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Sammanfattning 

                    

Ungdomar med sociala anpassningsproblem kan identifieras på 

olika sätt, exempelvis genom deras personlighetsegenskaper eller 

kognitioner. Studiens syfte är att integrera dessa aspekter och 

undersöka om det finns ungdomar som både är manipulativa och 

förväntar sig att misslyckas samt studera om deras sociala 

anpassningsproblem och familjeproblematik skiljer sig från andra 

ungdomars. I studien används sekundärdata ifrån ett 

utvecklingspsykologiskt projekt, bestående av enkätsvar från 

åttondeklassare samt deras föräldrar i en medelstor svensk stad. 

Resultatet visar att det existerar en undergrupp av ungdomar som är 

manipulativa och förväntar sig att misslyckas. Dessa ungdomar 

uppvisar sociala anpassningsproblem och familjeproblem i större 

utsträckning än övriga ungdomar. Studien visar vilken kombination 

av manipulation och misslyckandeförväntningar som identifierar 

ungdomar med hög grad av sociala anpassningsproblem samt 

familjeproblem. 
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Abstract 

 

Youth’s social adjustment problems can be identified in various ways, 

such as their personality traits or cognitive patterns. The aim is to 

integrate these approaches, examine whether there are youths who are 

manipulative and expect to fail and if their social adjustment problems 

and family problems differs from other youths. The study used 

secondary data from a larger material, with responses from eighth 

graders and their parents in a medium-sized Swedish city. The result 

shows that there is a sub-group of young people who are manipulative 

and expect to fail. These have a higher degree of social adjustment 

problems and family problems than other youths. The study shows 

which combination of manipulation and failure expectations that 

identifies youths with a high degree of social adjustment problems and 

family problems.  
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Ungdomars kombination av personlighetsegenskaper och kognitioner:  

när förekommer risk för sociala anpassningsproblem? 

Att vara tonåring involverar ofta en strävan att passa in i sin omgivning, vilket innebär att 

personen anpassar sig till den sociala miljön och det sociala umgänget. Om denne lever upp 

till förväntningar och normer som ställs av den själv och omgivningen ses personen som 

socialt anpassad (Ford, 1982; Zigler & Tricket, 1978). Begreppet anpassning kan 

differentieras i extern respektive intern anpassning. Extern anpassning är hur väl en person 

beter sig enligt omgivningens förväntningar, medan intern anpassning handlar om personen 

upplever sig kunna tillfredsställa förväntningar från omgivningen. Misslyckanden med den 

sociala anpassningen kan uttryckas i externa anpassningsproblem, som kriminalitet och dåliga 

skolprestationer, eller interna anpassningsproblem, som depression och låg självkänsla 

(Magnusson, Dunér & Zetterblom, 1975, refererat i Allmän SiS-rapport, 2002). Det finns 

olika sätt identifiera ungdomar med sociala anpassningsproblem. En aspekt är att fokusera på 

hur problematiska egenskaper och drag hos personen påverkar den sociala anpassningen 

(Lynam, 1997; Hare, 1997), medan en annan aspekt är att fokusera på kognitionens koppling 

till anpassningsproblem (Nurmi, 1993). Ska personegenskaper och kognitioner studeras som 

separata aspekter på sociala anpassningsproblem, eller kan ungdomar som riskerar att uppvisa 

mer sociala anpassningsproblem identifieras om dessa aspekter kombineras? I denna studie är 

syftet att undersöka manipulation, som en personlighetsegenskap, och 

misslyckandeförväntningar, som en kognition, och vi ställer upp hypoteser om vilka 

ungdomar som kan förväntas uppvisa hög grad av sociala anpassningsproblem utifrån 

kombinationen av dessa två aspekter. 

Personlighetsegenskaper och anpassningsproblem 

Manipulation är en personlighetsegenskap som i litteraturen framför allt har associerats med 

en psykopatisk personlighet. Psykopati är en kombination av olika egenskaper och beteenden 

som tillsammans bildar en avvikande personlighet. Psykopatiska personer ger intryck av att de 
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är charmiga och socialt anpassade (Cleckley, 1976). Dock uppvisar de beteenden som inte 

alltid stämmer överens med detta. Exempelvis bidrar deras impulsivitet till att de har låg 

kontroll över sina handlingar, vilket avspeglas i ett antisocialt beteende (Hare, 1997). 

Psykopatens relation till andra människor präglas av manipulation och egocentrism. Genom 

sin charm och brist på hänsyn till andra människor får de enklare igenom sin vilja (Hare, 

1997). Psykopatiska personers förhållningssätt till andra människor utmärks av utnyttjande för 

egen vinning, med ett beteende som avviker ifrån omgivningens förväntningar.  

 En del personer har en manipulativ personlighet, vilken kan liknas vid den manipulation 

som ingår i psykopati. Manipulation sker när personen avsiktligt påverkar andra människors 

tankar eller handlingar så att dessa är förenliga med dennes vilja (Buss, 1987). I vissa fall 

innebär manipulation att utnyttja andra för egen vinning (Hamilton, Decker & Rumbaut, 

1986), med strategier som charma, ljuga, svika, övertala och bedra (Bursten, 1973; Hamilton 

et al., 1986). Personer med en manipulativ personlighet ser manipulationen som ett mål 

(Bursten, 1973) och de manipulerar för nöjes skull. Drivkraften till manipulationen grundar 

sig i personligheten (Bursten, 1973), vilket gör att det blir ett relativt konstant inslag i 

personernas liv. Manipulativa personer utnyttjar andra för personliga mål och manipulerar för 

att tillfredsställa sig själv.    

