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Sammanfattning 

 

 

Fysisk bestraffning och psykologisk kontroll som utförs av föräldrar 

är exempel på problematiska föräldrabeteenden som kan orsaka 

depressiva symptom hos ungdomar. Studiens syfte är att undersöka 

om det finns skillnader i depressiva symptom mellan ungdomar som 

har utsatts för fysisk bestraffning och ungdomar som har utsatts för 

psykologisk kontroll över tid. Studien använder sig utav sekundärdata 

från ett forskningsprojekt, bestående av enkätsvar som har samlats in 

från ungdomar mellan 13-15 år i en mellanstor svensk stad. Studien 

visade inga skillnader i depressiva symptom hos ungdomarna när 

symptomen av fysisk bestraffning och psykologisk kontroll jämfördes 

över tid. Dock var sambanden mellan fysisk bestraffning och 

depressiva symptom svagare än mellan psykologisk kontroll och 

depressiva symptom. 
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Depressive Symptoms in Adolescents¹ 

Emma Andersson & Beatrice Jakobsson 
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Abstract 

Corporal punishment and psychological control exercised by parents 

are examples of problematic parental behaviors that can cause 

depressive symptoms in adolescents. The study aims to investigate 

whether there are differences in depressive symptoms among 

adolescents who have experienced physical punishment and 

adolescents who have experienced psychological control over time. 

The study used secondary data from a research project, consisting of 

survey responses collected from adolescents in the ages between 13-

15 years old in a medium-sized Swedish city. The study showed no 

differences in depressive symptoms in adolescents over time when the 

symptoms of physical punishment and psychological control were 

compared. However, the relationships between physical punishment 

and depressive symptoms was weaker than between psychological 

control and depressive symptoms. 

 

Keywords: Depression, adolescence, physical punishment, 

psychological control. 
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Fysisk bestraffning och psykologisk kontroll som riskfaktorer för 

depressiva symptom hos ungdomar 

En osund relation mellan barn och föräldrar kan leda till negativa konsekvenser. I flera 

studier har ett samband mellan brister i familjemiljön och depressiva symptom hos barnet 

hittats (Broberg, Almqvist, & Tjus, 2003). Depression påverkar tankeförmågan och gör det 

svårt för individen att koncentrera sig och fatta beslut. Tankarna består av negativitet, vilket 

gör att personen känner sig värdelös. Det är då lätt att personen känner hopplöshet, som kan 

leda till tankar om självmord. Undersökningar har visat att många ungdomar någon gång har 

tänkt på självmord (Olsson, 2013). Ungefär 20 procent av alla ungdomar har ibland tillfälliga 

självmordstankar utan en speciell plan eller avsikt. Att ungdomar upplever en depressiv period 

är inte ovanligt, cirka 20 procent upplever minst en depressiv period innan de blir vuxna 

(Brent, Poling, & Goldstein, 2013). Problematiska beteenden i relationen mellan barnet och 

föräldrarna som kan leda till depressiva symptom hos barnet är fysisk bestraffning och 

psykologisk kontroll (Leary, Kelley, Morrow, & Mikulka, 2008; Pettit, Laird, Dodge, Bates, & 

Criss, 2001).  

Fysisk bestraffning innebär att föräldern utsätter barnet för fysiskt våld som orsakar 

smärta i syfte att kontrollera barnets beteende (Straus, 1994).  Bland de vanligaste formerna 

av fysisk bestraffning som utförs mot barn av föräldrar hittar man slag mot barnet, att knuffa 

eller ta tag i barnet, smiska, eller att slå barnet med ett föremål. Skulle våldet istället orsaka 

skada så klassas det som barnmisshandel (Straus, 1994). Fysisk bestraffning kan leda till 

sämre föräldrarelationer, negativa sociala relationer och mer identitetsproblem hos de utsatta 

(Leary et al., 2008). En studie visade att tjejer, personer som bevittnar våld mellan föräldrarna 

och personer med låg socioekonomisk status har en större chans att utveckla högre nivå av 

depressiva symptom när fysisk bestraffning förekommer (Straus, 1994).    



