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Abstract 

 

This study investigates reactive and proactive 

aggression in relation to school achievement and 

whether it relates to whether the individual is from a 

disadvantaged or advantaged residential area. The 

purpose is to find a connection between aggression and 

school achievement and whether residential area is an 

underlying factor that affects the relationship. 

Questionnaires were distributed to 121 students (18–27 

years of age) at Örebro University with questions about 

proactive/reactive aggression and school achievement. 

The questionnaire also included an item assessing 

which residential area they lived in. Analyses showed 

significant differences between aggression and school 

achievement were high levels of reactive and proactive 

aggression were shown to correlate with lower grades in 

school. This connection also appeared to be influenced 

by where the individual came from.  

 

Keywords: reactive aggression, proactive aggression, 
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development 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Aggressivitet i relation till skolprestation och bostadsområde bland unga vuxna 
 

 

Sammanfattning 

 

Denna studie undersöker sambandet mellan reaktiv och 

proaktiv aggressivitet och skolprestation, och om det har 

en koppling till om individen kommer från ett utsatt eller 

outsatt bostadsområde. Syftet är att finna samband 

mellan aggressivitet och skolprestation och undersöka 

om bostadsområde är en bakomliggande faktor som 

påverkar sambandet.  För att undersöka sambandet 

delades enkäter ut till 121 studenter (18–27 år) på 

Örebro universitet med frågor rörande proaktiv/reaktiv 

aggressivitet och skolprestation. I frågeformuläret 

ingick även frågan om vilket bostadsområde de bott i. 

Analyser visade att det finns ett signifikant samband 

mellan aggressivitet och skolprestation där hög grad av 

reaktiv och proaktiv aggressivitet visade sig korrelera 

med lägre skolbetyg. Detta samband tycks även 

påverkas av vart individen kommer ifrån. 

 

Nyckelord: reaktiv aggressivitet, proaktiv aggressivitet, 

skolprestation, bostadsområde, individuell utveckling 
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Introduktion 

Beteenden som är aggressiva och avvikande får samhället att reagera då det kan väcka oro, 

ilska och krav på åtgärder. Individer med aggressivt beteende betraktas som besvärliga och 

riskerar att uteslutas från vänskapsgrupper, skolan och samhället (Långström, Cederblad, 

Gustafsson, 2003). Såväl individuella egenskaper, exempelvis hög grad av aggressivitet, som 

demografiska faktorer, exempelvis att växa upp i ett utsatt bostadsområde kan öka risken för 

en negativ utveckling hos ungdomar. Man har i forskning sett en ökad risk att begå kriminella 

handlingar, men också utveckling av problem såsom bristande akademiska resultat i skolan 

(Campbell, Spieker, Burchinal & Poe, 2006; Hinshaw & Steinberg, 1992; Tetzner, Kliegl, 

Krahé, Busching & Esser, 2017). I den här studien undersöks sambandet mellan 

skolprestation och aggressivitet, det vill säga en riskfaktor på individnivå, och om det 

sambandet påverkas av var individen bor, det vill säga en demografisk riskfaktor.  

Aggressivitet kan definieras som ett beteende att avsiktligt orsaka direkt skada mot en 

annan individ och kan ses som en stabil emotion (Campbell m.fl., 2006; Murray-Close, 

Ostrov, Nelson, Crick & Coccaro, 2009). Aggressivitet har visat sig förekomma i tidig 

barndom i olika allvarlighetsgrad och kan påverka barnets utveckling. Det är dock vanligt att 

barnet under sin individuella utveckling lär sig hantera sin aggressivitet (Campbell m.fl., 

2006). Aggressivt beteende i barndomen predicerar en senare negativ anpassning till 

samhället och kan leda till antisociala beteenden och svårigheter i inlärning i skolan 

(Hinshaw & Steinberg, 1992). Aggressivitet har visat sig hänga samman med lägre 

impulskontroll och underskott i uppmärksamhet och hög grad av aggressivitet verkar 

överlappa med vissa symptom för beteendestörningar och ADHD, som brist i uppmärksamhet 

och hyperaktivitet (Campbell m.fl., 2006; Palmu, Närhi & Savolainen, 2017). 

Beteendeproblem, särskilt aggressivitet, är förknippade med akademiska svårigheter och 

övergripande låg skolprestation och individer med hög grad av aggressivitet löper större risk 

att hoppa av skolan (Palmu m.fl., 2017).  

