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Tonåringars normbrytande beteende och  

attityder till alkohol och droger  

Spelar tonåringars upplevelser av föräldrars beteendekontroll, psykisk 
kontroll och relation någon roll? 

 
Hur uppfattar tonåringar sina föräldrar? Har tonåringars upplevelser 
av sina föräldrars psykiska kontroll, beteendekontroll och relation till 
dem någon betydelse när det gäller deras attityder till alkohol och 
droger samt normbrytande beteende? Syftet med studien var att 
undersöka om tonåringars uppfattning av föräldrars psykiska kontroll, 
beteendekontroll och föräldra-tonårsrelation var relaterat till attityder 
till alkohol och droger samt normbrytande beteende hos tonåringar. 
Studien ämnade också undersöka om det varierade beroende på kön 
och etnisk bakgrund. I studien deltog 143 niondeklassare i två 
medelstora städer i Sverige, 58% pojkar och 42% flickor. Av 
deltagarna var 56% från Sverige och 44% hade annan etnisk 
bakgrund, vilket innebar att de eller någon av föräldrarna var födda i 
något annat land än Sverige. Resultaten visar att hög upplevd psykisk 
kontroll var relaterat till hög grad av normbrytande beteende och 
osunda attityder till alkohol och droger hos tonåringar. Det visar även 
att en god föräldra-tonårsrelation var relaterat till låg grad av 
normbrytande beteende och sunda attityder till alkohol och droger. 
Studien visar också att tonåringar med annan etnisk bakgrund 
upplevde en något högre nivå av psykisk kontroll och 
beteendekontroll än svenska tonåringar. Flickor upplevde också 
beteendekontroll i någon högre grad än pojkar. Psykisk kontroll och 
föräldra-tonårsrelationen var de variabler som hade starkast samband 
med attityder till alkohol och droger samt normbrytande beteende. 
Psykisk kontroll var också den enda variabeln som kunde predicera 
osunda attityder till alkohol och droger samt normbrytande beteende. 
Hög upplevd beteendekontroll var relaterat till sunda attityder till 
alkohol och droger i den här studien.  

 
Nyckelord: Psykisk kontroll - Beteendekontroll- Föräldra-tonårsrelation - 
Normbrytande beteende – Attityder till alkohol och droger - Tonåringar 

 
 
Tonårstiden kan ofta vara en omvälvande period i livet för många ungdomar. 

Tonåringarna tillbringar mer och mer tid utanför familjen, med vänner och aktiviteter, och 
föräldrarnas insyn i och påverkan på sin tonårings liv blir mindre och mindre. Det är dags för 
ungdomen att bli mer självständig och fatta egna beslut samtidigt som det är dags för 
föräldrarna att ta ett kliv tillbaka och värna om ungdomens integritet och privata sfär. Som 
förälder kan det då vara svårt att veta hur de ska agera för att på bästa sätt vägleda sin tonåring 
i rätt riktning. Många studier har undersökt vilken roll föräldraskapet spelar i huruvida en 
tonåring utvecklar ett normbrytande beteende eller inte. De flesta studier har kommit fram till 
att vetskapen om tonåringens aktiviteter och var den uppehåller sig är en viktig prediktor för 
ett normbrytande beteende. Det har visat sig att det inte är föräldrarnas aktiva frågande eller 
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övervakning som är källan till vetskapen utan att det är tonåringens eget berättande (Kakihara, 
Tilton-Weaver,  Kerr & Stattin, 2010; Keijsers, Branje, VanderValk & Meeus, 2010; Kerr, 
Stattin & Burk, 2010; Stattin & Kerr, 2000; Vieno, Nation, Pastore & Santinello, 2009). Det 
är dock så att föräldrars vetskap om sin tonårings aktiviteter minskar i takt med åldern på 
grund av att tonåringen utvecklar en privat sfär, där tonåringen reagerar mer trotsigt på krav 
från föräldrarna (Masche, 2010), men hur är det med tonåringarnas egna upplevelser av sina 
föräldrar och finns det ett samband mellan dem och tonåringarnas normbrytande beteende och 
attityder till alkohol och droger? 

Det som inte har undersökts så mycket innan är hur viktiga föräldrars relationer med sina 
tonåringar är och om det finns något samband mellan dem och tonåringars normbrytande 
beteende. Tonåringars upplevelser av föräldrarnas försök till psykisk kontroll är delvis länkat 
till negativa beteenden hos tonåringen såsom bl.a. depression och normbrytande beteende, 
vilket kan göra det svårare för tonåringen att utveckla en hälsosam självbild (Barber, Stolz & 
Olsen 2005; Kakihara & Tilton-Weaver, 2009; Mason, Walker-Barnes, Tu, Simons & 
Martinez-Arrue, 2004). Är det så att det finns ett samband med normbrytande beteende och 
attityder till alkohol och droger mellan både föräldra-tonårsrelationen och föräldrarnas olika 
försök att kontrollera sin tonåring? Var finns i så fall det starkaste sambandet? Den här 
studien kommer att fokusera på tonåringars upplevelser av föräldrars beteendekontroll, 
psykisk kontroll samt föräldra-tonårsrelationen men även på kön och kulturella skillnader för 
att undersöka om det finns några samband mellan dem och vad tonåringar säger att de gör för 
normbrytande beteenden samt deras attityder till alkohol och droger.  

Definition av normbrytande beteende 
Normbrytande beteende är en benämning på beteenden som på olika sätt innebär 

överträdelser mot regler eller normer, vilket kan innebära allt ifrån att allvarligt bryta mot 
föräldrars regler till att skolka. Det handlar även om beteenden som är olagliga såsom t.ex. 
snatta, stjäla, klottra, slåss och hota andra människor. Denna definition av normbrytande 
beteende går i linje med den definition som ofta används i forskning inom området 
(Socialstyrelsen, 2009).   

Föräldrakontroll. Studier visar att det finns olika typer av kontroll och det har gjorts 
många undersökningar på föräldrakontroll och hur tonåringar upplever föräldrarnas kontroll 
(Barber, et.al., 2005; Chao & Aque, 2009; Kakihara, et.al., 2010; Keijsers, et.al., 2010; Kerr, 
et.al., 2010; Mason, et.al., 2004; McNeely & Barber, 2010; Stattin & Kerr, 2000). 
Föräldrakontroll är en vid benämning på olika föräldrabeteenden som riktar sig mot att forma 
och begränsa sin tonårings beteende (Mason et.al., 2004). Barber et.al. (2005) delar in 
föräldrakontroll i psykisk kontroll och beteendekontroll.  

Psykisk kontroll definieras av Barber et.al. (2005) enligt följande:”Psychological control 
refers to parental control that intrudes on the psychological and emotional development of the 
child (e.g., invalidating feelings, constraining verbal expressions, love withdrawal, guilt 
induction, etc.)” (p.19). Föräldrarna försöker ändra på tonåringens beteende genom intrång 
och manipulation av tonåringens känslor, tankar och sinnestämning. Denna kontroll utövas på 
ett sätt som får tonåringen att känna sig skuldbelagd och skamsen och anses i flera studier 
som negativ (Barber et.al., 2005; Kakihara & Tilton-Weaver, 2009; Mason et.al., 2004). Den 
psykiska kontrollen är relaterad till både internaliserade problem (ex. depression) men också 
externaliserade (utagerande) problembeteenden (Barber et.al., 2005). Kakihara et.al. (2010) 
visar i deras undersökning att det finns samband mellan de tonåringar som har kalla och 
avvisande föräldrar och ökat normbrytande beteende. Fientliga, aggressiva, elaka och 
nedlåtande beteende är drag hos föräldrar som funnits vara associerat med tonåringars 
normbrytande beteende. Det är även beteenden som har visat sig ha ett samband med 
minskning av tonåringens eget berättande om sina aktiviteter och var den uppehåller sig 
(Stattin & Kerr, 2000).  
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Beteendekontroll handlar om att skapa en struktur med regler, gränssättning, kontroll och 
att förskaffa sig kunskap om tonåringen för att påverka dennes utveckling (Barber et.al., 2005; 
Kakihara & Tilton-Weaver, 2009; Mason et.al., 2004). En del teoretiker anser att 
beteendekontroll hjälper tonåringen till självreglering (Barber et.al., 2005). Undersökningar 
visar att låga och måttliga nivåer av beteendekontroll upplevs som acceptabelt av de flesta 
tonåringar, medan de höga nivåerna av kontroll upplevs som negativt och skapar reaktioner 
hos tonåringarna (Kakihara & Tilton-Weaver, 2009). I undersökningar av Kakihara et.al. 
(2010) samt Kerr och Stattin (2000) visar att där föräldrar har fler regler för sina tonåringar är 
risken mindre för utvecklandet av ett normbrytande beteende, men att tonåringarnas 
självkänsla då minskar. Tonåringarna upplever att föräldrarna visar omsorg om dem men 
samtidigt så känner sig ungdomen inkompetent och deras självkänsla påverkas negativt 
(Kakihara et.al., 2010, Kerr & Stattin, 2000). Kakihara och Tilton-Weaver (2009) fann i deras 
undersökning signifikanta skillnader mellan höga nivåer av beteendekontroll och höga nivåer 
av psykisk kontroll. Resultatet visade i riktning att höga nivåer av beteendekontroll 
uppfattades mer negativt än höga nivåer av psykisk kontroll samt att beteendekontroll 
uppfattas som mer problematisk än psykisk kontroll. Resultatet indikerar även att 
beteendekontroll och psykisk kontroll skiljer sig åt på lägre nivåer men inte på de höga 
nivåerna. Höga nivåer av beteendekontroll upplever tonåringar som kränkande och kan då 
liknas med den psykiska kontrollen eftersom kränkning är ett kännetecken för denna typ av 
kontroll. Detta visar att gränsen mellan beteendekontroll och psykiska kontroll är liten och 
suddig (Kakihara & Tilton-Weaver, 2009). Båda formerna av överkontroll tolkas som 
negativa av tonåringen och speciellt när kontrollen handlar om att påverka deras personliga 
val, som till exempel val av kamrater (Kakihara & Tilton-Weaver, 2009). Några studier visar 
att äldre tonåringar är känsligare för föräldrarnas kontroll, regler och restriktioner än yngre 
tonåringar. De äldre upplever sig oftare vara överkontrollerade (Kerr & Stattin, 2000) vilket 
kan relateras till svårigheter med den sociala anpassningen (Kakihara et.al., 2010). Slutsatsen 
av hur föräldrakontroll upplevs av tonåringar kan ändå sägas vara negativ många gånger. 
Speciellt när det handlar om psykisk kontroll och i vissa fall även beteendekontroll, då främst 
när det gäller höga nivåer av beteendekontroll, så kallad överkontroll. Beteendekontroll i låga 
och måttliga nivåer har dock visat sig upplevas acceptabelt bland många tonåringar.   