FYSISK BESTRAFFNING OCH PSYKOLOGISK KONTROLL  4 

 

I vissa länder är det socialt accepterat att använda sig av fysisk bestraffning mot barn 

och kan till och med ses som en nödvändighet för att disciplinera barnen. Forskning har visat 

att hela 90 % av samtliga amerikanska familjer använder sig frekvent av fysisk bestraffning 

som disciplin mot småbarn (Straus, 1994). Det finns dock ett flertal länder som inte accepterar 

fysisk bestraffning mot barn och ser det som ett fall av kränkning utav barnets rättigheter 

(Durrant, Rose-Krosnor, & Broberg, 2003). Nio av tio föräldrar i Sverige anser att det är fel 

att aga sina barn (Janson, Jernbro, & Långberg, 2011). 1979 infördes en lag i Sverige som ska 

skydda barn mot fysisk bestraffning. Sverige blev då den första nationen som förbjöd den 

fysiska bestraffningen av föräldrar gentemot barn (Durrant & Janson, 2005). 

Depression och ångest är vanligare hos personer som har utsatts för den fysiska 

disciplinen som barn än de som inte har utsatts (Leary et al., 2008). Mängden av fysisk 

bestraffning som upplevs av ungdomar är positivt associerat med depressiva symptom när de 

blir unga vuxna, likaså är föräldrarnas ilska under bestraffningen relaterat med depressiva 

symptom i unga vuxenlivet (Turner & Muller, 2004). En studie visade att de personer som 

blev fysiskt bestraffade av sina föräldrar uppfattade att föräldrarna visade mindre värme och 

var mindre beskyddande än de som inte blivit fysiskt bestraffade (Afifi, Brownridge, Cox, & 

Sareen, 2006).  Utvecklingen av barnets kognitiva förmåga däremot kan påverkas negativt 

även fast den utförs av kärleksfulla föräldrar och när den kulturella normen godkänner den 

fysiska bestraffningen (Straus & Paschall, 2009).  

De största riskfaktorerna för att fysisk bestraffning utförd av föräldrarna mot barn ska 

ske är våld mellan föräldrarna, ensamstående föräldrar, kronisk sjukdom eller funktionshinder 

hos barnet, dålig ekonomi och stress hos föräldrarna (Janson et al., 2011). Den största risken 

av dessa är dock våld mellan föräldrarna som ökar risken för fysisk bestraffning med hela tio 

gånger. (Janson et al., 2011).  
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Studier gjorda i USA visar att fysisk bestraffning är starkt relaterat till barnets ålder 

och kön. Frekvensen av fysisk bestraffning mot barn är som lägst vid spädbarnsåldern och 

ökar vid tre-fyraårsåldern för att sedan sjunka därefter (Wauchope & Straus, 1995). Studier 

visar även att ju äldre barnet är, desto vanligare är det att den fysiska bestraffningen vänder 

sig mot pojkar (Wauchope & Straus, 1995). Förklaringar till varför det är så kan vara att det 

finns en skillnad i hur pojkar och flickor provocerar fram föräldrarnas ilska och kulturella 

mönster som yttrar sig i att pojkar måste lära sig att tuffas till (Wauchope & Straus, 1995). Att 

den fysiska bestraffningen inte är lika hög mot unga kvinnor som unga män kan också bero på 

att det går emot den kulturella normen om hur man ska behandla en ung kvinna (Straus, 

1994).  

Det finns olika typer av föräldrakontroll. Kontrollerande beteenden hos föräldrar kan 

leda till både positiva och negativa konsekvenser hos ungdomar. Beteendemässig och 

psykologisk kontroll är två typer av kontrollerande beteenden hos föräldrar som kan leda till 

olika konsekvenser. Beteendemässig kontroll kan minska negativa konsekvenser för 

ungdomar. Den beteendemässiga kontrollen handlar bland annat om att ha koll på sitt barns 

beteende och aktiviteter (Barber, Stolz, & Olsen, 2005). Att det finns regler för barnet och att 

man som förälder har vetskap om vad barnet gör är exempel på beteendemässig kontroll 

(Barber, Olsen, & Shagle 1994).  Högre beteendemässig kontroll av föräldrar är associerat 

med lägre antisocialt beteende hos ungdomar (Barber et al., 2005). När föräldrarna har mindre 

beteendemässig kontroll har det visats högre externa problembeteenden som exempelvis 

användning av droger hos ungdomar (Barber et al., 1994). Psykologisk kontroll är däremot 

associerat med negativa konsekvenser. Psykologisk kontroll syftar till olika beteenden hos 

föräldrar som är påträngande och manipulativa av barnets tankar och känslor (Barber & 

