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Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband 
mellan opredicerbara föräldrar och förekomsten av både interna och 
externa beteendeproblem hos ungdomar. I studien undersöks interna 
beteendeproblem såsom låg självkänsla och depression samt de 
externa beteendeproblemen brottslighet och aggression. Studien 
baseras på 1018 ungdomar i åldrarna 13- 15 år. Studien utgår från en 
enkätundersökning där fem olika skalor används för att mäta 
ungdomarnas självkänsla, depression, brottslighet och aggression samt 
hur konsekventa deras föräldrar är. Resultaten visar i allt väsentligt att 
de ungdomar som har både interna och externa beteendeproblem är de 
som rapporterar högst i opredicerbarhet hos sina föräldrar. 
 
Nyckelord: inkonsekvent föräldrastil, opredicerbara föräldrar, externa 
beteendeproblem, interna beteendeproblem, opredicerbarhet 
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Introduktion 
 

Föräldrars sätt att uppfostra barn och ungdomar kan påverka dem både positivt och negativt. 
Familjen och framför allt föräldrarna utgör den viktigaste basen för trygghet hos barn och 
ungdomar. Vad är det som gör att en del ungdomar klarar sig bra medan andra får problem 
under ungdomsåren? Kan en huvudförklaring vara att föräldrarnas budskap är otydliga?  
 Tidigare forskning har visat att när reglerna i hemmet för vad som är acceptabelt och 
inte acceptabelt ständigt ändras, kan det få negativa konsekvenser för barn och ungdomar (Ge, 
Best, Conger & Simons, 1996; Glueck & Glueck, 1968; Kim et al., 2003; Lee, Beauregard & 
Bax, 2005). Oförmågan att kunna predicera andras beteenden i sin omgivning kan kallas för 
att omgivningen är oförutsägbar eller okontrollerbar (Seligman, 1976). Familjer där 
föräldrarna var inkonsekventa, eller oförutsägbara, visade sig ha färre familjerutiner, mindre 
känslosamma relationer mellan föräldrar och barn, få tydliga regler samt dålig problemlösning 
och kommunikation (Ross & Hill, 2000). Inkonsekvent föräldrastil har samband med 
utvecklingen av interna beteendeproblem såsom depression och låg självkänsla (Ge et al., 
1996; Kim et al., 2003; Lee et al. 2005), och med externa beteendeproblem såsom aggression 
(Ge et al.,1996; Kim et al., 2003; Lee et al., 2005) och brottslighet (Glueck & Glueck, 1968). 
Om föräldrars beteende kan uppfattas som predicerbart eller inte av deras barn kan således ha 
en viktig roll för att barn och ungdomar ska komma på rätt spår under uppväxten.  
 Att inte kunna predicera det som sker i sin omgivning kan leda till det psykologiska 
tillståndet inlärd hjälplöshet (Seligman, 1976). Enligt Seligmans teori om inlärd hjälplöshet är 
opredicerbarhet en starkt bidragande faktor för utvecklingen av depression. En deprimerad 
person utgår ifrån att han eller hon inte kan påverka det som händer i sin omgivning oavsett 
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vad personen gör (Seligman, 1976), och de blir passiva för att de tror att deras handlingar inte 
ger någon effekt. Enligt Seligman utgör hjälplöshet en grundorsak till depression. Teorin om 
inlärd hjälplöshet menar att de viktigaste symptomen vid inlärd hjälplöshet har många likheter 
med symptomen vid depression. Några exempel är bland annat passivitet, svårighet att inse att 
en viss handling leder till en förväntad konsekvens, viktminskning samt förlust av social och 
sexuell motivation. Denna likhet vad gäller symptom tyder på att depression och inlärd 
hjälplöshet grundar sig på en snarlik orsaksbas: händelser som är väsentliga för en själv är 
okontrollerbara (Seligman, 1976). Baserat på Seligmans teori kan man dra slutsatsen att 
ungdomar som inte kan predicera sina föräldrars reaktioner kan hamna i depression. Inlärd 
hjälplöshet kan jämföras med idén om ”external locus of control”  (Ross & Hill, 2002) som 
innebär att man tror att man inte kan påverka det som sker – kontrollen ligger utanför en själv 
(Myers, 2005). Inlärd hjälplöshet är ett kroniskt tillstånd av ”external locus of control”  (Ross 
& Hill, 2002). Enligt tidigare studier finns det en koppling mellan låg självkänsla och 
depression. Man menar att människor med låg självkänsla löper en större risk att utveckla 
depression (Myers, 2005). Sambandet mellan depression och inkonsekvent föräldrastil har 
bekräftats i flera empiriska studier. En studie visade att föräldrar till barn med depressiva 
symtom var mer inkonsekventa än föräldrar till barn utan depressiva symtom (Ge et al., 
1996). En annan studie rapporterade att barn som hade depressiva symptom uppgav en högre 
grad av opredicerbarhet hos sina föräldrar jämfört med barn som inte hade depressiva 
symptom (Kim et al. 2003). Kim et al. (2003) visade även att föräldrar till barn som inte hade 
några beteendeproblem hade ett mer konsekvent sätt att uppfostra sina barn jämfört med 
föräldrar till barn med depressiva symptom. Inkonsekvent föräldrastil har i flera studier visat 
sig kraftigt relaterat till depressiva symptom samt låg självkänsla hos ungdomar, det vill säga 
att barnen värderar både sig själva och framtiden som negativ. Dessa känslor av värdelöshet 
och hopplöshet, samt låg självkänsla, är välkända symptom av depression (Ge, Conger, 
Lorenz & Simons 1994). Utifrån tidigare forskning finns det således ett samband mellan 
föräldrars opredicerbarhet och förekomsten av interna beteendeproblem såsom depression 
och/eller låg självkänsla hos deras barn (Figur 1). 
 
 
 
 
Figur 1. Samband mellan opredicerbara föräldrar och förekomsten av interna beteendeproblem. 
  