 
 

Föräldra-tonårsrelationen 
Under tonårstiden sker det förändringar i familjesystemet som både föräldrarna och 

tonåringar påverkas av. Tonåringar utvecklas och behovet av att frigöra sig från föräldrarna 
och bli självständig ökar. De börjar skapa sig en personlig sfär. De spenderar mer tid utanför 
hemmet, gör saker på egen hand och ägnar allt mindre tid med familjen. Eftersom föräldrarna 
inte har samma insyn i tonåringarnas liv som de hade när barnen var yngre, innebär det att 
tonåringarnas eget berättande blir allt viktigare för föräldra- tonårsrelationen. Tonåringars 
öppna kommunikation ger föräldrarna större möjlighet att stödja och vägleda dem (Keijsers 
et.al., 2010, Masche, 2010). De föräldrar som skapar goda kommunikationskanaler till sin 
tonåring stärker relationen till dem och får bättre kunskap om händelser i tonåringens dagliga 
liv. Kommunikationen mellan föräldern och tonåringen är mer verkningsfull och mycket mera 
viktig än övervakning och kontroll. De tonåringar som har en god och respektfull relation till 
sina föräldrar imiterar sannolikt föräldrarnas förhållningssätt vilket även kan påverka 
tonåringens användande av alkohol och droger (Keijsers et.al., 2010, McNeely & Barber, 
2010). När föräldrarna skapar sin uppfostringsstrategi så behöver de bli medvetna om 
tonåringens tankar och känslor (Stattin & Kerr, 2000). Föräldrar som har ett varmt bemötande 
och gör försök att förstå sin tonåring upplevs av tonåringen som positivt, vilket kan leda till 
en öppenhet och ärlighet (Tilton-Weaver, Kerr, Pakalniskiene, Tokic, Salihovic & Stattin, 



 5

 

2010). Mammor har oftare ett bättre samspel och en närmare relation till sin tonåring än vad 
pappor har (Keijsers et.al., 2010). Den nära relationen som etableras främjar öppenhet och 
minskar möjligheten att tonåringen skulle engagera sig i antisociala beteenden (Vieno et.al., 
2009).  Flera studier visar att flickor berättar mer för sina föräldrar än vad pojkar gör (Keijsers 
et.al., 2010; Masche, 2010, Stattin & Kerr, 2000). När tonåringar frivilligt berättar om sitt liv 
för sina föräldrar, lyssnar föräldrarna mer och ställer färre frågor. Berättandet blir ett viktigt 
verktyg för tonåringen, för då kan de påverka vilken information föräldrarna får och det blir 
deras sätt att bestämma hur mycket insyn och vilket inflytande de vill att föräldrarna ska ha. 
Tonåringen styr då föräldrarnas kunskap och kontroll om deras privata sfär. Att tonåringar 
undanhåller information från sina föräldrar kan bero på att de vill undvika straff eller andra 
negativa reaktioner (Tilton-Weaver et.al., 2010). Dessa tonåringar har oftast redan ett 
normbrytande beteende (Keijsers, et.al., 2010). De tonåringar som begår brott kan även känna 
press från samt påverkas av kamratgruppen till att dölja information för sina föräldrar 
(Keijsers, et.al., 2010). Föräldrars kunskap om tonåringens liv är kopplat till färre händelser 
av brott, rökning, droganvändning och andra normbrytande beteende hos tonåringar (Stattin & 
Kerr, 2000). Sammanfattningsvis pekar forskningen på att det finns ett samband mellan en 
god föräldra-tonårsrelation, en öppen kommunikation och minskad risk för normbrytande 
beteende. 

Kulturella skillnader 
Studier visar att det finns kulturella skillnader i uppfostran och på vilket sätt föräldrarna 

väljer att kontrollera sin tonåring, hur den unge känner inför sina föräldrar och hur de 
responderar på deras kontroll. Föräldrar kan utöva samma form av kontroll men det upplevs 
olika hos tonåringen beroende på vilken kulturell bakgrund man har (Chao & Aque, 2009; 
Mason et.al., 2004; McNeely & Barber, 2010). Afroamerikanska och asiatiska invandrare i 
USA är mindre fientligt inställda till föräldrakontroll i jämförelse med europeisk-amerikanska 
och latinamerikanska tonåringar. Afroamerikanska tonåringar associerar föräldrakontroll med 
känslan att vara älskad och någon som bryr sig om en. Många asiatiska invandrare upplever 
sina föräldrar som stränga, vilket sammanhänger både med beteende och med psykologisk 
kontroll, men få av tonåringarna känner irritation över kontrollen. I jämförelse med vita och 
latinamerikanska tonåringar där föräldrakontroll väcker mer ilska (Chao & Aque, 2009, 
Mason et.al., 2004). I flera asiatiska kulturer baseras uppfostran på självdisciplin och att man 
ska lyda och respektera sina föräldrar, på ett annat sätt än vad som görs av europeisk-
amerikanska föräldrar (Chao & Aque, 2009). Chao (2001) beskriver den kinesiska uppfostran 
och föräldrakontroll som guan, vilket innebär övning och lärande som baseras på att styra och 
bestämma samt visa tillgivenhet (Chao, 2001, Chao & Aque, 2009, McNeely & Barber, 
2010).  

Även bland alkoholvanor och kriminalitet finns det etniska skillnader. I en undersökning 
av Chartier, Hesselbrock & Hesselbrock (2008) i USA bland tonåringar, visade det sig att 
afroamerikanska tonåringar rapporterade en senare debut för alkohol än europeisk-
amerikanska och latinamerikanska tonåringar. Europeisk-amerikanska tonåringar uppgav 
också att de drack alkohol fler dagar i veckan jämfört med de andra grupperna. Även 
Bersamin, Paschall & Flewelling (2005) finner etniska skillnader i sin undersökning om 
relationen mellan riskfaktorer och ungdomars berusningsdrickande. Riskfaktorerna som 
undersöktes var inom områdena; samhälle, familj, skola och individuella. De flesta av 
riskfaktorerna var starkare associerade till berusningsdrickande bland europeisk-amerikanska 
tonåringar och asiatiska amerikaner jämfört med afroamerikanska och latinamerikanska 
tonåringar. Till exempel så var dåligt föräldraskap en riskfaktor för berusningsdrickande 
bland europeisk-amerikanska tonåringar. Bland asiatiska amerikaner var till exempel 
misslyckande i skolan och avsaknad av drogförebyggande information utanför skolan 
riskfaktorer som var förknippade med berusningsdrickande. Även i Sverige är det skillnad 
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mellan svenska och utrikes födda ungdomar och alkoholvanor. Utrikesfödda ungdomar 
mellan 16 och 24 år hade en lägre alkoholkonsumtion jämfört med svenskfödda. I jämförelse 
med ett 40-tal andra europeiska länder så är det en låg andel av 15-åringarna i Sverige som 
dricker alkohol regelbundet, eller som har provat cannabis (Ungdomsstyrelsens skrifter, 
2010).  

Ungdomar och brott åren 1995-2005 var det nästan dubbelt så många ungdomar med 
invandrarbakgrund jämfört med ungdomar utan invandrarbakgrund i Sverige år 2005, som 
hade begått 16 brott eller fler det senaste året (Brottsförebyggande rådet, 2006). 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en del kulturella skillnader både när det gäller hur 
tonåringen reagerar på föräldrakontroll men även när det kommer till alkohol- och 
drogkonsumtion samt kriminalitet. 

Könsskillnader 
Hur ungdomen upplever psykisk kontroll och beteendekontroll skiljer sig enligt Kakihara 

et.al. (2010) mellan både ålder och kön. Könsskillnader har även observerats i flera andra 
studier. I Vieno et al. (2009) undersökning, liksom Kerr och Stattin (2000), skattar pojkar sig 
högre på frågor gällande externaliserade problembeteende (ex. kriminalitet, skolproblem) än 
flickor.  

Föräldrar har olika förväntningar på sin son eller dotters beteende visar en del 
mångkulturella studier. Flickorna får ofta ta ett större ansvar och får hjälpa till med 
hushållsarbete. De förväntas även vara mer lydiga och får i mindre utsträckning ha kontakt 
med kamrater av det motsatta könet än pojkarna (McNeely & Barber, 2010).  

Flickor utgör en fjärdedel av dem som lagförs för brott i Sverige i åldern 15-17 år 
(Ungdomsstyrelsen, 2010). Det är något fler flickor (62 %) än pojkar (57 %) som dricker 
alkohol i årskurs 9. Däremot konsumerar pojkar mer alkohol i genomsnitt än flickor (Hvidtfelt 
& Gripe, 2010). Kakihara et.al. (2010) fann i sin studie att det endast hos pojkar finns ett 
samband mellan restriktioner, känslan av att känna sig överkontrollerad och normbrytande 
beteende. Det visade sig också att föräldrabeteenden som var kalla och avvisande var 
associerade med normbrytande beteende och minskat självförtroende hos pojkar men inte hos 
flickor (Kakihara et.al., 2010). Sammanfattningsvis så är det en del könsskillnader när det 
kommer till normbrytande beteende men även när det gäller föräldra-tonårsrelationen och hur 
tonåringar påverkas av föräldrakontroll.  

Syfte, problemformulering och hypoteser  
Syftet med studien är att undersöka tonåringars upplevelser av psykisk kontroll, 

beteendekontroll och relation med sina föräldrar samt om det finns ett positivt eller negativt 
samband mellan de upplevelserna och tonåringar attityder till alkohol och droger samt 
normbrytande beteende. Syftet är också att undersöka om det skiljer sig åt beroende på kön 
och etnisk bakgrund. Tidigare undersökningar har visat att det finns ett samband mellan 
psykisk kontroll och normbrytande beteende hos ungdomar (Barber et.al., 2005, Kakihara 
et.al., 2010). Även beteendekontroll har undersökts innan men kring dess relation med 
normbrytande beteende har det uppstått meningsskiljaktigheter från tidigare forskning (Barber 
et.al., 2005, Kakihara et.al., 2010, Stattin & Kerr, 2000). Även om det finns en del forskning 
kring ämnet innan så finns det en del oklarheter kring vad som är starkast relaterat till 
tonåringars attityder till alkohol och droger samt normbrytande beteende; beteendekontroll, 
psykisk kontroll eller föräldra-tonårsrelationen. Det finns även en brist på undersökningar 
med kulturella aspekter inom ämnet vilket således anses vara av vikt att undersöka i den här 
studien. Kombinationen mellan variablerna beteendekontroll, psykisk kontroll, föräldra-
tonårsrelation, kön och etnisk bakgrund samt attityder till alkohol och droger och 
normbrytande beteende är något som inte tidigare undersökts. Studien kommer att rikta sig till 
elever i årskurs 9 då det är den åldern tonåringar oftast börjar frigöra sig från föräldrarna. Det 
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är även i den åldern, 15-16 år som en del tonåringar börjar experimentera med alkohol och i 
vissa fall även droger. Ett ytterligare syfte med studien är att öka medvetenheten och intresset 
till fortsatt forskning inom området, då i synnerhet variablerna kulturella skillnader och 
föräldra-tonårsrelationen, eftersom den här studien endast undersöker samband mellan 
variablerna och inte vad det är som påverkar vad. 

Frågeställningen inom problemområdet är huruvida tonåringars attityder till alkohol och 
droger samt normbrytande beteende sammanhänger med variablerna psykisk kontroll, 
beteendekontroll och föräldra-tonårsrelation. Varierar ovan nämnda fem variabler mellan 
kön och etnisk bakgrund? Utifrån frågeställningen och tidigare forskning har sju hypoteser 
ställts. 
 

H1: Upplevelsen av en god föräldra-tonårsrelation (höga poäng) relaterar till tonåringars 
negativa och sunda attityder till alkohol och droger (låga poäng) samt lågt normbrytande 
beteende hos tonåringar. 

H2: Hög upplevd psykisk kontroll (höga poäng) relaterar till tonåringens positiva och osunda 
attityder till alkohol och droger (höga poäng) samt hög grad av normbrytande beteende. 

H3: Hög upplevd beteendekontroll (höga poäng) relaterar till tonåringens positiva och osunda 
attityder till alkohol och droger (höga poäng) samt hög grad av normbrytande beteende. 

H4: Tonåringars attityder till alkohol och droger samt normbrytande beteende varierar med 
kön och etnisk bakgrund. 

H5: Upplevelsen av föräldra-tonårsrelationen varierar med kön och etnisk bakgrund. 

H6: Tonåringars upplevda beteendekontroll varierar med kön och etnisk bakgrund. 