Psykopati och manipulation förknippas med kriminalitet. Alla personer med 

psykopatiska drag är dock inte kriminella, men det finns en stark koppling till kriminalitet och 

våld (Forth & Book, 2010). Unga som är psykopatiska tenderar att ha ett kriminellt beteende 

som startar i tidigare ålder och som är mer mångsidigt, frekvent och allvarligt än hos andra 

ungdomar (Forth & Book, 2010; Lynam, 1997). Detta ökar risken för antisocialt beteende 

som vuxen (Forsman, Lichtenstein, Andershed & Larsson, 2010). Dessa personers 

involvering i kriminalitet beror snarare på deras egna sätt att vara än på den omkringliggande 

miljön (Hare, 1997).  Även att vara manipulativ i sig har associerats med kriminalitet och 
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antisocialt beteende (Kruger et al., 1994; Bursten, 1973). Personer som oftare ljuger är mer 

manipulativa och använder lögnerna för att gynna sig själva (Kashy & DePaulo, 1996). De 

som använder lögner uppvisar även högre grad av kriminalitet och aggressivitet (Engels, 

Finkenauer & von Kooten, 2006). Generellt tenderar personer med psykopatiska och/eller 

manipulativa egenskaper att i större utsträckning ha ett kriminellt beteende än de som inte har 

dessa egenskaper. Således uppvisar de mer anpassningsproblem än andra.  

Kognition och anpassningsproblem 

Människor har olika strategier när de möter utmaningar och problem i vardagen. Hur en 

person klarar av dessa beror på tankemönstret de har, det vill säga hur de ser på sina egen 

kompentens och förmåga (Baumeister & Scher, 1988; Cantor, 1990). Generellt tillskriver 

människor misslyckanden yttre faktorer, som miljön, medan det är personens egen förtjänst 

vid framgångar (Bernstein, Stephan & Davis, 1979). Detta kan ses som en strategi för att 

prestera, med ett tankemönster där personen förväntar sig att lyckas och tror på sig själv. 

Dock tänker inte alla personer på det här sättet. Exempelvis tenderar unga som underpresterar 

i skolan att inte koppla bra prestationer till sin egen förmåga (Carr, Borkowski & Maxwell, 

1991). Istället för att skylla misslyckanden på yttre faktorer och fortsätta tro på sig själva ser 

dessa personer det som sitt eget fel. Detta tankemönster, att personerna inte tror på sin egen 

kompentens och förmåga, kan leda till att de använder strategier som inte är framgångsrika för 

att prestera.   

  Det finns olika typer av kognitiva strategier som bidrar till sämre prestationer. En 

strategi är self-handicapping. Strategin karakteriseras av oro för att misslyckas prestera 

(Myers, 2010), vilket personen förväntar sig att göra på grund av bristande tilltro till sin 

kompetens (Nurmi, 1993). För att skydda sig själv, exempelvis sin självkänsla, agerar denne 

så att anledningar till misslyckandet skapas (Nurmi, 1993; Baumeister & Scher, 1998; Myers, 

2010). Den skapade anledningen ses som orsak till misslyckandet och personen slipper belasta 
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sig själv. En annan strategi är personlig inlärd hjälplöshet, som innebär att personen upplever 

att den inte har förmågan att prestera bra (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978). De som 

utmärks av inlärd hjälplöshet uppvisar depressiva symtom (Miller & Seligman, 1975) och 

lägre självkänsla (Sinha & Gupta, 2006). Deras passivitet vid prestationer bidrar till faktiska 

misslyckanden, som de ser sig själva som orsak till (Diener & Dweck, 1978). En ytterligare 

strategi är failure-trap strategin. Personer som använder den strategin har ofta låg självkänsla, 

tror inte på sig själva och förväntar sig att misslyckas med utmaningar och problem (Nurmi, 

Salmela-Aro & Ruotsalainen, 1994). Likt self-handicapping agerar personen på sätt som inte 

är effektiva för att prestera. Istället för att se agerandet som orsak till misslyckandet ser 

personen det som sitt eget fel, likt inlärd hjälplöshet. Detta leder till en spiral av 

misslyckanden och sämre självkänsla (Nurmi et al., 1994). Det gemensamma för de tre 

kognitiva strategierna är att personens tankemönster karakteriseras av 

misslyckandeförväntningar, vilket leder till faktiska misslyckanden vid prestationer.  

 Sociala anpassningsproblem hos ungdomar kan bero på att de använder kognitiva 

strategier som inte är effektiva för att lyckas med utmaningar och problem. Unga med 

ineffektiva tankemönster presterar sämre i skolan och uppvisar mer normbrytande beteende än 

de som använder effektiva strategier (Hurrelmann & Engel, 1990; BRÅ-rapport, 2013; 

Määttä, Stattin & Nurmi, 2006). De som underpresterar i skolan uppvisar lägre självkänsla 

och misslyckandeförväntningar i större utsträckning än de som presterar. Förväntan att 

misslyckas har kopplats till lägre självkänsla och depression (Nurmi, 1993). Användningen av 

kognitiva strategier som är ineffektiva kan således utmynna i olika anpassningsproblem hos 

ungdomar, som kriminalitet, låg självkänsla och depression.  

Integration av dessa två aspekter  

Generellt har forskning funnit att personer som är manipulativa, en personlighetsegenskap, 

och personer som förväntar sig att misslyckas, en kognition, har mer anpassningsproblem än 
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andra. Medan förväntan att misslyckas associeras till internaliserande problem, som 

depression och låg självkänsla, (Nurmi, 1993) förknippas manipulation med externaliserande 

problem, som kriminalitet (Krueger et al., 1994). Tidigare forskning har mest fokuserat på 

aspekterna var för sig (Nurmi, 1993; Nurmi et al., 1994; Lynam, 1997; Forth & Book, 2010), 

men vår idé är att dessa två aspekter ska kombineras, vilket skulle kunna identifiera ungdomar 

som uppvisar mer sociala anpassningsproblem.  

Studiens syfte är att undersöka om det finns en undergrupp av ungdomar som både är 

mycket manipulativa och har höga förväntningar att misslyckas. Hypotesen är att precis denna 

undergrupp av ungdomar existerar, och att de har en högre grad av anpassningsproblem i 

jämförelse med andra undergrupper av ungdomar. Vi tror att ungdomarna i denna undergrupp 

i större utsträckning utövar kriminella handlingar och att de oftare varit berusade av alkohol 

än andra ungdomar. Vi tror även att de uppvisar lägre självkänsla och mer depressiva 

symtom, samt upplever en sämre känsla när de tänker på sin framtida utbildning. Således 

förväntar vi oss både mer externa och mer interna anpassningsproblem hos just dessa 

ungdomar. 

