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I tonåren, en tid av identitets- och autonomiutveckling, är förekomsten 

av problembeteenden normalt och normativt men varierar i grad. 

Föräldrarelationen utgör största risk- och skyddsfaktorn. Tidigare 

forskning har haft mindre fokus på föräldraskapets strategier – nyare 

betonar behovet av inkludering av kommunikationsklimatet i 

relationen. Föräldraskapsmönster undersöks i relation till ungdomars 

problembeteenden för att synliggöra kommunikationens effekter över 

tid. 1 049 ungdomars enkätsvar, följda från årskurs sju till nio, från 

utvärderingen av projektet Skolors preventiva arbete mot alkohol och 

narkotika, gällande frågor om problembeteenden och riskfaktorer 

användes. Faktor- och klusteranalyser, korstabuleringar, ANOVA och 

t-test genomfördes. Tre föräldraskapsfaktorer; värme, kontroll och 

hämning (av kommunikation) återfanns. Olika nivåer av faktorerna 

skapade nio (årskurs sju) respektive tio (årskurs nio) 

föräldraskapsmönster. Femtiofem individer gick från låg till hög nivå 

av hämning mellan mättillfällena; flera anpassningsaspekter 

påverkades negativt hos dessa. Det indikerade på kommunikationens 

vikt för anpassning, det diskuteras kring behovet av bredare perspektiv 

på föräldraskapet. 

 

Tonåren som livsfas 

Tonåren är en tidsperiod mellan barnets självcentrerade lek- och fantasivärld och den 

vuxnes självständiga, ansvarstagande liv med större frihet och skyldighet gentemot sig 

själv och andra samt med mer självkännedom än tidigare. Tonåren kan definieras som 

en period karaktäriserad av sökandet efter identitet och utvecklandet av autonomi; 

tonåringen ska hitta sin identitet och börja ta ansvar för åsikter, handlingar och 

välmående. Det finns åtskilliga teorier inom utvecklingspsykologin kring tonåren som 

livsfas, exempelvis är Eriksons (1969) teori, där konflikten mellan identitet och 

identitetsförvirring är i fokus, vanligt förekommande. Identitetssökandet och autonomi 

är också starkt sammankopplade. Baumrinds (1991) tolkning av det psykoanalytiska 

perspektivet på identitetsformandet under tonåren är att den uppnås genom emotionell 

frigörelse från familjen och en övergång av tillgivenhet gentemot kamrater (sid. 59). 

Själva frigörelsen från föräldrar och tillgivenheten gentemot kamrater, i den 

bemärkelsen att det blir individens egna kontaktnät, inte familjens, blir kopplingen till 

autonomi. Vidare konstaterade Steinberg (2001) att tonåren är den fas där förhandlingar 

av autonomirelaterade förändringar i relationen mellan barn och förälder är viktiga. 

 

Tonåren är alltså en tid av identitets- och autonomiutveckling, och den karaktäriseras 

även av riskfyllt utforskande av omvärlden som många gånger ses som oacceptabla 

beteenden utifrån vuxnas synvinkel. Det är dock inget nytt, eller annorlunda i 

människans historia, att dagens ungdomar beter sig respektlöst och/eller vårdslöst, som 

trots det är en vanligt förekommande uppfattning hos vuxna. I själva verket finns ingen 

större skillnad i hur ungdomar var förr och hur de är nu; redan på Sokrates och Platons 
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tid beskrevs tonåringarna som respektlösa gentemot äldre, de lyder inte sina föräldrar, 

de ignorerar lagen och gör upplopp med mera (Johnson & Malow-Iroff, 2008a, sid. 3). 

Så, tonåren är snarare en livsfas som karaktäriseras av dessa typer av beteenden och är 

inte utmärkande för nutidens samhälle. Att riskfyllda beteenden blir som mest 

framträdande i tonåren tycks vara normalt och normativt för åldersgruppen (Johnson & 

Malow-Iroff, 2008a). Kopplat till identitetssökandet innefattar även det ett utforskande 

av olika aspekter i samhället, så som alkohol- och tobakskonsumtion samt sexuell 

kontakt – handlingar som många gånger anses vara fullt legala i den vuxna världen 

(Johnson & Malow-Iroff, 2008b); dit tonåringarna faktiskt är på väg. 

 

Utifrån ett statistiskt perspektiv skiljer sig nödvändigtvis inte en individ från sina 

kamrater när den prövar på alkohol, har sex eller dylikt. Snarare är en individ som inte 

utövar någon form av riskfyllda beteenden onormal i jämförelse med tonåringar som 

grupp (Johnson & Malow-Iroff, 2008a). Vanliga förklaringar till varför ungdomar 

utövar beteendena är att de ses som rebelliska mot vuxna auktoriteter, det är en 

definition av självet, de inte är mogna nog att inse framtida konsekvenser av deras 

beteende, de ser sig som osårbara inför de eventuella risker som handlingarna medför 

samt den biologiska teorin som menar att vissa är känslosökande (eng: sensation 

seeking) (Johnson & Malow-Iroff, 2008a). Oavsett vilken av teorierna som används för 

att förklara förekomsten av problembeteenden bör vikten av identitetssökandet samt 

autonomi inte negligeras enligt resonemanget ovan kring tonåren som livsfas. 

 

Risk- och skyddsfaktorer 

Problembeteenden kan grovt delas in i interna och externa beteenden (exempelvis gjort 

av Noom, Deković & Meeus, 1999). Interna syftar till ängslan och depression och 

externa till brottslig aktivitet, aggression med flera. Det finns åtskilliga faktorer som 

påverkar vilka beteenden en individ utövar och till vilken grad. Inom forskningen är 

föräldraskap ansett som en stor risk- och skyddsfaktor men andra faktorer påverkar 

också. Johnson och Malow-Iroff (2008a) menar att kamrater, bostadsområde, media och 

kultur med flera har inflytande; Internet, TV, reklam, radio och media i stort influerar 

tonåringar i form av information kring tonårsidealet, som inte alltid stämmer överens 

med verkligheten. Det gör att tonåringar inte får korrekt information som möjliggör för 

dem att ta adekvata beslut, dessutom är de inte, enligt teorin om mognadsnivå (Johnson 

& Malow-Iroff, 2008a), inte förmögna att se scenariot i sin helhet, från början till slut – 

att vara konstruktiv i sitt tänkande. Samhällsstrukturen påverkar också utfallet; det finns 

lagar som reglerar ålder för sexuell aktivitet, inköp av alkohol, tobak och spel samt aga. 

Trots restriktionerna utövar ungdomar riskfyllda aktiviteter. De fungerar i viss mån men 

kan inte utgöra den enda förebyggande åtgärden (Johnson & Malow-Iroff, 2008b). 

 

Vanligt förekommande inom forskningen är familje- och kamratrelationer som risk- och 

skyddsfaktorer i tonåringars anpassning. Föräldrar utgör troligtvis en större risk- och 

skyddsfaktor, med tanke på att barnet formats inom familjen i domäner som anknytning 

(Berk, 2007a) och självkänsla (Berk, 2007b). Den grundläggande självkänslan skapas 

redan under tidig barndom och fungerar som en skyddsfaktor i många avseenden, 

exempelvis menade Berk (2007b) att självkänsla påverkar människans värderingar om 

sig själva och att värderingarna är de viktigaste faktorerna som påverkar emotionell 

upplevelse, framtida beteende samt långsiktig psykologisk anpassning (sid. 258). Så, 

familjerelationen påverkar vilka kamrater tonåringen sedan väljer, hur motståndskraftig 
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denne blir gentemot medias påtryckningar och så vidare. Även om samtliga riskfaktorer 

kan påverka utfallet av riskfyllda beteenden så är det troligt att ett gott föräldraskap 

utgör en primär skyddsfaktor gentemot de eventuellt negativa influenserna de resterande 

faktorerna ger. Steinberg (2001) hävdade exempelvis att vissa utfall som ofta tolkas som 

kamratrelaterade indirekt faktiskt är orsakade av föräldrarna. Det kan förklaras genom 

Johnson och Malow-Iroffs (2008b) förklaring som antyder att tonåringar söker sig till 

kamrater som påminner om deras egen bakgrund och intressen. Att i familjen ha en god 

relation och grund bör således minimera risken för att barnet söker sig till antisociala 

grupper som i sin tur skyddar dem från att utöva riskfyllda beteenden – 

föräldrarelationen kan således ses som primär och kamratrelationen som sekundär. 

 

Ytterligare stöd för detta påstående visas i en studie av Noom et al. (1999). Där 

undersöktes huruvida anknytning (kvalitén i relationen till föräldrar och kamrater, där 

kvalitén syftar till förtroende och avsaknad av alienation) i kombination med autonomi 

(uppfattning om sina mål vad gäller möjligheter och önskemål, känna sig självständig i 

form av självsäkerhet och individualitet samt uppfattningen om strategier i form av 

självreglering och självkontroll) kan relateras till den psykosociala anpassningen (social 

kompetens, akademisk kompetens, självkänsla, problembeteenden och depressiva 

symtom) hos ungdomar. Resultaten visade huvudeffekter av både anknytning och 

autonomi men ingen interaktionseffekt. Alla aspekter av autonomi korrelerade med alla 

anpassningsfaktorer förutom problembeteenden, dock påvisades att god anknytning till 

föräldrar fungerar som skyddsfaktor för såväl externa som interna problembeteenden 

medan den till kamrater inte har någon stark relation till problembeteenden eller 

depressiva symtom. Således kan slutsatsen dras att föräldrarnas roll i ungdomars 

anpassning spelar en stor och mycket viktig roll. Vidare hävdade även Sundell, Klint 

och Colbiörnsen (2007) att om tonåringen bor hemma tillsammans med 

föräldern/föräldrarna utgör familjen troligtvis den största risk- eller skyddsfaktorn. 

 

De allra flesta ungdomar blir goda medborgare i slutänden. Den grupp individer som i 

den tidiga vuxenvärlden fortfarande utövar riskfyllda beteenden är en minoritet, dock 

bör den inte bortses ifrån då den kostar samhället åtskilliga summor pengar i form av 

exempelvis brott (skadegörelse/våld) och de kostnader som brotten medföljer 

(fängelse/vård) etcetera. Frågan är vilka individer som behåller sina beteenden in i 

vuxen ålder och hur det kan förhindras? Stattin och Trost (2000) påvisade en 

snöbollseffekt av problembeteenden hos de individer som hade en kombination av dålig 

moderrelation och problembeteenden, i jämförelse med de individer som enbart hade en 

av dem eller ingen. Relationen mellan barn och förälder blir således mycket väsentlig i 

det förebyggande arbetet med tonåringars framtida problembeteenden. 