H7: Tonåringars upplevelse av psykisk kontroll varierar med kön och etnisk bakgrund. 

Metod 
Undersökningsdeltagare och Procedur 

I studien deltog 143 högstadieelever i åldern 15-16 år, då undersökningen riktar sig till 
ungdomar i tonåren. Undersökningsdeltagarna var elever i årskurs 9 i två olika medelstora 
städer i Sverige. Av de 143 deltagare var 82 pojkar (ca 58 %) och 60 flickor (ca 42 %). En 
person valde att hoppa över frågan om kön. 131 (91.6 %) av deltagarna är födda i Sverige och 
11 (7.7 %) av deltagarna är födda i ett annat land än Sverige. En deltagare valde att inte svara 
på frågan om vart han/hon var född. Deltagarna fick uppge vad deras respektive förälder har 
för etnisk bakgrund. Av föräldrarna var 62 % av mammorna och 61 % av papporna födda i 
Sverige. Deltagarna som har föräldrar födda i ett annat land än Sverige är den största gruppen 
född i Mellanöstern (14 % för mammor respektive 17 % för pappor). De övriga grupperna, 
vilket innefattar föräldrar födda i övriga Europa, Balkanhalvön, Asien, Nordamerika, Central- 
och Sydamerika, Afrika och Oceanien, är sammantaget 24 % av mammorna och 22 % av 
papporna, så därför har vi valt att inte skilja på de etniska grupperna. Vid analys av data slogs 
deltagare födda i ett annat land än Sverige och de som hade en eller två föräldrar födda i ett 
annat land än Sverige ihop för att bilda en grupp (etnisk bakgrund) och de som var födda i 
Sverige och hade föräldrar födda i Sverige bildade en grupp (svensk). De deltagare som 
klassificeras inom gruppen från Sverige är totalt 80 stycken (56 %) och de i gruppen annan 
etnisk bakgrund är 63 stycken (44 %).       

Undersökningsdeltagarna rekryterades genom att rektorer för 16 skolor kontaktades via 
email och telefon med en beskrivning om enkätens innehåll. Av 16 skolor var det 2 skolor 
som ville delta i undersökningen. Datainsamlingen är gjord med hjälp av ett frågeformulär 
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som innehåller instruktioner hur deltagarna ska besvara frågorna samt att enkäten är anonym 
och att ingen kommer att se vem som har svarat vad.  

Etiska principer 
I vår undersökning har vi tagit hänsyn till de grundläggande etiska principerna som gäller 

för bl.a. svensk forskning. Principerna innefattar fyra huvudkrav vilket är följande: 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman, 2002).  

Informationskravet. I samband med att enkäten skulle fyllas i informerades deltagarna 
muntligt om vilka livsområden enkäten innehöll samt att syftet med undersökningen var till 
grund för en C-uppsats i psykologi. Deltagarna fick även information om att undersökningen 
var helt frivillig och kunde avbrytas när som helst. Av 143 deltagare valde 19 elever att inte 
fullfölja undersökningen alternativt valde att inte fylla i vissa delar av enkäten. 

Samtyckeskravet. Deltagarna fick information i samband med undersökningen att de 
själva fick bestämma om de ville delta i vår undersökning. Några elever (5 stycken) valde då 
att inte delta i undersökningen. Vår undersökning är av sådant etiskt känsligt slag att vi gjorde 
bedömningen att det är betydelsefullt att samtliga elever är över 15 år, vilket är en anledning 
till att vi valde att göra undersökningen med elever från årskurs 9. Hade någon av deltagarna 
varit under 15 år hade vi dessutom behövt föräldrarnas/målsmans tillstånd för att genomföra 
undersökningen. Åldern på deltagarna säkerställdes genom att ansvarig lärare på den ena 
skolan och kurator på den andra kontaktades och gick igenom klasslistorna för att fastställa att 
ingen elev i årskurs 9 är under 15 år. 

Konfidentialitetskravet. Deltagarna informerades både muntligt och skriftligt om deras 
anonymitet i undersökningen och att ingen kommer se vem som har skrivit vad. De fick också 
information att varken lärare eller föräldrar kommer att få ta del av undersökningen samt att 
uppgifterna ska förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kan ta del av dem.  

Nyttjandekravet:  Deltagarna fick muntlig information i samband med undersökningen 
att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas till vår studie och inte kommer att 
användas i andra sammanhang.  

Mätning 
Frågeformuläret är uppdelat i tre huvudområden: konsumtion av alkohol och droger, 

saker som vissa ungdomar gör, dig och din familj. Frågeformuläret bestod av 53 huvudfrågor. 
Området konsumtion av alkohol och droger har två av frågorna (fråga 7 och 13) 11 stycken 
underfrågor (a-k). Samtliga frågor hade ett fast svarsalternativ. På samtliga frågor som 
berörde dig och din familj delades svarsalternativen upp så deltagaren fick ge ett svar vad som 
gäller för mamma och ett för pappa. Svarsalternativen räknades ihop vid dataanalysen.  
        Attityder till alkohol och droger baseras främst på standardiserade frågor ur 
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings (CAN) frågeformulär, som varje år 
används på årskurs 9, för att mäta alkohol och drogkonsumtion (Hvitfeldt & Gripe, 2010). Då 
CAN:s frågeformulär är väldigt omfattande valdes 14 frågor ut. Några av frågorna ändrades 
för att passa studien. Frågorna bestod dels av alkohol- och drogkonsumtion, effekter av 
alkohol- och drogkonsumtion samt attityder till alkohol och droger (ex. “Hur ofta har du 
druckit alkohol de senaste 12 månaderna?”, ”Droger är en förutsättning för en lyckad fest”). 
Eftersom studien endast genomför en tolkning av det tonåringar uppger att de konsumerar och 
inte mäter hur mycket de faktiskt konsumerar, valdes samlingsbegreppet attityder till alkohol 
och droger. Ett index skapades genom att poängen från frågorna 4-6, 9, 11-12 summerades 
och representerade variabeln attityder till alkohol och droger. Frågorna 7-8, 13 och 14 
exkluderades på grund av att vid sammanställningen upptäcktes brister i vad de faktiskt mäter 
och fråga 10 exkluderades då den inte indikerar en attityd. Fråga 4, 5, 9, 11 hade 
svarsalternativ från 1 (jag dricker inte alkohol/använder inte droger) till 6 (5-7 gånger i 
veckan/ja, varje gång). Frågorna 6 och 12 hade svarsalternativ från 1 (stämmer inte alls) till 5 
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(stämmer helt och hållet). I undersökningen betraktades låga poäng som negativa och sunda 
attityder till alkohol och droger medan höga poäng betraktades som positiva och osunda 
attityder till alkohol och droger. Svarsalternativen 1-2 indikerar en sund, negativ attityd när 
det gäller attityder till alkohol och droger och 3-6 som en osund, positiv attityd till alkohol 
och droger, desto högre desto osundare. Anledningen till detta är att ha testat till exempel 
alkohol någon enstaka gång faller mer inom ramen för ett normalt beteende bland tonåringar i 
Sverige än ett avvikande beteende, samt att någon gång ha testat innebär inte att personen i 
fråga har en positiv attityd till alkohol och droger då det kan ha varit endast den enstaka 
gången. Minimipoängen för frågorna är 6 och maximum är 34. För att visa hur väl frågorna 
hänger ihop inom varje variabel har Cronbach´s alpha (ɑ) beräknats. Reliabiliteten för 
frågorna om attityder till alkohol och droger (frågor 4-6, 9, 11-12) har en acceptabel nivå, ɑ-
värde 0.73. 
        Normbrytande beteende. Frågorna gällande “vad vissa ungdomar gör” är skalor som 
mäter normbrytande beteende och är hämtade från Stattin och Kerr (2000) samt Kerr och 
Stattin (2000). De bestod av 14 frågor som berör områdena kriminalitet, skadegörelse, skolk 
och mobbing (ex. “Har du snattat?”, “Har du skolkat?”, “Har du klottrat eller målat graffiti?”) 
och svarsalternativen var en 5-gradig skala från 1 (aldrig) till 5 (mer än 10 gånger). Ett index 
skapades genom att summera poängen från fråga 15 till och med fråga 27. Fråga 28 
exkluderades från analysen då svarsalternativet endast innehöll ja eller nej och inte kunde 
jämföras med den 5-gradiga skalan på resterande frågor. Den sammanlagda minimipoängen 
på frågorna gällande normbrytande beteende är 13 och maximum är 65. Låga poäng innebär 
inget eller låg grad av normbrytande beteende (svarsalternativ 1-2), höga poäng innebär hög 
grad av normbrytande beteende (svarsalternativ 3-5), desto högre poäng desto högre grad av 
normbrytande beteende. Cronbach´s alpha har beräknats för att undersöka reliabiliteten i 
frågorna gällande normbrytande beteende (frågor 15-27). Cronbach´s alpha, ɑ-värde är 0.87, 
vilket visar på hög reliabilitet.  
        Föräldra-tonårsrelationen ingick i påståendena som handlade om “dig och din familj”. 
De 12 påståendena är hämtade dels från Stattin och Kerr (2000) men även från Masche och 
Barber (2001). Påståendena var både av positiv karaktär (ex. “Jag kommer bra överrens med 
min mamma/pappa”, “Jag försöker vara till hjälp för mamma/pappa när det behövs”) och 
negativ (ex. “Min mammas/pappas behov bryr jag mig inte om”, “Jag önskar min 
mamma/pappa var annorlunda”). Svarsalternativen består av en 5-gradig skala från 1 
(stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt och hållet). Vid bearbetning av resultaten från 
undersökningen vändes skalan på de negativa påståendena (nummer 31, 32, 33 och 45). Ett 
index skapades genom att poängen från de 12 påståendena räknades samman. Den 
sammanlagda minimipoängen är 12 och maximum är 60. Låga poäng indikerar på att 
deltagarna upplever en dålig föräldra-tonårsrelation (svarsalternativ 1-2 på positiva 
påståenden och 4-5 på negativa påståenden) och höga poäng pekar på upplevelsen av en god 
föräldra-tonårsrelation (3-5 på positiva påståenden och 1-3 på negativa påståenden), desto 
högre poäng desto högre upplevelse av en god relation. Reliabiliteten för frågorna gällande 
föräldra-tonårsrelationen (frågor 29-33, 35, 37, 40-41, 44-46) är godkänd enligt Cronbach´s 
alpha, ɑ-värde 0.74.  

Psykisk kontroll består av 8 påståenden (ex. “Min mamma/pappa avbryter mig när jag 
pratar”, “Min mamma/pappa försöker ändra hur jag känner och tycker om olika saker”) som 
är hämtade från Barber et.al. (2005) och svarsalternativen är en 5-gradig skala från 1 
(stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt och hållet). Ett index skapades genom att summera 
poängen från samtliga frågor som berör psykisk kontroll. Minimipoängen är 8 och maximum 
är 40. Låga poäng innebär att tonåringarna upplever ingen eller låg psykisk kontroll från 
föräldrarna (svarsalternativ 1-2) medan höga poäng innebär att de upplever hög psykisk 
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kontroll (svarsalternativ 3-5). Reliabiliteten för frågorna om psykologisk kontroll (frågor 34, 
36, 38-39, 42-43, 47-48) beräknades enligt Cronbach´s alpha och har ett ɑ-värde 0.82.  