Utöver ungdomarnas externa och interna anpassningsproblem tror vi att det kommer 

finnas en problematik inom familjen. Tidigare forskning visar att ungdomar som är mindre 

öppna mot sina föräldrar och har föräldrar med lite kunskap om dem uppvisar mer 

normbrytande beteende (Stattin & Kerr, 2000; Fosco, Stormshak, Dishion & Winter, 2012; 

BRÅ-rapport, 2013). Studier visar även att föräldrar med mindre kunskap har mindre tillit till 

sitt barn (Kerr, Stattin & Trost, 1999). Ju sämre relation unga upplever att de har till sina 

föräldrar, desto fler brott utövar de (BRÅ-rapport, 2013). Forskning visar även att ungdomar 

som får negativa reaktioner efter att ha varit öppna mot sina föräldrar blir mer hemlighetsfulla 

och känner sig mindre nära dem (Tilton-Weaver et al., 2010). Därför tror vi att ungdomar som 

både är mycket manipulativa och har höga förväntningar att misslyckas har föräldrar med 
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mindre kunskap om dem, som litar mindre på dem och är mer oroliga för dem. Vi tror även att 

de är mindre öppna mot samt har en sämre relation till sina föräldrar i jämförelse med andra, 

och att de i större utsträckning fått negativa reaktioner från sina föräldrar när de har varit 

öppna mot dem. Således förväntar vi oss att deras familjeproblematik är mer omfattande än 

hos andra ungdomar, vilket kan ytterligare bidra till deras svårigheter att anpassa sig.  

Metod 

Deltagare 

För att undersöka studien syfte användes sekundär data. Vi använde material som samlats in i 

ett utvecklingspsykologiskt projekt. Urvalet i studien bestod av alla åttondeklassare (N=1283) 

i en medelstor svensk stad samt deras föräldrar. Ungdomarna var 14 år gamla. I studien 

användes passivt samtycke, vilket innebär att alla föräldrar fick information om 

forskningsprojektet och om de inte ville att deras barn skulle delta fyllde de i en talong och 

skickade den i ett förfrankerat kuvert tillbaka till forskarna i projektet. Tolv föräldrar skickade 

in att de inte ville att deras barn skulle delta. Av urvalet på 1283 var 1061 ungdomar 

tillgängliga vid besvarandet av enkäten i skolan (493 killar och 566 tjejer). 1077 föräldrar 

besvarade enkäten via brev. Ingen av deltagarna blev betald för att delta. 

Material 

Manipulation. Manipulation handlade om att medvetet påverka andras beteende och 

tankar, här mätt som att individen gjorde det för att bli tillfredsställd (Andershed, Kerr, Stattin 

& Levander, 2002). Ungdomarna tog ställning till elva påståenden, exempelvis ”Jag kan ofta 

prata mig ur vilken situation som helst” och ”Ibland ljuger jag utan någon speciell anledning, 

bara för att det är kul”. Beroende på påstående fanns olika svarsalternativ, exempelvis en 

skala med fyra alternativ, från (1)”stämmer inte alls” till (4)”stämmer precis”. Skalans 

reliabilitet var α=0,82. 
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Förväntan att misslyckas. Förväntan att misslyckas innebar att individen inte såg sig 

själv som kompentent och inte trodde sig kunna prestera. Ungdomarna besvarade sex 

påståenden för att mäta detta, exempelvis ”Jag har inte riktig tilltro till min förmåga att klara 

av svåra uppgifter” och ”Jag tycker ofta att det inte ens är någon idé att försöka när jag ställs 

inför krävande uppgifter” (Nurmi, 1993; Nurmi et al., 1994). Fyra svarsalternativ fanns 

tillgängliga, från (1) ”Stämmer inte alls” till (4)”Stämmer precis”. Skalans reliabilitet var 

α=0,75.  

Mått på externa anpassningsproblem. För att undersöka i vilken utsträckning 

ungdomarna hade externa anpassningsproblem mättes deras kriminalitet och 

alkoholdrickande. 

Kriminalitet. Ungdomarnas utövande av kriminalitet mättes genom tretton frågor, som 

både ungdomarna och föräldrarna besvarade (Kerr et al., 1999; Kerr & Stattin, 2000; Trost, 

Biesecker, Stattin & Kerr, 2007). Ungdomarna valde mellan fem svarsalternativ, från (1) 

”Nej, det har inte hänt” till (5) ”Mer än 10 gånger”, exempelvis ”Har du tagit varor i varuhus, 

kiosk eller butik utan att betala?” och ”Har du åkt fast för polisen för något du gjort?”. 

Reliabiliteten för skalan ungdomarna besvarade var α=0,84. Föräldrarna besvarade samma 

typ av frågor, exempelvis ”Har det hänt att barnet varit i kontakt med polisen för någon 

förseelse?”, och valde mellan tre svarsalternativ, från (1) ”Nej, det har inte hänt” till (3) ”Ja, 

vid flera tillfällen”. Reliabiliteten för skalan föräldrarna besvarade var α=0,58. Orsaken till 

denna lägre reliabilitet kan förklaras av skevhet i frågorna. Föräldrarna har låg kunskap om 

ungdomarnas kriminalitet och det ger upphov till skeva fördelningar, vilket minskar 

reliabiliteten.  

Alkoholdrickande. Ungdomarnas alkoholdrickande mättes genom att de besvarade 

frågan ”Har du druckit så mycket öl, sprit eller vin att du blivit berusad?”, med fem 
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svarsalternativ från (1) ”Nej, det har aldrig hänt” till (5) ”Mer än 10 gånger” (Trost et al., 

2007).  

Mått på interna anpassningsproblem. För att undersöka i vilken utsträckning 

ungdomarna hade interna anpassningsproblem mättes deras självkänsla, depressiva symptom 

och känsla inför framtida utbildning. 

Låg självkänsla. Självkänsla handlade om individens syn på sig själv (Rosenberg, 

1979). Självkänsla hos de unga mättes med tio påståenden, exempelvis ”Du känner dig 

verkligen oduglig emellanåt” och ”Du tycker att du inte har så mycket att vara stolt över”. Det 

fanns fyra svarsalternativ, från (1) ”Stämmer inte alls” till (4) ”Stämmer mycket bra”. Höga 

värden på skalan indikerade låg självkänsla. Skalans reliabilitet var α=0,88.   