 

Föräldraskap som risk- och skyddsfaktor 

Ett vanligt utgångsläge inom forskningen kring föräldrar som risk- och skyddsfaktor är 

föräldraskapets nivå av krav och kontroll samt acceptans, där acceptans definieras som 

nivån av värme, stöd och/eller lyhördhet, och krav och kontroll som bland annat 

förväntningar och restriktioner samt regler gentemot barnet (Trost, 2002). En viktig 

faktor som många gånger inte omnämns inom forskningen är kommunikationen barn 

och förälder emellan. Hur kommunikationen sker är säkerligen mycket viktig då den ger 

utrymme för att tonåringen blir sedd som individ och således stärkt i sin autonomi. 
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Detta resonemang tas upp senare men först ska det redas ut vad krav, kontroll och 

acceptans innebär. 

 

Frekvent förekommande inom föräldraskapsforskningen är utgångspunkten i de fyra 

olika typerna av föräldrastilarna som Maccoby och Martin (1983) kategoriserade som 

auktoritär-autokratisk (eng: authoritarian-autocratic), överseende-eftergiven (eng: 

indulgent-permissive), auktoritativ-ömsesidig (eng: authoritative-reciprocal) och 

likgiltig-oengagerad (eng: indifferent-uninvolved). Kombinationerna skapas genom två 

dimensioner av krav och kontroll och acceptans (omarbetade definitioner av Trost, 

2002). Det auktoritära-autokratiska mönstret innebär låg nivå av acceptans och höga 

krav och kontroll. I praktiken innebär det att föräldern har högre krav på barnet än 

acceptans för barnets krav; regler diskuteras inte fram av båda parter utan sätts helt av 

föräldern som också har ett starkt behov av att upprätthålla sin maktposition. Den 

överseende-eftergivna föräldern har låga krav och kontroll med hög acceptansnivå. 

Föräldern har hög tolerans gentemot barnets olika beteenden och utövar lite bestraffning 

vid dåliga beteenden; barnet är således självreglerat i beteenden och beslutsfattanden. 

Auktoritativt-ömsesidigt (benämns vidare auktoritativt) mönster präglas av höga krav 

och kontroll samt hög acceptans. Föräldern utnyttjar sin position som vuxen, i den 

bemärkelsen att de har mer kunskap, färdigheter, kontrollerar flera tillgångar och är rent 

fysiskt starkare – föräldern har den övergripande kontrollen och styrningen i relationen 

men samtidigt försöker föräldern möta barnets krav, behov och argument genom hög 

grad av acceptans. Det sista mönstret, likgiltig-oengagerad, innebär både låga krav och 

kontroll och acceptans. Föräldern motiveras att göra vad som krävs för att vara så lite 

involverad i barnet som möjligt och håller barnet på avstånd i många avseenden. 

 

Dessa fyra typer av föräldraskap är, som nämnts tidigare, centrala i stora delar av 

utvecklingspsykologin. Forskningen utgår ofta från dem i frågan om anpassning hos 

barn; olika mönster ger olika utfall i graden av anpassning, exempelvis i form av olika 

typer av kompetenser: social, akademisk etcetera. Till exempel testade Lamborn, 

Mounts, Steinberg och Dornbusch (1991) Maccoby och Martins (1983) modell i en 

tvärsnittsstudie och fann resultat kring anpassningen inom fyra domäner: psykosocial 

utveckling, skolprestation, problembeteenden och inre ”distress”. Det auktoritativa 

mönstret resulterade i bättre anpassning och mer kompetenta tonåringar. De var 

självsäkra i sina förmågor, kompetenta i prestationer och mindre benägna att hamna i 

problem. Likgiltig-oengagerade (som de benämner eng: neglectful) innebar istället ett 

missgynnande inom kompetens, självperception, beteende/uppförande och psykologisk 

”distress”. Den auktoritära-autokratiska föräldern hade tonåringar med lydighet och 

konformitet (överensstämmelse) i relation till vuxna riktlinjer, bra skolprestation och 

liten benägenhet till avvikande aktivitet, dock visade dessa ungdomar tecken på dålig 

självtillit samt låg tilltro till dennes sociala och akademiska förmågor. Det sista 

mönstret, överseende-eftergiven, ledde till relativt lågt engagemang och misskötsel i 

skolan och mer avvikande aktiviteter såsom droganvändning och alkoholkonsumtion 

samt fler somatiska symtom. Dessa ungdomar rapporterade dock inte mer allvarligare 

brottslighet än de med auktoritativa eller auktoritära föräldrar, dessutom gav de bland de 

högsta resultaten i domänerna av social kompetens och självsäkerhet. De slutsatser som 

forskarna drog utifrån dessa data var att acceptans och engagemang är de primära 

bidragande orsakerna till utvecklandet av positiv självbild och psykologiskt välmående, 

och att vara sträng och övervakande hindrar utvecklandet av problembeteenden. 
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Steinberg, Lamborn, Darling Mounts och Dornbusch (1994) gjorde en uppföljning på 

studien av Lamborn et al. (1991) ett år senare och fann att auktoritativt mönster ledde 

till samma eller ännu bättre fördelar i anpassningen, auktoritär-autokratisk innebar ännu 

mer inre ”distress”, överseende-eftergiven gav bättre akademiskt självförtroende och 

mindre somatiska symtom men skolanpassningen försämrades. Likgiltig-oengagerad 

var fortfarande, och än mer, missgynnade psykologiskt och beteendemässigt. 

 

Att konstatera av den tidigare forskningen är att ungdomar är bäst anpassade när 

föräldern tillämpar auktoritativt föräldraskap, i enlighet med den litteraturgenomgång av 

Steinberg (2001) som behandlar 25 år av forskning kring tonårsutveckling. Hon menade 

att det auktoritativa mönstret fungerar för att: (1) uppfostran och föräldrarnas 

engagemang gör barnet mer mottagligt för föräldrarnas inflytande och möjliggör 

effektiv socialisering, (2) kombinationen av stöd och struktur främjar självreglering som 

i sin tur gör barnet ansvarstagande och kompetent, samt (3) det verbala givandet och 

tagandet i relationen utvecklar kognitiv och social kompetens som barnet kan anamma 

utanför hemmet (sid. 9). Auktoritativt föräldraskap har visat sig vara den mest effektiva 

skyddsfaktorn för problembeteenden och stödjer god psykosocial anpassning; 

anledningarna är att denna typ av föräldraskap innebär en balans mellan kontroll och 

autonomi, det tillåter verbal interaktion mellan barn och förälder där barnet lär sig 

uttrycka tankar och uppnår insikt om att deras åsikter är välkomna och ansedda. Barnet 

blir även mer mottagligt för förälderns inflyttande (Johnson & Malow-Iroff, 2008b, sid. 

117). Värt att nämna är att föräldraskap och anpassning varierar över kulturer. Steinberg 

et al. (1994) visade att skillnaderna inte var särskilt stora i domänen för 

problembeteenden och oavsett kultur hade det auktoritativa mönstret många fördelar 

och få nackdelar för anpassning som helhet. Således kommer ingen hänsyn tas till etnisk 

bakgrund i denna studie. 

 

Maccoby och Martins modell (1983) täcker dock inte hela det spektra av förälder- 

barnrelationen i den bemärkelsen att den inte innefattar, mer praktiskt, strategin som 

föräldern använder sig av i själva föräldraskapet – alltså disciplinen. Hur föräldraskapet 

tar sig uttryck kan ske i form av psykologisk kontroll (Barber, 1996) genom 

tillbakadragande av kärlek (eng: love withdrawal), framkallandet av skuldkänslor och 

induktion (Johnson & Malow-Iroff, 2008b), olika kommunikationsstilar (Kerr & Stattin, 

2000; Stattin & Kerr, 2000) och hävdandet av maktpositionen som föräldern har, som 

ofta innefattar aga, skrik, kritik hot etcetera och leder många gånger till svårigheter i 

skolan, brottslighet, antisocialt beteende i vuxenålder och missbruk (Johnson & Malow-

Iroff, 2008b). Dessa mer detaljerade beskrivningar av själva förfarandet av föräldraskap 

är i allra högsta grad väsentligt då teorierna annars blir svåra att i verkligheten praktisera 

och således göra någon större nytta för ungdomars anpassning. 

 

Vad gäller kommunikationen mellan barn och förälder finns en intressant aspekt att ta i 

beaktande som kan kopplas till anpassning. Ett vanligt begrepp inom forskningen kring 

barn och föräldrars interaktion och anpassning är parental monitoring, det syftar till en 

uppsättning korrelerade beteenden hos föräldrar som omfattar uppmärksamhet på, och 

spårning av, var barnet vistas, dess aktiviteter och anpassning (Dishion & McMahon, 

1998, sid. 61) – alltså själva kontrollen föräldern har över barnet då monitor kan 

översättas till att övervaka/kontrollera. Stattin och Kerr (2000) menade att den forskning 

som bedrivits kring parental monitoring till största delen mätt föräldrarnas vetskap om 
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barnets aktiviteter och inte vägen dit; att föräldrar vet saker om sina barn enligt de tre 

ovan nämnda områdena definierade av Dishion och McMahon (1998) innebär inte att de 

i praktiken utövar vare sig övervakning eller kontroll överhuvudtaget, då frågorna varit 

formulerade om vad föräldrarna vet och inte hur de vet det. Stattin och Kerr (2000) 

fokuserade istället på hur föräldrar fått vetskap och gav tre möjliga vägar: (1) att barnet 

spontant berättar, utan att bli tvingad, som de benämner som child-disclosure (barnets 

avslöjande), (2) att föräldern frågar barnet och barnets kamrater om information, 

parental solicitation (föräldrabegäran) och (3) att föräldern sätter upp regler och 

restriktioner för barnets aktiviteter och således kontrollerar barnets grad av frihet att 

göra saker utan att berätta, detta kallar de parental control (föräldrakontroll) (sid. 1073). 