Beteendekontroll undersöktes med hjälp av fem frågor (ex. “Måste du ha dina föräldrars 
tillstånd för att vara ute på vardagkvällar?”, “Fordrar dina föräldrar ständigt att få veta var du 
är på kvällarna, vem du träffar och vad ni gör tillsammans?”) hämtade från Kerr och Stattin 
(2000). Svarsalternativen bestod av en 5-gradig skala rankad från 1 (nej, aldrig) till 5 (ja, 
alltid). Poängen från de fem frågorna som berörde beteendekontroll räknades samman till ett 
index där minimum var 5 och maximum var 25. Låga poäng antyder att tonåringarna upplever 
låg eller ingen beteendekontroll från sina föräldrar (svarsalternativ 1-2) och höga poäng tyder 
på att de upplever hög beteendekontroll (svarsalternativ 3-5). Frågorna om beteende kontroll 
(frågor 49-53) har ett Cronbach´s alpha ɑ- värde 0.91 och visar på att skalan har en hög 
reliabilitet. (För mer information om frågeformuläret se Bilaga 1). 

Resultat 
För att beskriva vad tonåringarna i undersökningen uppgav att de hade för attityder till 

alkohol och droger presenteras svaren från frågorna 4-6, 9 och 11-12 som representerar 
indexet attityder till alkohol och droger i figurerna nedan. 
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igur 1. Fråga 4; Hur ofta har du druckit alkohol de senaste 12 månaderna?  N = 143, M =1.97, SD  1.01 F= 

Av de 143 tonåringar som deltog i undersökningen var det 41.3% som uppgav att de inte 
dricker alkohol, 29.4% uppgav att de testat dricka alkohol någon enstaka gång, 21.7% uppgav 
att de druckit alkohol 1-3 gånger i månaden de senaste 12 månaderna, 6.3 % uppgav att de 
druckit alkohol 1 gång i veckan och 1.4% uppgav att de druckit alkohol 2-4 gånger i veckan. 
De var ingen som uppgav att de drack alkohol 5-7 gånger i veckan.  
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Figur 2. Fråga 5; Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad av alkoholen? N = 143, M = 2.13, SD =1.40  
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På frågan om de någon gång under de senaste 12
känt sig berusade uppgav 49.7% att de inte dricker alkohol och 16.8% att de inte druckit 

sig berusad på alkohol de senaste 12 månaderna. Det var 14% som uppgav att de druckit sig 
berusade någon enstaka gång, 11.9% som uppgav flera gånger, 5.6% som uppgav att de gjort
det nästan varje gång och 2.1% som uppgav varje gång.   
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 Fråga 6; Alkohol är en förutsättning för en lyckad fest. N = 143, M = 2.22, SD = 1.32 
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Figur 4. Fråga 9; Hur ofta har du använt droger de senaste 12 månaderna? Med droger avses alla substanser som är sinnesförändrande (förutom alkohol och tobak) såsom hasch, marijuana, amfetamin, LSD, ecstasy, kokain, heroin, GHB, dopingpreparat samt läkemedel utan medicinskt syfte.  N = 143, M = 1.08, SD = 0.38.     

 
et var 94.4% av tonåringarna som uppgav att det inte använder droger, 3.5% uppgav att

de te
D  
stat någon enstaka gång, 1.4% uppgav att de senaste 12 månaderna har de använt droger 

1-3 gånger i månaden och 0.7% uppgav att de använt droger 1 gång i veckan. Det var ingen 
som uppgav att de använt droger 2-4 respektive 5-7 gånger i veckan. 
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Figur 5. Fråga 11; Har du någon gång under de senaste 12 månaderna använt så mycket droger att du känt dig påverkad?  N = 143, M = 1.11, SD = 0.50.  

Det var 94.4% som uppgav att de inte använder droger, 1.4% som inte hade gjort det 
under de senaste 12 månaderna, 3.5% hade känt sig påverkade någon enstaka gång samt 0.7% 
hade känt sig påverkade varje gång de använt droger. Det var ingen som uppgav flera gånger 
eller nästan varje gång. 
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Figur 6. Fråga 12; Droger är en förutsättning för en lyckad fest.  N = 143, M = 1.04, SD = 0.23. 

 
På frågan om droger är en förutsättning för en lyckad fest var det 96.5% som svarande att 

det inte stämmer alls, 2.8% svarade att det stämmer något och 0.7% svarade att det stämmer 
ibland. Det var ingen som svarade stämmer ganska ofta eller stämmer helt och hållet. 

Indexet attityder till alkohol och droger (frågorna 4-6, 9, 11-12) har ett minimum på 6 
poäng och maximum på 34 poäng. Medelvärdet är 9.57, standardavvikelsen 3.64 och 
fördelningen är negativt snedfördelad (se figur 7). 
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igur 7. Fördelningen av svaren på frågorna 4-6, 9, 11-12 attityder till alkohol och droger. F 

För att undersöka sambandet mellan föräldra-tonårsrelation, psykisk kontroll, 
beteendekontroll och attityder till alkohol och droger genomfördes en standard multipel 
regressionsanalys. En outlier upptäcktes och exkluderades från analysen. Det fanns ingen 
multikollinearitet bland de oberoende variablerna. Korrelationen mellan variablerna visas i 
Tabell 1. 

 Tabell 1 
Korrelationskoefficienter (Pearson´s r) mellan attityder till alkohol och droger 
o ation, p kisk kontroll samt beteendekontroll.  ch föräldra-tonårsrel syVariabel 1 2 3 4 (1) Psykisk ko(2) Beteendekonntroll troll (3) Föräldra-    l ol       tonårsrelation ( t  d

-  .19*   -.37*** .24** 
 -   .13 -.16* 

   - -.28** 
    - 4) Atti yder til  alkoh    och roger * p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 Tabell 1 visar korrelationer mellan variabler som hypotetiskt antagits varit av vikt för 
attityder till alkohol och droger. Tabellen visar ett statistisk signifikant samband mellan 
attityder till alkohol och droger och både psykisk kontroll, beteendekontroll och föräldra-
tonårsrelation. Föräldra-tonårsrelation och beteendekontroll har ett negativt samband vilket 
innebär att en god föräldra-tonårsrelationen och höga nivåer av beteendekontroll är relaterad 
till en negativ och sund attityd till alkohol och droger. Psykisk kontroll har ett positivt 
samband vilket innebär att ökad psykisk kontroll är relaterad till positiv och osund attityd till 
alkohol och droger. För övrigt så korrelerade psykisk kontroll även negativt med föräldra-
tonårsrelation och positivt med beteendekontroll.  

Regressionsanalysen var statistisk signifikant F (3, 119)= 5.72, p <.01, R²=.13. 
Regressionsmodellen förklarade 13% av variationen i attityder till alkohol och droger. 
Psykisk kontroll visade sig vara en signifikant positiv prediktor på attityder till alkohol och 
roger hos tonåringar. Däremot visade sig föräldra-tonårsrelation och beteendekontroll inte 
unna predicera attityder till alkohol och droger hos tonåringar (se Tabell 2). 

d
k    
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Tabell 2 
Resultat från en standardiserad multipel regressionsanalys med attityder till  
a h droger som be ende variabel och föräldra-ton srelation, lkohol oc ro år
p  beteen ntroll som ende variasykisk kontroll och deko oberE Bo bler.  Variabel B S βPsykisk kontroll  Föräldra-t e   B d o

 .06  -.04 -.06 
.03  .02 .03 

 .20*  -.18 -.17 onårsr lation eteen ekontr ll *p<.05, **p<.01, ***p<.001 
 
Frågorna som mäter normbrytande beteende hade ett sammanlagt värde på minimum 13 

poäng och ett maximum på 65 poäng. Det sammanlagda medelvärdet för frågorna var 19.49, 
standardavvikelsen 7.64 och fördelningen är negativt snedfördelad (se figur 8).  

 
Figur 8. Fördelningen av svaren på frågorna 15-27 normbrytande beteende.  
 

För att visa vad deltagarna i undersökningen uppgav för normbrytande beteende har fem 
frågor (15, 17, 21, 25 och 26) valts ut där flest deltagare uppgav att de hade ett normbrytande 
beteende (se Figur 9 nedan).  
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Som framgår i Figur 9 var det skolk som var det mest frekventa normbrytande beteendet 
tonåringarna uppgav i undersökningen. Av 143 tonåringar var det 28.7% som uppgav att de 
hade skolkat någon enstaka gång, 16.1% som uppgav att de skolkat några gånger, 9.1% som 
uppgav att de skolkat flera gånger och 13.3% som uppgav att de skolkat mer än 10 gånger, 
32.9% uppgav att de aldrig hade skolkat. Det andra vanligaste normbrytande beteendet som 
tonåringarna uppgav efter skolkning var att ta pengar från sina föräldrar. Det var 28% som 
uppgav att de hade tagit pengar från sina föräldrar någon enstaka gång, 5.6% som uppgav 
några gånger, 1.4% som uppgav flera gånger och 7.7% som uppgav mer än 10 gånger, 57.3% 
hade aldrig tagit pengar av sina föräldrar. Av 143 deltagare var det 39.2% som uppgav att de 
hade mobbat eller deltagit i mobbing från någon enstaka gång till mer än 10 gånger. Det var 
32.2% som uppgav att de hade snattat från någon enstaka gång till mer än 10 gånger. Det var 
33.6% som uppgav att de hade deltagit i slagsmål från någon enstaka gång till mer än 10 
gånger.  

För att undersöka sambandet mellan normbrytande beteende och föräldra-tonårsrelation, 
psykisk kontroll samt beteendekontroll genomfördes en standardiserad multipel 
regressionsanalys med normbrytande beteende som beroende variabel och föräldra-
tonårsrelation, psykisk kontroll och beteendekontroll som oberoende variabler. Tre outliers 
upptäcktes och exkluderades från analysen. Det fanns ingen multikollinearitet bland de 

e variablerna. Korrelationen mellan variablerna visas i Tabell 3. oberoend Tabell 3 
Korrelationskoefficienter (Pearson´s r)mellan normbrytande beteende och 
fö n, psyki  kontroll samt teendekontrol  räldra-tonårsrelatio sk be l.  Variabel 1 2 3 4 (1) Psykisk ko(2) Beteendekonntroll troll (3) Föräldra-tonårsrelation    ( mb d4) Nor brytande eteen e 

-  .23**  -.34***  .38*** 
 -    .16*-.04 

   - -.23** 
    - *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
Tabell 3 visar korrelationer mellan variabler som hypotetiskt antagits varit av vikt för 

normbrytande beteende hos tonåringar. Tabellen visar ett statistisk signifikant samband 
mellan normbrytande beteende och både psykisk kontroll samt föräldra-tonårsrelation. Mellan 
psykisk kontroll och normbrytande beteende finns det ett positivt samband vilket innebär att 
hög grad (höga poäng) av psykisk kontroll är relaterat till hög grad (höga poäng) av 
normbrytande beteende, det vill säga att tonåringar som upplever att deras föräldrar använder 
psykisk kontroll i stor utsträckning uppger också att de i högre grad har ett normbrytande 
beteende. Mellan föräldra-tonårsrelation och normbrytande beteende finns det ett negativt 
samband vilket innebär en god föräldra-tonårsrelation (höga poäng) är relaterat till låg grad av 
normbrytande beteende (låga poäng), det vill säga att tonåringar som upplever att det har en 
god relation med sina föräldrar uppger också att de har lite eller inget normbrytande beteende.  
Det finns inget samband mellan normbrytande beteende och beteendekontroll. För övrigt så 
finns det ett negativt samband mellan psykisk kontroll och föräldra-tonårsrelation samt ett 
positivt samband mellan psykisk kontroll och beteendekontroll. Beteendekontroll har även ett 
positivt samband med föräldra-tonårsrelation. 

