar som barnen 
speglar sig i. Våga vara den 
där motpolen som står emot 
allt destruktivt och som 
regelbundet påminner om 
att vi är fi na där vi är. Alla 
inbördes förhållanden 
mellan barn och vuxna blir 
både kärnan och ramen för 
hur de sedan formar sin 
vuxenroll. 

Ungdomliga vuxna – den flytande generationsklyftan

Jessica

Eriksson

Var själv ett gott exempel och en 

förebild genom att: 

* ta hand om dig själv och din hälsa

* uppskatta dig själv genom att 

tala gott om exempelvis dig som 

person, din kropp, ditt utseende 

och framförallt din ålder.

* gör ”busäventyr” tillsammans 

som visar att livet ska levas 

lite ”lagom galet”

* ställ frågan: hur vill vi ha äpplet och 

när smakar det som bäst?

Hur speglar jag en ansvarsfull ungdomlig vuxen? 