Harmon, 2002). Psykologisk kontroll används inte för att kontrollera barnets beteende utan 

för att på olika sätt kontrollera barnets psykologiska värld. Att föräldrarna använder 
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psykologisk kontroll kan påverka delar av barnets utveckling på ett negativt sätt (Barber & 

Harmon, 2002). Utövandet av psykologisk kontroll kan handla om att hålla tillbaka och inte 

visa känslor av kärlek mot barnet, att ge barnet skuldkänslor, att inge barnet ångest eller att 

inkräkta på barnets psykologiska värld. Dessa typer av kontrollerande beteenden utförda av 

föräldrar är associerade med störningar i barnets utveckling av sitt jag och sin identitet 

(Barber & Harmon, 2002). Kontrollen inkräktar även på barnets psykologiska utveckling 

genom manipulation och utnyttjande av bandet mellan föräldern och barnet (Barber, 1996). 

Forskning visar på att internaliserade problembeteenden hos ungdomar är associerat 

med psykologisk kontroll (Barber, Olsen, & Shagle 1994). Högre nivåer av internaliserade 

beteenden, så som nedstämdhet eller ångest hos ungdomar har visat sig vara associerat med 

ungdomarnas uppfattning om nivån av sina föräldrars psykologiska kontroll (Albrecht, 

Galambos, & Jansson, 2007). Även ökningar av internaliserade problembeteenden är 

associerade med ökad uppfattning av psykologisk kontroll från föräldrarna (Albrecht et al., 

2007).  En förklaring till detta kan vara att i och med att ungdomarnas internaliserade 

beteenden ökar så ökar föräldrarnas psykologiska kontroll i ett försök i att minska dessa 

beteenden när andra sätt inte verkar fungera (Albrecht et al., 2007).  

Psykologisk kontroll är associerat med hög nivå av depression och ångest hos 

ungdomar. En hård och sträng föräldrastil förekommer ofta innan utövandet av psykologisk 

kontroll (Pettit et al., 2001).  Nivån av uppfattad psykologisk kontroll hos ungdomar ökar i 

samband med att personen blir äldre (Luebbe & Bell, 2013). Man tror att det är själva 

upplevelsen av psykologisk kontroll och hur ofta den förekommer som hänger samman med 

risker för depression (Barber et al., 2005). Exempelvis så skiljer sig inte effekterna av 

psykologisk kontroll beroende på vilket kön barnet har eller om det är mamman eller pappan 

som utför den (Barber et al., 2005). 
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Den tidigare forskningen har fokuserat på fysisk bestraffning och psykologisk kontroll 

var för sig. Inga studier har jämfört konsekvenserna mellan fysisk bestraffning och 

psykologisk kontroll för att se om dessa skiljer sig åt i depressiva symptom. Denna studies 

syfte är att undersöka om det finns några skillnader i konsekvenserna av fysisk bestraffning 

och psykologisk kontroll. Vår forskningsfråga är: Skiljer sig nivån av depressiva symptom 

som orsakats av fysisk bestraffning och psykologisk kontroll? Vår hypotes är att depressiva 

symptom är associerat med både fysisk bestraffning och psykologisk kontroll men att det inte 

finns någon skillnad mellan dem. Vi tror alltså att de ungdomar som utsätts för fysisk 

bestraffning har depressiva symptom i samma utsträckning som de som utsätts för 

psykologisk kontroll (Leary et al., 2008; Pettit et al., 2001). Vi kommer undersöka om fysisk 

bestraffning och psykologisk kontroll påverkar depressiva symptom över tid. Vår hypotes är 

även här att det inte kommer att vara några skillnader i depressiva symptom då tidigare 

forskning visar att både fysisk bestraffning och psykologisk kontroll är associerat med 

depression (Leary et al., 2008; Pettit et al., 2001). Vi kommer även undersöka om frekvensen 

av fysisk bestraffning och psykologisk kontroll skiljer sig mellan killarna och tjejerna som blir 

utsatta. Hypotesen angående könsskillnader för fysisk bestraffning är att det kommer vara 

högre frekvens av killar som blir fysiskt bestraffade. Hypotesen grundas på tidigare forskning 

som visat att fysisk bestraffning är vanligare bland killar i ungdomsåren (Straus & Gelles, 

1995).  För psykologisk kontroll är hypotesen att det inte kommer vara några skillnader i 

frekvens mellan könen då vi inte har funnit tidigare forskning som har visat några skillnader. 