 Opredicerbarhet hos föräldrar hänger inte endast samman med interna beteendeproblem 
hos ungdomar utan även med externa, såsom aggression (Ge et al.,1996; Kim et al., 2003; 
Pettit, 2004) och brottslighet (Glueck & Glueck, 1968). Resultatet från en studie (Gardner, 
1989) visade att mammor till barn med aggressiva problem hanterade konflikter med sina 
barn på ett inkonsekvent sätt och hamnade i fler konflikter med barnen jämfört med mammor 
till barn utan aggressiva problem. Studier som gjorts på ungdomsbrottslingar visade att 
föräldrarna till kriminella ungdomar var mer inkonsekventa än föräldrar till icke kriminella 
ungdomar (Glueck & Glueck, 1968). I en studie utvecklade Ross och Hill (2002) en modell 
som bygger på att opredicerbarhet i barndomen leder till utveckling av mentala scheman som 
bygger på att omgivningen är opredicerbar. Dessa schemata är mentala föreställningar om vår 
omgivning som byggs upp utifrån egna erfarenheter. De vägleder oss i hur man ska bete sig, 
det vill säga hur vi ska interagera med omgivningen (Myers, 2005; Passer & Smith, 2003). 
Opredicerbara scheman som utvecklas i barndomen ökar sannolikheten för att individen 
utsätter sig för mer risker (Ross & Hill, 2002). Att utsätta sig för mer risker kan innebära att 
man börjar snatta, ljuga, ta pengar ifrån föräldrarna och andra omoraliska och illegala 
handlingar (Larsen & Buss, 2005). Modellen i studien visade att ”här och nu”  hade mer 
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betydelse för personer med opredicerbara scheman, vilket innebar att de fokuserade på 
nuvarande vinster samt förluster. Framtiden var mindre viktig eftersom den var 
okontrollerbar. Detta innebar att personer med opredicerbara scheman kunde vara mer 
benägna att engagera sig i mer risktagande beteenden än personer som hade predicerbara 
scheman. Tidigare forskning menar således att det finns ett samband mellan opredicerbara 
föräldrar och risktagande beteenden såsom aggressivitet och brottslighet hos barn och 
ungdomar (Figur 2) (Ge et al., 1996; Glueck & Glueck, 1968; Kim et al., 2003; Lee et al., 
2005). 
 
 
 
 
Figur 2. Samband mellan opredicerbara föräldrar och förekomsten av externa beteendeproblem. 
  
 Vi har här visat att det finns empiriskt stöd för samband mellan å ena sidan interna 
beteendeproblem och inkonsekvent föräldrastil och å andra sidan mellan externa 
beteendeproblem och inkonsekvent föräldrastil. Oss veterligen har endast två studier 
undersökt om både interna och externa beteendeproblem hos ungdomar kan förekomma 
samtidigt hos en och samma individ i samband med inkonsekvent föräldrastil. Resultatet av 
den ena studien (Ge et al.,1996) visade att föräldrar till barn med både depressiva symptom 
och aggression var mer inkonsekventa jämfört med föräldrar till barn som endast hade ett av 
dessa beteendeproblem eller inget beteendeproblem alls. I den andra studien (Kim et al., 
2003) gjordes två mätningar för att bland annat undersöka om förändringar i opredicerbarhet 
hos föräldrarna hade samband med ökning eller minskning i beteendeproblemen hos barnen. 
Resultaten visade att symtomen ökade bland barnen som var aggressiva, hade depressiva 
symptom eller hade båda beteendeproblemen samtidigt i takt med att föräldrarna blev mer 
inkonsekventa. Slutsatser som kan dras utifrån tidigare forskning är således att opredicerbara 
föräldrar har ett samband med barn och ungdomars interna och externa beteendeproblem samt 
förekomsten av båda samtidigt.  
 De studier som gjorts inom området har dock en del brister och begränsningar. En 
begränsning är att forskning kring relationen mellan inkonsekvent föräldraskap samt 
utvecklingen av både interna och externa beteendeproblem hos ungdomar är liten. Det krävs 
betydligt mer omfattande forskning för att få en tydligare uppfattning om fenomenet (Ge et 
al.,1996). Föreliggande studie är ett viktigt komplement till tidigare forskning eftersom endast 
två tidigare studier har undersökt förekomsten av båda beteendeproblemen samtidigt. En brist 
i de två studier som redovisats i litteraturen är att de endast baserats på korrelationer, vilket 
innebär att man endast erhållit ett generellt populationsmått på samband mellan variabler. Den 
aktuella studien kommer att gå ett steg längre och studera fenomenet på individnivå med hjälp 
av en klusteranalys. En annan brist är att en del tidigare forskning baserats enbart på 
föräldrarnas rapporter, och det medför en risk att föräldrarna framställer sig själva och sitt sätt 
att uppfostra som mer positivt och homogent än vad det egentligen är (Larsen & Buss, 2005). 
Man får föräldrarnas perspektiv på hur de upplever att barnet mår och inte hur barnet själv 
upplever sina problem. Denna brist kommer att tas hänsyn till i föreliggande studie då vi 
utgått från hur ungdomarna upplever sina föräldrar. Slutligen, inkonsekvent föräldrastil i 
relation till utvecklingen av interna och externa beteendeproblem har i de flesta studier 
undersökts i kombination med andra typer av uppfostran såsom sträng och fientlig uppfostran. 
Detta kan ses som en svaghet eftersom fokus inte ligger på en specifik föräldrastil utan på 
flera samtidigt. I denna studie kommer fokus att ligga endast på inkonsekvent föräldrastil för 
att kunna få mer kunskap och förståelse om just denna typ av uppfostran. En annan svaghet 
med tidigare forskning är att skillnader mellan könen i förekomsten av interna och externa 
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beteendeproblem inte tagits hänsyn till. Den aktuella studien kommer att ta hänsyn till 
eventuella könsskillnader.  
 Huvudfrågan i denna studie är om det är så att de ungdomar som har både interna och 
externa beteendeproblem är de som i första hand har opredicerbara föräldrar. Könsskillnader i 
samtliga resultat i studien kommer också att tas hänsyn till.  
 De interna beteendeproblemen som här studeras är depression och låg självkänsla och 
de externa är aggression och brottslighet. 
 