Resultatet av studien visade att child-disclosure var den starkaste prediktorn för 

normbrytande beteenden såsom alkohol- och narkotikakonsumtion, snatteri, vandalism, 

våld och mobbning. Det är här den intressanta kopplingen mellan kommunikation och 

anpassning kan dras; om det är så att den största förklaringen till barnets anpassning är 

när barnet själv berättar om sina aktiviteter eller dylikt borde en god kommunikation i 

hemmet, där barnet har möjligheten att ta plats och uttrycka sig, ligga i grunden för god 

anpassning. Stattin och Kerr (2000) hävdade att föräldern kan ha byggt relationen så att 

den främjar kommunikation. De la också vikt vid förtroende; huruvida tonåringen 

uppfattar att föräldern är villig att lyssna, är lyhörd och inte kommer förlöjliga eller 

bestraffa dem om de anförtror sig – ett område som de menade fått lite uppmärksamhet 

inom forskningen. Child-disclosure är också positivt för förtroendet hos föräldern 

gentemot barnet; i jämförelse med parental control och parental solicitation var child-

disclosure den starkaste länken till förtroende (Kerr, Stattin & Trost, 1999). 

 

Det tidigare fokuset på kontroll bör således tonas ner och i stället bör mer fokus läggas 

på kommunikation, detta i enlighet med påståendet att parental monitoring snarare är en 

aktivitet hos barnet och inte hos föräldern i form av kommunikation (Stattin & Kerr 

2000). Kerr och Stattin (2000) gjorde sedan en omtolkning av parental monitoring och 

drog slutsatsen att trots tonåringens mycket aktiva del i relationen, i form av child-

disclosure, är föräldern fortfarande den som kan påverka hur villig barnet är att avslöja. 

Tidigare reaktioner på avslöjanden, grad av acceptans och värme, hög föräldrabegäran 

av kommunikation i barndomen kan ge vanan att vilja prata även i tonåren samt de 

emotionella band som finns i relationen menade Kerr och Stattin (2000) kunna påverka 

child-disclosure i tonåren. Så föräldrarnas beteenden ska alltså inte tonas ner för att 

kontrollfokus gör det utan istället bör det förflyttas till hur de kan gynna ett gott 

kommunikationsklimat. 

 

Det finns en viktig skillnad i kontrolldomänen som behöver redas ut. Barber (1996) 

skiljer på psykologisk kontroll och kontroll av beteenden. Psykologisk kontroll 

definierar han som den kontroll som inkräktar på barnets psykologiska och emotionella 

utveckling: tankeprocesser, uttryck av egna känslor och tankar samt känslor och 

anknytning gentemot föräldrar (sid. 3296). En delkomponent i psykologisk kontroll är 

tillbakadragandet av kärlek (eng: love withdrawal) som Johnson och Malow-Iroff 

(2008b) definierar som när föräldern vägrar interagera med eller verbalt uttrycker 

motvilja mot barnet (sid. 122). Andra delkomponenter är framkallandet av skam- och 

skuldkänslor hos barnet samt överbeskyddande med flera (Barber, 1996).  Med kontroll 

av beteenden menas försöken att kontrollera och hantera barnets beteenden (Barber, 

1996, sid. 3296). Vidare menar han att stora delar av forskningen har ignorerat, eller 
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bara nämnt, psykologisk kontroll utan utvecklande eller utarbetning samt att det 

försummats i empiriska analyser kring socialiseringsprocessen. Psykologisk kontroll 

predicerar problembeteenden (Barber, 1996) och i enlighet med ståndpunkten i 

föreliggande studie kan upplevelsen av att vara kontrollerad vara den avgörande faktorn 

i grad av problembeteenden. Med utgångspunkten att tonåren är den livsfas där 

identiteten formas och självständighet (autonomi) är målet blir således psykologisk 

kontroll en viktig faktor att ta upp i forskningen kring relationen mellan barn och 

förälder och barnets utveckling och anpassning till vuxenlivet.  En störning i formandet 

av självet, där tonåringen enligt den själv är knuten till men ändå separerade från andra, 

under denna livsfas måste innebära negativa konsekvenser i utvecklingen (Barber, 1996, 

sid. 3315). Psykologisk kontroll uppfattas av barnet som inkräktande och 

överbeskyddande (Steinberg, 2001, sid. 8). Kerr och Stattin (2000) menar ett den 

kontroll som innefattar barnets frihet i den mån att barnet känner sig kontrollerad leder 

till fördelen i få antisociala beteenden men på bekostnad av högre grad av depression, 

lägre självkänsla och tvivel i förmågan att lyckas – kontrollen har alltså inkräktat på 

psykologiska faktorer, inkluderat hämning av autonomi. Tidigare fokus på kontroll över 

barnets beteenden bör förflyttas till, som Barber (1969) benämner, psykologisk kontroll. 

 

En annan viktig aspekt inom föräldraskap är induktion. Johnson och Malow-Iroff 

(2008b) beskriver induktion som den process där föräldern har en varm och stödjande 

relation med barnet och förklarar samt ger anledningar till sitt resonemang när denna 

disciplinerar barnet. Föräldern fokuserar inte på barnets tillkortakommanden utan syftet 

är att lära barnet de alternativa, lämpliga beteendena, tankarna och känslorna. Målet är 

att förklara vad handlingen hade för effekt på andra människor och således blir 

resultatet att barnet får möjligheten att utveckla empati för andra (Johnson och Malow-

Iroff, 2008b, sid. 123).  

 

Sammanfattning 

Tonåren är en tid av identitets- och autonomiutveckling och karaktäriseras av riskfyllt 

utforskande av omvärlden som anses normalt och normativt för åldersgruppen, med ett 

mindre antal som har en högre grad av problembeteenden och som bibehåller dem in i 

vuxenåldern. Föräldrarelationen är primär och kamratrelationen sekundär och 

föräldrarelationen utgör således den största risk- och skyddsfaktorn i avseendet på 

tonåringars anpassning. Den är således mycket väsentlig i det förebyggande arbetet med 

tonåringars problembeteenden. Maccoby och Martins modell (1983) innefattar inte 

själva förfarandet av föräldraskapet och mer detaljerade beskrivningar av det är i allra 

högsta grad väsentligt för ungdomars anpassning, då nyare forskning även visat att 

child-disclosure är den starkaste prediktorn för normbrytande beteenden. Här ligger 

vikten på kommunikation som grund för god anpassning, där föräldern kan bygga 

relationen så att den främjar kommunikationen. Child-disclosure hänger också ihop med 

förtroendet i relationen; huruvida tonåringen uppfattar att föräldern är villig att lyssna, 

är lyhörd och inte kommer förlöjliga eller bestraffa dem om de anförtror sig – det är ett 

område som fått lite uppmärksamhet inom forskningen. Föräldrarnas beteenden ska inte 

tonas ner för att kontrollfokus gör det utan istället bör det förflyttas till hur de kan gynna 

ett gott kommunikationsklimat som även bör inkludera den psykologiska kontrollen 

som kan framkalla skam- och skuldkänslor hos barnet och således hämma 

kommunikationen. 
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Syftet med studien är att kartlägga föräldraskapets komponenter och olika 

kombinationer av dem för att kunna uttala sig om olika typer av föräldraskap. Se hur 

ungdomar rapporterar förändringar i föräldrarelationen över tid för att kunna synliggöra 

föräldraskapets inverkan på problembeteenden, med fokus på kommunikationen och 

dess delkomponenter. Frågeställningarna som besvaras är: (1) Vilka typer av 

föräldraskap finns det och vad innefattar de för delkomponenter, tenderar de förändras 

över tid? (2) Vad händer med individens problembeteende när en förändring av 

kommunikation sker i familjerelationen? (3) Finns det belägg för att omvärdera 

föräldraskapets dimensioner i framtida forskning? 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna utgjordes av ett urval från de data som ingick i utvärderingen 

(Sundell et al., 2007) av projektet SPAN (Skolors Preventiva arbete mot Alkohol och 

Narkotika). Utvärderingen av projektet innefattade en enkät med frågor bland annat 

kring ungdomars nikotin-, narkotika- och alkoholvanor, antisociala beteenden, 

skolattityd och skolanpassning, föräldra- och kamratrelationer, psykisk hälsa/ohälsa, 

socioemotionella faktorer, socioekonomisk bakgrund, bostadsområde och avgångsbetyg 

samt ett antal demografiska frågor. Projektet startades hösten 2003 och utvärderingen 

omfattade 21 kommunala grundskolor i Sverige, elva som deltog i projektet som 

matchades med tio andra skolor som utgjorde en kontrollgrupp. Eleverna började i 

årskurs sju på höstterminen 2004 och omfattade 1 436 elever från Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Gotland, Jämtland och Småland, både från storstäder och landsbygd. De följdes 

till slutet av årskurs nio med vissa bortfall (för mer detaljerat urvalsförfarande samt 

hantering av bortfall se Sundell et al., 2007). I samtliga fall informerades deltagarna om 

undersökningens innehåll, omfattning och dylikt, samt att föräldrarna fick ge ett 

skriftligt medgivande, med avseende på frivillighet, för deltagande med elevernas låga 

ålder i åtanke. I denna studie ingick 1 049 individer, det antal som återfanns vid båda 

valda mättillfällena (vårtermin sju och nio) inom de variabler som var av intresse, ingen 

hänsyn togs till kön då det låg utanför studiens syfte.  

 

Material 

Enkäten bestod av cirka 200 frågor gällande problembeteenden och relaterade 

riskfaktorer. Sju olika problemområden uppmättes genom erfarenheter av tobak och 

snus, alkohol, droger, kriminalitet, skolk och fusk på läxförhör eller prov, mobbning och 

trakasserier samt psykisk ohälsa, samtliga inkluderades i den här studien. 

Riskfaktorerna innefattade 16 områden och här lades fokus på föräldrarelation, dock 

inkluderades två andra risk- och skyddsfaktorer, kamrater och socioemotionella 

faktorer för att se om de också påverkade graden av problembeteenden. För beskrivning 

av samtliga områden i enkäten, dess poängsättning, referenser till mätinstrument och 

mer detaljerat förfarande hänvisas till rapporten (Sundell et al., 2007). Aktuella faktorer 

för föreliggande studie presenteras nedan. 

