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MEN DET SOM GÄLLER FÖR 
GENOMSNITTET GÄLLER 
INTE MIG!



Hur ska vi tänka då?
• Föräldrabarn relationer är dynamiska och 

förändras i tid och rum (Sameroff, 2010; Lollis & Kuczynski, 1998)

• Longitudinella studier där förändringar i familjer 
(kontra mellan familjer) studeras behövs! (Hamaker et al., 
2015; Keijsers, 2015)



Fokus för studien

• Hur sker kommunikation mellan föräldrar och 
barn?

• Hur skyddar vi våra ungdomar från brottslighet? 

• Vad gäller när vi jämför familjer med varandra och 
när vi tar hänsyn till förändringar inom den enskilda 
familjen?





Sample

• Ungdomars rapporter om föräldrars nyfikenhet och 
kontroll, öppen kommunikation och 
ungdomsbrottslighet. 

• 3 vågor av data 

• Ålder 
– T1 M=12.53 (±.32) 
– T2 M=13.86 (±.41) 
– T3 M=14.91 (±.38) 
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RESULTAT –
Samband mellan föräldraskap 
och ungdomsbrottslighet

Processer för 
kommunikation och 
ungdomsbrottslighet 
inom familjerna



Hur ska vi förstå våra resultat?

Öppen kommunikation mellan föräldrar och barn är grundläggande 
för ungdomars psykosociala utveckling! 

Öppen kommunikation baseras på emotionellt nära (Kapetanovic et al., 2018) och 
tillitsfulla (Trost et al,.1999) relationer.

Bevara föräldrars intresse och ungdomars vilja att dela med sig av 
vardagsupplevelser och bekymmer. 

Fokus på tillit, vardagskommunikation och värme i 
föräldraskapsprogram.



Tack!
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