Depressiva symptom. Ungdomarna besvarade tjugo påståenden om vad de känt under 

den senaste veckan, exempelvis ”Känt det som att jag vill gråta” eller ”Känt mig för trött för 

att orka göra något” (Weissman, Sholomskas, Pottenger, Prusoff & Locke, 1977; Schoenbach, 

Kaplan, Grimson & Wagner, 1982; Roberts, Lewinsohn & Seeley, 1991). Det fanns fyra 

svarsalternativ, från ”(1) Inte alls” till (4) ”Ofta”. Skalans reliabilitet var α=0,88. 

Känsla inför framtida utbildning. Frågan ”Vilka känslor kommer fram när du tänker på 

din framtida utbildning?” ställdes till ungdomarna (Trost, 2002). De besvarade sammanlagt 

fem par av adjektiv som var motsatser till varandra, exempelvis ängslan-hopp (1-7) och 

negativa känslor-positiva känslor (1-7). Det fanns sammanlagt sju alternativ, där de satt ett 

kryss för det alternativ som bäst beskrev deras känsla. Skalans reliabilitet var α=0,82.    

Mått på familjeproblematik. För att undersöka om ungdomarna hade en problematik 

inom familjen mättes föräldrarnas oro, tillit, negativa reaktioner och kunskap samt 

ungdomarnas öppenhet och relation till föräldrarna.  

Föräldrars oro. Ungdomarna besvarade sex frågor om hur oroliga de trodde att 

föräldrarna var (Trost et al., 2007), exempelvis ”Är dina föräldrar oroliga för att du ska börja 
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med narkotika? eller ”Är dina föräldrar oroliga för att du inte ska klara av skolan?”. Det fanns 

fem svarsalternativ, från (1) ”Nej, inte alls” till (5) ”Ja, väldigt mycket”. Reliabiliteten för 

skalan ungdomarna besvarade var α=0,90.  Även föräldrarna besvarade frågor om sin oro för 

ungdomarna. Samma typ av frågor användes, exempelvis ”Är ni orolig för att barnet ska börja 

med narkotika?”, med samma svarsalternativ som för ungdomarna. Reliabiliteten för skalan 

föräldrarna besvarade var α=0,80.  

Föräldrars tillit. Ungdomarna besvarade sex frågor om de trodde att föräldrarna litade 

på dem, exempelvis ”Litar dina föräldrar på att du inte gör något dumt på fritiden?” eller 

”Litar dina föräldrar på att du inte kommer i dåligt sällskap?” (Kerr et al., 1999; Trost et al., 

2007). Det fanns fem svarsalternativ, från (1)”Nej, absolut inte” till (5) ”Ja, helt fullt ut”. 

Reliabiliteten för skalan ungdomarna besvarade var α=0,82. Även föräldrarna besvarade 

frågor om tilliten till sitt barn. Samma typ av frågor besvarades, exempelvis ”Litar ni på att 

barnet inte gör något dumt på fritiden?”, med samma svarsalternativ som ungdomarna fick.  

Reliabiliteten för skalan föräldrarna besvarade var α=0,81.  

Föräldrars negativa reaktioner. För att mäta om föräldrarna reagerat på ett negativt sätt 

när ungdomarna varit öppna mot dem besvarade ungdomarna sex frågor, exempelvis ”Har det 

hänt att du berättat saker för dina föräldrar, och sedan fått ångra att du gjorde det?” och ”Har 

du blivit bestraffad för något som du spontant berättat för dina föräldrar?” (Trost et al., 2007; 

Tilton-Weaver et al., 2010). Det fanns fem svarsalternativ, från (1) ”Har aldrig hänt” till (5) 

”Väldigt ofta”. Skalan reliabilitet var α=0,81.  

Föräldrars kunskap. Ungdomarna besvarade nio frågor om vilken kunskap de trodde 

att deras föräldrar har om vad de gjorde på fritiden utanför hemmet, exempelvis ”Känner dina 

föräldrar till vad du gör på din fritid” eller ”Vet dina föräldrar vad du spenderar dina pengar 

på?” (Kerr & Stattin, 2000; Stattin & Kerr, 2000; Trost et al., 2007). Det fanns fem 

svarsalternativ, exempelvis från (1)”Aldrig” till (5) ”Nästan alltid”. Reliabiliteten för skalan 
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ungdomarna besvarade var α=0,85. Föräldrarna besvarade samma typ av frågor för att mäta 

deras kunskap om sitt barn, exempelvis ” Känner ni till vad barnet gör på sin fritid?”, med 

samma svarsalternativ. Reliabiliteten för skalan föräldrarna besvarade var α=0,82.  

Ungdomars öppenhet. Detta handlade om i vilken utsträckning ungdomarna frivilligt 

berättade saker om sig själv för sina föräldrar, exempelvis vad de hade gjort under dagen. 

Ungdomarna besvarade sex frågor, exempelvis ”Brukar du spontant berätta för dina föräldrar 

om dina kamrater (vilka du umgås med, hur kamraterna tänker och tycker om olika saker)?” 

eller ”Brukar du vilja berätta hemma om hur det går i skolan (hur du klarar dig i olika ämnen, 

dina relationer till lärarna, osv)?” (Kerr et al., 1999; Kerr & Stattin, 2000; Stattin & Kerr, 

2000; Trost et al., 2007). Det fanns fem svarsalternativ, exempelvis från (1) ”Nästan aldrig” 

till (5) ”Mycket ofta”. Reliabiliteten för skalan ungdomarna besvarade var α=0,81. 

Föräldrarna besvarade samma typ av frågor, exempelvis ” Brukar barnet vilja berätta hur det 

går i skolan (hur han/hon klarar sig i olika ämnen, sina relationer till lärarna osv.)?”, med 

samma svarsalternativ. Reliabiliteten för skalan föräldrarna besvarade var α=0,83.  