 

Problembeteenden. Beskrivningar är delvis framförda i enlighet med en av 

rapporterna för utvärderingen (Sundell et al., 2007). För tobak och snus fick deltagaren 

bland annat svara på frågan i vilken utsträckning hon/han använde tobak med 

svarsalternativen: nej har aldrig rökt, nej bara provat hur det smakar, nej har rökt men 
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slutat, ja ibland men inte varje dag samt ja dagligen. Motsvarande svarsalternativ 

användes även för snusning. För alkohol besvarade eleverna frågor om de någonsin 

varit berusade, hur många gånger totalt (med svarsalternativen: ingen gång, 1 gång, 2-4 

gånger, 5-10 gånger, mer än 10 gånger) och hur många gånger under den senaste 4-

veckorsperioden. Domänen droger innefattade sniffning, narkotika och sömnmedel och 

lugnande medel (utan läkares ordination). Frågor ställdes bland annat om eleven använt 

dessa tre någon gång, hur många gånger totalt samt hur många gånger under den senaste 

4-veckorsperioden. Samtliga tre områden uppmättes genom svarsalternativen: ingen 

gång, 1 gång, 2–4 gånger, 5–10 gånger respektive mer än 10 gånger. Kriminalitet 

berörde frågor om de begått något av sammanlagt 18 brottstyper under de senaste 12 

månaderna med svarsalternativen: ingen gång, 1–2 gånger, 3–5 gånger, 6–10 gånger 

respektive mer än 10 gånger. De 18 brottstyperna delades konceptuellt in tre grupper: 

brott med lägre straffvärde (snattat/klottrat/målat graffiti), med högre straffvärde (stulit 

cykel/motorcykel, gjort inbrott och sålt narkotika) samt våldsbrott (tvingat till sig 

pengar/mobiltelefon, misshandel och våldtäkt). För skolk och fusk på läxförhör eller 

prov fanns en fråga om eleven skolkat en hel dag under aktuellt läsår och en fråga om 

fusk på läxförhör/prov (svarsalternativen: nej, ja 1 gång, ja 2-3 gånger, ja 4-10 gånger 

samt ja mer än 10 gånger). Frågorna om mobbning och trakasserier gällde mobbning 

eller trakasserier av andra elever under läsåret; hur det gått till (hånat/förlöjligat/retat, 

frusit ut, slagit/sparkat/knuffat/stängt inne andra, spritt lögner/falska rykten, tagit 

pengar/saker eller förstört deras saker medvetet samt hotat/tvingat andra göra saker de 

inte vill), och hur ofta det skett (jag har inte mobbat/trakasserat någon, det har hänt 

någon enstaka gång, 2-3 gånger i månaden, ungefär en gång i veckan och flera gånger i 

veckan). Tre områden uppmätte psykisk ohälsa: depressiva symtom, psykosomatiska 

besvär och ångest. För depressiva symtom fanns 20 frågor (enligt svensk översättning 

av Center for Epidemiological Studies – Depression Children (CES-DC) (Weissman, 

Orvaschel & Padian (1980)) om hur eleverna känt sig den senaste veckan; om eleverna 

oroat sig för sådant som de inte brukar oroa sig för, om de tyckt att de är lika bra som 

alla andra, om de känt sig ”nere” och olyckliga, om de känt sig ensamma och utan 

vänner, om de har haft det bra, samt om de har haft svårt att komma igång med det de 

ska göra. Svarsalternativen var: inte alls, enstaka gånger, då och då samt ofta. 

Psykosomatiska besvär mättes med sex frågor (i enlighet med förfarandet i IDA-

projektet (Individual Development of Adaption) av Wångby, Magnusson & Stattin, 

2002 (refererat i Sundell et al., 2007)) om frekvens av bland annat huvudvärk, 

magbesvär samt aptit- och sömnstörningar på en femgradig skala (sällan, enstaka gång, 

ibland, ganska ofta, väldigt ofta). Ångest bestod av åtta frågor (enligt IDA) om eleven 

tyckte att de inte dög, var nöjda med sitt utseende, kände sig rädda/ledsna/deppiga utan 

att veta varför. Liknade svarsalternativen gavs som för psykosomatiska symtom.  

 

Kluster för problembeteenden. I de data som användes från enkäten fanns en 

tidigare utförd klusteranalys, genom WARD i SLEIPNER 2.1 (se under rubriken Analys 

för beskrivning av analysmetoden), av sex av de ovanstående problembeteendena (tobak 

och snus (nikotin), alkohol, droger, kriminalitet, skolk/fusk och mobbning/trakasserier). 

Den skapade tio olika grupper av liknande kombinationer av problembeteenden hos 

undersökningsdeltagarna. Grupperna presenteras i tabell 1. Välanpassad innefattade de 

individer som skattade sig själva lågt (≤ -0.75 (standardiserat medelvärde)) i samtliga 

sex problembeteenden. Klusterna användes i denna studie för att synliggöra vilka 

kluster individerna tenderade att förflytta sig till när kommunikationen förändras 
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Psykosomatiska symtom, depression och ångest användes som självständiga variabler. 

 

Tabell 1. 10-klusterslösning för problembeteenden med de beteenden som förekommer 

tillsammans för varje enskild grupp. 

Kluster Beskrivning 

1 Nikotin, alkohol, droger, kriminalitet, skolk/fusk och mobbning/trakasserier 

2 Skolk/fusk 

3 Nikotin, alkohol, kriminalitet och skolk/fusk 

4 Droger 

5 Kriminalitet 

6 Nikotin och alkohol 

7 Kriminalitet och mobbning/trakasserier 

8 Alkohol 

9 Välanpassad 

10 Mobbning/trakasserier 

 

Andra risk- och skyddsfaktorer. Kamrater innefattade tre faktorer: antisociala 

kamrater, sociala relationer och antisociala attityder. De socioemotionella faktorerna 

var: låg känsla av kontroll, koncentration, trots, impulsivitet samt spänningssökande. 

Antisociala kamrater uppmättes med åtta frågor om elevens vänner utövade något av de 

problembeteenden (utöver psykisk ohälsa) som presenterats ovan med svarsalternativen: 

ingen, någon enstaka, en del, de flesta och vet inte. Sociala relationer innefattade tio 

frågor om hur många och hur bra deras relationer var till sina vänner, om de ansåg sig 

populära etcetera. De gavs olika påståenden och fick svara: stämmer inte, stämmer lite, 

stämmer ganska bra och stämmer mycket bra. Antisociala attityder berörde elva frågor 

om åsikten kring andra som utövar problembeteenden (ej psykisk ohälsa), med 

alternativen: tycker det är okej, neutral/vet ej och ogillar det. Låg känsla av kontroll 

avsåg att mäta huruvida individen upplevde att de själva hade kontroll över sitt liv. 

Frågor om de kände att de kunde klara av svåra uppgifter och om de kände sig osäkra 

vid nya, om de hade otur i skolan som de inte kunde hjälpa, och att de råkade ut för 

otrevliga saker som de inte kunde rå för etcetera. Koncentration beskrevs genom frågor 

om eleven hade svårt att sitta still och koncentrera sig och om en skoluppgift var tråkig 

att de valde att göra något annat istället. Trots omfattade frågor som ”Jag gör tvärt emot 

vad människor säger åt mig att göra, bara för att göra dem arga” och ”Jag vill gärna se 

hur långt jag kan gå innan folk får nog. För impulsivitet fanns frågor som ”Det händer 

att jag gör saker utan att tänka mig för” och ”Jag tänker oftast efter innan jag talar eller 

gör saker”. Spänningssökande inkluderade frågor om elev gjorde dumma saker även fast 

det var farligt och om de gillade att göra saker som var förbjudna eller olagliga.  

Samtliga frågor under socioemotionella faktorer hade samma svarsalternativ och var 

formulerade i den bemärkelsen hur väl det stämde in på eleven (stämmer mycket dåligt, 

stämmer ganska dåligt, stämmer ganska bra och stämmer mycket bra). 

 

Föräldrarelation. Föräldrarelationen bestod, i enkäten, av 45 frågor som 

innefattade flera områden såsom föräldrarnas kunskap om barnets fritid, anknytning, hur 

beslut fattas inom familjen, kontroll, bestraffning, öppenhet, tydliga regler och 

uppmärksamhet.  Eleven gavs olika påståenden om vad som förekom i deras relation 
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inom de olika områdena och gavs svarsalternativen: alltid, för det mesta, ibland, sällan 

och aldrig, eller mycket ofta, ganska ofta, då och då, sällan och aldrig. Nedanstående 

beskrivningar syftar till de tre dimensionerna av föräldraskap (värme, kontroll och 

hämning) som erhölls av den förberedande faktoranalysen i den här studien (för 

beskrivning av faktoranalys se rubriken Analys). 18 frågor blev aktuella för studien: 

Värme. 12 frågor hamnade i klustret för värme och innefattade sex 

delkomponenter som delvis tolkades genom Trost (2002); vanliga familjeaktiviteter, 

demokratisk förhandlingsstil, child-disclosure, induktion, föräldravärme och kvalité i 

förälder-barnrelationen. För vanliga familjeaktiviteter fanns frågan ”Hur ofta gör du och 

din mamma/pappa roliga saker tillsammans på fritiden?”. Demokratisk förhandlingsstil 

uppmätte Trost (2002) genom att deltagaren fick välja en beskrivning av 

förhandlingsstilen i familjen som en jämförelse med att familjen var som ett land där 

statsskicket fick symbolisera förhandlingsstilen; demokratisk beskrevs som en 

demokrati där man respekterar varandra och diskuterar och tar beslut tillsammans, 

konflikter kan uppstå men man löser dem tillsammans och alla kan påverka beslutet 

(sid. 172). Frågor som i föreliggande studie tolkades mäta demokratisk förhandlingsstil 

var: ”Bryr du dig om vad dina föräldrar säger?” och ”Får du tala till punkt när ni 

diskuterar hemma?”, som står för respekten, ”Frågar dina föräldrar dig till råds när de 

ska fatta beslut om något som rör familjen?” och ”Låter dina föräldrar dig vara med när 

ni ska bestämma något i familjen?”, som står för det gemensamma beslutsfattandet, 

samt ”Har du inflytande och känner dig delaktig i sånt som händer i familjen?”, som 

står för påverkan. Child-disclosure mättes genom frågan ”När du varit ute en kväll, 

berättar du hemma vad du varit med om?” som även finns med i Trost (2002) med 

samma tolkning. En fråga berörde induktion i enlighet med Johson och Malow-Iroffs 

definition (2008b); ”Förklarar och motiverar dina föräldrar regler och beslut?”. 