Metod 
Deltagare  

Studien baserades på 1018 ungdomar i årskurserna 7 till och med 9 som var bosatta i en 
medelstor kommun i mellersta delen av Sverige 2003. De deltagande ungdomarna ingick i en 
longitudinell studie. Den aktuella studien utgick ifrån det tredje mätningstillfället, 2003. Av 
deltagarna var antalet flickor 470 och pojkar 548. Eftersom alla deltagare var under 18 år 
skickades en förfrågan ut till föräldrarna där de ombads godkänna om deras barn fick delta i 
undersökningen eller inte. Två procent av föräldrarna godkände inte att deras barn skulle få 
delta i undersökningen. Ingen belöning betalades ut till deltagarna. 

 
Material 
 Studien baserades på en enkätundersökning där frågeformulären hade genomgått en 
etisk prövning av en etisk kommitté. De frågeformulär i enkätundersökningen som har 
använts för föreliggande studie behandlade opredicerbarhet hos föräldrar, självkänsla, 
depression, brottslighet samt aggression.   
 Opredicerbarhet hos föräldrar. Skalan för opredicerbarhet hos föräldrar innehöll sju 
frågor och ingick i skalan ”Unpredicted parenting”  (Stattin, 2004). Frågorna som deltagarna 
fick svara på var om hur väl dessa påståenden stämmer in på hur deras föräldrar vanligen är 
mot dem. Påståendena var: ”Hotar med bestraffning för något du gjort, men genomför det inte 
alltid” , ”Du vet aldrig hur han/hon kommer att reagera när du gjort något som han/hon inte 
gillar” , ”Det är omöjligt att veta hur han/hon kommer att reagera: ena dagen är han/hon på ett 
sätt, andra dagen på ett annat” , ”Hur han/hon är mot dig beror helt på vilket humör han/hon är 
på” , ” Ibland är han/hon mycket bestämd, ibland får du bestämma samma sak helt själv” , 
”Håller inte sina löften till dig; säger exempelvis att ni ska göra roliga saker, men sen blir det 
inte av” , ”Ändrar reglerna hela tiden” . Ungdomarna fick svara på hur bra påståendena stämde 
in på deras mamma respektive pappa. Det fanns tre olika svarsalternativ: (1) ”Stämmer inte 
alls” , (2) ”Stämmer ganska bra” , (3) ”Stämmer mycket bra” . Alfa-reliabiliteten för skalan var 
,78 för mammor och ,76 för pappor. Måtten på opredicerbarhet hos mammor och pappor 
korrelerade högt med varandra, r = ,76 och slogs därför ihop till ett mått. Alfa-reliabiliteten 
för skalan var ,86.  
 Självkänsla. Elva frågor användes för att mäta självkänslan hos ungdomar. Dessa frågor 
ingick i Rosenbergs ”Self-Esteem Scale”  (Rosenberg, 1979). Det fanns fyra olika 
svarsalternativ: (1) ”Stämmer inte alls” , (2) ”Stämmer inte så bra” , (3) ”Stämmer ganska bra” , 
(4) ”Stämmer mycket bra” . Frågorna som ungdomarna fick svara på var hur bra följande 
påståenden stämde in på dem: ”På det hela taget är du nöjd med dig själv” , ” Ibland tycker du 
att du inte är till någon nytta” , ”Du tycker att du har många goda egenskaper” , ”Du klarar av 
att göra saker lika bra som de flesta andra” , ”Du tycker att du inte har så mycket att vara stolt 
över” , ”Du känner dig verkligen oduglig emellanåt” , ”Du tycker att du är värd en hel del, 
åtminstone lika mycket som andra” , ”Du önskar att du kunde ha högre tankar om dig själv” , 
”På det hela taget har du lätt för att känna dig misslyckad” , ”På det hela taget uppfattar du dig 
som positiv” . Alfa-reliabiliteten för skalan var ,88. 
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Depression. För att mäta huruvida ungdomarna hade depressiva symptom eller inte har 
de svarat på tjugo frågor som ingick i skalan ”The Self-Rating Scale Center for Epidemiology 
Studies – Depression Child”  (Olsson & Knorring, 1977). Ungdomarna svarade på frågorna 
utifrån hur de hade känt sig den senaste veckan. Svarsalternativen var: (1) ” inte alls” , 
(2)”enstaka gånger” , (3) ”då och då” , (4) ”ofta” . Påståendena de fick svara på var: ”Oroat mig 
för sådant som jag inte brukar oroa mig för” , ” Inte haft någon matlust, helt enkelt inte varit 
hungrig” , ” Inte kunnat känna mig glad även om min familj eller mina vänner försökt pigga 
upp mig” , ”Tyckt att jag är lika bra som alla andra” , ” Inte kunnat koncentrera mig på det jag 
håller på med”, ”Känt mig ”nere”  och olycklig” , ”Känt mig för trött för att orka göra något” , 
”Känt det som att det kommer att bli bra för mig” , ”Tyckt att sådant jag i vanliga fall klart, 
inte har gått bra för mig” , ”Känt mig rädd” , ” Inte sovit så bra som jag brukar” , ”Känt mig 
olycklig” , ”Varit mer tyst och tillbakadragen än vanlig” , ”Känt mig ensam och utan vänner” , 
”Känt det som om kompisar inte gillar mig och inte vill vara med mig” , ”Haft det bra” , ”Känt 
det som att jag vill gråta” , ”Känt mig ledsen”, ”Trott att andra inte tycker om mig” , ”Haft 
svårt att komma igång med det jag ska göra” . Alfa-reliabiliteten för skalan var ,92. 