Regressionsanalysen var statistisk signifikant F (3, 117)= 7.80, p <.001, R²=.17.  
Regressionsmodellen förklarade 17% av variationen i normbrytande beteende. Psykisk 
kontroll visade sig vara en signifikant positiv prediktor på normbrytande beteende hos 
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tonåringar, med ett högt standardiserat beta värde . Dock visade sig föräldra-tonårsrelation 
ch beteende kontroll inte kunna predicera normbrytande beteende hos tonåringar (se Tabell o

4).   Tabell 4 
Resultat från en standardiserad multipel regressionsanalys normbrytande  
b om beroende variabel och föräld nårsrelatio  eteende s ra-to

o n,
p  beteen ntroll som ende variasykisk kontroll och deko oberE B bler.  Variabel B S βPsykisk kontroll  Föräldra-t e   B d oonårsr lation ete n ekontr ll e

 .20  -.04 -.07 
.05  .04 .06 

 .38***  -.08 -.11 *p<.05, **p<.01, ***p<.001  
Enligt hypotes 4 ska attityder till alkohol och droger samt normbrytande beteende variera 

med kön (pojke vs flicka) och etnisk bakgrund (svensk vs annan etnisk bakgrund). Analyser 
har gjorts med independent-samples t-test, där kön och etnisk bakgrund testades var för sig 
med attityder till alkohol och droger samt normbrytande beteende. Analyserna för attityder till 
alkohol och droger visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan flickor 
(M=9.07, SD=2.83) och pojkar (M=9.93, SD=4.13) eller mellan tonåringar med svensk 
bakgrund (M=9.86, SD=3.71) och tonåringar med annan etnisk bakgrund (M=9.19, SD=3.54).  
Resultatet för normbrytande beteende visar att det inte finns några signifikanta skillnader 
mellan varken flickor (M=18.50, SD=7.07) och pojkar (M=20.19, SD=8.05) eller tonåringar 
med svensk bakgrund (M=18.70, SD=6.50) och tonåringar med annan etnisk bakgrund 
(M=20.48, SD=8.83). Sammanfattningsvis så visar analyserna att attityder till alkohol och 
droger samt normbrytande beteende inte skiljer sig vare sig mellan pojkar och flickor eller 
mellan tonåringar med svensk bakgrund och tonåringar med en annan etnisk bakgrund. 

Enligt hypotes 5 ska föräldra-tonårsrelationen variera med kön (pojke vs flicka) och 
etnisk bakgrund (svensk vs annan etnisk bakgrund). Independent-samples t-test har gjorts på 
både gruppen kön och gruppen etnisk bakgrund. Det finns ingen signifikant skillnad mellan 
pojkar (M= 97.80 SD=14.53) och flickor (M=96.47, SD=14.13) samt mellan svensk 
(M=95.50, SD=14.12) och annan etnisk bakgrund (M=99.43, SD=14.39). Analysen visar att 
föräldra-tonårs relationen inte skiljer sig vare sig mellan pojkar och flickor eller mellan 
tonåringar med svensk bakgrund och tonåringar med en annan etnisk bakgrund. 

Enligt hypotes 6 ska beteendekontroll variera med kön (pojke vs flicka) och etnisk 
bakgrund (svensk vs annan etnisk bakgrund). Analyserna gjordes med hjälp av independent-
samples t-test för att jämföra om dels gruppen kön och dels gruppen etnisk bakgrund skiljer 
sig åt på beteendekontroll. Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan pojkar 
och flickor på beteendekontroll. Flickor upplevde en signifikant högre beteendekontroll 
(M=32.63, SD=9.08) än pojkar (M=29.13, SD=10.68); t(127)= 1.951, p=.053 men 
effektstorleken är liten (d=0.35). Resultatet av t-testet med gruppen etnisk bakgrund visar att 
det finns en signifikant skillnad mellan tonåringar med svensk bakgrund och tonåringar annan 
etnisk bakgrund t(127)= 1.996, p=.048. Analysen visar att de med en annan etnisk bakgrund 
(M=32.58, SD=10.76) upplevde en signifikant högre beteendekontroll än de med svensk 
bakgrund (M=29.03, SD=9.42) men effektstorleken är liten (d=0.36). Sammanfattningsvis kan 
man säga att det finns en signifikant skillnad mellan flickor och pojkar samt mellan tonåringar 
med svensk bakgrund och tonåringar med annan etnisk bakgrund. Flickor samt tonåringar 
med annan etnisk bakgrund upplever mer beteendekontroll än pojkar och tonåringar med 
svensk bakgrund.  
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Enligt hypotes 7 ska psykisk kontroll variera med kön (pojke vs flicka) och etnisk 
bakgrund (svensk vs annan etnisk bakgrund). Independent-samples t-test gjordes för att 
jämföra psykisk kontroll utifrån dels kön och dels etnisk bakgrund.  Resultatet visar att 
ungdomarna med annan etnisk bakgrund upplevde en signifikant högre psykisk kontroll (M= 
32.05, SD=12.78) än vad de svenska ungdomarna gjorde (M= 26.61, SD=10.16); t(125)=2.67, 
p=.009 (two-tailed). Effektstorleken är måttlig (d= 0.48). Det fanns ingen signifikant skillnad 
för pojkar (M=29.23, SD=12.39) och för flickor (M=28.84, SD=10.84). Sammantaget kan 
man säga att psykisk kontroll inte skiljer sig mellan flickor och pojkar men att tonåringar med 
en annan etnisk bakgrund upplever högre nivå av psykisk kontroll än tonåringar med svensk 
bakgrund.  

Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka tonåringars upplevelser av deras föräldrars psykiska 

kontroll och beteendekontroll och om det finns något samband mellan dem och tonåringars 
normbrytande beteende och attityder till alkohol och droger. Vi ville även undersöka 
tonåringars upplevelse av deras relation med sina föräldrar och om relationen är relaterad till 
tonåringars normbrytande beteende och attityder till alkohol och droger. Vidare undersökte vi 
också om det finns någon variation i psykisk kontroll, beteendekontroll, föräldra-
tonårsrelation, normbrytande beteende samt attityder till alkohol och droger när det gäller kön 
och etnisk bakgrund bland tonåringarna. Studiens område är viktigt för att få en vidare 
förståelse för tonåringars upplevelser av föräldrars beteende och deras relation med sin 
tonåring samt dess samband med normbrytande beteende och attityder till alkohol och droger. 
Fortsatt forskning inom området kan ge föräldrar vägledning angående vilka aspekter i 
föräldrarollen som är viktigast när det gäller att förebygga normbrytande beteenden bland 
tonåringar. 

I den här studien deltog 143 tonåringar i årskurs 9 i två mellanstora städer i Sverige. Av 
de 143 tonåringarna undersökningen gjordes på var det majoriteten som inte hade vare sig ett 
normbrytande beteende eller osunda attityder till alkohol och droger. Sju hypoteser har 
antagits i studien.  

Den första hypotesen; att upplevelsen av en god föräldra-tonårsrelation (höga poäng) 
relaterar till tonåringars negativa och sunda attityder till alkohol och droger (låga poäng) samt 
låg grad av normbrytande beteende (låga poäng) hos tonåringar, fick stöd i studien som visade 
en negativ korrelation mellan föräldra-tonårsrelation och både attityder till alkohol och droger 
och normbrytande beteende. Det innebär att tonåringar som upplever att de har en god relation 
med sina föräldrar uppger också att de har en sund attityd till alkohol och droger och inget 
eller låg grad av normbrytande beteende. Styrkan på korrelationen var dock liten, endast 
7.84% av variationen av föräldra-tonårsrelationen var gemensam med variationen av attityder 
till alkohol och droger och 5.29% av variationen av föräldra-tonårsrelationen var gemensam 
med variationen av normbrytande beteende. Kakihara et. al. (2010) fick liknande resultat i sin 
studie där tonåringars upplevelse av att känna samhörighet med sina föräldrar hade en negativ 
korrelation med normbrytande beteende. I Vieno et. al. (2009) undersökning på italienska 
ungdomar åldern 11-15 år fann de också liknande resultat då de undersökte närheten mellan 
föräldrar och barn samt antisocialt beteende. I Stattin och Kerr (2000) regressionsanalys var 
föräldra-barn relationen en signifikant prediktor på normbrytande beteende, vilket dock inte 
föräldra-tonårsrelationen var i den här studien. Sammanfattningsvis kan den här studien, i 
likhet med tidigare studier, konstatera att det finns ett samband mellan en god föräldra-
tonårsrelation och avståndstagande ifrån både normbrytande beteende och osunda attityder till 
alkohol och droger. Dock säger inte analysen något om det är föräldra-tonårsrelationen som 
påverkar ungdomarnas attityder till alkohol och droger samt normbrytande beteende eller om 
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det är det omvända, att låg grad av normbrytande beteende och avståndstagande från alkohol 
och droger genererar i en god relation mellan tonåringar och föräldrar. 

Den andra hypotesen; att hög upplevd psykisk kontroll (höga poäng) relaterar till 
tonåringens positiva och osunda attityder till alkohol och droger (höga poäng) samt hög grad 
av normbrytande beteende fick också, likt många studier innan (Barber et.al., 2005; Kakihara 
& Tilton-Weaver, 2009; Mason et.al., 2004), stöd i undersökningen. Upplevd psykisk kontroll 
har en positiv korrelation med både attityder till alkohol och droger samt normbrytande 
beteende, vilket betyder att tonåringar som upplever hög psykisk kontroll från sina föräldrar 
uppger också att de har ett normbrytande beteende och osunda attityder till alkohol och 
droger. Dock kan inte analysen säga om det är så att upplevd psykisk kontroll påverkar 
tonåringarnas normbrytande beteende och attityder till alkohol och droger eller omvänt, att 
föräldrar till tonåringar som har en hög grad av normbrytande beteende och osunda attityder 
till alkohol och droger använder sig i större utsträckning av psykisk kontroll. Variationen av 
upplevd psykisk kontroll förklarade 5.76% av variationen av attityder till alkohol och droger 
samt 14.44% av variationen av normbrytande beteende. I regressionsanalyserna med psykisk 
kontroll, beteendekontroll och föräldra-tonårsrelation som oberoende variabler var det psykisk 
kontroll som var den enda signifikanta variabeln som kunde predicera både attityder till 
alkohol och droger samt normbrytande beteende. Kakihara et. al. (2010) undersökte svenska 
ungdomar, mellan 10 och 18 år, i deras upplevelse av föräldrars kalla och avisande beteenden 
(liknande psykisk kontroll) och fann att de hade en positiv korrelation med normbrytande 
beteende. 