Frågorna ”Visar dina föräldrar med ord och gester att de tycker om dig?”, i enlighet med 

Trost (2002), och ”Ger dina föräldrar dig beröm när du gör något bra?”, delvis enligt 

Trost (2002) samt ”Märker dina föräldrar när du gör någonting bra?” speglar 

föräldravärme. Sista frågan för värme var ”Brukar dina föräldrar uppmuntra och stötta 

dig?”, som enligt Trost (2002) är den generella kvalité som finns i relationen. 

Kontroll. Kontroll uppmättes med tre frågor som alla även använts i Trost (2002) 

där definitionen var parental control; ”Måste du ha dina föräldrars tillstånd för att vara 

ute sent på vardagkvällar?”, ”Om du går ut en lördagskväll, måste du då tala om för dina 

föräldrar vart du ska gå och vem du ska träffa?” och ”Om du kommer hem sent en kväll, 

kräver dina föräldrar att du berättar vad du gjort och vilka du träffat?”. Kontroll i den 

bemärkelsen Stattin och Kerr (2000) menade vara en av källorna till föräldrars kunskap. 

Hämning. ”Har du berättat saker för dina föräldrar som du sedan fått ångra?”, 

”Har du blivit bestraffad för något som du spontant berättat för dina föräldrar?” och 

”Har dina föräldrar gjort sig lustiga över sånt som du berättat för dem om dig själv och 

ditt liv?”. Frågor är alla klassificerade av Trost (2002) som föräldrars negativa reaktion 

på kommunikation (Kerr et al., 1999) och child-disclosure (Trost, Biesecker, Stattin & 

Kerr, 2007) och benämndes därför här som hämning (av kommunikation). 

 

Procedur 

I utvärderingen av SPAN svarade eleverna på fyra enkäter: två i årskurs sju, en i slutet 

av årskurs åtta och nio. Föräldrar och lärare besvarade enkäter, men dessa berörs inte i 

denna studie (vidare resonemang kring detta återfinns under Diskussion). Enkäterna 

skickades till respektive skola som vidareförmedlade dem till eleverna. Datainsamlingen 
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började med att en kommunal drogsamordnare gav en muntlig information utifrån ett 

formulär. Där betonades att lärare eller föräldrar inte skulle kunna ta del av elevernas 

svar, trots att barnens namn fanns på enkäten. Informationen upprepades vid behov, 

sedan delades enkäten ut. De hade 40 minuter till att besvara den, de placerades så att 

samtal och tjuvtittande försvårades, enkäten utfördes enskilt. Datainsamlaren betonade 

att frågor om hur man besvarade den skulle ställas till datainsamlaren och inte till andra 

elever. Besvarad enkät lades i ett kuvert som klistrades igen och lämnades till 

datainsamlaren för vidare befordran till FoU-enheten i Stockholm. (Sundell et al., 2007, 

sid. 19). Studien i sin helhet var föremål för etisk prövning och blev etiskt godkänd.  

 

Analys 

I ett första skede genomfördes en faktoranalys. Då undersöks vilka underliggande 

egenskaper (faktorer) som finns i data. Varje item, eller fråga, tillåts korrelera med 

varandra och de item som har hög korrelation indikerar på att de mäter samma, 

bakomliggande, egenskap. Här användes metoden principal component i PASW 

Statistics 18.0 (PASW Statistics, 2009). Faktoranalysen inkluderade frågorna som 

gällde föräldrarelation för att synliggöra de olika faktorer som finns i föräldraskap, med 

data från vårtermin sju och vårtermin nio. Faktorlösningen roterades enligt metoden 

direct oblimin som tillåter faktorerna att vara korrelerade. Internkonsistensreliabiliteten 

för dessa faktorer testades sedan genom Cronbach´s Alpha.  

 

I nästa skede genomfördes en klusteranalys för samtliga individer (n = 1 049) med 

avseenden på de tre dimensionerna av föräldraskap för varje mättillfälle (årskurs sju och 

nio). I en klusteranalys identifieras individer med liknande mönster, i medelvärden, och 

medför att det går att uttala sig om grupper med samma typ av föräldraskap. Här 

användes metoden WARD i programpaketet SLEIPNER 2.1 (Bergman & El-Khouri, 

2002). Sedan matchades klusterlösningarna från årskurs sju och nio med avseende på 

likhet. För detta ändamål användes CENTROID i SLEIPNER 2.1 (Bergman & El-

Khouri, 2002). Som likhetsmått vid matchningen användes den kvadrerade euklidiska 

distansen. På detta sätt kom varje kluster i årskurs sju (representerad av en unik 

centroid, det vill säga de tre medelvärdena klusterindividerna hade på de tre olika 

föräldrarskapsfaktorerna) att ha ett tvillingkluster (mest lik) i årskurs nio. Centroid 

matching gjordes för att etablera grad av så kallad strukturell stabilitet, av klusterna. 

 

För att studera individuell stabilitet och förändring gjordes en korstabuleringen genom 

EXACON i SLEIPNER 2.1 (Bergman & El-Khouri, 2002). Korstabulering ger 

information om hur individerna förflyttar sig mellan klusterna över tid. Studier av 

enskilda celler i den erhållna tabellen visar hur den individuella stabiliteten ser ut, det 

vill säga belyser i hur hög grad individer befinner sig i ett kluster vid ena mättillfället 

infinner sig i det matchade klustret vid det andra. En signifikant överrepresentation av 

individer i cellen som motsvarar skärningspunkten för dessa två matchade kluster 

påvisar så kallad individuell stabilitet. På samma sätt kan man studera förändring, 

genom att granska celler som motsvarar kluster som inte konstaterats vara tvillingar. 

Även här gäller det att om den observerade frekvensen i cellen signifikant överstiger 

den förväntade så kan man konstatera en signifikant förändring över tid som härrörs till 

de två granskade klusterna. Korstabuleringen i EXACON anger det observerade antalet 

individer som förflyttat sig mellan två kluster, det förväntade antalet, chi-två, samt 

binomial (oberoende tidigare mätningar) och hypergeometrisk (beroende tidigare 
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mätningar) sannolikhetsfördelning, här användes den hypergeometriska. Resultatet visar 

alla kombinationer av kluster från år sju till nio och, när det finns, typiska (signifikant 

förflyttning) samt atypiska (signifikant ingen förflyttning).  

 

I det sista skedet genomfördes återigen en korstabulering, med samma förfarande som 

beskrivs ovan, genom EXACON i SLEIPNER 2.1 (Bergman & El-Khouri, 2002) för de 

individerna med förändrad grad av hämning (undersökningsgrupp) i jämförelse med de 

resterande individerna (kontrollgrupp). En envägs oberoende ANOVA användes sedan 

för att urskilja skillnader i anpassning hos individerna med förändrad grad av hämning i 

jämförelse med kontrollgruppen. Även ett t-test för beroende mätningar genomfördes i 

undersökningsgruppen (mellan årskurs sju och nio) för att se om låg nivå av hämning 

skiljde sig signifikant från hög. 

 

Resultat 

 

Föräldraskapsdimensioner 

Genom en faktoranalys av frågor med avseende på föräldrarelation erhölls tre 

dimensioner av föräldraskap som benämndes värme, kontroll och hämning. I 

faktoranalysen, av de totalt 45 frågorna i enkäten kring föräldrarelationen, eliminerades 

de item, alltså frågorna, som tekniskt sätt inte kunde sägas bidra till en bra lösning, 18 

frågor återstod och användes i de vidare analyserna. Cronbach´s Alpha för samtliga 

faktorer presenteras i tabell 2. Enligt beskrivningen under rubriken Material – 

Föräldrarelation innefattade värme sex delkomponenter i form av vanliga 

familjeaktiviteter, demokratisk förhandlingsstil, child-disclosure, induktion, 

föräldravärme och kvalité i förälder-barnrelationen. Kontroll motsvarade parental 

control så som definierat av Stattin och Kerr (2000) och hämning tolkades genom Trost 

(2002) att vara föräldrarnas negativa reaktion på kommunikation (Kerr et al., 1999) och 

child-disclosure (Trost et al., 2007), av den orsaken användes definitionen hämning (av 

kommunikation). 

 

Tabell 2. Cronbach´s Alpha för faktorerna värme, kontroll samt hämning vid varje 

mättillfälle (årskurs sju och nio). *Enligt kvalitetskriterier för testinstrument som STP 

(Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) rekommenderar (Stiftelsen för Tillämpad 

Psykologi, 2002). 

Faktor Cronbach´s Alpha Tolkning 

Värme (årskurs sju) 0.90 Utmärkt* 

Kontroll (årskurs sju) 0.78 Tillräcklig* 

Hämning (årskurs sju) 0.68 Acceptabel* 

Värme (årskurs nio) 0.90 Utmärkt* 

Kontroll (årskurs nio) 0.78 Tillräcklig* 

Hämning (årskurs nio) 0.67 Acceptabel* 

 

Föräldraskapskluster 

Genom WARD erhölls två klusterlösningar, en för årskurs sju och en för årskurs nio, 

med avseende på dimensionerna värme, kontroll och hämning. I årskurs nio var antalet 

kluster tio, där föräldraskapskluster 9.10 var unik för mättillfället; klusterna benämndes 

med årskurs och typnummer (det sjätte klustret i årskurs sju benämndes 7.6 och så 
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vidare). Z-transformerade klustercentroider (medelvärden) och standardavvikelser 

presenteras för årskurs sju i tabell 3 och för årskurs nio i tabell 4. När domänerna visade 

på höga poäng innebar det en låg nivå, alltså lite värme, kontroll och hämning, och låga 

poäng istället en hög nivå. För värme och kontroll var således höga poäng negativt och 

låga positivt, för hämning omvänd relation då lite hämning av kommunikation ansågs 

positivt med avseende på anpassning. Faktorerna gavs olika klassifikationer; för värme 

och kontroll tolkades ett standardiserat medelvärde som var -0.5 eller lägre som hög, 1 

men mindre är 2 som låg och 2 eller mer som extremt låg. De värden större än -0.5 men 

mindre än 1 tolkades som medel. För hämning gällde omvänd tolkning; 0.5 eller högre 

som låg, mindre än -1 men större än -2 som hög samt -2 eller lägre som extremt hög. 