Relation till föräldrar. Ungdomarna besvarade åtta frågor om sin relation till mamma 

respektive pappa, exempelvis ”Grälar och bråkar du och dina föräldrar med varandra?” och 

”Hur bra tycker du att du och dina föräldrar förstår varandra?” (Kerr et al., 1999; Kerr & 

Stattin, 2000; Stattin & Kerr, 2000; Trost et al., 2007). Det fanns fem svarsalternativ, 

exempelvis från (1) ”Nästan aldrig” till (5) ”Väldigt ofta”. Reliabiliteten för skalan som mätte 

ungdomarnas relation till mamma respektive pappa var α=0,87 respektive α=0,88.  

Statistiska analyser 

En hierarkisk klusteranalys enligt Ward’s metod utfördes för att undersöka vilka undergrupper 

av ungdomar det fanns på variablerna manipulation och förväntan att misslyckas. Dessa två 

mått standardiserades för att få medelvärdet noll, vilket gjorde att avvikelserna från 

medelvärdet var lika stora för båda måtten. Detta säkrade att de hade samma tyngd i 
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klusteranalysen, det vill säga att måtten var jämförbara med varandra. En tumregel för att 

fastställa antal klustergrupper är att de ska förklara minst 67 % av felvariansen. Denna 

tumregel användes vid valet av antal kluster. För att analysera om det fanns skillnader i grad 

av sociala anpassningsproblem mellan grupperna som framkom ur klusteranalysen utfördes 

oberoende envägs variansanalyser (ANOVA). Planerade kontraster, som är ett eftertest till 

ANOVA, utfördes genom t-test. Detta eftertest användes för att undersöka om ungdomar som 

var mycket manipulativa och hade hög förväntan att misslyckas hade en signifikant högre 

grad av sociala anpassningsproblem jämfört med resterande undergrupper av ungdomar. 

Resultat 

Klusteranalys 

En hierarkisk klusteranalys enligt Ward's metod resulterade i sex undergrupper av ungdomar 

med olika kombinationer av manipulation och förväntan att misslyckas. Sex-klusterlösningen 

förklarade 76,5 % av felvariansen. Klusterresultatet (se Tabell 1) visade att det existerade en 

undergrupp av ungdomar som hade höga förväntningar att misslyckas och som var höga på 

manipulation (n=165, 12 %). Dessa benämns som HH. I den andra undergruppen, LH, hade 

ungdomarna låga förväntningar på att misslyckas och hög grad av manipulation (n=132, 10 

%). Tredje undergruppen, GL, hade en genomsnittlig förväntan att misslyckas och var låga på 

manipulation (n=218, 16 %). Den fjärde undergruppen, HG, bestod av ungdomar som hade 

hög förväntan att misslyckas och var genomsnittliga på manipulation (n=216, 16 %). Den 

femte undergruppen, LG, hade en låg förväntan att misslyckas och hade en genomsnittlig grad 

av manipulation (n=140, 10 %). Den sjätte undergruppen av ungdomar, LL, hade låg 

förväntan att misslyckas och låg grad av manipulation (n=162, 12 %). Vår hypotes, att det 

fanns en undergrupp av ungdomar som utmärktes av att ha höga misslyckandeförväntningar 

och hög grad av manipulation, bekräftades. 
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Tabell 1 

Medelvärden (standardavvikelser) för klustergrupperna på variablerna förväntan att 

misslyckas och manipulation.  

   HH   LH   GL   HG   LG   LL  

  M (s) M (s) M (s) M (s) M (s) M (s) 

Förväntan att 

misslyckas 
,84 (,72) -1,00 (,52) ,12 (,44) ,98 (,53) -,77 (,45) -1,11 (,44) 

Manipulation  1,20 (,60) 1,27 (,54) -,86 (,54) -,22 (,54) ,10 (,24) -,92 (,44) 

Not. Tabellen visar standardiserade värden. M=medelvärde; s=standardavvikelse. HH=hög 

förväntan att misslyckas och hög manipulation; LH=låg förväntan att misslyckas och hög 

manipulation; GL=genomsnittlig förväntan att misslyckas och låg manipulation; HG= hög 

förväntan att misslycka och genomsnittlig manipulation; LG= låg förväntan att misslyckas 

och genomsnittlig manipulation; LL=låg förväntan att misslyckas och låg manipulation. 

Högre värden på skalan indikerar högre grad av vad som mäts.  

 

Externa anpassningsproblem 

Hypotesen var att ungdomar som hade hög förväntan att misslyckas och som var mycket 

manipulativa (HH) skulle utöva kriminella handlingar i större utsträckning och oftare varit 

berusade av alkohol. Variansanalyser visade att det fanns skillnader i kriminalitet och 

alkoholvanor mellan grupperna (se Tabell 2), på så sätt att HH-ungdomarna utövade 

signifikant mer kriminella handlingar och hade oftare varit berusade av alkohol i jämförelse 

med resterande undergrupper. Vår hypotes bekräftades, dessa ungdomar uppvisade en högre 

grad av externa anpassningsproblem.  

Interna anpassningsproblem 

Hypotesen var att ungdomar som hade hög förväntan att misslyckas och som var mycket 

manipulativa (HH) skulle ha lägre självkänsla, uppleva sämre känsla inför framtida utbildning 

och uppvisa mer depressiva symptom än resterande grupper. Variansanalyser visade att det 

fanns signifikanta skillnader i självkänsla, depressiva symptom och känsla inför framtida 

utbildning mellan grupperna (se Tabell 2). HH-ungdomarna hade signifikant lägre självkänsla 

och uppvisade mer depressiva symptom i jämförelse med övriga undergrupper. De upplevde 
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även en signifikant sämre känsla inför framtida utbildning. Dessa ungdomar uppvisade en 

högre grad av interna anpassningsproblem, följaktligen bekräftades vår hypotes.  