Brottslighet. För att se om ungdomarna ägnade sig åt brottsliga handlingar fick de svara 
på tjugotre påståenden ur en skala för självrapporterad kriminalitet (Stattin & Kerr, 2000), 
utifrån vad de hade gjort under det senaste året. Svarsalternativen var: (1) ”Nej, det har inte 
hänt” , (2) ”1 gång”, (3) ”2-3 gånger” , (4) ”4-10 gånger” , (5) ”mer än 10 gånger” . Påståendena 
de fick svara på var: ”Har du tagit varor i varuhus, kiosk eller butik utan att betala?” , ”Har du 
åkt fast för polisen för något du gjort” , ”Har du med avsikt förstört eller varit med om att 
förstöra saker som t.ex. fönsterrutor, gatlampor, telefonkiosker, bänkar, trädgårdar osv.?” , 
”Har du tagit pengar hemma som inte varit dina?” , ”Har du varit med om att utan tillstånd 
klottra, graffitimåla, eller skriva något med tusch eller sprayfärg på t.ex. betongväg?”, ”Har 
du varit med om att bryta dig in i en bostad, affär, kiosk, förråd eller annan byggnad med 
avsikt att ta saker?” , ”Har du stulit något ur någons ficka eller väska?”, ”Har du köpt eller sålt 
något som du vetat eller trott att det var stulet?” , ”Har du utan lov tagit en cykel?” , ”Har du 
hotat eller tvingat någon att ge dig pengar, cigaretter eller något annat?” , ”Har du deltagit i 
slagsmål ute på stan?” , ”Har du burit vapen (t.ex. knogjärn, slagträ, kniv, stilett eller något 
annat liknande) i skolan eller på stan?” , ”Har du varit med om att ta en bil utan lov?” , ”Har du 
utan lov tagit en moped, motorcykel eller vespa?” , ”Har du varit med om att slå någon så att 
du tror eller vet att han/hon behövde sjukvård?” , ”Har du med flit gjort illa någon med kniv, 
stilett, knogjärn eller något liknande?”, ”Har du varit med om att hota eller tvinga någon til l 
att göra något som han/hon inte ville?” , ”Har du smitit från betalning (t.ex. på bio, kafé, tåg, 
buss eller annat)?” , ”Har du varit med om att stjäla något ur en bil?” , ”Har du druckit så 
mycket öl, sprit eller vin att du blivit berusad?”, ”Har du rökt hasch (marijuana, cannabis)?” , 
”Har du använt annat knark än hasch (marijuana, cannabis)?” , ”Har du skolkat från skolan 
den här eller förra terminen? (varit borta från skolan en hel dag)” . Alfa-reliabiliteten för 
brottslighetsskalan var ,93. 

Aggression. Frågorna som användes i studien för att mäta aggression hos ungdomar 
ingick i skalan ” Interpersonal Aggression Scale”  (Andershed, 2004). Skalan bestod av tjugoen 
påståenden. Svarsalternativen var: (1) ”Stämmer inte alls” , (2) ”Stämmer inte särskilt bra” , (3) 
”Stämmer ganska bra”  (4) ”Stämmer precis” . Påståendena var följande: (1) ”Om jag är riktigt 
arg på någon, skriker jag åt honom/henne”, (2) ”Jag brukar inte skvallra, eller säga saker om 
andra bakom deras rygg” , (3) ”Jag muckar gräl med personer jag inte gillar, fast de inte gjort 
mig något” , (4) ”Jag är sällan osams med någon”, (5) ”Om jag inte tycker om någon, försöker 
jag få andra att också tycka illa om honom/henne” , (6) ”Om jag är arg på någon, ignorerar jag 
honom/henne och pratar jag inte med honom/henne”, (7) ”Om jag blir arg på någon, drar jag 
mig inte för att slå till honom/henne”, (8) ”Om jag blir riktigt arg, brukar jag kasta, slå eller 
sparka på saker, dörrar, fönster, väggar” , (9) ”Jag drar mig inte för att förolämpa eller säga 
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fula saker till någon jag är arg på” , (10) ”När någon retar mig blir jag arg och retas tillbaka” , 
(11) ”När jag blir arg tvekar jag inte att ge mig på den jag blir arg på, fast han/hon inte slagit 
mig först” , (12) ”Om jag är arg på någon kan jag säga fula och elaka saker till honom/henne, 
även fast han/hon inte sagt något dumt till mig” , (13) ”Även om jag blir arg använder jag inte 
fula ord” , (14) ”När jag blir arg säger jag ibland elaka saker” , (15) ”Jag gillar att retas och 
säga fula saker till andra, även fast de inte sagt eller gjort något mot mig” , (16) ” Ibland för jag 
vidare skvaller om folk jag inte tycker om”, (17) ”Jag känner mig ofta arg, utan någon 
särskild anledning” , (18) ”Jag tål inte att blir provocerad – då smäller det” , (19) ”Om jag inte 
tycker om någon, visar jag det genom att reta eller håna honom/henne”, (20) ”Om någon 
stressar mig blir jag ofta väldigt arg” , (21) ”När någon ger sig på mig, ger jag tillbaka” . En 
faktoranalys (Principal axis factoring med oblimin rotering) gjordes för att isolera de frågor 
som berörde direkt aggressivitet (Tabell 1). Resultatet från faktoranalysen visade att följande 
åtta frågor bildade en separat faktor (frågorna 3, 5, 12, 15, 16, 17, 18 och 19) som handlade 
om aggressivitet direkt riktat mot andra. Ungdomarnas svar på resterande frågor, som 
behandlade indirekt aggressivitet, verbal aggressivitet, förtal, etc., utnyttjades inte. Alfa-
reliabiliteten för de åtta utnyttjade frågorna var ,83.  
 