Vi kommer också undersöka om nivån av de depressiva symptomen som uppstår av fysisk 

bestraffning och psykologisk kontroll skiljer sig mellan killarna och tjejerna.  

Metod 

Försökspersoner 



FYSISK BESTRAFFNING OCH PSYKOLOGISK KONTROLL  8 

 

Denna studie har använt sekundärdata från projektet ”Sju skolor”. Projektet samlade in 

data från sju högstadieskolor i en mellanstor svensk stad under fyra år. Varje år samlades data 

in från ungdomar i åldern 13-15 år som gick i årskurs sju, åtta och nio i de sju 

högstadieskolorna. I denna studie används data från två insamlingstillfällen. Vid det första 

tillfället (T1) tillfrågades 1561 ungdomar (799 pojkar och 762 flickor) från sjunde, åttonde 

och nionde klass att delta i studien, varav 1432 deltog. De elever som gick i sjuan och åttan 

vid första tillfället följdes upp ett år senare (T2). Medelåldern för deltagarna var 14,2 år, 51 % 

av deltagarna var killar och 49 % var tjejer.   

Material 

Depressiva symptom. De depressiva symptomen hos ungdomarna mättes genom att 

de fick svara på 16 påståenden om hur de har känt den senaste veckan, exempelvis ”Jag var 

ledsen” och ”Jag kände mig rädd”. Till dessa påståenden fanns det fyra svarsalternativ från (1) 

”Inte alls” till (4) ”Ofta” (Weissman, Orvaschel, & Padian, 1980). Skalans reliabilitet var 

a=0,93. 

Fysisk bestraffning. För att mäta den fysiska bestraffningen mot ungdomarna ställdes 

frågan ”Tänk på den senaste terminen. Har det följande hänt? Har din mamma/pappa:”, som 

sedan följdes av sex frågor som exempelvis ”Slagit dig med ett objekt?”. Till dessa frågor 

fanns tre svarsalternativ från (1) ”Aldrig” till (3) ”Många gånger”.  Skalans reliabilitet var 

a=0,88 

Psykologisk kontroll. För att mäta om ungdomarna blivit utsatta för psykologisk 

kontroll av sina föräldrar användes en variabel som bestod av fyra olika mått. Dessa var 

negativa reaktioner, skuldbeläggning, emotionella utbrott och opredicerbarhet. 

Negativa reaktioner. För att undersöka om ungdomarna möttes av dåliga reaktioner av 

sina föräldrar fick de svara på sex frågor som exempelvis ”Har dina föräldrar gjort sig roliga 

på din bekostnad över saker som du berättat om dig själv och ditt liv?”. Det fanns fem 
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svarsalternativ till dessa påståenden från (1) ”Har aldrig hänt” till (5) ”Väldigt ofta”.  Skalans 

reliabilitet var a=0,85. 

Skuldbeläggning. För att undersöka om föräldrarna gav ungdomarna skuldkänslor 

användes frågan ”Hur reagerar dina föräldrar när du har gjort något som de verkligen inte 

gillar?” som följdes av sex påståenden, exempelvis ”Är tyst och kall mot dig” där varje 

påstående besvarades genom tre svarsalternativ från (1) ”Aldrig” till (3) ”Ofta”. Skalans 

reliabilitet var a=0,81. 

Emotionella utbrott. Om föräldrarna har reagerat med ilska mättes genom frågan ”Hur 

reagerar dina föräldrar när du har gjort något som de verkligen inte gillar?” som följdes av 

fem påståenden, exempelvis ”Blir väldigt arg och får ett utbrott”. Påståendena besvarades 

genom tre svarsalternativ från (1) ”Aldrig” till (3) ”Ofta”. Skalans reliabilitet var a=0.87. 

Opredicerbarhet. Hur oberäkneliga föräldrarnas reaktioner var mättes genom sju 

påståenden, exempelvis ”Du vet aldrig hur han/hon kommer reagera när du gjort någonting 

som han/hon inte gillar”. Till påståendena fanns tre svarsalternativ från (1) ”Aldrig” till (3) 

”Ofta”. Skalans reliabilitet var a a=0,65. 

Procedur 

Skolorna fick förfrågan om de ville låta eleverna delta i enkätundersökningen. Även 

föräldrarna till ungdomarna blev informerade om forskningsprojektets syfte och möjligheten 

att tacka nej till att deras barn skulle delta eller att de när som helst kunde dra sig ur studien. 