Familjeproblematik 

Hypotesen var att ungdomar som hade hög förväntan att misslyckas och som var mycket 

manipulativa (HH) skulle ha en mer omfattande familjeproblematik, där dessa skulle ha 

föräldrar med mindre kunskap om dem, som litade mindre på dem och var mer oroliga för 

dem. Vi trodde även att ungdomarna skulle vara mindre öppna mot sina föräldrar, ha en sämre 

relation till sina föräldrar och oftare fått negativa reaktioner av sina föräldrar när de varit 

öppna mot dem. Variansanalyser visade att det fanns signifikanta skillnader i föräldrars tillit, 

kunskap, oro och negativa reaktioner samt ungdomarnas öppenhet och relation till sina 

föräldrar (se Tabell 3) mellan grupperna. HH-ungdomarna hade en signifikant sämre relation 

till sina föräldrar och var mindre öppna mot sina föräldrar i jämförelse med övriga 

undergrupper. Dessa ungdomars föräldrar hade även signifikant sämre kunskap om dem, 

litade mindre på dem och oroade sig mer än övriga ungdomars föräldrar. När ungdomarna var 

öppna mot sina föräldrar möttes de av negativa reaktioner signifikant oftare än de andra 

undergrupperna. Vår hypotes bekräftades, dessa ungdomar hade en mer omfattande 

familjeproblematik.   

Diskussion 

Studien visar att det finns ungdomar som både är mycket manipulativa och har höga 

förväntningar att misslyckas. De uppvisar svårigheter att anpassa sig till sina egna och 

omgivningens förväntningar, vilket uttrycks i både externa och interna anpassningsproblem. 

Dessa ungdomar utövar kriminella handlingar i stor utsträckning och har varit berusade av 

alkohol ett flertal gånger. Samtidigt mår de psykiskt dåligt, har låg självkänsla och upplever 

dåliga känslor när de tänker på sin framtida utbildning, som ängslan och negativitet. Det finns 

även en familjeproblematik hos ungdomarna, som uttrycks i att de har en dålig relation till 
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sina föräldrar. När ungdomarna inte är hemma har föräldrarna lite kunskap om vad deras barn 

gör och föräldrarna är oroliga för samt litar inte på sina barn.  Ungdomarna berättar sällan 

spontant saker för sina föräldrar, exempelvis vad de har gjort under dagen när de har varit 

utanför hemmet. De gånger ungdomarna väl gör det upplever de ofta att föräldrarna reagerar 

negativt, som att föräldrarna förlöjligar dem. Problematiken inom familjen kan bidra till att 

ungdomarnas förmåga att anpassa sig ytterligare försvåras.  

Inga tidigare studier, vad vi funnit, har kombinerat personlighetsegenskaper och 

kognitioner för att identifiera ungdomar som riskerar att uppvisa sociala anpassningsproblem. 

Denna studie syftade till att kombinera dessa två aspekter och undersöka om det existerade en 

undergrupp av ungdomar som både var mycket manipulativa och hade höga 

misslyckandeförväntningar. Hypotesen var att precis denna undergrupp skulle finnas och att 

just dessa ungdomar skulle uppvisa en högre grad av sociala anpassningsproblem samt ha en 

mer omfattande familjeproblematik jämfört med andra undergrupper. Detta visade sig 

stämma. Dessa ungdomars anpassningsproblematik involverade både externa och interna 

anpassningsproblem. Manipulation tenderar att associeras med externaliserande problem 

medan förväntan att misslyckas tenderar att associeras med internaliserande problem. Om 

aspekterna, personlighetsegenskaper och kognition, inte hade kombinerats hade troligen de 

externa och interna anpassningsproblemen inte identifierats samtidigt hos ungdomarna. 

Således ger studien en bild av att anpassningsproblematiken ofta är mer komplicerad, på så 

sätt att den inte är begränsad till en del i ungdomarnas liv utan flera delar är involverade i 

problematiken. Studien påvisar att kombinationen av att vara mycket manipulativ och att ha 

höga misslyckandeförväntningar identifierar ungdomar som uppvisar en högre grad av sociala 

anpassningsproblem samt har en mer omfattande familjeproblematik.  

För att förklara existensen av ungdomar som är både mycket manipulativa och har hög 

förväntan att misslyckas bör de två tidigare nämnda aspekterna integreras. Dessa ungdomar 
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har en hög grad av anpassningsproblem, som kan ta olika uttryck. Ungdomarnas kognition är 

ineffektiv, där de har ett tankemönster som involverar förväntningar att misslyckas vid 

prestationer. Detta kan bidra till handlingar som leder till faktiska misslyckanden, som 

underprestationer i skolan. På grund av prestationsmisslyckanden uppvisar ungdomarna 

interna anpassningsproblem, som uttrycks i låg självkänsla, nedstämdhet och dålig 

framtidssyn. Psykopatiska eller manipulativa personer tenderar att tro på sig själva och sin 

kompetens (Lingh, 2011), vilket kan ses som att de förväntar sig att lyckas prestera. Alla 

psykopater begår inte kriminella handlingar, vilket gör att kriminella psykopater bör skilja sig 

mot de som inte är det. Vår tanke är att kriminella psykopater skiljer sig i tankemönster, på så 

sätt att de inte tror på sin kompentens och förväntar sig att misslyckas vid prestationer. Detta 

kan förklara varför ungdomarna i studien som är manipulativa, vilken kan liknas vid 

manipulationen i psykopati, och som förväntar sig att misslyckas även uppvisar externa 

anpassningsproblem, som kriminalitet och alkoholdrickande. När deras 

personlighetsegenskap, att de är manipulativa, och kognition, att de förväntar sig att 

misslyckas, kommer samman kan det bidra till att de får det svårt att leva upp till sina egna 

och omgivningens förväntningar. Detta kan utryckas i både externaliserande och 

internaliserande problem, som kriminalitet, alkoholdrickande, depression och låg självkänsla. 

Således uppvisar mycket manipulativa ungdomar med hög förväntan att misslyckas sociala 

anpassningsproblem.  