Tabell 1 Resultat från faktoranalys (Pattern Matrixa) utav frågorna i aggressionsskalan. 
 

Faktor Frågor i aggressionsskalan  
1 2 3 

Fråga 19       ,744 - ,090 - ,008 
Fråga 15       ,709 - ,065   ,105 
Fråga 5       ,690    ,036    ,090 
Fråga 16      ,562    ,099    ,047 
Fråga 3      ,521 - ,170 - ,134 
Fråga 17      ,487    ,119 - ,110 
Fråga 18      ,434 - ,092 - ,395 
Fråga 12      ,417 - ,032 - ,336 
Fråga 20    ,315    ,204 - ,203 
Fråga 2 - ,060    ,543 - ,049 
Fråga 6    ,129    ,411 - ,159 
Fråga 4 - ,092    ,385    ,208 
Fråga 21    ,037 - ,012 - ,671 
Fråga 14    ,062   ,208 - ,531 
Fråga 10    ,133   ,113 - ,497 
Fråga 8    ,172   ,026 - ,482 
Fråga 1    ,030   ,268 - ,444 
Fråga 13    ,101   ,129    ,426 
Fråga 11    ,378 - ,127 - ,399 
Fråga 9    ,119    ,237 - ,361 
Fråga 7    ,107    ,240 -,248 
Not. Gränsen för ”hög faktorladdning”  drogs vid  ,4 för faktor 1. Faktorerna 2 och 3 används inte i studien.  
 
Procedur  
Förfrågan skickades ut per post till ungdomarnas föräldrar för att få deras godkännande om 
deras barn fick delta i undersökningen. Föräldrarna informerades om att undersökningen inte 
var anonym på grund av att det var en longitudinell studie, då man ville följa upp och se 
utvecklingen hos samma individer. Föräldrarna ombads returnera ett svar i ett medföljande 
frankerat kuvert om de inte ville att deras barn skulle ingå i studien. Endast cirka två procent 
av föräldrarna ville inte att deras barn skulle delta i studien. Sammanlagt var det 91% av de 
tillfrågade ungdomarna som slutligen ingick i studien. Försöksledarna delade ut 
frågeformulären till ungdomarna under skoltid. De informerades om att undersökningen 
handlade om att ta reda på vad de gör på sin fritid samt vilka relationer de har till sina 
föräldrar och kompisar. Deltagarna fick sitta i klassrummen och svara på frågorna under två 
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timmar. Frågeformulären delades ut till alla närvarande elever i årskurs 7-9. Försöksledarna 
besökte skolan även en andra gång för att dela ut frågeformulär till eleverna som var 
frånvarande vid första besöket. För att undvika att någon skulle känna sig utanför fick även de 
ungdomar vars föräldrar inte godkände deras deltagande svara på frågorna. Dessa svar 
plockades sedan bort.  
 

Resultat 
 

För att besvara vår frågeställning valde vi att först undersöka om det fanns samband 
mellan å ena sidan inkonsekvent föräldrastil och interna beteendeproblem och å andra sidan 
om det fanns samband mellan inkonsekvent föräldrastil och externa beteendeproblem. 
Pearsons produkt-moment korrelationskoefficient användes för att beräkna sambanden mellan 
inkonsekvent föräldrastil och interna respektive externa beteendeproblem. Tre 
korrelationsanalyser gjordes: en korrelation där alla deltagare var medräknade (Tabell 2), 
samt en för flickor och pojkar separat (Tabell 3). De framräknade korrelationerna för pojkar 
jämfördes med desamma korrelationer för flickor. För att undersöka om skillnaderna mellan 
könen var signifikanta omvandlades korrelationskoefficienterna till Fisher z-värden (r1) och 
en könsjämförelse skedde därefter.  

Analyserna visade att det fanns ett signifikant samband mellan opredicerbara föräldrar 
och de interna beteendeproblemen låg självkänsla och depression hos ungdomar (Tabell 2). 
Mellan variablerna opredicerbara föräldrar och låg självkänsla fanns det ett positivt samband. 
Detta innebär att opredicerbarhet hos föräldrar var relaterat till låg självkänsla hos ungdomar. 
Resultatet visade även att det fanns ett positivt samband mellan opredicerbara föräldrar och 
depression, det vill säga att opredicerbarhet hos föräldrar hade ett samband med depression 
hos ungdomar. Korrelationsanalysen visade även att det fanns ett signifikant samband mellan 
de externa beteendeproblemen brottslighet och aggression i relation till inkonsekvent 
föräldrastil (Tabell 2). Vidare visade korrelationsanalysen en signifikant relation mellan 
inkonsekvent föräldrastil och brottslighet respektive inkonsekvent föräldrastil och aggression. 
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att inkonsekvent föräldrastil kan relateras till både 
interna och externa beteendeproblem. 

 
Tabell 2. Pearson korrelationer mellan opredicerbarhet hos föräldrar å ena sidan och låg självkänsla, 
depression, brottlighet respektive aggression å andra sidan. 
  

Låg självkänsla 
 

 
Depression 

 
Brottslighet 

 
Aggression 

Opredicerbarhet 
hos föräldrar  

,30***  
(902) 

 

,38***  
(923) 

,22***  
(925) 

,31***  
(917) 

Not. Värden inom parentesen representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation.  
* **  p < ,001   

 
När det gäller könsskillnader visade resultaten från Fisher z analyser att det inte fanns 

signifikanta skillnader mellan de korrelationer som handlade om dålig självkänsla, depression, 
brottslighet eller aggression (Tabell 3). Slutsatsen är att de samband som existerade mellan 
opredicerbarhet hos föräldrar och externa och interna beteendeproblem gäller både för pojkar 
och flickor.  
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Tabell 3. Jämförelse av korrelationer mellan opredicerbarhet hos föräldrar å ena sidan och låg självkänsla, 
depression, brottlighet respektive aggression hos pojkar och flickor å andra sidan (pojkar och flickor redovisas 
separat). 
  