En procent av föräldrarna valde att tacka nej till att deras barn skulle delta i 

enkätundersökningen. Ungdomarna besvarade enkäten under skoltid där lärarna inte var 

närvarande under enkätundersökningen utan istället fanns tränade testledare på plats. Genom 

lärarnas förfrågan fick de ungdomar med lässvårigheter chansen att få frågorna lästa högt av 

en testledare. Ungdomarna fick information om att enkätundersökningen var frivillig, att 

deltagandet var anonymt och att de när som helst kunde tacka nej. De ungdomar som inte 
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deltog fick genomföra en annan uppgift medan deras klasskompisar besvarade enkäten. 

Ungdomarna fick inte betalt för sitt deltagande men de fick antingen en penna eller 

miniräknare. En testledare kom tillbaka till skolan ungefär en vecka efter och samlade in 

enkäter från de ungdomar som inte var närvarande vid första tillfället. 

Statistiska Analyser 

Alla analyser i studien gjordes med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). För att se om fysisk bestraffning och psykologisk kontroll var associerade med 

depressiva symptom utfördes en korrelationsanalys. En regressionsanalys utfördes också för 

att se om fysisk bestraffning och psykologisk kontroll påverkade depressiva symptom över 

tid. För att undersöka om de depressiva symptomen som uppstod av fysisk bestraffning, 

psykologisk kontroll och depressiva symptom vid T1 såg olika ut för könen gjordes en till 

regressionsanalys. Även en envägs variansanalys genomfördes för att se om det fanns några 

skillnader i förekomsten av fysisk bestraffning och psykologisk kontroll mellan tjejer och 

killar.  

Resultat 

För att undersöka om fysisk bestraffning och psykologisk kontroll har samband med 

depressiva symptom hos ungdomar gjordes en korrelationsanalys (se Tabell 1). Analysen 

visade att det fanns en signifikant positiv korrelation mellan fysisk bestraffning och 

depressiva symptom (r=,15, p<,001). Det fanns även en signifikant positiv korrelation mellan 

psykologisk kontroll och depressiva symptom (r=,38, p<,001). Både fysisk bestraffning och 

psykologisk kontroll visar således samband med depressiva symptom hos ungdomar. När 

nivån av fysisk bestraffning ökar, ökar även nivån av depressiva symptom och vice versa. 

Detta gäller även för nivån av psykologisk kontroll och depressiva symptom. Variablerna för 

psykologisk kontroll testades även separat. Korrelationskoefficienterna låg mellan ,27 och ,33 

(se Tabell 1). 



FYSISK BESTRAFFNING OCH PSYKOLOGISK KONTROLL  11 

 

För att undersöka om fysisk bestraffning och psykologisk kontroll påverkar depressiva 

symptom över tid gjordes en regressionsanalys där depressiva symptom vid andra tillfället 

(T2) var beroende variabel och depressiva symptom och fysisk bestraffning (och psykologisk 

kontroll) var oberoende variabler (se Tabell 2). Regressionsanalysen visade att 32 procent av 

variansen av depressiva symptom hos ungdomar var signifikant förklarat av depressiva 

symptom och fysisk bestraffning vid T1 tillsammans, F (2, 1047) = 247,94, p <,001. När 

ungdomarna utsattes för fysisk bestraffning av föräldrarna ökade de depressiva symptomen 

över tid β = ,07, p < ,01. Regressionsanalysen visade också att 32 procent av variansen av de 

depressiva symptomen hos ungdomar var signifikant förklarat av depressiva symptom och 

psykologisk kontroll vid T1 tillsammans, F (2, 1041) = 246,39, p <,001. När ungdomarna 

utsattes för psykologisk kontroll av föräldrarna ökade de depressiva symptomen över tid β = 

,07, p < ,01. Fysisk bestraffning och psykologisk kontroll bidrar alltså till ökade depressiva 

symptom hos ungdomarna över tid. 