Ungdomarna som både är mycket manipulativa och har hög förväntan att misslyckas 

uppvisar även en problematik inom familjen.  Denna problematik kan bidra till ökade 

svårigheter för ungdomarna att anpassa sig socialt, det vill säga att de får det svårare att leva 

upp till sina egna och omgivningens förväntningar. En tanke är att föräldrarna förväntar sig att 

deras barn ska lyckas i skolan. Dock kan ungdomarnas höga misslyckandeförväntningar 

resultera i att de istället underpresterar. När ungdomarna berättar om sin misslyckade 
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skolprestation finns risken att föräldrarna reagerar negativt, exempelvis att de ger sitt barn en 

utskällning. De negativa reaktionerna kan bidra till att ungdomarna känner att de inte kan leva 

upp till sina föräldrars förväntningar, vilket kan uttryckas i interna anpassningsproblem som 

depression och låg självkänsla. Detta är ett exempel på hur ungdomarnas problematik inom 

familjen, som att föräldrarna reagerar negativt när ungdomarna berättar saker, kan bidra till att 

deras sociala anpassningsproblem blir mer omfattande.  

Tidigare forskning har visat att manipulation är associerat med kriminalitet (Kruger et 

al., 1994), och i vår studie utövar mycket manipulativa ungdomar med hög förväntan att 

misslyckas kriminella handlingar i större utsträckning än andra. Dessa ungdomar har föräldrar 

med mindre kunskap om dem, har en sämre relation till och är mindre öppna mot sina 

föräldrar, vilket kan kopplas till tidigare forskning (Stattin & Kerr, 2000; Fosco, Stormshak, 

Dishion & Winter, 2012; BRÅ-rapport, 2013). Misslyckandeförväntningar har associerats 

med sämre självkänsla och depression (Nurmi, 1993), vilket det även gör i vår studie då 

ungdomar som har höga förväntningar att misslyckas, samt är mycket manipulativa, uppvisar 

lägre självkänsla och mer depressiva symptom än andra ungdomar. Delar av resultatet kan 

kopplas till tidigare forskning, exempelvis att ungdomar med hög förväntan att misslyckas har 

interna anpassningsproblem och att ungdomar som är mycket manipulativa har externa 

anpassningsproblem. Dock kan inte vår studie som helhet kopplas till tidigare forskning då vi 

inte funnit studier som studerat kombinationen av manipulation och förväntan att misslyckas.   

I studien finns en del svagheter. En svaghet är att de data som analyserats är av tvärsnitt, 

vilket gör att det inte går att avgöra riktningen på variablerna. Därför går det inte att bedöma 

om det är förväntan att misslyckas och manipulativt beteende som leder till exempelvis 

kriminalitet och relationen till föräldrarna, eller om det är tvärtom. Detta gör att vi endast kan 

spekulera kring hur utfallet är. En tvärsnittsstudie kan inte heller ge svar på hur 

anpassningsproblemen utvecklas hos dessa ungdomar. Är problemen stabila över tid eller blir 
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de mindre eller större i och med att ungdomarna blir äldre? Studiens räckvidd anger bara hur 

den sociala anpassningsproblematiken ser ut för ungdomar som är 14 år. En annan svaghet är 

att självskattningar har använts i studien. Vid självskattningar finns risken att deltagarna inte 

svarar uppriktigt på grund av en vilja att framstå på ett socialt acceptabelt sätt (Christensen, 

Johnson & Turner, 2011). Samtidigt är det just ungdomarnas syn på sig själva som är det 

centrala i studien, det vill säga hur de unikt ser på sina förväntningar att lyckas eller 

misslyckas och hur de ser på sin egen manipulativa förmåga. 

En styrka i studien är att både ungdomarna och föräldrarna har besvarat en del av 

frågorna. Detta bidrar till ett mer tillförlitligt resultat än om endast ungdomarnas 

självskattningar hade analyserats. Skattningarnas tillförlitlighet ökas också av att enkäten 

besvarats anonymt, då det tidigare visats att anonymitet ger mer sanningsenliga svar 

(Christensen et al., 2011). Eftersom urvalet är stort kan resultaten generaliseras till andra 

ungdomar i medelstora svenska städer. Detta är en styrka och därmed ett bidrag i kunskap för 

identifieringen av anpassningsproblem hos ungdomar. Ytterligare en styrka är att reliabiliteten 

är god på alla utom en av mätskalorna i studien. Slutligen bör det nämnas att hypoteserna vi 

hade, att kombinationen av manipulativt beteende och misslyckandeförväntningar identifierar 

ungdomar med externa samt interna problem och familjeproblem, bekräftades i alla analyser 

vi gjorde. Totalt genomfördes sjutton olika jämförelser. Den undergruppen av ungdomar som 

uppvisade den viktiga kombinationen skilde sig från övriga ungdomar på minst p < .001 i alla 

avseenden. Resultatbilden är således systematisk och tydlig. 

Framtida forskning bör fortsätta studera kombinationen av förväntan att misslyckas och 

manipulation, då detta identifierar ungdomar som uppvisar mer externa och interna 

anpassningsproblem samt en omfattande familjeproblematik. För att minska problematiken i 

ungdomarnas liv är det nödvändigt att de får hjälp. Vi tror att det är av stor vikt att de insatser 

som ges till ungdomarna riktas mot flera problemområden som finns i deras liv, exempelvis 



PERSONLIGHETSEGENSKAPER OCH KOGNITIONER                                                   20 

 

att de får hjälp med relationen till sina föräldrar, sitt utåtagerande beteende och synen på sig 

själv parallellt. Detta tror vi kan reducera omfattningen på ungdomarnas problematik. Mer 

kunskap behövs om manipulativa ungdomar som förväntar sig att misslyckas och hur deras 

problematik utvecklas över tid. Forskning bör studera just dessa ungdomars sociala 

anpassningsproblem, då de uppvisar en hög grad av detta, och vilka insatser som är mest 

effektiva för att minska deras problematik.  

För att urskilja ungdomar som har stora svårigheter att anpassa sig till sina egna och 

omgivningens förväntningar bör deras personlighetsegenskaper och kognitioner beaktas 

parallellt. När ungdomar är både manipulativa och har ett tankemönster där de förväntar sig 

att misslyckas finns det en ökad risk att de uppvisar sociala anpassningsproblem. För att 

minska ungdomarnas anpassningssvårigheter behöver de hjälp. Möjligtvis bör insatser till 

dessa ungdomar omfatta flera problemområden, då de har en komplex problematik i sitt liv.  
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Tabell 2 

Medelvärden (standardavvikelser) för externa och interna anpassningsproblem hos klustergrupperna. Test för skillnader mellan grupperna utförs 

genom ANOVA. Planerade kontraster, genom t-test, testar HH-klustret mot övriga klustergrupper.  