Opredicerbarhet hos föräldrar 
 

  
Fisher z 

 
Sign. 

 Pojkar Flickor 
 

  

Låg självkänsla  
 

 ,27***  
(461) 

 ,38***  
(441) 

 

1,95 n.s. 

Depression  
 

,38***  
(476) 

,47***  
(447) 

 

1,95  n.s. 

Brottslighet 
 

,22***  
(477) 

,20***  
(448) 

 

0,35  n.s. 

Aggression ,29***  
(472) 

,33***  
(445) 

 

0,73  n.s. 

Not. Värden inom parentesen representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation, Fisher z anger om 
skillnaden mellan pojkar och flickor är signifikant, Fisher z-värden som är över 1,96 är signifikanta; n.s. innebär 
icke signifikanta skillnader. 
***  p < ,001 

 
Korrelationsanalyser visade att det fanns ett signifikant samband mellan interna 

beteendeproblem (låg självkänsla och depression) och opredicerbara föräldrar samt mellan 
externa beteendeproblem (brottslighet och aggression) och opredicerbara föräldrar (Tabell 2). 
Dessa resultat konfirmerade tidigare analyser i litteraturen (Ge et al., 1996; Ge et al., 1994; 
Glueck & Glueck, 1968; Kim et al., 2003; Lee et al., 2005; Pettit, 2004). 

Vår huvudfrågeställning var om de ungdomar som hade både interna och externa 
beteendeproblem var de som i främsta rummet hade inkonsekventa föräldrar.  

I denna studie undersökte vi två interna beteendeproblem (låg självkänsla och 
depression) samt två externa (brottslighet och aggression). Det är onekligen på det sättet att 
låg självkänsla hänger samman med depression (r = ,61). Det tyder på att vi har två klara 
indikationer på interna beteendeproblem (Tabell 4). Men – de indikationer som här användes 
för externa anpassningsproblem, aggressivitet och brottslighet, var inte orelaterade till interna 
beteendeproblem. Som kan ses i Tabell 4, fanns det klara samband mellan brottslighet och 
aggression (r = ,42). Men det fanns samtidigt en nästan lika hög korrelation mellan aggression 
och depression (r = ,41). Detta indikerar att aggression är en markör för både externa och 
interna beteendeproblem hos ungdomar.  

Huvudfrågeställningen i denna studie berörde komorbiditet, det vill säga om det var så 
att de ungdomar som karakteriseras av att ha både interna och externa beteendeproblem, 
också var de ungdomar som hade föräldrar som upplevdes ha mest av inkonsekvent 
föräldraskap. För att undersöka denna fråga omvandlades alla värden till z-värden och sedan 
utfördes en klusteranalys (Tabell 5). Vi gjorde en hierarkisk klusteranalys med Ward’s metod 
och extraherade åtta klustergrupper. I klusteranalysen undersökte vi om det fanns homogena 
undergrupper när vi studerade personernas speciella mönster för följande interna och externa 
beteendeproblem: dålig självkänsla, depression, brottslighet och aggression. Denna 
klusteranalys med åtta kluster förklarade 69.7% av felvariansen. Ett riktmärke var att en 
klusterlösning ska kunna förklara 70% eller högre (Bergman, Magnusson & El-Khouri, 2003). 
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Tabell 4. Pearsonskorrelationer mellan låg självkänsla, depression, brottlighet och aggression. 
  

Depression 
 

Brottslighet 
 

Aggression 

Låg självkänsla  ,61***  
(928) 

,09**  
(927) 

,27***  
(919) 

Depression  ,21***  
(971) 

 

,41***  
(962) 

Brottslighet    
 
 

 ,42***  
(963) 

Not. Värden inom parentesen representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation.  
* *  p < ,01  ,* ** p < ,001  
 
 
Tabell 5. Medelvärden för låg självkänsla, depression, brottslighet och aggression för personerna i de åtta 
klustren (a, b, c, d, e, f, g och h). 
 
Kluster 

 
Typ av 
beteendeproblem 
 

 
Låg 
självkänsla 
 

 
Depression 

 
Brottslighet 

 
Aggression 

 
n 

a Inga 
beteendeproblem  
 

0,22 - 0,44 - 0,28 - 0,69  198 

b Låg självkänsla 
& depression  
 

0,63hb   0,87hb - 0,25 - 0,41 121 

c Inga 
beteendeproblem 
 

-1,12 - 0,79 - 0,27 - 0,52  267 

d Aggression  
 

0,14 - 0,05 - 0,16   0,91hb 137 

e Alla fyra 
beteendeproblem  
 

0,75hb   0,86hb   0,54hb   1,45hb 86 

f Låg självkänsla, 
depression & 
aggression  
 

1,78hb   1,96hb - 0,15   0,55hb 53 

g Depression & 
aggression  
 

0,20   0,82hb - 6,21   2,27hb 13 

h Brottslighet  
 

-0,32   0,37    2,70hb   0,48 20 

Not. Värden som överstiger 0,5 för låg självkänsla, depression, brottslighet och aggression innebär att man har 
utpräglad grad av beteendeproblemet. Upphöjt hb innebär att det aktuella beteendeproblemet finns hos 
individerna i klustret. 
 
Som redovisas i Tabell 5 fanns det mycket olika problemkonstellationer för de undersökta 
ungdomarna. De personer som hade hög grad av alla problem som undersöktes i denna studie 
var främst personerna i kluster e. Men också ungdomarna i klustergrupperna f och g hade 
multipla problem.  