Det finns olika typer av aggressivitet som tar sig uttryck på olika sätt (Fung, Tsang, 

Zhou, Low, Ho & Lam, 2017; Murray-Close m.fl., 2009). Aggressivitet kan delas in i 

exempelvis reaktiv och proaktiv aggressivitet. Reaktiv aggressivitet kan förklaras med hjälp 

av en frustration-aggressionsmodell och är en ilsken, defensiv och impulsiv respons vid 

situationer som upplevs som hotande, frustrerande eller provocerande för individen (Connor, 

Stengård, Anderson & Melloni Jr., 2003). Frustration-aggressionsmodellen (Dollard, Doob, 

Miller, Mowrer & Sears, 1939 ref. i Berkowitz, 1989) försöker förklara varför aggressivitet 

och våld uppstår, och är den mest använda modellen för att förklara sambandet mellan sociala 
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omständigheter, exempelvis bristande resurser som dålig ekonomi, och aggressivitet. 

Modellen innebär att frustration betraktas som en förutsättning för aggressivitet, alltså att 

frustration grundas från stressfaktorer som oftast leder till aggressivitet som tar sig uttryck på 

olika sätt. Dålig ekonomi kan ses som ett exempel på en stressfaktor som kan skapa 

frustration och riskerar att uttryckas i form av aggressiva handlingar. Tidigare forskning visar 

även att aggressivitet ökar vid ekonomisk stress, exempelvis vid arbetslöshet eftersom 

ekonomi har en stor påverkan på individens vardagsliv (Barlett & Anderson, 2013). Det är 

vanligt att frustration uppstår vid målkonflikter, det vill säga när saker uppstår som hindrar 

individens mål.  

Utifrån frustration-aggressionsmodellen kan man föreställa sig att brist på resurser 

som utbildning och hög inkomst kan skapa direkt frustration hos individer som bor i utsatta 

områden, där man kan anta att dessa faktorer är vanligt förekommande. Individer som är 

arbetslösa har sannolikt brist på ekonomiska resurser vilket skapar en frustration som kan 

leda till aggressivt beteende. Det aggressiva beteendet kan leda till att skolgången påverkas 

då individen känner en frustration över samhällets orättvisor.  

Proaktiv aggressivitet kan förklaras med hjälp av social inlärningsteori och definieras 

som ett avsiktligt beteende som utförs i syfte att skada en annan individ. Denna typ av 

aggressivitet används som medel för att uppnå ett önskat mål och är ingen impulsiv reaktion 

(Connor m.fl., 2003). Den sociala inlärningsteorin grundar sig i att individer observerar 

varandra i sociala kontexter och miljöer vilket leder till att en egen uppfattning skapas av det 

specifika beteendet. Det observerade beteendet blir i sin tur som en mall för hur individen 

anpassar sig och beter sig i en specifik situation (Bandura, 1997, ref. i Passer & Smith, 2004). 

Detta innebär alltså att individer påverkas av hur andra beter sig och hanterar situationer. 

Utifrån social inlärningsteori beskrivs aggressiva handlingar som inlärda beteenden från 

andra individer, exempelvis föräldrar, andra vuxna eller vänner. Enligt teorins modell är 

aggressivitet inlärt och avspeglar tidigare observationer individen har kunskap om (Passer & 

Smith, 2004).  

Utifrån tidigare forskning skulle man kunna tänka sig att i utsatta områden där det 

råder kriminalitet och låg socioekonomisk status (SES), kan det i sin tur ha en indirekt 

påverkan på individen genom att exempelvis kriminalitet och arbetslöshet observeras. 

Individerna som växer upp i utsatta områden kan ha brist på goda förebilder som de unga kan 

avspegla och kan leda till att antisociala beteenden ses som normativa. I utsatta områden 

råder låg SES där en av konsekvenserna kan vara låg utbildningsnivå, detta kan leda till att 
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ambitionsnivån för utbildning sjunker hos de unga. Det blir som en ond cirkel, där individer 

efterlikna varandras beteenden och anpassar sig till hur miljön runt om dem ser ut.  

En faktor som är drivande för aggressivitet i skolåldern är bekräftelse och social 

acceptans från de andra eleverna i skolan (Lopez, Pérez, Ochoa & Ruiz, 2008). Strävan efter 

att bli populär och uppfylla en acceptans kan uttryckas via destruktiva beteenden som 

aggressivitet. Elever som försöker uppnå acceptans genom aggressiva beteenden har även ett 

negativt förhållningssätt gentemot auktoriteter som polisen, rättssystemet och mer specifikt 

till skolan och lärarna, vilket kan leda till en negativ skolgång om beteendet fortsätter. Detta 

har forskare (Lopez m.fl., 2008) kopplat till omständigheterna i elevens hemmamiljö samt 

relationen till lärarna. Elever som har bra kommunikation med lärare och sina föräldrar har en 

större chans att utveckla en positiv attityd till skolan. Forskning visar på att en lyckad 

skolgång även predicerar en framgångsrik karriär och individuell utveckling. Aggressivitet, 

sociala faktorer och skolmiljöer har en stark påverkan på individen under skolåren (Lopez 

m.fl., 2008). Aggressivt beteende och akademiska svårigheter kan leda till negativ utveckling 

hos ungdomar som kan orsaka skuldkänslor, skam och snabb negativ feedback från föräldrar, 

lärare och skolkamrater. Det kan även leda till social avvisning av klasskamrater som minskar 

ungdomars känsla av tillhörighet till skolan och kan påverka deras skolprestation (Lord & 