Not. Tabellen visar standardiserade värden. M=medelvärde; s=standardavvikelse; fg=frihetsgrader; HH=hög förväntan att misslyckas och hög 

manipulation; LH=låg förväntan att misslyckas och hög manipulation; GL=genomsnittlig förväntan att misslyckas och låg manipulation; HG= 

hög förväntan att misslycka och genomsnittlig manipulation; LG= låg förväntan att misslyckas och genomsnittlig manipulation; LL=låg 

förväntan att misslyckas och låg manipulation. Planerade konstraster testar skillnader för gruppen HH mot resterande grupper genom t-test. 

Högre värden på skalan indikerar högre grad av vad som mäts. 

*** p <,001 

   HH   LH   GL   HG   LG   LL  
 

      

  M (s) M (s) M (s) M (s) M (s) M (s) fg F-test fg  t-test 

Externa anpassningsproblem 
          

Kriminalitet ,61 (1,32) ,13 (,85) -,28 (,62) -,10 (,66) -,16 (,62) -,40 (,28) 5, 434,51 36,41*** 179,96 7,37*** 

Föräldrars kunskap om 

ungdomarnas kriminalitet 
,32 (1,48) -,004 (,88) -,19 (,50) ,002 (,84) -,03 (,87) -,34 (,30) 5, 364,53 9,45*** 154,05 3,36*** 

Alkoholdrickande ,51 (1,32) ,08 (1,06) -,29 (,58) ,03 (,98) -,11 (,90) -,39 (,51) 5, 434,97 20,76*** 189,99 6,06*** 

Interna anpassningsproblem   
          

Låg självkänsla ,58 (,96) -,59 (,75) ,06 (,85) ,61 (,94) -,38 (,79) -,71 (,74) 5, 442,33 75,72*** 202,75 9,54*** 

Depressiva symtom ,58 (1,02) -,50 (,72) -,04 (,92) ,54 (1,00) -,34 (,77) -,69 (,62) 5, 460,37 63,78*** 205,25 9,24*** 

Känsla inför framtida utbildning  -,44 (1,01) ,23 (1,02) -,05 (,94)   -,27 (1,01) ,24 (,92) ,28 (,90) 5, 693 10,77*** 693 -4,92*** 



PERSONLIGHETSEGENSKAPER OCH KOGNITIONER                                                                                                                                     25 

 

Tabell 3 

Medelvärden (standardavvikelser) för familjeproblematiken hos klustergrupperna. Test för skillnader mellan grupperna utförs genom ANOVA. 

Planerade kontraster, genom t-test, testar HH-klustret mot övriga klustergrupper. 

   HH   LH   GL   HG   LG   LL          

  M (s) M (s) M (s) M (s) M (s) M (s) fg F-test fg t-test 

Upplevelse av föräldrars oro ,60 (1,07)  -,61 (,93) -,21 (,93) ,18 (1,02) -,18 (,86) -,54 (,75) 5, 451,41 28,51*** 209,47 8,57*** 

Föräldrars oro över 

ungdomarna 
,32 (1,06) -,07 (,96) -,07 (,92) ,16 (1,05) -,16 (,86) -,57 (,60) 5, 385,67 15,92*** 180,93 4,87*** 

Upplevelse av föräldrars tillit -,77 (1,18) ,04 (,92) ,32 (,74)  -,18 (,92) ,27 (,75) ,67 (,54) 5, 441,97 54,42*** 190,30 -10,22*** 

Föräldrars tillit till 

ungdomarna 
-,39 (1,13) ,06 (,88) ,14 (,81) -,08 (,91) ,11 (,98) ,63 (,62) 5, 381,11 20,14*** 

173,20 

 
-5,57*** 

Negativa reaktioner vid 

öppenhet 
,67 (1,31) -,02 (,85) -,25 (,70) ,13 (,96)  -,23 (,77) -48 (,55) 5, 435,63 33,34*** 177,89 7,80*** 

Relation till mamma -,69 (1,20) ,04 (,89) ,27 (,81) -,15 (,99) ,30 (,68) ,44 (,75) 5, 447,08 33,68*** 191,97 -8,80*** 

Relation till pappa -,58 (1,10) ,06 (,96) ,24 (,81) -,29 (1,02) ,18 (,93) ,51 (,75) 5, 431,75 29,76*** 206,00 -7,86*** 

Upplevelse av föräldrars 

kunskap 
-,72 (1,06) -,12 (,94) ,38 (,80) -,02 (,90) ,11 (,79) ,59 (,77) 5, 448,81 44,53*** 204,50 -10,35*** 

Föräldrars kunskap om 

ungdomarna 
-,31 (1,12) ,13 (,86) ,14 (,91) -,14 (1,03) -,03 (,96) ,45 (,66) 5, 386,43 11,57*** 174,62 -4,17*** 

Öppenhet -,75 (,98) -,07 (,96) ,37 (,84) -,14 (,91) ,15 (,87) ,62 (,83) 5, 1015 46,92*** 1015 -12,17*** 

Föräldrars upplevelse av 

ungdomarnas öppenhet 
-,33 (1,06) ,04 (,92) ,12 (,92) -,04 (1,05) -,04 (,97) ,43 (,78) 5, 386,34 9,56*** 184,75 -4,44*** 

Not. Tabellen visar standardiserade värden. M=medelvärde; s=standardavvikelse; fg=frihetsgrader; HH=hög förväntan att misslyckas och hög 

manipulation; LH=låg förväntan att misslyckas och hög manipulation; GL=genomsnittlig förväntan att misslyckas och låg manipulation; HG= hög 

förväntan att misslyckas och genomsnittlig manipulation; LG= låg förväntan att misslyckas och genomsnittlig manipulation; LL=låg förväntan att 

misslyckas och låg manipulation. Planerade konstraster testar skillnader för gruppen HH mot resterande grupper genom t-test. Högre värden på skalan 

indikerar högre grad av vad som mäts. 

*** p <,001 