Den andra regressionsanalysen (se Tabell 3) som undersökte om resultaten var 

snarlika för killar och tjejer visade att för killarna var 13 procent av variansen av depressiva 

symptom signifikant förklarat av fysisk bestraffning och depressiva symptom vid T1 

tillsammans, F (2, 515) = 39,33, p < ,001. När killarna utsattes för fysisk bestraffning av 

föräldrarna ökade de depressiva symptomen β = ,10, p <,05. Regressionsanalysen för tjejerna 

visade att 37 procent av variansen av depressiva symptom var signifikant förklarat av fysisk 

bestraffning och depressiva symptom vid T1 tillsammans, F (2, 519) = 151,31, p < ,001. När 

tjejerna utsattes för fysisk bestraffning av föräldrarna ökade de depressiva symptomen β = 

,08, p <,05. Regressionsanalysen visade att för killarna var 13 procent av variansen av 

depressiva symptom signifikant förklarat av psykologisk kontroll och depressiva symptom vid 

T1 tillsammans, F (2, 519) = 39,81, p < ,001. När killarna utsattes för psykologisk kontroll av 

föräldrarna ökade de depressiva symptomen β = ,10, p <,05. Regressionsanalysen för tjejerna 
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visade att 37 procent av variansen av depressiva symptom var signifikant förklarat av 

psykologisk kontroll och depressiva symptom vid T1 tillsammans, F (2, 512) = 148,29, p < 

,001. När tjejerna utsattes för psykologisk kontroll av föräldrarna ökade de depressiva 

symptomen β = ,11, p <,01. 

För att undersöka om könet spelade någon roll för om man blev utsatt för fysisk 

bestraffning eller psykologisk kontroll utfördes en envägs variansanalys. Resultaten visade 

ingen signifikant skillnad mellan könen. Killarna och tjejerna blev alltså utsatta för fysisk 

bestraffning i samma utsträckning. Detsamma gällde psykologisk kontroll. Det fanns inga 

skillnader i frekvens mellan killarna och tjejerna. För att se medelvärden för fysisk 

bestraffning och psykologisk kontroll, se Tabell 4. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det finns några skillnader i konsekvenserna 

av fysisk bestraffning och psykologisk kontroll. Då tidigare forskning visat att de båda leder 

till depression ville vi undersöka om det fanns skillnader i nivån av depressiva symptom som 

orsakats av fysisk bestraffning och psykologisk kontroll. Studien visar att både fysisk 

bestraffning och psykologisk kontroll är associerade med depressiva symptom. Vid första 

tillfället visade psykologisk kontroll ett starkare samband med depressiva symptom än vad 

fysisk bestraffning gjorde. När vi mätte depressiva symptom över tid visades däremot inga 

skillnader i depressiva symptom mellan de båda. Studien visar även att variansen i depressiva 

symptom som förklarades av fysisk bestraffning och depressiva symptom vid första tillfället 

tillsammans var högre för tjejerna än för killarna. Detsamma gällde för variansen i depressiva 

symptom som förklarades av psykologisk kontroll och depressiva symptom vid första 

tillfället. Eftersom tidigare forskning visat på att det är vanligare för killar i tonåren att bli 

fysiskt bestraffade än tjejer (Straus & Gelles, 1995) ville vi undersöka om vi skulle få samma 

resultat. Vår hypotes som grundades på tidigare forskning visade sig att inte stämma, då 
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frekvensen mellan killar och tjejer som blivit utsatta för fysisk bestraffning inte skiljde sig 

mellan könen. Hypotesen om att frekvensen mellan killar och tjejer som blivit utsatta av 

psykologisk kontroll inte skulle skilja sig åt visade sig däremot stämma då inga skillnader 

kunde hittas.  

Tidigare forskning har visat att fysisk bestraffning mot barn och ungdomar som utförs 

av föräldrarna är associerat med depressiva symptom (Leary et al., 2008). Också i vår studie 

kan man se att utövandet av fysisk bestraffning leder till depressiva symptom hos 

ungdomarna. Även psykologisk kontroll har i tidigare forskning visat sig vara associerat med 

depressiva symptom (Pettit et al., 2001), vilket vår studie också kan styrka. Delar av vår 

studie kan alltså kopplas ihop med tidigare forskning. Däremot har vi inte hittat tidigare 

forskning som samtidigt har undersökt skillnaden i depressiva symptom orsakat av 

psykologisk kontroll och fysisk bestraffning. Syftet med denna studie var att undersöka just 

om det fanns några skillnader och på så sätt kompletterar den här studien tidigare forskning. 