Mahonia, 2017). Skolan kan ses som en skyddsfaktor där barnet lär sig använda sin 

aggressivitet på rätt sätt, som att förhandla med sina vänner när konflikter uppstår istället för 

att agera aggressivt (Campell m.fl., 2006).  

Att bo i ett utsatt område med bristande socioekonomiska omständigheter, däremot, 

kan medföra risker för ungdomar med aggressivt beteende. Det kan leda till att individen 

presterar sämre i skolan genom att hen inte få ta del av samhällets resurser, som utbildning 

och inkomst. Vissa individer hanterar dessa utmaningar framgångsrikt medan det för andra 

kan få varaktiga konsekvenser för senare funktion och välbefinnande (Tetzner m.fl., 2017; 

Greitmeyer & Sagioglou, 2016). Utsatta områden kan definieras som områden med låg SES, 

som innefattar bland annat låg inkomst, låg utbildningsnivå och fattigdom (Pagani, Boulerice, 

Vitaro & Tremblay, 1999). Outsatta områden kan däremot definieras som områden med hög 

SES som innefattar bland annat högre inkomst och högre utbildningsnivå (Pagani m.fl., 1999; 

Greitemeyer & Sagioglou, 2016). Tidigare forskning visar att sannolikheten att utveckla 

aggressivt beteende ökar om individen bor i ett utsatt område och kan vara annorlunda än för 

personer som bor i områden med hög SES (Pagani m.fl., 1999). Personer som lever i utsatta 

områden kan uppleva att det är en nackdel med att bo där då de inte alltid har samma 

möjligheter som personer i outsatta områden. Det kan bland annat handla om tillgång till 



AGGRESSIVITET,  SKOLPRESTATION  OCH  BOSTADSOMRÅDE  
  

  

4  

utbildning och inkomstmöjligheter (Greitemeyer & Sagioglou, 2016). Bostadsområde kan 

också ha en inverkan på individens socialiseringsprocess, det vill säga hur en person anpassar 

sig till omgivningen som denne befinner sig i. I samspelet mellan individen och den sociala 

omgivningen formas dennes beteenden (Solano, 2014). Bostadsområde skulle med andra ord 

kunna påverka på hur individen anpassar sig i skolan, och hens prestation i skolan utifrån 

omgivningens förväntningar.  

Statistiska centralbyrån (SCB) rapporterar att ungefär 40% av ungdomar från utsatta 

områden lämnar grundskolan med icke godkända betyg och cirka 13% av alla elever saknar 

behörighet till gymnasiet. Att inte vara behörig till gymnasiet innebär att eleven fått betyget 

icke godkänt på ett eller flera av kärnämnena, dvs. Matematik, svenska och engelska 

(Skolverket, 2013). Enligt Brottsförebygganderådet (2016) är utbildning och sysselsättning 

viktiga skyddsfaktorer som kan motverka risken för att utveckla problembeteende och 

kriminalitet, som är vanligt förekommande i det som av polisen betraktas som utsatta 

områden. Här definieras ett utsatt område som ett geografiskt avgränsat område, där låg 

socioekonomisk status och kriminalitet förekommer (Ek m.fl., 2014). År 2017 var 

arbetslösheten ungefär 50% i utsatta områden (Brå, 2016). I samhällen som dessa finns flertal 

riskfaktorer, så som kriminalitet, trångboddhet och låg utbildningsnivå hos föräldrarna som 

kan hänga samman med misslyckad skolgång för individen (Andershed & Andershed, 2009).  

Den aktuella studien kommer att undersöka om reaktiv och proaktiv aggressivitet har 

ett samband med skolprestation. Vi kommer även ta hänsyn till den demografiska faktorn 

som Pagani m.fl. (2017) nämner, utsatt bostadsområde. Studien kommer att genomföras 

bland universitetsstuderande. Det är rimligt att anta att studenter på universitetet har relativt 

höga slutbetyg från gymnasiet. Goda prestationer i skolan kan delvis förklaras av goda 

relationer till föräldrar, lärare och prosociala kamrater (Hart & Mueller, 2013). Därför kan det 

fenomen vi undersöker förklaras med hjälp av sociala band-teorin. Teorin syftar till att 

förklara hur aggressiva beteenden kan minskas med hjälp av goda familje- och 

vänskapsrelationer, engagemang i skolan och samhällsrelationer (Hart & Mueller, 2013). Av 

den anledningen blir det även intressant att undersöka om det eventuella sambandet mellan 

aggressivitet och skolprestation kan återfinnas i en grupp av relativt högpresterande studenter. 