Tredje hypotesen; att hög upplevd beteendekontroll (höga poäng) relaterar till tonåringens 
positiva och osunda attityder till alkohol och droger (höga poäng) samt hög grad av 
normbrytande beteende fick inte signifikant stöd i undersökningen och därmed förkastas den 
hypotesen. Det som däremot fick ett signifikant resultat i undersökningen var en negativ 
korrelation mellan upplevd beteendekontroll och attityder till alkohol och droger. Det vill 
säga att hög upplevd beteendekontroll (höga poäng) var relaterat till negativa och sunda 
attityder till alkohol och droger (låga poäng). Detta resultat följer det resonemang Barber et. 
al. (2005) för i sin studie att beteendekontroll är relaterat till tonåringars självreglering. I 
Kakihara et. al. (2010) delades beteendekontroll upp i regler och frihetsbegränsningar samt 
mättes känslan av att känna sig överkontrollerad. Skalan för regler är samma skala som Kerr 
och Stattin (2000) använde som beteendekontroll i deras undersökning och som används i den 
här undersökningen. Kakihara et. al. (2010) resultat visar på att tonåringar vars föräldrar hade 
mer regler minskade i normbrytande beteende över en tvåårs period. Däremot visade det sig 
att tonåringar som kände sig alltmer överkontrollerade ökade i normbrytande beteende och i 
depressiva symptom.  Det är dock viktigt att notera att resultatet i den här undersökningen 
dels inte gav någon signifikant relation mellan hög upplevd beteendekontroll och 
normbrytande beteende utan endast mellan hög upplevd beteendekontroll och sunda attityder 
till alkohol och droger, dels fanns det endast 2.56 % samvariation mellan upplevd 
beteendekontroll och attityder till alkohol och droger, vilket är väldigt lite. Anledningarna till 
resultatet kan vara många. En anledning som visade sig var att den signifikanta positiva 
korrelationen mellan hög upplevd beteendekontroll och sunda attityder till alkohol och droger 
uppstod enbart när en outlier exkluderade från analysen, med outliern i analysen uppstod inga 
signifikanta resultat mellan hög upplevd beteende kontroll och sunda attityder till alkohol och 
droger. Därför kan vårt resultat än dock delvis stödja det resonemang Kerr och Stattin (2000) 
för att beteendekontroll endast är svagt relaterat till att tonåringar avstår från normbrytande 
beteenden. I den här studien visade sig en god föräldra-tonårsrelation samt att tonåringar inte 
upplever psykisk kontroll från sina föräldrar ha de starkaste sambanden med både attityder till 
alkohol och droger samt normbrytande beteende. Värt att notera är att när det gäller 
beteendekontroll och psykisk kontroll så har flera studier visat på att gränsen däremellan är 
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otydlig och svävande (Kakihara & Tilton-Weaver, 2009; Kakihara et.al., 2010) speciellt när 
det gäller höga nivåer av beteendekontroll vilket har visat sig upplevas kränkande av 
tonåringar på liknande sätt som psykisk kontroll kan upplevas. I den här undersökningen 
fanns en positiv korrelation mellan beteendekontroll och psykisk kontroll vilket innebär att 
tonåringar som upplever hög grad av beteendekontroll upplever också hög grad av psykisk 
kontroll.  

Hypotes fyra; att attityder till alkohol och droger samt normbrytande beteende varierar 
med kön och etnisk bakgrund fick inte stöd i undersökningen och därmed förkastas den 
hypotesen. Vad detta beror på kan vara svårt att säga då tidigare studier har visat att det skiljer 
sig åt mellan pojkar och flickor när det gäller normbrytande beteende (Ungdomsstyrelsens 
skrifter, 2010; Kerr & Stattin, 2000; Vieno et. al., 2009) och även etnisk bakgrund 
(Brottsförebyggande rådet, 2006). Flickors (15-24 år) andel av dem som lagförs för brott har 
ökat från 16% år 1995 till 20% år 2008. Flickor (15-24 år) utgjorde 56% av dem som 
lagfördes för snatteri år 2008. Andelen flickor mellan 15-17 år som lagfördes för våldbrott har 
också ökat från 14% 2000 till 18% 2008. Detta indikerar på att normbrytande beteenden blir 
allt vanligare bland tonårsflickor. En fjärdedel av de som lagförs för brott i åldern 15-17 år är 
flickor vilket innebär att det är pojkarna som utgör majoriteten av de som begår brott i tonåren 
(Ungdomsstyrelsens skrifter, 2010). Resultatet i denna studie kan ses som märkligt då 
jämförelsen mellan kön och normbrytande beteende inte får signifikanta resultat. Detta kan 
bero på att vi använt oss av två olika skalor som mäter normbrytande beteende, Stattin och 
Kerr (2000) samt Kerr och Stattin (2000), vilket kan vara en anledning till att resultatet i 
denna undersökning inte blev signifikant. En annan skillnad är att normbrytande beteende inte 
enbart innefattar olagliga beteende utan det innebär även skolk samt överträdelser av normer 
och regler som föräldrarna sätter vilket kan därför vara en möjlig förklaring till det skilda 
resultatet jämfört med vad Ungdomsstyrelsens samt Brottsförebyggande rådets 
undersökningar visar. En annan orsak kan vara de olika åldersgrupperna som undersöks. I den 
här studien undersöks 15-16 -åringar, i Ung idag 2010 undersöks i vissa avseenden 15-17 -
åringar och i andra 15-24 -åringar, i Stattin och Kerr (2000) samt Kerr och Stattin (2000) 
undersöks 14 -åringar och i Vieno et.al. (2009) undersöks 11-15 -åringar, vilket kan påverka 
skillnaderna i resultaten. Stattin och Kerr (2000) fann, likt den här studien, inte heller någon 
signifikant skillnad mellan könen när det gäller normbrytande beteende som ett sammansatt 
index däremot fann de en del skillnader när de analyserade de olika normbrytande beteenden 
var för sig, till exempel rapporterade flickor att de oftare än pojkar tog pengar från sina 
föräldrar och pojkar rapporterade inblandning i skadegörelse och slagsmål oftare än flickor, 
vilket förmodligen står för könslikheten på skalan som helhet. En analys av de olika 
normbrytande beteendena var för sig i den här studien hade säkert också visat på skillnader 
mellan pojkar och flickor. En annan väsentlig skillnad är att resultatet i denna undersökning 
bygger på självrapportering från undersökningsdeltagarna medan Ungdomsstyrelsens och 
Brottsförebyggande rådets siffror är faktiska siffror eftersom de undersöker antalet lagförda 
tonåringar.  

Den årliga undersökningen om skolelevers drogvanor från CAN (2010) visar att det finns 
en liten skillnad mellan pojkar och flickors alkohol och drogkonsumtion i årskurs 9. Det är 
något fler flickor (62 %) än pojkar (57 %) som dricker alkohol däremot har fler pojkar (9 %) 
provat narkotika än flickor (7 %) i samma ålder. Författarna belyser även att antalet 
alkoholkonsumenter i nionde klass har minskat generellt de senaste åren men att antalet som 
provat narkotika har ökat under det senaste året (Hvitfeldt & Gripe, 2010). I den här 
undersökningen är det dock endast 5.6% som har provat droger och av dem är det 2.1% som 
har provat mer regelbundet. I CAN:s skolundersökningar har man mätt alkohol och 
drogkonsumtion och attityder till dessa som enskilda variabler, vilket kan vara en orsak till att 
resultatet skiljer sig från resultatet i denna undersökning där attityder till alkohol och droger 
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har slagits ihop till en variabel. Tidigare studier visar att det finns kulturella skillnader i attityd 
till alkohol och droger (Chartier et.al., 2008; Ungdomsstyrelsens skrifter, 2010). Europeisk-
amerikanska tonåringar har en tidigare alkoholdebut och en högre alkoholkonsumtion än 
tonåringar med afro-amerikansk bakgrund (Chartier et.al., 2008). I Ung idag 2010 uppger 
man att det finns skillnader i attityder till alkohol och droger mellan svenska ungdomar och 
ungdomar med annan etnisk bakgrund. I jämförelser med andra länder i Europa så är det en 
låg andel av 15-åringarna i Sverige som dricker alkohol regelbundet eller som provat cannabis 
(Ungdomsstyrelsens skrifter, 2010). Den kulturella skillnaden kan dels bero på den svenska 
alkohol och narkotikapolitiken men även dels på attityder till alkohol och droger som finns i 
Sverige, men dels även på att det i flera europeiska länder finns en mer liberal syn och 
inställning till alkohol och narkotika användning. En anledning till att den här studien inte 
fick något signifikant resultat när det gäller attityder till alkohol och droger samt etnisk 
bakgrund kan vara de olika kulturella skillnader som finns. I den här undersökningen har vi 
valt att sätta samman de olika etniska grupperna till en grupp, vilket begränsar resultaten i 
studien. Olika kulturer har olika syn på exempelvis alkoholkonsumtion och normbrytande 
beteende och hade vi valt att dela upp de olika etniska grupperna kanske resultatet hade sett 
annorlunda ut. En annan förklaring kan vara att majoriteten (91.6%) av tonåringarna med 
annan etnisk bakgrund är födda i Sverige och växer upp efter svenska levnadsvillkor samt att 
Sverige börjar bli ett allt mer jämlikt samhälle där gränserna mellan könen och olika etniska 
bakgrunder mer och mer suddas ut.      

I studiens femte hypotes antas att föräldra-tonårsrelationen varierar med kön och etnisk 
bakgrund. Det finns dock ingen signifikant skillnad när det gällde föräldra-tonårsrelationen 
vare sig mellan kön eller mellan svensk och annan etnisk bakgrund i denna undersökning. 
Därmed förkastas hypotesen och slutsatsen är att relationen mellan föräldrar och tonåringar 
upplevs på liknande sätt av både flickor och pojkar samt av olika etniska bakgrunder. Tidigare 
studier (Stattin & Kerr, 2000; Kerr & Stattin, 2000; Vieno et.al., 2009) har visat skillnader 
mellan kön när det gäller föräldra-barnrelationen, då pojkar generellt har rapporterat att de har 
en bättre relation till sina föräldrar jämfört flickor. Detta kan bero på att det skiljer sig åt 
mellan pojkar och flickor när det gäller vad de ser som tecken på föräldrars kärlek till dem. 
Att få pengar upplever pojkar som en bekräftelse av föräldrars kärlek medan flickor vill att 
föräldrarna skall ha tid att sitta ner och prata och lyssna på dem samt ge dem fysisk närhet 
(McNeely & Barber, 2010).  

I Sverige strävar vi efter att barnen växer upp med samma förutsättningar och möjligheter 
oavsett kön. Att vi skall behandla alla lika både utifrån ett könsperspektiv men även utifrån ett 
etniskt perspektiv, vilket kan vara en anledning till att vi inte fick någon signifikant skillnad 
när det gäller föräldra-tonårsrelationen. En annan anledning till att resultatet från den här 
studien skiljer sig från de andra (Stattin & Kerr, 2000, Kerr & Stattin, 2000, Vieno et.al., 
2009) kan också bero på ålderskillnaden då deltagarna i den här undersökningen var 15-16 -
åringar medan Vieno et.al. (2009) undersökte 11-15 -åringar, Stattin och Kerr (2000) samt 
Kerr och Stattin (2000) undersökte 14-åringar.  

Den sjätte hypotesen, att beteendekontroll varierar med kön och etnisk bakgrund, fick 
stöd i denna undersökning. Det finns en signifikant skillnad mellan svensk och annan etnisk 
bakgrund, där tonåringar med annan etnisk bakgrund upplever beteendekontroll i högre grad 
än svenska tonåringar. Liknande resultat, att beteende kontroll varierar med etnisk bakgrund, 
får man även i tidigare studier (Chao & Aque, 2009; Mason et.al., 2004; McNeely & Barber, 
2010). I Chao & Aque (2009) undersökning på asiatiska invandrare och europeisk-
amerikanska ungdomar i 15-års ålder fann man resultat som visar att de ungdomarna med 
asiatisk bakgrund upplever högre nivåer av både beteendekontroll och psykisk kontroll 
jämfört med de europeisk-amerikanska. Likaså rapporterar de asiatiska ungdomarna lägre 
nivåer av ilska gentemot föräldrarnas uppfostringsmetod (Chao & Aque, 2009). I jämförelsen 
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mellan pojkar och flickor så finns det en signifikant skillnad mellan könen. Flickor (M=32.63, 
SD= 9.08) får något högre poäng än pojkar (M=29.13, SD=10.68) på beteendekontroll, men 
effektstorleken är liten (d= 0,35), vilket innebär att skillnaden mellan könen bara kan 
förklaras med 3,5 %. Liknande resultat får Keijsers et.al. (2010) i deras undersökning där 
pojkar skattar sig signifikant lägre på beteendekontroll i jämförelse med flickor. Även i Kerr 
och Stattin (2000) finns det könsskillnader när det gäller beteendekontroll, där skattar både 
tonåringarna och föräldrarna högre på beteendekontroll hos flickor i jämförelse med pojkar. 
En anledning till resultatet kan vara att det faktiskt är så att föräldrar har en benägenhet att 
försöka kontrollera sina döttrars beteende i högre grad än sina söners. Att föräldrars oro för att 
flickor skall råka illa ut är större än för pojkar. De skillnader som finns kan även bero på att 
föräldrarna har olika förväntningar, krav och regler för sin son respektive för sin dotter. 