Värden högre än -1 men mindre än 0,5 ansågs vara medel. 

 

Tabell 3. 9-klusterslösning för föräldraskap i årskurs sju. Antalet individer per kluster 

(%), klassifikation av varje domän; värme (V), kontroll (K) samt hämning (H), angivet i 

z-transformerade klustercentroider (medelvärden) och standardavvikelser.  

Kluster n 

(%) 

Klassifikation Värme 

medelvärde (s) 

Kontroll 

medelvärde (s) 

Hämning 

medelvärde (s) 

7.1 20 

(1,7) 

V = extremt låg 

K = extremt låg 

H = medel 

3.32 (0.59) 2.60 (0.57) -0.17 (0.80) 

7.2 46 

(3,8) 

V = låg 

K = medel 

H = hög 

1.69 (0.76) -0.11 (0.66) -1.95 (0.74) 

7.3 188 

(15,7) 

V = medel 

K = medel 

H = medel 

0.92 (0.65) -0.14 (0.61) -0.08 (0.46) 

7.4 134 

(11,2) 

V = medel 

K = låg 

H = medel 

0.42 (0.56) 1.03 (0.70) -0.71 (0.50) 

7.5 120 

(10,0) 

V = medel 

K = låg 

H = låg 

0.16 (0.85) 1.50 (0.64) 0.65 (0.46) 

7.6 242 

(20,2) 

V = hög 

K = hög 

H = låg 

-0.58 (0.54) -0.86 (0.32) 0.92 (0.33) 

7.7 187 

(15,6) 

V = medel 

K = medel 

H = låg 

-0.28 (0.48) 0.29 (0.39) 0.57 (0.43) 

7.8 90 

(7,5) 

V = hög 

K = hög 

H = hög 

-0.74 (0.57) -0.64 (0.57) -1.99 (0.75) 

7.9 170 

(14,2) 

V = hög 

K = hög 

H = medel 

-0.78 (0.41) -0.76 (0.38) -0.14 (0.43) 

Totalt 1197     
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Tabell 4. 10-klusterslösning för föräldraskap i årskurs nio. Antalet individer per kluster 

(%), klassifikation av varje domän; värme (V), kontroll (K) samt hämning (H), angivet i 

z-transformerade klustercentroider (medelvärden) och standardavvikelser.  

Kluster n 

(%) 

Klassifikation 

 

Värme 

medelvärde (s) 

Kontroll 

medelvärde (s) 

Hämning 

medelvärde (s) 

9.1 66 

(5,6) 

V = låg 

K = extremt låg 

H = medel 

1.89 (1.00) 2.07 (0.59) -0.03 (1.12) 

9.2 74 

(6.2) 

V = låg 

K = hög 

H = medel 

1.58 (0.77) -0.50 (0.48) -0.82 (0.82) 

9.3 129 

(11,0) 

V = medel 

K = medel 

H = medel 

0.56 (0.59) -0.24 (0.53) 0.47 (0.44) 

9.4 79 

(6,7) 

V = medel 

K = medel 

H = hög 

0.90 (0.41) 0.78 (0.45) -1.04 (0.44) 

9.5 223 

(18,8) 

V = medel 

K = medel 

H = medel 

-0.06 (0.58) 0.99 (0.55) 0.24 (0.53) 

9.6 206 

(17,4) 

V = hög 

K = hög 

H = låg 

-0.68 (0.53) -0.98 (0.27) 0.83 (0.40) 

9.7 143 

(12,1) 

V = hög 

K = medel 

H = låg 

-0.66 (0.45) -0.04 (0.40) 0.84 (0.40) 

9.8 84 

(7,1) 

V = medel 

K = hög 

H = hög 

-0.38 (0.73) -0.60 (0.48) -1.97 (0.68) 

9.9 139 

(11,7) 

V = hög 

K = hög 

H = medel 

-0.54 (0.60) -0.89 (0.43) -0.36 (0.43) 

9.10 42 

(3,5) 

V = hög 

K = medel 

H = hög 

-0.71 (0.35) 0.71 (0.38) -1.11 (0.60) 

Totalt 1185     

 

Den förklarade variansen för klusterlösningarna var hög, mätt med ESS (Explained Sum 

of Squares); i årskurs sju kunde 72,1 % av variansen härledas till de tre 

föräldraskapsdimensionerna och för årskurs nio 70,7 %. De ansågs tillfredställande då 

acceptnivån är 67 % (Bergman, Magnusson & El-Khouri, 2003). 

 

Den strukturella stabiliteten, det vill säga hur lika två kluster var vid första och andra 

tillfället, beräknades med CENTROID. Föräldraskapsklusterna som matchade varandra 

mellan årskurs sju och nio benämndes med samma typsiffra, alltså att 7.1 matchade 9.1 

och så vidare. Analysen gav sju mycket bra matchningar; tre excellenta (typsiffra 6, 9, 
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1) och fyra goda (typsiffra 7, 4, 3, 5). En matchning var godkänd (typsiffra 2) samt en 

på gränsen (typsiffra 1); de två sistnämnda var dock konceptuellt sett lika, ingen hänsyn 

togs således till dessa. I årskurs sju ansågs tre kluster indikera på dålig föräldrarelation 

(7.1, 7.2, 7.8). Antalet individer i dessa var totalt 156 (13 %) av 1 197 individer som 

observerats i årskurs sju. Antalet med god relation (kluster 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9) 

var 1 041 (87 %). För årskurs nio ansågs fem kluster indikera på dålig förälderrelation 

(kluster 9.1, 9.2, 9.4, 9.8, 9.10), totalt 345 (29 %) av 1 185 individer och de med god 

relation var 840 (71 %). För antal individer, medelvärden och standardavvikelser för 

varje enskilt kluster se tabell 3 (årskurs sju) och tabell 4 (årskurs 9). 

 

Förflyttningar mellan föräldraskapskluster 

Genom EXACON erhölls samtliga förflyttningar av föräldraskapskluster över tid. I 

figur 1 visas de signifikanta strömningarna mellan årskurs sju och nio som betecknar 

individuell stabilitet, de individer som återfanns i de matchade klusterna vid båda 

mättillfällena (exempelvis att samma individ återfanns i kluster 7.4 och 9.4). Antalet 

deltagare som hade individuell stabilitet var 290 (27,6 %) av det totala antalet 

observerade (n = 1 049). I figur 2 presenteras de individer som signifikant bytte 

föräldraskapskluster över tid (n = 180 (17,2 %)). I figur 1 och 2 visas samtliga kluster i 

diagram med medelvärden för de tre dimensionerna; den första punkten (från vänster) 

står för värme, den i mitten för kontroll och till höger är hämning. Den siffra som 

återföljs av x representerar det antal gånger fler man kunnat observera individer i ett 

kluster än vad som förväntats av slump. De matchade klusterna står parallella med 

varandra i figuren, därför står kluster 9.10 ensamt, då det var unikt för årskurs nio. 

 

Kommunikationshämning 

För föräldraskapsfaktorn hämning fanns ett antal föräldraskapskluster med utmärkande 

höga (≤ -1.0) eller låga (≥ 0.5) medelvärden. För årskurs sju återfanns tre kluster med 

klassifikationen låg hämning (kluster 7.6, 7.5 och 7.7) samt två kluster med hög (kluster 

7.2 och 7.9). För årskurs nio påvisades två kluster med låg hämning (kluster 9.7 och 

9.6) samt tre med hög (kluster 9.4, 9.10 och 9.8). Av dessa utvalda kluster förflyttade 

sig totalt 55 individer från klassifikationen låg hämning i årskurs sju till hög hämning i 

årskurs nio; en skillnad som undersöktes vidare med avseende på problembeteenden och 

riskfaktorer i jämförelse med resterande deltagare i undersökningen (kontrollgrupp), 

gruppen namngavs stor försämring i hämning. Med en envägs oberoende ANOVA 

jämfördes gruppen som hade stor försämring i hämning med kontrollgruppen med 

avseende på olika problembeteenden (ångest, psykosomatiska symtom och depression) 

och riskfaktorer (kamrater och socioemotionella faktorer). Resultatet visade signifikanta 

skillnader mellan grupperna i årskurs nio vad gäller ångest; F1,1025 = 5.15, p = 0.024, η
2 

= 0,005, sociala relationer; F1,1043 = 3.72, p = 0.054, η
2 

= 0,004, antisociala attityder; 

F1,1042 = 7,24, p = 0,007, η
2 

= 0,007, låg känsla av kontroll; F1,1043 = 5,61, p = 0,018, η
2 

= 

0,005, koncentration; F1.1043 = 5,92, p = 0,015, η
2 

= 0.006, trots; F1,1043 = 12,17, p = 

0,001, η
2 

= 0,012, impulsivitet; F1.1043 = 12,17, p = 0,001, η
2 

= 0,012 och 

spänningssökande; F1.1043 = 4,51, p = 0,034, η
2 

= 0,004. Samtliga faktorer var sämre för 

undersökningsgruppen bortsett från sociala relationer som var bättre. Medelvärden och 

standardavvikelser för dessa variabler presenteras i tabell 5. 

 

Undersökningsgruppen korstabulerades även mot klusterna för problembeteenden 

(kombinationerna av nikotin, alkohol, droger, kriminalitet, skolk, mobbning samt 
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välanpassad som presenterats i tabell 1) i årskurs sju respektive årskurs nio. I årskurs sju 

var gruppen stor försämring av hämning överrepresenterade i klustret för välanpassad; 

43 (av 55) individer, 1,16 gånger fler än vad som förväntades av slumpen, p = 0,0439. I 

årskurs nio återfanns endast 20 individer i detta kluster; ns, p = 0.1874. En signifikant 

överrepresentation återfanns i årskurs nio, den som avsedde kombinationen av nikotin 

och alkohol; 1,48 gånger fler individer än vad som förväntades av slumpen, p = 0,0453. 