Detta är relevant att undersöka då aggressiviteten kan tas i uttryck även för de individer som 

studerar på universitet och möjligtvis kan påverka deras aktuella studiegång och framtida 

karriär. Då den aktuella studien är explorativ har vi inte ställt upp några hypoteser gällande 

vilka resultat som kommer att framkomma. Studien utförs i syfte att ge framtida underlag för 

både föräldrar och lärare om kunskap gällande reaktiv och proaktiv aggressivitet och hur det 
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möjligen kan påverka skolgången negativt. Gällande huruvida bostadsområde påverkar det 

eventuella sambandet kan anpassade resurser i skolan och samhället ges för att minska 

utsattheten i dessa bostadsområden. Studiens mål är att besvara följande frågeställningar; 

Finns det ett samband mellan reaktiv/proaktiv aggressivitet och skolprestation? Påverkas 

sambandet beroende på om de har bott i utsatta eller outsatta områden?  

 

Metod 

Deltagare 

Undersökningsgruppen i denna studie baseras på ett bekvämlighetsurval av studenter vid 

Örebro universitet, dels vid en kurs på grundnivå, och dels individer som befann sig vid 

universitetet dagen för datainsamling. En tvärsnittsstudie genomfördes som innebär att 

materialet delas ut och samlas in vid ett mättillfälle (Barmark & Djurfeldt, 2015). Detta 

resulterade i ett material bestående av 122 respondenter i åldrarna 18–27 år, där 83 stycken 

(68%) var kvinnor och 39 stycken (32%) var män. En respondent (0,8%) svarade endast på 

frågan om kön och har därför exkluderats ur materialet. På grund av etiska skäl och tidsbrist 

valdes att besöka en grundkurs på Örebro universitet då ett antagande om att många i 

studentgruppen nyligen gått ut gymnasiet.  

 

Material 

Den enkät som användes bestod av 37 frågor med fasta svarsalternativ. Respondenterna 

svarade på ett antal påståenden angående reaktiv och proaktiv aggressivitet. De fick även 

uppge sina slutbetyg från gymnasiet i kärnämnena svenska, engelska och Matematik. 

Respondenterna fick även ange kön, vilken kommun samt bostadsområdet de bodde i när de 

var i 11–15 årsåldern.  

Aggressivitet. Buss & Perry (1992) enkät The Aggression Questionnaire (AQ) samt Morales 

& Crick (1998) enkät Self-Report of Aggression and Social Behavior Measure (SRASBM) 

användes som mätinstrument i denna studie för att mäta reaktiv och proaktiv aggressivitet. 

AQ enkäten innefattade frågor om reaktiv aggressivitet och består av totalt 29 frågor varav 13 

valdes ut, AQ enkäten var indelad i fyra kategorier med olika aggressivitets uttryck. Första 

kategorin var Physical aggression, där valdes fråga 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9 ut till studiens enkät. 

I den andra kategorin Verbal aggression valdes fråga 1 och 3 ut. Den tredje kategorin var 

Anger där fråga 1, 2 och 3 valdes ut och från sista kategorin Hostility valdes fråga 1 ut. 

SRASBM enkäten innefattade frågor angående proaktiv aggressivitet och bestod av totalt 14 

frågor, varav 13 frågor valdes ut. I SRASBM enkäten var frågorna identifierade med 
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bokstäver, de frågor som valdes ut var, D, J, P, C, F, G, I, L, A, E, K, M och O. De frågor 

som valdes ut baserades på vad som ansågs vara mest lämpligt att ta med utifrån 

beskrivningen från tidigare forskning gällande reaktiv och proaktiv aggressivitet. Frågorna 

som valdes ut till enkäten baserades även på personliga tidigare erfarenheter som kunde 

kopplas ihop med verkliga upplevda livshändelser. Frågorna valdes på detta sätt ut med 

respondenterna i åtanke, då frågorna baserades på händelser som även respondenterna 

möjligtvis skulle kunna känna igen sig i. De frågor som ansågs vara mindre relevant för våra 

respondenter att besvara exkluderades alltså ut och togs inte med i vår enkät. De 26 

påståendena besvarades på likertskalor mellan 1–5 där 1 var aldrig och 5 var ofta. Formuläret 

bestod av 13 påståenden som mätte reaktiv aggressivitet, till exempel ”Jag hamnar i bråk lite 

oftare än de flesta andra” och ”Det händer att jag inte kan hejda mig från att slå en annan 

person”. Ett index skapades genom att respektive påståenden för reaktiv aggressivitet 

sammanställdes för att få ut medelvärdet, där indexet gick mellan 1–5, (M= 2,27, SD= 0,61). 