Fysisk bestraffning och psykologisk kontroll är negativa beteenden utförda av 

föräldrar. Då tidigare forskning har visat att osunda familjeförhållanden kan leda till 

depressiva symptom (Broberg et al., 2003) är det inte förvånande att denna studie visar att 

fysisk bestraffning och psykologisk kontroll kan leda till depressiva symptom hos ungdomar.  

En spekulativ förklaring till varför medelvärdena mellan fysisk bestraffning och psykologisk 

kontroll är snarlika skulle kunna bero på att de samvarierar. Alltså när föräldrarna använder 

sig av fysisk bestraffning kan de även använda sig av psykologisk kontroll. En annan 

förklaring till varför resultatet ser ut som det gör kan vara att studien är gjord i Sverige. Skulle 

denna studie istället göras i exempelvis USA där den fysiska bestraffningen är socialt 

accepterad och inte olaglig (Straus, 1994) skulle troligtvis frekvensen av fysisk bestraffning 

vara högre. Att det finns en lag i Sverige som förbjuder föräldrar att använda sig av fysisk 

bestraffning kan påverka användningen av fysisk bestraffning. 
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Ett oväntat resultat vi fann var att psykologisk kontroll var mer associerat med 

depressiva symptom än fysisk bestraffning vid första tillfället. Det finns mycket forskning 

som behandlar fysisk bestraffning och dess negativa konsekvenser. Det kan göra att det 

skapas en förväntning om att konsekvenserna av fysisk bestraffning är värre än psykologisk 

kontroll då forskningen på psykologisk kontroll inte är lika utbredd. Nu visar dock 

korrelationsanalysen som gjordes vid första tillfället att psykologisk kontroll är mer associerat 

med depressiva symptom än fysisk bestraffning. Ett annat oväntat resultat från studien är att 

frekvensen mellan killar och tjejer som blev fysiskt bestraffade inte skiljde sig åt. Vi hade 

väntat oss en skillnad då tidigare forskning har visat att killar i tonåren oftare utsätts för fysisk 

bestraffning än tjejer (Straus & Gelles, 1995). Att resultaten skiljer sig kan bero på att den 

tidigare studien är äldre och gjord i USA. När det kommer till frekvensen av de ungdomar 

som blivit fysiskt bestraffade eller utsatta för psykologisk kontroll kan det finnas kulturella 

skillnader. Frekvensen av ungdomar som blir fysiskt bestraffade kan även ha ändrats över tid.  

En del svagheter kan hittas i studien. En svaghet med studien är att det inte går att veta 

helt säkert om man enbart mäter fysisk bestraffning och helt utesluter misshandel. Det går inte 

att veta hur hårt ungdomarna har blivit slagna och om det har uppkommit några skador. En 

annan svaghet i studien är att deltagarna bara följs upp ett år framåt. Resultatet skulle kunna 

se annorlunda ut om ungdomarna följdes under en längre tid. Eftersom uppfattningen av 

psykologisk kontroll ökar i samband med att individen blir äldre (Luebbe & Bell, 2013) skulle 

resultatet även kunna se annorlunda ut om vi inkluderat äldre ungdomar. Ytterligare en 

svaghet kan vara att måttet som användes för att mäta psykologisk kontroll inte är ett etablerat 

mått utan istället användes en samansättning av olika variabler som alla mätte delar av 

psykologisk kontroll. På så sätt kan det ha resulterat i att psykologisk kontroll inte har mätts i 

sin helhet. 
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En styrka i studien är att alla mätskalor utom en har god reliabilitet. En annan styrka är 

att ett stort urval har använts. På grund av det stora urvalet kan resultatet generaliseras till 

andra ungdomar som bor i medelstora svenska städer. Ytterligare en styrka är att studien har 

använt sig av ungdomsrapporter och inte föräldrarapporter. Då det kan anses att inte vara 

socialt accepterat att slå tjejer, (Wauchope & Straus, 1995) skulle det kunna bidra till att 

svaren inte blir sanningsenliga om föräldrarna besvarade frågor om de utsatt sina barn för 

fysisk bestraffning och psykologisk kontroll. Dessutom – enligt svensk lag kan föräldrar som 

slår sina barn ställas inför domstol. Av det skälet använde vi ungdomsrapporter för att minska 

risken att föräldrarna inte sanningsenligt skulle besvara denna fråga om de slår sina barn.  