 

De variabler där gruppen för stor försämring av hämning skiljde sig signifikant från 

kontrollgruppen testades med ett t-test för beroende mätningar (deras medelvärden över 

tid) och det erhölls signifikanta skillnader för samtliga variabler (trots, impulsivitet och 

spänningssökande användes inte då det inte fanns data för dessa variabler i årskurs sju). 

Ångest; t50 = -2,31, p = 0,025, sociala relationer; t52 = -2,37, p = 0,021, antisociala 

attityder; t52 = 5,08, p = 0,000, låg känsla av kontroll; t50 = -4,07, p = 0,000 och 

koncentration; t50 = -2,07, p = 0,043. Samtliga faktorer hade försämrats när hämningen 

ökade, bortsett från sociala relationer som hade förbättrats. Medelvärden och 

standardavvikelser för båda mättillfällena samt differenser presenteras i tabell 6. 

 

Tabell 5. Medelvärden (standardavvikelser) för problembeteenden och riskfaktorer 

uppdelade efter gruppen stor försämring av hämning samt kontrollgruppen (i årskurs 9). 

Variabel Stor försämring av hämning 

medelvärde (s) 

Kontrollgrupp 

medelvärde (s) 

Ångest 0,29 (1,12), n = 54 -0,02 (0,98), n = 973 

Sociala relationer 3,33 (0,60), n = 55 3,16 (0,63), n = 990 

Antisociala attityder 2,40 (0.45), n = 55 2,56 (0,41), n = 989 

Låg känsla av kontroll 2,19 (0,54), n = 54 1,99 (0,59), n = 991 

Koncentration 2,22 (0,73), n = 54 1,99 (0,66), n = 991 

Trots 1,88 (0,74), n = 54 1,57 (0,63), n = 991 

Impulsivitet 1,88 (0,74), n = 54 1,57 (0,63), n = 991 

Spänningssökande 2,36 (0,73), n = 54 2,14 (0,72), n = 991 

 

Tabell 6. Medelvärden (standardavvikelser) för gruppen stor försämring i hämning med 

signifikant skilda variabelvärden mellan årskurs sju och nio, medelvärden 

(standardavvikelser) för parvis jämförelse samt antal individer vid båda mättillfällena. 

Variabel (årskurs) Enskilt mättillfälle 

medelvärde (s) 

Differenser 

medelvärde (s) 

n 

Ångest (7) 

Ångest (9) 

-0,05 (0,84) 

0,30 (1,12) 

-0,35 (1,08) 51 

 

Sociala relationer (7) 

Sociala relationer (9) 

3,12 (0,62) 

3,30 (0,60) 

-0,18 (0,56) 51 

 

Antisociala attityder (7) 

Antisociala attityder (9) 

2,70 (0,26) 

2,43 (0,41) 

0,27 (0,38) 53 

 

Låg känsla av kontroll (7) 

Låg känsla av kontroll (9) 

1,83 (0,47) 

2,19 (0,55) 

-0,36 (0,64) 51 

 

Koncentration (7) 

Koncentration (9) 

1,96 (0,59) 

2,20 (0,74) 

-0,24 (0,82) 51 
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Figur 1. Individuell stabilitet i strömningar mellan årskurs sju och nio där talet i högra 

änden av pilen representerar hur många gånger fler individer som observerats i 

förhållande till vad som förväntas av slumpen. Dimensionerna är i ordningen (från 

vänster till höger): värme, kontroll, hämning. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. 
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Figur 2. Strömningar mellan årskurs sju och nio med byte av föräldraskapstyp, där talet 

i högra änden av pilen representerar hur många gånger fler individer som observerats i 

förhållande till vad som förväntas av slumpen. Dimensionerna är i ordningen (från 

vänster till höger): värme, kontroll, hämning. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. 
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Diskussion 

 

Tidigare forskning har lagt stor vikt vid Maccoby och Martins modell (1983) av 

föräldraskap och flera undersökningar visar på att olika mönster ger olika utfall i graden 

av anpassning (exempelvis: Lamborn et al., 1991) och dess effekter över tid 

(exempelvis: Steinberg et al., 1994). Forskningen visar att ungdomar är bäst anpassade 

när föräldern tillämpar det auktoritativa föräldraskapet (Baumrind, 1991; Johnson & 

Malow-Iroff, 2008b; Steinberg, 2001), oavsett kultur (Steinberg et al., 1994). Syftet 

med föreliggande studie var att frångå denna klassiska modell och kartlägga 

föräldraskapets komponenter och olika kombinationer av dem för att kunna uttala sig 

om olika typer av föräldraskap. Se hur ungdomar förflyttar sig mellan dem över tid för 

att kunna kartlägga föräldraskapets inverkan på problembeteenden med fokus på 

kommunikationen och dess delkomponenter. Frågeställningarna som besvarades var: (1) 

Vilka typer av föräldraskap finns det och vad innefattar de för delkomponenter, tenderar 

de förändras över tid? (2) Vad händer med individens problembeteende när en 

förändring av kommunikation sker i familjerelationen? (3) Finns det belägg för att 

omvärdera föräldraskapets dimensioner i framtida forskning? 

 

Resultatet visade på tre huvudsakliga faktorer i föräldraskapet; värme, kontroll och 

hämning. Vad gäller värme kunde flera delkomponenter urskiljas och det tyder på att 

det finns en stor komplexitet i vad en varm relation innebär; här återfanns hela sex 

delkomponenter som korrelerade högt med varandra och således kan slutsatsen dras att 

föräldraskapets dimensioner kräver flera infallsvinklar för att förstås i en större helhet 

och i sin tur skapa verktyg för hur föräldrar bör förhålla sig – i praktiken – gentemot 

sina tonåringar för att skydda dem ifrån fortsatta problembeteenden in i vuxenåldern. 

Delkomponenterna som kunde urskiljas var vanliga familjeaktiviteter, demokratisk 

förhandlingsstil, child-disclosure, induktion, föräldravärme och kvalité i förälder-

barnrelationen; många fler delar än vad som ingick i Maccoby och Martins modell 

(1983). I enlighet med Stattin och Kerr (2000) och Kerr och Stattin (2000) föll de frågor 

om parental control in under variabeln kontroll i faktoranalysen och verkade alltså vara 

en egen dimension i föräldraskapet. Hämning gav lägst inter-itemkorrelation men hade 

fortfarande en acceptabel nivå. Klusteranalysen av samtliga individer med avseende på 

kombinationer av faktorerna visade också stor variation av olika föräldraskap; i årskurs 

sju gavs en 9-klusterslösning och i årskurs nio en 10-klusterslösning. Med detta vill 

återigen framföras att föräldraskapet tenderar vara mer komplext än 4-klusterslösningen 

(Maccoby & Martin, 1983) och behovet av ett vidare perspektiv på föräldraskapet. 

 

Det intressanta med hämning var att de frågor i enkäten som mätte denna variabel som 

enligt Trosts tolkning (2002) var föräldrars negativa reaktion på kommunikation (Kerr 

et al., 1999) och child-disclosure (Trost et al., 2007) kan kopplas till kommunikation i 

flera avseenden. Då frågorna som uppmätte hämning – (1) ”Har du berättat saker för 

dina föräldrar som du sedan fått ångra?”, (2) ”Har du blivit bestraffad för något som du 

spontant berättat för dina föräldrar?” och (3) ”Har dina föräldrar gjort sig lustiga över 

sånt som du berättat för dem om dig själv och ditt liv?” – alla kan kopplas till tidigare 

forskning kring kommunikation. Fråga ett och två kan direkt kopplas till det upplevda 

förtroendet hos tonåringen (som definierat av Stattin & Kerr, 2000) i den bemärkelsen 

att föräldern inte kommer förlöjliga eller bestraffa dem om de anförtror sig; en mycket 

viktig aspekt i formandet av god kommunikation i form av child-disclosure (Stattin & 
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Kerr, 2000) som alltså i föreliggande studie kunnat bevisas vara en egen dimension i 

föräldraskapet. Kerr och Stattin (2000) menade att en faktor som påverkar barnets 

villighet att avslöja (eng: disclose) var förälderns tidigare reaktioner på avslöjande; 

samtliga tre frågor kan alltså kopplas till detta och borde följaktligen medföra att child-

disclosure, alltså kommunikationen, i framtiden hämmas – ett avgörande för 

normbrytande beteende enligt Stattin och Kerr (2000), då den var den starkaste 

prediktorn i jämförelse med parental control och parental solicitation. En annan aspekt 

är den som kan härledas till psykologisk kontroll (Barber, 1996) som inkluderar 

delkomponenten framkallandet av skam- och skuldkänslor. Det är mycket troligt att 

samtliga tre frågor framkallar känslorna hos barnet och sålunda innebär även 

psykologisk kontroll en hämning av kommunikation. 

 

Enligt ovanstående resonemang ansågs hämning vara av extra stort intresse och de 

vidare analyserna av dimensionen visade på flera signifikanta skillnader hos de 

individer som i årskurs sju skattade låg grad av hämning i årskurs nio hamnade i 

klassifikationen för hög, i jämförelse med kontrollgruppen. I avseendet ångest, sociala 

relationer, antisociala attityder, låg känsla av kontroll, koncentration, trots, impulsivitet 

och spänningssökande hade samtliga försämrats när hämningen ökade bortsett från 

sociala relationer. Vad gäller koncentration, trots, impulsivitet och spänningssökande 

görs ingen tolkning av samband då dessa domäner ligger utanför studiens syfte men då 

de påvisar signifikanta skillnader kan framtida forskning lämpligtvis beröra dem 

djupare. Trots bör dock nämnas kan ha med kommunikation att göra då det beteendet 

kan indikera på dålig kommunikationsstil men vidare analyser krävs för att synliggöra 

detta samband och därför lämnas denna aspekt här. Även spänningssökande kan tolkas 

som ett trotsigt beteende. Det intressanta är ångest, sociala relationer och låg känsla av 

kontroll då båda kan härledas till forskningen kring kommunikation. Ångest mättes med 

flera frågor som berörde individens självkänsla och då Kerr och Stattin (2000) påvisade 

att psykologisk kontroll, som ovan resonerats innefattar hämning av kommunikation, 

ger lägre självkänsla. Vidare påvisade de även att det ger tvivel i förmågan att lyckas, 

som här påvisades av låg känsla av kontroll då flera frågor inom den domänen berörde 

just tvivel. Det faktum att dessa individer hade bättre sociala relationer i årskurs nio kan 

ha med den dåliga kommunikationen att göra i den bemärkelsen att om dålig 

kommunikation medför att tonåringen inte har utrymmet för att bli sedd som individ 

troligtvis kommer söka sig mer till andra relationer, för att bli bekräftad, än andra. När 

de signifikant skilda variablerna som för undersökningsgruppen fanns data på vid båda 

mättillfällena jämfördes återfanns signifikanta skillnader på samtliga (ångest, sociala 

relationer, antisociala attityder, känsla av kontroll och koncentration); alla faktorer hade 

försämrats när hämning ökat, bortsett från sociala relationer, och det stärker hypotesen 

ytterligare om att kommunikation har väsentlig påverkan på anpassning. 