Ytterligare 13 påståenden i enkäten mätte proaktiv aggressivitet, till exempel ”Jag har 

medvetet ignorerat en person tills han/hon gav med sig och jag fick som jag ville” och ”Jag 

har spridit rykten om en person bara för att vara elak”. Ett index för proaktiv aggressivitet 

skapades på samma sätt, genom medelvärdet som för reaktiv aggressivitet, med ett index 

mellan 1–5, (M=1,41, SD=0,34). Vi delade sedan in båda aggressivitetstyperna i två nivåer; 

låg och hög reaktiv/proaktiv aggressivitet. De respondenter som låg under medelvärdet för 

reaktiv aggressivitet kodades om till låg reaktiv aggressivitet och de som låg över 

medelvärdet kodades om till hög reaktiv aggressivitet. De som låg under medelvärdet för 

proaktiv aggressivitet kodades om till låg proaktiv aggressivitet och de som låg över 

medelvärdet kodades om till hög proaktiv aggressivitet.  

För att titta närmare på om frågorna i enkäten mätte samma koncept utfördes 

reliabilitetstest med hjälp av Cronbach’s alpha. Cronbach’s slpha mäter frågornas interna 

innehåll och utgår från värdet 0–1, där 1 innebär att frågorna korrelerar starkt med varandra 

(Barmark & Djurfeldt, 2015). Reliabiliteten för det index som mätte reaktiv aggressivitet var 

α = 0,78 och för proaktiv aggressivitet α = 0,71.  

Bostadsområde. I enkäten tillfrågades respondenterna om i vilken kommun och 

område de bodde i åldrarna 11–15 år. Anledningen till att vi ville ha kännedom om vart 

respondenterna bodde i åldrarna 11–15 var på grund av att många respondenter säkerligen 

kommer från andra städer och endast studerar på universitetet tillfälligt, det skulle också 

kunna vara att flera är uppvuxna i Örebro. Hade vi frågat var de bor idag skulle det troligen 

begränsa spridningen. Det är även möjligt att flera av respondenterna bor i närheten av 
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Campus vilket skulle kunna ha lett till att materialet blivit snedvridet. Detta val gjordes även 

på grunder av tidigare forskning som visar att individer påverkas mer av sin omgivning i tidig 

ungdom än när de är äldre (Lopez m.fl., 2008). Enligt polisen (2017) klassificeras 80 

områden som exempelvis Rinkeby, Vivalla och Ronna som utsatta områden. Vi gjorde en 

indelning utsatt och outsatt område i enlighet med polisens klassificering (2017). Av 

respondenterna kom 89 (73%) från ett outsatt bostadsområde och 32 (26,2%) kom från ett 

utsatt bostadsområde. 

Skolprestation. Enligt Skolverket (2017) är det i Sverige obligatorisk för individen 

att gå i skolan tills den ska börja sin gymnasietid, som däremot är frivillig. Det är efter 15-års 

åldern de flesta i Sverige börjar sin gymnasietid (Skolverket, 2017), därför valde vi att titta 

vart respondenterna bodde i åldrarna 11–15, alltså åren innan gymnasietiden. Vid skolåren 

kan aggressivitet påverka skolgången och har kopplats till omständigheterna i elevens 

hemmamiljö (Lopez m.fl., 2008). Därför valdes den åldern att undersökas, i åtanke att det är 

universitetsstudenter som undersöks i denna studie, men för att kunna se om bostadsområdet 

åren innan gymnasietiden kan ha en koppling till grad av aggressivitet eleven uppvisar idag, 

och om det i sin tur påverkar skolprestationen. Detta för att aggressiviteten kan fortsätta och 

möjligen påverka skolprestationen och framtida karriär, trots att prosociala band vid tidigare 

ålder skyddat mot en negativ skolgång (Hart & Mueller, 2013), även bland 

universitetsstudenter.  

Enkäten mätte skolprestation utifrån deltagarnas slutbetyg från gymnasiet. Måttet på 

skolprestation bestod av sex frågor om slutbetyg i kärnämnena svenska a/b, engelska a/b och 

matematik a/b. Frågorna besvarades på likertskalor som sträckte sig från betygen F-A, där 1 

var F och 6 var A. Vi tog även hänsyn till det gamla betygsystemet; G, VG och MVG. Det 

gamla betygssystemet integrerades med det nya där G betraktades som att motsvara E, VG 

motsvara C och MVG motsvara A, för de individer som fått betyg i det gamla systemet. Ett 

index skapades genom att beräkna medelvärdet av de sex betygen (M=4,6 SD=1,2).  