Förslag till framtida forskning är att undersöka hur fysisk bestraffning och psykologisk 

kontroll samverkar. Det skulle vara intressant att se i vilken grad de båda utförs samtidigt av 

föräldrar. Vi har hittat mer forskning som beskriver fysisk bestraffning som en riskfaktor för 

depressiva symptom hos ungdomar än forskning om psykologisk kontroll som en riskfaktor 

för depressiva symptom. Då fysisk bestraffning och psykologisk kontroll både i denna och i 

tidigare studier (Leary et al., 2008; Pettit et al., 2001), har visat sig vara associerade med 

depressiva symptom är det viktigt att framtida forskning fortsätter att studera detta område då 

depression bland ungdomar är ett stort problem. Det kan vara viktigt att belysa dessa ämnen 

och informera föräldrar om hur deras agerande kan påverka hur barnen mår och även hitta 

andra sätt för föräldrar att bemöta sina barn på. Det finns en lag som förbjuder föräldrar att 

utöva fysisk bestraffning mot barn. Däremot finns det ingen lag som skyddar barn och 

ungdomar mot psykologisk kontroll som utförs av föräldrar, även om konsekvenserna av 

psykologisk kontroll är minst lika allvarliga som vid fysisk bestraffning. Det kan också vara 

lättare för barn att veta att en förälder inte ska slå sitt barn än att de inte ska använda sig av 

psykologisk kontroll som exempelvis skuldbeläggning. Det behöver spridas mer information 

till föräldrar om hur psykologisk kontroll kan bidra till depressiva symptom. Ökar 
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medvetenheten om konsekvenserna av psykologisk kontroll kan det bidra till en minskning av 

utövandet.  
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Tabell 1 

Korrelationskoefficienter för Depressiva symptom vid T1 

 Fysisk 

bestraffning 

Negativa 

reaktioner 

Skuldbeläggning Emotionella 

utbrott 

Opredicerbarhet Psykologisk 

kontroll 

     

Killar ,15*** ,29*** ,20*** ,23*** ,30*** ,34*** 

Tjejer ,24*** ,38*** ,39*** ,35*** ,36*** ,46*** 

Både killar 

och tjejer 

,15*** ,30*** ,27*** ,30*** ,33*** ,38*** 

       

Not. *** p < ,001 
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Tabell 2 

Regressionsanalys, beroende variabel Depressiva 

symptom T2  

Depressiva symptom T1 

Fysisk bestraffning T1 

R² 

,55*** 

,07** 

,32 

Depressiva symptom T1 

Negativa reaktioner T1 

R² 

,54*** 

,07** 

,32 

Depressiva symptom T1 

Skuldbeläggning T1 

R² 

,55*** 

,05 

,32 

Depressiva symptom T1 

Emotionella utbrott T1 

R² 

,56*** 

,05 

,32 

Depressiva symptom T1 

Opredicerbarhet T1 

R² 

,55*** 

,05 

,32 

Depressiva symptom T1 

Psykologisk kontroll T1 

R² 

,53*** 

,07** 

,32 

Not. ** p < ,01, *** p < ,001 
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Tabell 3 

Regressionsanalys, beroende variabel Depressiva symptom T2 

 Killar Tjejer 

 

Depressiva symptom T1 

Fysisk bestraffning T1 

R² 

 

,33*** 

,10* 

,13*** 

 

,58*** 

,08* 

,37*** 

 

Depressiva symptom T1 

Psykologisk kontroll T1 

R² 

 

,32*** 

,10* 

,13*** 

 

,54*** 

,11** 

,37*** 

Not. * p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001 
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Tabell 4 

Medelvärden (standardavvikelser) vid T1 

 Fysisk 

bestraffning 

M (s) 

Negativa 

reaktioner 

M (s) 

Skuldbeläggning 

 

M (s) 

Emotionella 

utbrott 

M (s) 

Opredicerbarhet 

 

M (s) 

Depressiva 

symptom 

M (s) 

 

Killar 

 

1,08 (,24) 

 

1,74 (,70) 

 

1,38 (,39) 

 

1,59 (,47) 

 

1,66 (,42) 

 

1,46 (,47) 

Tjejer 1,06 (,15) 1,70 (,65) 1,35 (,36) 1,64 (,49) 1,71 (,40) 1,90 (,67) 

Både killar 

och tjejer 

1,07 (,20) 1,72 (,68) 1,37 (,38) 1,61 (,48) 1,69 (,41) 

 

1,68 (,62) 

       

 