I studiens sjunde hypotes antogs att psykisk kontroll varierar med kön och etnisk 
bakgrund. Det finns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller psykisk 
kontroll. Vilket skiljer sig från några tidigare studier (Kakihara et.al. 2010; Kakihara & 
Tilton-Weaver, 2009) som visar att pojkar upplever psykisk kontroll som mer negativ än 
flickor. 

Det finns dock en signifikant skillnad i upplevelsen av psykisk kontroll mellan svenska 
tonåringar och tonåringar med annan etnisk bakgrund. Tonåringar med annan etnisk bakgrund 
upplever psykisk kontroll i någon högre grad än svenskar, effektstorleken är måttlig (d=.048). 
I linje med tidigare studier (Chao & Aque, 2009; Mason et.al., 2004; McNeely & Barber, 
2010) visar att det finns en kulturell skillnad i föräldrakontroll. Den psykiska kontrollen har 
visat sig ge fler skadliga konsekvenser, såsom droganvändning och externaliserade problem, 
för de europeisk-amerikanska ungdomarna än för de med asiatisk bakgrund (Chao & Aque, 
2010).  

Sammanfattningsvis när det gäller beteendekontroll och psykisk kontroll kan man säga att 
föräldrar kan använda sig av liknande uppfostringsmetod men den upplevs olika beroende på 
vilken etnisk bakgrund man har. Vilket visar att de kulturella normerna och värderingarna 
påverkar våra val och upplevelser. Upplevelsen av föräldrarnas uppfostringsmetod skapar 
olika reaktioner hos tonåringar och en av förklaringarna kan grunda sig i vilka kulturella 
normer och värderingar som man är uppväxt med. I jämförelser mellan olika kulturer så kan 
samma föräldrabeteende väcka ilska bland de europeisk-amerikanska tonåringarna, samtidigt 
som de afroamerikanska tonåringarna känner sig lite kontrollerade men älskade och de 
asiatiska tonåringarna upplever föräldrarna som stränga men känner ingen ilska över det 
(Chao & Aque, 2009; Mason et.al., 2004). Detta visar på att det inte finns en universell 
uppfostringsmetod utan man måste även ta hänsyn till den kulturella aspekten. En anledning 
till resultatet i den här studien när det gäller både beteendekontroll och psykisk kontroll kan 
vara att majoriteten av deltagarna i den här studien med annan etnisk bakgrund är födda i 
Sverige vilket troligtvis har bidragit till att de anammat de svenska normerna och den svenska 
kulturen. Däremot kan det ju vara så att deras föräldrar lever efter de normer de växt upp med 
i sitt hemland vilket kan innebära en kulturkrock när det gäller uppfostringsmetoder och just 
leda till att de ungdomarna upplever mer psykisk kontroll från sina föräldrar i jämförelse med 
de svenska tonåringarna. 

 Studiens begränsningar 
Studien har några begränsningar som behöver nämnas. Regressionsmodellerna i den här 

studien med psykisk kontroll, beteendekontroll och föräldra-tonårsrelation som oberoende 
variabler förklarar endast 13 % av variationen av attityder till alkohol och droger samt 17 % 
av variationen av normbrytande beteende. Viktigt att notera är att 87 % av variationen av 
attityder till alkohol och droger samt 83 % av variationen av normbrytande beteende förklaras 
av annat vilket den här studien inte undersökt vidare. 
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En annan begränsning är att det endast användes rapport från ungdomar och inte från 
deras föräldrar. En rapport från föräldrarna hade troligtvis givit en mer komplett bild. Valet att 
endast undersöka 15-16-åringar kan också ifrågasättas då tonårstiden sträcker sig över en 
längre tidsperiod. Då urvalet är begränsat till endast elever i nionde klass samt att deltagarna 
har gjort självrapporter är frågan om resultatet är representativt för populationen. 

    Studien begränsade sig också genom att den endast genomfördes vid ett tillfälle och 
inte var någon upprepad mätning. Utan longitudinell data kan orsakssamband inte mätas, till 
exempel om psykisk kontroll är orsak till eller följd av normbrytande beteende. 

 

Förslag på framtida forskning 
        I den här studien framgår inte hur de olika variablerna sammanhänger. Är det så att 

en dålig relation leder till psykisk kontroll som i sin tur orsakar normbrytande beteenden och 
attityder till alkohol och droger? Eller är det så att tonåringars normbrytande beteende 
påverkar relationen med föräldrarna negativ och som i sin tur ökar den psykiska kontrollen? 
Detta är några viktiga aspekter att forska vidare på och som kan ha stor betydelse för framtida 
uppfostringsstrategier. 

 

 

  

 

 



 23

 

Referenser  
Barber, B.K., Stolz, H.E., & Olsen, J.A. (2005). Parental support, psychological control,      

and behavioral control: Assessing relevance across time, culture, and method. 
Monographs of the Society for Research in Child Development, 70, 1-137  

Bersamin, M., Paschall, M.J., & Flewelling, R.L. (2005). Ethnic difference in relationship 
between risk factors and adolescent binge drinking: A national study. Prevention 
Science, 6, 127-137.  

Brottsförebyggande rådet. (2006). Ungdomar och brott åren 1995-2005. Stockholm:         
ande rådet, 2006:7 Brottsförebyggryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.   B 

C hao, R.K. (2001). Extending Research on the Consequences of Parenting Style for      
Chinese Americans and European Americans. Child Development, 72, 1832-1843. 

C hao, R.K., Aque, C., (2009). Interpretations of Parental Control by Asian Immigrant and 
European American Youth. Journal of Family Psychology, 23, 342-354. 

C hartier, K.G., Hesselbrock, M.N., & Hesselbrock, V.M. (2008). Ethnicity and adolescent 
pathways to alcohol use. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 70, 337-345. 

H vitfeldt, T., Gripe, I. (2010). Skolelevers drogvanor 2010. Centralförbundet för Alkohol och 
Narkotika (CAN) Rapport, 124. 

Kakihara, F., & Tilton-Weaver,L. (2009). Adolescents´ Interpretations of Parental 
Control: Differentiated by Domain and Types of Control. Child Development, 29, 1722-
1738.      

Kakihara, F., Tilton-Weaver, L., Kerr, M., & Stattin, H. (2010). The Relationship of Parental 
Control to Youth Adjustment: Do Youths’ Feelings About Their Parents Play a Role? 
Journal of Youth Adolescence, 39, 1442–1456.                                 

Keijsers, L., Branje, S.J.T., VanderValk, I.E., & Meeus, W. (2010). Reciprocal Effects 
Between Parental Solicitation, Parental Control, Adolescent Disclosure, and Adolescent 
Delinquency. Journal of Research on Adolescence, 20, 88-113.  

Kerr, M., & Stattin, H. (2000). What parents know, how they know it, and several forms of 
adolescent adjustment: Further support for a reinterpretation of monitoring. 
Developmental Psychology, 36, 366-380.  

Kerr, M., Stattin, H., & Burk, W.J. (2010). A Reinterpretation of Parental Monitoring in     
Longitudinal Perspective.  Journal of Research on Adolescence, 20, 39-64. 

   



 24

 

Masche, J. G. & Barber, B. K. (2001). Connectedness and separation in parent-adolescent 
relationships: Indicators of a successful identity development? Poster paper presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, Minneapolis, MN, USA. Published in Resources in Education, ERIC document number ED 451 962.  

M asche, J. G. (2010). Explanation of normative declines in parents´ knowledge about their 
adolescent children. Journal of Adolescence, 33, 271-284 

Mason, C.A., Walker-Barnes, C.J., Tu, S., Simons, J. & Martinez-Arrue, R. (2004). Ethnic 
Differences in the Affective Meaning of Parental Control Behaviors. The Journal of 
Primary Prevention, 25. 

 
McNeely, C.A., & Barber, B.K. (2010). How Do Parents Make Adolescents Feel Loved?     

Perspectives on Supportive Parenting from Adolescents in 12 Cultures. Journal of 
h, 25, 601-631.  Adolescent Researc ocialstyrelsen (2009). Barn och unga som begår brott. Handbok för socialtjänsten. Västerås: Edita Västra Aros AB. S 

S tattin, H., & Kerr, M. (2000). Parental Monitoring: A reinterpretation. Child Development, 
71, 1072-1085 

Tilton-Weaver, L., Kerr, M., Pakalniskiene, V., Tokic, A., Salihovic, S., & Stattin, H. (2010) 
Open up or close down: How do parental reactions affect youth information 
management? Journal of Adolescence, 33, 333-346.   

Ungdomsstyrelsens skrifter (2010). Ung idag 2010. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2010:9 
 
Vieno, A., Nation, M., Pastore, M., & Santinello, M. (2009). Parenting and antisocial 

behaviour: A model of the relationship between adolescent self-disclosure, parental 
closeness, parental control and adolescent antisocial behaviour. Developmental 
Psychology, 45, 1509-1519.    

    



    Bilaga 1

Enkätundersökning 
Enkäten är anonym och ingen kommer att kunna se vem som svarat vad. 
 
1. Är du en kille eller en tjej? 

 Kille  Tjej   □
□   

2. Var är du född? 
□ Sverige   
□  
□ Europa   alvön  
□

 Balkanh
□

 Mellanöstern    Asien  
□

 merika   
□ h Sydamerika    Nord-A
□

 Central- oc Afrika   Oceanien    Annat. Var?............................ □
□ 
3. Var äMamma  Pappa  r dina föräldrar födda? 

□ □      Sverige   
 

□ □  
□ □     Europa   alvön  
□ □  

    Balkanh
□ □  

    Mellanöstern       
□   □   Asien   erika   
□ □   Sydamerika   Nordam
□ □  

    Central-och
□  

    Afrika       Oceanien      □   Annat. Var?............................. □
□ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    

Följande frågor berör konsumtion av alkohol och droger. 
Kryssa/ringa endast i ett svarsalternativ om inget annat anges. 

 
4. ol de senaste 12 månaderna?  Hur ofta har du druckit alkoh   
□  
□ Jag dricker inte alkoholenstaka gång  
□ n   Har testat någon 
□ 

1-3 gånger i månade
□ 

1 gång i veckan   2-4 gånger i veckan   
□ 5-7 gånger i veckan   
 
5. e senaste 12 månaderna druckit så mycket 
alkohol att du känt dig berusad av alkoholen? 