 

Procedur 

Vi besökte en grundkurs på Örebro universitet där vi delade ut och samlade in enkäterna 

under ett och samma tillfälle. Vi fortsatte sedan dela ut enkäter bland studenter på universitet 

för ytterligare 59 deltagare. Innan enkäterna delades ut gav vi information om studiens syfte, 

att enkäten tar cirka 7–10 minuter att besvara samt information om de fyra forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2011) muntligt. Denna studie förhåller sig till de fyra 

forskningsetiska principerna som måste följas vid forskning och respondenterna fick även ta 
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del av de etiska kraven skriftligt via ett informationsbrev som bifogades med enkäten. I det 

bifogade brevet fanns information om studiens syfte, att de själva bestämmer över sitt 

deltagande och att de när som helst kan avbryta sin medverkan om så önskas, detta i enlighet 

med informations- och samtyckeskravet. Information om att obehöriga inte kommer ta del av 

uppgifterna samt att svaren kommer behandlas konfidentiellt och endast användas i 

forskningssyfte framfördes, i enlighet med konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). I informationsbrevet fanns våra kontaktuppgifter tillgängliga om 

eventuella frågor skulle uppstå om enkäten, men vi fanns även på plats för att besvara 

eventuella frågor. Ingen ersättning erbjöds för deras deltagande.  

 I denna studie är det viktigt att tänka över de forskningsetiska principerna, dels för att 

författarna möter deltagarna vid utdelandet av enkäterna och dels för att namnet på universitet 

skrivs ut. För att på bästa möjliga sätt kunna försäkra respondenterna om att de var anonyma 

förklarades innan utdelandet av enkäterna att deras svar inte på något sätt exponeras. Denna 

studie undersöker inte personer under 18 år av bland annat etiska skäl, då vi anser att vissa 

påståenden i enkäten om reaktiv och proaktiv aggressivitet är av känslig karaktär för yngre 

individer att svara på. Namnet på universitet skrivs ut med argument att det är det enda 

universitetet som finns i staden. 

 

Statistiska analyser 

Den data som samlats in sammanställdes sedan i datorprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) version 23 (IBM SPSS Statistics 23). För att undersöka sambandet 

mellan reaktiv/proaktiv aggressivitet och skolprestation användes en korrelationsanalys. En 

korrelationsanalys undersöker styrkan och riktningen mellan två variabler (Borg, Westerlund, 

2012). För att undersöka medelvärdsskillnaden mellan aggressivitetstyperna i skolprestation 

användes analysmetoden Independent-Samples T-test. För att säkerställa att det förekom 

olika varians mellan grupperna användes Levene’s test, som ska vara icke-signifikant för att 

kunna fastställa variansen (Field, 2009). Det framkom olika varians mellan grupperna och t-

test kunde utföras. Detta test användes då medelvärdesskillnaderna på två oberoende grupper 

ska signifikans testas (Barmark & Djurfelt, 2015). För att undersöka om det förekom 

samband mellan variablerna hög/låg reaktiv/proaktiv aggressivitet och utsatt/outsatt 

bostadsområde korstabulerades variablerna. För att undersöka om det fanns signifikant 

skillnader i fördelningen över cellerna används Pearson Chi-square i form av Chi2- test som 

kompletterar korstabellen (Barmark & Djurfeldt, 2015).   
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  För att undersöka om sambandet mellan reaktiv och proaktiv aggressivitet och 

skolprestation påverkas av om deltagarna kommer från ett utsatt eller outsatt bostadsområde 

genomfördes två variansanalyser, en för vardera aggressivitetstyp. En två-vägs ANOVA 

(Analysis of Variance) används när det finns en beroende variabel och två oberoende 

variabler där var och en har två nivåer (Borg & Westerlund, 2012). Med detta argument 

valdes därför att utföra två stycken två-vägs ANOVA. 

 

Resultat 

En korrelationsanalys genomfördes för att undersöka om det fanns samband mellan 

reaktiv/proaktiv aggressivitet och skolprestation, Pearson-korrelationen visade att det finns ett 

samband mellan höga nivåer av reaktiv aggressivitet och en lägre skolprestation r=-0,39, p 

<0,01. Resultatet visade även att det finns ett samband mellan höga nivåer av proaktiv 

aggressivitet och lägre skolprestation r=-0,28, p <0,01.  