För att se om det fanns signifikanta skillnader mellan de åtta klustren vad gällde 
opredicerbarhet hos föräldrar gjordes en envägs variansanalys (ANOVA) (Tabell 6). 
Resultaten visade att klustren var signifikant skilda [F(7,887) = 19,5 , p < ,001] från varandra. 
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För att undersöka var skillnaderna låg utfördes en LSD Post Hoc test (Tabell 6). Post Hoc 
testet visade att personerna i klustren e, f och g skilde sig signifikant från personerna i 
klustren a, b, c och d. Viktigt att notera var att individerna i kluster a, b, c och d var de som 
rapporterade lägst i opredicerbarhet hos sina föräldrar medan individerna i kluster e, f och g 
var de som rapporterade högst av alla deltagarna i opredicerbarhet hos sina föräldrar.  

Vår huvudfrågeställning var om de ungdomar som rapporterade både interna och 
externa beteendeproblem skulle rapportera högst i opredicerbarhet hos sina föräldrar. Av detta 
skäl delade vi upp de åtta klustren i två grupper. Grupp 1 (kluster e, f och g) är de ungdomar 
som rapporterade både interna och externa beteendeproblem och grupp 2 (kluster a, b, c, d 
och h) omfattar de ungdomar som endast hade ett utav beteendeproblemen eller inga alls.  Ett 
gemensamt medelvärde räknades fram för opredicerbarheten hos föräldrarna i grupp 1 
respektive grupp 2. En jämförelse gjordes för att kunna jämföra skillnader i upplevd 
opredicerbarhet hos föräldrarna till ungdomarna i grupp 1 respektive 2. Resultatet visade att 
föräldrarna till ungdomarna i grupp 1 upplevdes betydligt mer opredicerbara än föräldrarna 
till ungdomarna i grupp 2 [t(887) = -5,7 , p < ,001].  

Vi ville också undersöka om sambandet mellan inkonsekvent föräldrastil och 
förekomsten av både interna och externa beteendeproblem var vanligare hos något utav 
könen. Eftersom antalet ungdomar som hade båda beteendeproblemen (kluster e, f och g) i 
samband med opredicerbara föräldrar var få, (Tabell 6), fanns det inte tillräckligt power för att 
beräkna skillnaden mellan pojkar och flickor.  

 
Tabell 6. Medelvärden av opredicerbarhet hos föräldrar samt standardavvikelse hos de åtta klustren (a, b, c, d, 
e, f, g och h) med test för skillnader mellan dessa grupper med ANOVA och post hoc. 
 
Kluster 

 
Typ av beteendeproblem 
 

 
n 

 
M 

 
(SD) 

 

 
df 

 
F 

a Inga beteendeproblem  
 

198 - ,13 
 

( 0,97)b,c,d,e,f,g,h 7,887 19,48***  

b Låg självkänsla & 
depression  
 

121 ,09 
 

( 0,77)a,c,e,f,g   

c Inga beteendeproblem 
 

267 - ,43 
 

( 0,74)a,b,d,e,f,g,h   

d Aggression  
 

137 ,20 ( 1,05)a,c,e,f,g   

e Alla fyra 
beteendeproblem  
 

86 ,55 
 

( 1,10)a,b,c,d   

f Låg självkänsla, 
depression &  
aggression  
 

53 ,61 
 

( 1,15) a,b,c,d   

g Depression & aggression  
 

13 ,83 
 

( 0,73)a,b,c,d   

h Brottslighet 
 

20 ,36 ( 1,05)a,c   

Not. n representerar antal personer i respektive kluster, upphöjda bokstäver indikerar signifikanta skillnader 
mellan klustren.  
* **  p < ,001   

 
Diskussion 

 
Denna studie har kommit fram till att opredicerbarhet hos föräldrar kan relateras till 
förekomsten av både interna och externa beteendeproblem hos ungdomar. Opredicerbarhet 
hos föräldrar kan yttra sig i att föräldrarna ena dagen accepterar ett visst beteende hos barnet 
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medan andra dagen bestraffar samma beteende, hotar med bestraffning men genomför det inte 
alltid, håller inte sina löften till barnet samt ändrar reglerna hela tiden. Ungdomar som 
upplever sina föräldrar som beskrivits tenderar att ha beteendeproblem såsom låg självkänsla, 
depression, brottslighet och aggression. Studien visar också att de ungdomar som har både 
interna och externa beteendeproblem var de som rapporterade högst opredicerbarhet hos sina 
föräldrar. Denna studie är unik eftersom den visar på individnivå en relation mellan 
opredicerbara föräldrar och förekomsten av både interna och externa beteendeproblem 
samtidigt (Figur 3). Tidigare studier som observerat att opredicerbarhet hos föräldrar 
sammanhänger med både interna och externa beteendeproblem (Ge et al.,1996; Kim et al., 
2003) har utgått från en korrelationsdesign, och kan inte säga om denna dubbla förekomst 
föreligger hos samma personer.  
   

 
Figur 3. Samband mellan opredicerbara föräldrar och förekomsten av interna, externa eller både interna och 
externa beteendeproblem samtidigt. 
 
 Resultaten från denna studie bekräftar tidigare forskning som visar på ett samband 
mellan opredicerbara föräldrar och förekomsten av antingen interna beteendeproblem eller 
externa beteendeproblem hos barn och ungdomar (Ge et al.,1996; Ge et al., 1994; Kim et al., 
2003; Glueck & Glueck, 1968; Lee et al., 2005; Pettit, 2004). För varje enskilt resultat har den 
aktuella studien till skillnad mot tidigare forskning tagit hänsyn till könsskillnader. Det visade 
sig att det inte finns någon skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller relationen mellan 
opredicerbara föräldrar och depression respektive låg självkänsla, brottslighet och aggression.  
  Resultatet här visar framförallt att de ungdomar som rapporterade högst i 
opredicerbarhet hos sina föräldrar var de som hade både interna och externa beteendeproblem. 
Kan det vara så att opredicerbarhet hos föräldrar och ungdomars interna och externa 
beteendeproblem är början och slutet av en process som består av flera steg? En möjlig 
förklaring kan vara att opredicerbara föräldrar gör att ungdomar utvecklar föreställningar av 
att föräldrarnas beteenden är oförutsägbara. Att inte veta hur sina föräldrar kommer att 
reagera på hur man uppför sig leder till att ungdomarna känner sig osäkra och otrygga. Dessa 
känslor av opredicerbarhet (opredicerbara föreställningar) generaliseras sedan till hela 
omgivningen och inte bara till föräldrarna. Ungdomarna får en känsla av att även kompisar, 
lärare och andra vuxna i sin omgivning är oförutsägbara i sina beteenden och reaktioner. Detta 