 

Att det i årskurs sju fanns signifikant fler individer i klustret för välanpassade än vad 

som förväntades av slumpen är en mycket intressant iakttagelse då dessa individer fanns 

inom klassifikationen för låg hämning – lite hämning av kommunikation verkade 

medföra välanpassade tonåringar i jämförelse med den större gruppen som hade medel- 

eller hög nivå av hämning. Trots att antalet i klustret, vad gäller årskurs nio, inte gav 

något signifikant resultat var det ändå en intressant observation då antalet minskat från 

43 individer, hela 79,6 % av gruppen, till 20; mer än hälften av individerna hade alltså 

förflyttat sig till kluster med högre frekvens av problembeteenden än tidigare, 
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undersökningar med fler undersökningsdeltagare under samma föräldraskapskluster bör 

läggas vid denna tendens för att se hur stor inverkan hämningen av kommunikation 

faktiskt har och vilka problembeteenden de tenderar börjar utöva. 

 

Åtskilliga studier har visat att föräldrar utgör den största risk- och skyddsfaktorn och 

således ansågs den faktorn som mest intressant att undersöka. Med stöd i att utfall av 

riskfyllda beteenden som ofta tolkas som kamratrelaterade indirekt faktiskt är orsakade 

av föräldrarna (Steinberg, 2001) och att tonåringar söker sig till kamrater som påminner 

om deras egen bakgrund och intressen (Johnson & Malow-Iroff, 2008b). Även god 

anknytning till föräldrar fungerar som skyddsfaktor för såväl externa som interna 

problembeteenden medan den till kamrater inte har någon stark relation till 

problembeteenden eller depressiva symtom (Noom et al., 1999).  Hos individer med 

problembeteenden kombinerat med en dålig moderrelation påvisade Stattin och Trost 

(2000) också en snöbollseffekt. 

 

Utgångsläget i att tonåren är en tid av identitetssökande och utvecklande av autonomi 

genererade hypoteser kring att de faktorer som stör dessa två komponenter troligtvis 

skulle påverka tonåringars anpassning negativt. Problembeteenden som normalt och 

normativt för åldersgruppen togs i beaktande med avseende på att sökandet efter 

identitet innefattar riskfyllt utforskande av omvärlden, dock med argumentet att det 

finns individer som behåller sina beteenden in i vuxenåldern. Forskningsområdet ansågs 

således fortfarande av stor vikt för att förhindra att dessa individer medför framtida 

samhällskostnader. Genomgången av tidigare forskning gav stöd för hypoteserna kring 

identitet och autonomi. För det första är identitetsformandet inte bara kopplat till 

utforskande av omvärlden (genom riskfyllda aktiviteter) utan också till autonomi då 

identitet uppnås genom emotionell frigörelse från familjen och en övergång av 

tillgivenhet gentemot kamrater (Baumrind, 1991). Sedan har det visat sig att autonomi 

(uppfattning om sina mål vad gäller möjligheter och önskemål, känna sig självständig i 

form av självsäkerhet och individualitet samt uppfattningen om strategier i form av 

självreglering och självkontroll) korrelerat med anpassning i form av social kompetens, 

akademisk kompetens, självkänsla och depressiva symtom (Noom et al., 1999). Viktigt 

att väga in här är den koppling som Barber (1996) gjorde mellan psykologisk kontroll 

och anpassning. Att en störning, genom psykologisk kontroll, i formandet av självet, 

måste innebära negativa konsekvenser i utvecklingen. Steinberg (2001) hävdade också 

att psykologisk kontroll uppfattas av barnet som inkräktande och överbeskyddande. Den 

kontroll som innefattar barnets frihet i den mån att barnet känner sig kontrollerad leder 

till högre grad av depression, lägre självkänsla och tvivel i förmågan att lyckas (Kerr & 

Stattin, 2000) – samma domäner som Noom et al., (1999) fann korrelerade med 

autonomi. Det finns sålunda en stark koppling mellan psykologisk kontroll och 

autonomi, och tonåringens anpassning. Sammanfattningsvis sker identitetsformandet 

under omständigheter av autonomirelaterade faktorer och då psykologisk kontroll, som 

kan härledas till hämning av kommunikation, visat sig inverka på autonomiutvecklandet 

tycks identitet och autonomi (utvecklingsmålen i tonåren) hänga ihop med 

kommunikationsklimatet i familjerelationen. 

 

Vad gäller reliabilitet och validitet vid självrapportering finns några faktorer som bör 

diskuteras. Det finns ett flertal faktorer som kan leda till systematiska mätfel och 

således påverka resultatets validitet och reliabilitet. Schwarz, Barton-Henry och 
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Pruzinsky (1985) visade att både barn och föräldrar har olika bias, systematiska 

snedvridningar i tolkningen av omvärlden, när det kommer till självrapportering; barn 

har en tendens att uppfatta sina föräldrar som mer lika än vad de faktiskt är och föräldrar 

tenderar att rapportera mer önskvärda beteenden än de verkligt förekommande. Att barn 

ser sina föräldrar som mer lika bortses från här då syftet inte innefattade skillnader i 

mammans och pappans föräldraskap; det bör dock finnas i åtanken att det kan finnas 

väsentliga skillnader i relationen mellan barn och mamma eller barn och pappa – ett 

perspektiv som ligger utanför ämnet, dock inte mindre intressant. Förälderns bias är här 

mer allvarlig då problembeteenden hos ungdomar var det som undersöktes. Den 

subjektiva upplevelsen av förälderns beteenden ligger närmare barnets beteenden, då det 

är barnet som utför själva handlingen, och förälderns uppfattning kanske inte alls liknar 

barnets faktiska beteenden. Reeve (2009a) menade att emotioner kan uppstå i sociala 

interaktioner och att vissa forskare menar att det är människans emotioner som är det 

primära motivationssystemet (Reeve, 2009b), som i sin tur leder till handling och 

beteenden – sålunda blir barnets upplevelse, alltså emotionerna, det som leder till 

handling. Brottsförebyggande rådet (2005) anger flera källor som visat att enkäter inom 

ämnet har godtagbar tillförlitlighet, då det råder överrensstämmelse mellan 

självrapporterade data och andra källor såsom lärar- och föräldraomdömen samt 

registrerad kriminalitet. Således anses både god reliabilitet och validitet här vara 

uppfyllt. Enligt ovanstående resonemang uteslöts därför föräldrars och lärares enkäter. 

Det bör dock belysas att antalet individer i gruppen för stor försämring i hämning var 

mycket litet. För att erhålla rikare deskriptiva data skulle framtida studier kunna 

handplocka dessa och göra intervjuer med fokusfrågor kring kända risk- och 

skyddsfaktorer, för att tydliggöra vad som händer när kommunikationen försämras, eller 

förbättras, och med det få fram de viktigaste faktorerna i föräldraskapets förfarande. 

 

En annan viktig aspekt inom föräldraskap är, som nämnts tidigare, induktion. Dessvärre 

fanns endast en fråga i materialet som avsåg mäta det och således blir det svårt att uttala 

sig om dess ensamma effekt på barns anpassning. Dock vill jag belysa dess potentiella 

styrka och bidra med ett djupare forskningsperspektiv i frågan eftersom induktion är, i 

allra högsta grad, en typ av kommunikationsstil. Det framgick också av faktoranalysen 

att värme inkluderade fler delkomponenter som direkt kan ledas till kommunikation; 

demokratisk förhandlingsstil och child-disclosure. Det finns alltså minst tre stora 

kommunikationskomponenter även i dimensionen för värme och det tyder på att 

kommunikationen i relationen mellan barn och förälder utgör en stor del av 

föräldraskapet och tonåringens anpassning. Det är också av intresse att undersöka dessa 

delkomponenter, då de är kommunikation i positiv bemärkelse, automatiskt blir antalet 

individer att undersöka också större och generaliserbarheten skulle öka. Det finns alltså 

belägg för att omvärdera de tidigare perspektiven inom forskningsområdet för att 

synliggöra alla föräldraskapets delar och i sin tur skapa fler och mer rättvisande verktyg 

som föräldrar kan anamma i sitt försök att få välanpassade, välmående tonåringar.  

 

Det ska understrykas att studien inte uttalar sig om ett kausalsamband, att föräldraskapet 

påverkar problembeteenden i en riktning, då child-disclosure handlar om barnets aktiva 

del i relationen. Det skulle kunna vara så att ett barn som drar sig undan och slutar 

kommunicera med sina föräldrar skapar beteenden hos föräldern som i sin tur påverkar 

problembeteendena. Dock vill jag påstå att ansvaret bör läggas hos föräldrarna i större 

utsträckning då tonåringar inte ännu nått den mognadsnivå av olika kompetenser för att 
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resonera adekvat, också i enlighet med den forskning som visat på att föräldern har flera 

vägar att gå för att främja ett gott kommunikationsklimat (exempelvis: Kerr & Stattin, 

2000). Resultaten visar här att en förändring skett i problembeteenden och 

föräldrarelation, men inte i vilken riktning, men det kanske således är oväsentligt i den 

bemärkelsen att föräldrar har stora möjligheter i avseendet kommunikationspåverkan. 

 

Sammanfattningsvis finns det alltså fler aspekter på föräldraskapets olika delar än 

tidigare undersökt, i kombination med varandra. Kommunikation tenderar vara en 

mycket viktig faktor i tonåringens anpassning och behovet av vidare forskning kring 

själva förfarandet av föräldraskap finns – med kommunikation som en stor del då den 

tycks påverka såväl identitetsutvecklande som autonomi; de två huvudsakliga målen i 

tonåren som livsfas. 
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