För att undersöka hur frekvensen såg ut för aggressivitetstyperna i områden som var 

utsatta och outsatta korstabulerades variablerna och ett Chi2- test genomfördes. Resultatet 

visade att det fanns signifikanta skillnader i fördelningen av hög och låg reaktiv aggressivitet 

i utsatta och outsatta bostadsområden. Motsvarande analys för proaktiv aggressivitet visade 

på signifikanta skillnader i fördelningen över bostadsområde. Av de med hög grad av reaktiv 

aggressivitet bodde fler i ett utsatt område än de med hög grad av proaktiv aggressivitet. Av 

de med låg grad av reaktiv aggressivitet bodde de flesta i ett outsatt område och även de med 

låg grad av proaktiv aggressivitet bodde flera i ett outsatt område. För detaljer se tabell 1.  

Tabell 1 
Fördelningen mellan hög och låg reaktiv/proaktiv aggressivitet och utsatta och outsatta 
bostadsområden 

Aggressivitet Utsatt område 

(%) 

Outsatt område 

(%) 

N  Chi2 Fg 

Hög reaktiv 51,0 49,0 49         

Låg reaktiv  9,7 90,3 72        25,56*** 1 

Hög proaktiv 38,9 61,1 54          

Låg proaktiv 16,4 83,6 67        7,76* 1 

     

* p <0,05; *** p < 0,001 
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T-test genomfördes för att undersöka om det fanns eventuella medelvärdsskillnader i 

skolprestation mellan reaktiv aggressivitet och proaktiv aggressivitet, samt mellan typ av 

bostadsområde. Resultatet av t-testen visade en signifikant skillnad i skolprestation mellan 

individer med hög och låg reaktiv aggressivitet, mer specifikt uppvisar de med hög reaktiv 

aggressivitet lägre skolprestation i jämförelse med låg reaktiv aggressivitet. Resultatet av t-

testet visade även en signifikant skillnad i skolprestation mellan individer med hög och låg 

proaktiv aggressivitet, mer specifikt uppvisar de med hög proaktiv aggressivitet lägre 

skolprestation i jämförelse med individer med låg proaktiv aggressivitet. Analyserna visade 

även en signifikant skillnad i skolprestation mellan typ av bostadsområde. Mer specifikt 

uppvisar de från utsatta områden lägre skolprestation i jämförelse med de från outsatta 

områden. För detaljer se tabell 2.   

 

Tabell 2 
Medelvärdesskillnader i skolprestation mellan hög och låg reaktiv och proaktiv 
aggressivitet, och bostadsområde  
  Skolprestation    

n   M  SD  fg  t  
Aggressivitet            

Låg reaktiv  72 4,34 0,81      
Hög reaktiv  49 3,52  1,01 119  4,89***  
Låg proaktiv  67 4,23  0,41     
Hög proaktiv  54 3,73 1,07 119 2,83*  

Bostadsområde            
Utsatt  32  3,19  0,94      
Outsatt  89  4,30  0,81  119  -6,32***  

* p <0,05; *** p < 0,001 

 

För att undersöka om sambandet mellan reaktiv respektive proaktiv aggressivitet och 

skolprestation påverkades av bostadsområde genomfördes två stycken två-vägs ANOVA. 

Analysen för reaktiv aggressivitet visar endast signifikant huvudeffekt för skolprestation och 

bostadsområde. De justerade medelvärdena efter att variabeln bostadsområde kontrollerats 

för visade att individer från utsatta områden hade lägre, men inte signifikant lägre 

skolprestation. Vidare visade analysen att individer från outsatta områden hade högre, men 

inte signifikant högre skolprestation, efter att bostadsområde kontrollerats. För detaljer se 

tabell 3. 
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Tabell 3 
Skillnader i skolprestation gällande reaktiv aggressivitet mellan utsatta och outsatta områden 

 

Skolprestation fg  MS F Eta2 
 

Bostadsområde 1 14,92 21,69*** 0,16 

Reaktiv  1 1,88 2,73 0,02 

Rea x område 1 0,79 1,14 0,01 

Error 117 0,69   

Not. Bostadsområde = Huvudeffekt bostadsområde. Reaktiv = Huvudeffekt reaktiv 

aggressivitet; Rea x område = Interaktionseffekt reaktiv aggressivitet och bostadsområde. 