Brist på kontroll 
 

Externa beteendeproblem 
 

Interna och externa 
beteendeproblem 

Interna beteendeproblem 
 

Opredicerbara föräldrar 
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ökar känslan av otrygghet och osäkerhet som i sin tur leder till att ungdomarna utvecklar 
interna beteendeproblem såsom depression och/eller låg självkänsla samt externa 
beteendeproblem såsom brottslighet och/eller aggression. Vi menar således att 
opredicerbarhet hos föräldrar och förekomsten av både interna och externa beteendeproblem 
hos ungdomar kan vara två beståndsdelar av en längre process (Figur 4). 
 

 
Figur 4. Utvecklingsprocessen av låg självkänsla och/eller depression samt brottslighet och/eller aggression hos 
ungdomar med opredicerbara föräldrar. 
 
 Till synes är låg självkänsla och depression motsatsen till brottslighet och aggression. I 
vanligt talspråk menar man att aggressiva och brottsliga ungdomar har ” taggarna utåt”. Som 
motsats kan man likna ungdomar med låg självkänsla och depression med att de har ” taggarna 
inåt” . Studiens resultat har visat att dessa till synes motsatta beteendeproblem kan förekomma 
samtidigt hos en och samma individ. Det gemensamma hos de personer som har de 
”motsatta”  beteendeproblemen kan vara att de lever i en okontrollerbar miljö. Det exempel 
som har tagits upp i denna studie är att ungdomar inte kan förutse sina föräldrars beteende. 
Vad är det som gör att föräldrar är inkonsekventa mot sina barn? Vad är det som ger upphov 
till en sådan uppfostringsstil? Hur man uppfostrar sina barn behöver inte vara ett aktivt val 
från föräldrarnas sida. Vi tror att det finns olika faktorer som påverkar. En faktor kan vara 
vilka personlighetsdrag man har. En studie menade att föräldrars och barns personlighetsdrag 
har ett samband med varandra när det gäller föräldrarnas sätt att uppfostra samt barnens 
beteendeproblem. Studien menar således att föräldrar och barn påverkar varandra (Prinzie et 
al., 2004). En annan faktor kan vara föräldrars stressiga vardag. En studie fann att den 
stressiga vardagen hade en negativ påverkan på hur föräldrar uppfostrar sina barn. Denna 
stress påverkar även relationen mellan förälder och barn negativt (Crnic & Greenberg, 1990; 
ref. i Deater-Deckard & Scarr 1996).  
 Den aktuella studien har styrkor men även brister. Att studien utgår ifrån enbart 
ungdomarnas perspektiv kan ses som både en svaghet och en styrka. Det kan vara en svaghet 
eftersom tillförlitligheten av studiens resultat skulle kunna vara högre om även föräldrarnas 
perspektiv skulle ha tagits hänsyn till. Det skulle vara intressant att se om resultaten blev 
detsamma. Denna problematik behöver tas hänsyn till i fortsatta studier inom området. 
Styrkan i att enbart utgå ifrån ungdomarnas perspektiv är att det är just de som utsätts för 
opredicerbarheten från föräldrarna. Det är också viktigt eftersom det är ungdomarnas problem 
som ligger i fokus och inte hur föräldrarna tror att deras barn mår. Andra styrkor är att denna 
studie blir ett viktigt komplement till tidigare forskning genom att den studerar förekomsten 
av både interna och externa beteendeproblem samtidigt hos ungdomar i relation till 

Opredicerbara 
föräldrar 

Otrygghet &  
osäkerhet 

Opredicerbara scheman 
generaliseras till hela omgivningen 

Ökad känsla av otrygghet &  
osäkerhet 

Låg självkänsla och/eller  depression 

+ 
brottslighet och/eller  aggression 

 

Opredicerbara föreställningar 
om föräldrarnas beteenden 
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inkonsekventa föräldrar. Endast två studier har fokuserat på denna relation tidigare. Bristen 
hos dessa studier är att de baserar sina resultat på enbart korrelationer, som ger ett generellt 
populationsmått på samband. Ett viktigt komplement som denna studie ger till tidigare 
forskning är således att den undersöker detta samband på individnivå. En annan styrka är att 
den aktuella studien fokuserar på endast inkonsekvent föräldrastil till skillnad från tidigare 
studier som studerar många olika föräldrastilar samtidigt. Skalorna som används i studien har 
en hög alfa-reliabilitet, det vill säga frågorna i respektive skala mäter de underliggande 
begrepp som är avsedda att mäta. Inget slumpmässigt urval av deltagarna gjordes men 
eftersom resultatet baseras på alla ungdomar i årskurs 7-9 i en mellanstor kommun i Sverige 
är möjligheten ändå stor att kunna generalisera till ungdomar i stort. Till skillnad mot tidigare 
forskning tar denna studie även hänsyn till könsskillnader. 
 Att som förälder vara inkonsekvent mot sina barn har enligt studiens resultat ett 
samband med att en del ungdomar inte mår bra och får problem under ungdomsåren. Det är 
viktigt att denna kunskap når ut till föräldrar så att medvetenheten ökar om vilka eventuella 
risker en inkonsekvent uppfostringsstil kan ha. Med den vetskapen kan föräldrar aktivt välja 
hur de uppfostrar sina barn.  
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