 Har du någon gång under d

□ Nej, jag dricker inte alkoe senas
□ g  hol   
□ te 12 månaderna        Nej, inte under d     
□ 

 Ja, någon enstaka gån  
□  gång        Ja, flera gånger

      Ja, nästan varje      □ Ja, varje gång   
     

6. Alkohol är en förutsättning för en lyckad fest Stämmer inte alls  1             2             3                4              5       Stämmer helt och hållet 
      

7. Har du någonsin fått följande problem p.g.a. att du druckit alkohol? 
Markera en ruta på varje delfråga    
   

      a) Grälat □  □ □ □ Aldrig          En gång             Två gånger     Tre ggr eller mer    
      b) Råkat i slagsmål   

□ □ □ □ □ □ □ □
      c) Råkat ut för någon slags kadats          olycka eller s   

□ □ □ □        d) Tappat pengar eller andra        
□ □ □ □

     värdesaker  er eller kläder       e) Förstört sak  
□ □ □        f) Problem med förhållandet    r □               till föräldra  

 □ □ □ 
      g) Problem med förhållandet   □           till vänner        

□ □ □ □        
h) Problem med förhållandet                till lärare  

  □ □ □ □ 
     i) Försämrade prestationer i            j) Blivit bestulen eller rånad □ □ □ □     

    skolan eller arbetet  
 
      k) Råkat i bråk med polisen □ □ □ □         

 
 
 



    

8. Har du de senaste 12 månaderna varit i kontakt med någon av följande p.g.a. 
a  tt du druckit alkohol? t änsten (“soc )                □ □

 Ja N j     ea) Social j ”     b) Polis   □  □  
 
9. Hur ofta har du använt droger de senaste 12 månaderna? 
Med droger avses alla substanser som är sinnesförändrande (förutom alkohol och tobak) 
såsom hasch, marijuana, amfetamin, LSD, ectasy, kokain, heroin, GHB, dopingpreparat samt läkemedel 
utan medicinskt syfte. 

□ 
 Jag använder inte droger   enstaka gång  
□ n    
□  Har testat någon
□ 

1-3 gånger i månade
  
1 gång i veckan   2-4 gånger i veckan  
 5-7 gånger i veckan   □

□ 
10. Här kommer en lista med olika droger, markera ett svarsalternativ på varje 
drog. 
      

     /hasch □ □         □
   

□ □         □

              Inte använt      Provat någon gång     Tagit oftare  Marijuana     
□ □         □

GHB   
□ □                              □

Ecstasy    
               Amfetamin □ □         □ LSD   

□  □          □ 
 n 

□  □          □ 
Kokai    

□  □          □
Heroin      

□  □          □  Spice   at karordination) □  □          □
Dopingprepar   Läkemedel (utan lä  Andra droger  □ □         □  
11.  Har du någon gång under de senaste 12 månaderna använt så mycket 
droger att du känt dig påverkad? oger   
□ e 12 månaderna   □ Nej, jag använder inte dre senast
□ g         Nej, inte under d      
□ 

Ja, någon enstaka gån  
□  gång         Ja, flera gånger 

     Ja, nästan varje     □ Ja, varje gång         



    

12. Droger är en förutsättning för en lyckad fest Stämmer inte alls      1              2              3            4            5     Stämmer helt och hållet 
 

13. Har du någonsin fått följande problem p.g.a. att du tagit droger? 
Markera en ruta på varje delfråga    
   

      a) Grälat  
 Aldrig         En gång       Två gånger       3 ggr eller mer         □ □ □ □

□ □ □ □          b) Råkat i slagsmål       

□ □ □ □
      c) Råkat ut för någon slags kadats              olycka eller s         

□ □ □ □
      d) Tappat pengar eller andra              

□ □ □ □  
     värdesaker  er eller kläder       e) Förstört sak       

□ □ □
      f) Problem med förhållandet    r □et            till föräldra        

□ □ □ □         g) Problem med förhålland          til    l vänner      
□ □ □ □   h) Problem i förhållandet  

 
till lärare     

  □ □ □ □
     i) Försämrade prestationer i       

      j) Blivit bestulen eller rånad □ □ □ □       skolan eller arbetet        
      k) Råkat i bråk med polisen □ □ □ □ 
  

14. Har du de senaste 12 månaderna varit i kontakt med någon av följande p g 
  a att du använt droger?  t änsten (“soc □

J   ) Social j ”)               □   ) Polis                     □  □ a Nej ab  
Följande frågor berör saker som vissa ungdomar gör.  

Kryssa/ringa endast i ett svarsalternativ om inget annat anges. 
 

15. Har du snattat? 
      

     
A ldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 

16. Har du stulit saker (tex cykel, tröja, mobil etc) eller pengar från andra 
personer eller affärer? 
 
Aldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 



   
   
    

17. Har du tagit pengar från dina föräldrar? 
 
Aldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 
 
18. Har du förstört andras saker eller allmän egendom (t.ex. busskur, 
gatulampor) med flit. 
 
Aldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 
 
19. Har du gjort inbrott i affärer, bilar, offentliga byggnader eller andra personers 
hus? 
 
Aldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 
 
20. Har du klottrat eller målat graffiti? 
 
A ldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 

21. Har du deltagit i slagsmål? 
 
A ldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 

22. Har du kört bil olagligt? 
 
A ldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 

23. Har du kört motorfordon (tex moped, motorcykel, bil) när du druckit alkohol 
eller tagit droger? 
 
Aldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 
 
24. Har du blivit tagen av polis? 
 
Aldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 
 
25. Har du mobbat eller deltagit i mobbing? 
 
Aldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 
 
26. Har du skolkat? 
 
Aldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 

 
27. Har du köpt eller sålt stulna saker? 
 
Aldrig  Någon enstaka gång  Några gånger  Flera gånger   Mer än 10 gånger 

 
 
 
 
 
 
 



   
   
    

28. Har du de senaste 12 månaderna varit i kontakt med någon av följande p g a 
att du gjort något brottsligt? t änsten (“soc )                □ □
   a) Social j ”   b) Polis   □ □ Ja Nej 

 
 

Följande frågor berör dig och din familj. 
Ringa endast i ett svarsalternativ för din mamma och ett för din pappa. Om du inte 

har kontakt med båda dina föräldrar, så svara angående de vuxna som du mest anser 
vara en  

moders- eller fadersfigur för dig, t.ex. styvförälder, mor- och farföräldrar. 
 

                         Mamma/modersf gur i    Pappa/fadersfigur  Stäm-
mer 
inte 
alls 
  

          1 

Stäm-
mer 
något 
   
   

          2 

Stäm-
mer 
ibland 
 
     

          3 

Stäm-
mer 
ganska 
ofta 
   

            4 

Stäm-
mer helt 
och 
hållet 
   

       5 

 Stäm-
mer 
inte 
alls 
  

           1 

Stäm-
mer 
något 
   
   

           2 

Stäm-
mer 
ibland 
 
   

           3 

Stäm-
mer 
ganska 
ofta 
   

           4 

Stäm-
mer 
helt 
och 
hållet 
           5 

29. Jag brukar  
göra saker (ex. 
äta, träna, se 
film) tillsammans 
med min 
mamma/ pappa.      

 
      1 

 

 
2 

 
3 

 
4

 
5 

 
1

 
2 

 
3 

 
4

 
5

30. Ibland så 
gillar jag att göra 
mamma/pappa 
glad.           

1 
 

2 
 

3 
 

4
 

5 
 

1
 

2 
 

3 
 

4
 

5

31. Jag önskar att 
min mamma/ 
pappa var 
annorlunda. 1  2  3  4 5  1 2  3  4 5 
32. Jag känner 
mig ofta arg och 
irriterad på min 
mamma/pappa.  1  2  3  4 5  1 2  3  4 5 
33. Jag brukar 
gräla/bråka med 
min mamma/ 
pappa.       1  2  3  4 5  1 2  3  4 5 
34. Min mamma/ 
pappa avbryter  
mig när jag 
pratar.  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

35. Jag är 
tacksam för vad 
min mamma/ 
pappa gör för 
mig.     

      1 2 3       4       5 1 2 3 4 5

 
 



 

 

                        Mamma/modersfigur     Pappa/fadersfigur 

 Stäm-
mer 
inte 
alls 
      1 

Stäm-
mer 
något 
  

          2 

Stäm-
mer 
ibland 
 

          3 

Stäm-
mer 
ganska 
ofta 

4

Stäm-
mer helt 
och 
hållet 

5 

Stäm-mer 
inte alls 
          
           1

Stäm-
mer 
något 

   

2   

Stäm- 
mer 
ibland 
 

         3 

Stäm-
mer 
ganska 
ofta 

            4

Stäm-mer 
helt och 
hållet 

 
     5

36. Om jag har 
gjort mamma/ 
pappa besviken 
slutar hon/han 
prata med mig 
tills jag gjort 
henne/ honom 
nöjd igen.  

 

1 
   

2 
 

3   

     

4
 

5 
 

 1 
     

2 
     

 3 
   

  4
   

5 

37. Jag kommer 
bra överrens med 
min mamma/ 
pappa.    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
38. Min mamma/ 
pappa försöker 
ändra hur jag 
känner och 
tycker om olika 
saker.  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
39. Min mamma/ 
pappa är mindre 
vänlig mot mig 
om jag har en 
annan åsikt än  
henne/honom. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
40. Jag och 
mamma/ pappa 
håller alltid ihop.  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
41. Min 
mammas/ 
pappas önskemål 
är viktiga för mig.  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
42. Min mamma/ 
pappa tar upp 
gamla misstag 
när han/hon 
kritiserar mig.    

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
43. Min mamma/ 
pappa ger mig 
skulden för andra 
familjemedlem- 
mars problem.  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

44. Jag försöker 
vara till hjälp för 
mamma/pappa 
när det behövs.   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

45. Min 
mammas/ 
pappas behov 
bryr jag mig inte 
om. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

46. Jag vill att min 
mamma/pappa 
ska vara stolt 
över mig  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 



 

 

    Mamma/modersfigur  Pappa/fadersfigur    Stäm-
mer 
inte 
alls 
  

1

Stäm-
mer 
något 
   
   

  2 

Stäm-
mer 
ibland 
 
      

   3

Stäm-
mer 
ganska 
ofta 
   

   4

Stäm-
mer 
helt 
och 
hållet 

  5

Stäm-
mer 
inte alls
  
  

1

Stäm-
mer 
något 
   
   

  2

Stäm-
mer 
ibland 
 
      

   3 

Stäm-
mer 
ganska 
ofta 
   

   4

Stäm-mer 
helt och 
hållet 
  

  

5

47. Min mamma/ 
pappa undviker 
att titta på mig 
när jag gjort 
henne/honom 
besviken.   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

48. Min mamma/ 
pappa brukar 
ändra samtals- 
ämne när jag har 
något att säga.  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

       Mamma/modersfigur    Pappa/fadersfigur  Nej, 
aldrig 
 
  

1 

 Nej, 
sällan 
 
 

 2 

 Ja, 
ibland
 
  

3

Ja, för 
et 
esta d

m 
4  

Ja, 
alltid 
 
        

5

Nej, 
aldrig
 
 

1

Nej, 
sällan 
 
 

2

 Ja, 
ibland 
 
   

3 

Ja, för 
det 
mesta 
 

4

Ja, alltid 
 
 
 

5

49. Om du har varit 
ute mycket sent en 
kväll, kräver dina 
föräldrar då att du 
noggrant redogör för 
vad du gjort och vilka 
du träffat?   

 
1 

 
 
  

   
 2 

  

 

3  

 
4

 

 

5

 

1 2
 

  3 
  
 

4 5

50. Måste du ha dina 
föräldrars tillstånd 
för att vara ute sent 
på vardagkvällar?     

 1 
 

 
  2 3  4 5  1 2

  
  3 

  
4 5

51. Måste du först 
fråga dina föräldrar 
innan du kan 
bestämma vad du ska 
göra en lördagkväll?  

 
1 

 

 
  2 3  4 5  1 2

 
  3 

  
4 5

52. Fordrar dina 
föräldrar ständigt att 
få veta var du är på 
kvällarna, vem du 
träffar och vad ni gör 
tillsammans?   

 
1 

 

 
 2 3 4 5  1 2

 
  3 

  
4 5

53. Om du går ut en 
lördagkväll, måste du 
då informera dina 
föräldrar i förväg vart 
du ska gå och vem du 
ska träffa? 

 
1 

 

 
2 3 4 5 1 2

 
  3 

 
4 5

Tack för din medverkan! 
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