*** p < 0,001 

 

Analysen för proaktiv aggressivitet visar en signifikant huvudeffekt för proaktiv 

aggressivitet samt bostadsområde, för individens skolprestation. Mer specifikt har de med låg 

grad av proaktiv aggressivitet fortfarande högre skolprestation (M= 3,77, SD= 0,99) i 

jämförelse med de med hög grad av proaktiv aggressivitet (M= 2,89, SD= 0,77). Vidare 

visade analysen att individer från outsatta områden hade signifikant högre skolprestation, mer 

specifikt har de med låg grad av proaktiv aggressivitet fortfarande högre skolprestation 

(M=4,32, SD= 0,79) i jämförelse med hög grad av proaktiv aggressivitet (M= 4,27, SD= 

0,87). Resultatet visar vidare en signifikant interaktionseffekt mellan proaktiv aggressivitet 

och bostadsområde i skolprestation. De justerade medelvärdena efter att bostadsområde 

kontrollerats för visade att individer från utsatta områden hade signifikant lägre 

skolprestation. Interaktionseffekten innebar att bostadsområde var av större vikt för 

skolprestationen hos individer med hög grad av proaktiv aggressivitet än för skolprestationen 

hos individer med låg grad av proaktiv aggressivitet. För detaljer se tabell 4. 
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Tabell 4 
Skillnader i skolprestation gällande proaktiv aggressivitet mellan utsatta och outsatta 
områden 

 

Skolprestation fg  MS F Eta2 
 

Bostadsområde 1 19,88 28,98*** 0,20 

Proaktiv  1 4,56 6,7** 0,05 

Pro x område 1 3,79 5,52* 0,05 

Error 117 0,69   

Not. Bostadsområde = Huvudeffekt bostadsområde. Proaktiv = Huvudeffekt proaktiv 

aggressivitet; Pro x område = Interaktionseffekt proaktiv aggressivitet och bostadsområde. 

* p <0,05; ** p <0,01; *** p < 0,001 

 

Förtydligande av interaktionseffekten mellan proaktiv aggressivitet och bostadsområde. 

 
 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka individuella och demografiska riskfaktorer som 

kan påverka individens skolprestation och består av två frågeställningar. Den första 
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frågeställningen syftade till att besvara om det fanns ett samband mellan reaktiv/proaktiv 

aggressivitet och skolprestation. Analyserna visade att reaktiv och proaktiv aggressivitet var 

signifikant relaterade till skolprestation. För att undersöka medelvärdesskillnaden mellan hög 

och låg reaktiv och proaktiv aggressivitet i skolprestation genomfördes ett t-test. Resultatet av 

testet visade att det finns en signifikant skillnad i skolprestation mellan individer med hög 

och låg reaktiv och proaktiv aggressivitet. Slutsatserna som dragits är att de med hög grad av 

reaktiv och proaktiv aggressivitet har lägre skolprestation i jämförelse med de med låg grad 

av aggressivitet. Utifrån det kan vi anta att ju högre grad av reaktiv och proaktiv aggressivitet 

individen har desto mer påverkas skolprestationen negativt.  

I den andra frågeställningen undersökte vi om sambandet mellan reaktiv och proaktiv 

aggressivitet och skolprestation påverkas av bostadsområde. Ett Chi2- test indikerade att fler 

av de som uppvisar hög grad av reaktiv och proaktiv aggressivitet bott i ett utsatt område, i 

jämförelse med de som uppvisar låg grad aggressivitet, som oftare bott i ett outsatt område. 

T-test visade vidare att det finns ett samband mellan var individen bor och dennes 

skolprestation, det vill säga att individer som bor i utsatta områden har lägre betyg än de som 

bor i outsatta områden. För att undersöka om sambandet mellan reaktiv och proaktiv 

aggressivitet och skolprestation påverkades av vilket bostadsområde individerna kom ifrån 

utfördes två stycken två-vägs ANOVA. Analysen för reaktiv aggressivitet visade att 

bostadsområde påverkar relationen mellan aggressivitet och skolprestation. Skillnaden i betyg 

blev mindre mellan individer med hög och låg grad av reaktiv aggressivitet, när 

bostadsområde lades in som variabel. För reaktiv aggressivitet fanns ingen signifikant 

huvudeffekt, utifrån det kan vi anta att det är viktigare för individens prestation i skolan var 

individen bor än i vilken grad av reaktiv aggressivitet individen har. Analysen för proaktiv 

aggressivitet visar på en skillnad i skolprestation, även om bostadsområde är av betydelse. 

Detta gäller särskilt för individer med hög grad av proaktiv aggressivitet i utsatta områden. 

Utifrån det kan vi anta att även om det spelar roll var man bor, finns det en skillnad i 

skolprestation mellan individer med hög och låg grad av proaktiv aggressivitet.  

Resultaten av denna studie visar på liknande resultat som i tidigare forskning, att 

individer med hög grad av aggressivitet som kommer från ett utsatt område ofta 

underpresterar i skolan (Hinshaw & Steinberg, 1992). Dock kan skolan även ses som en 

skyddsfaktor där individen lär sig hantera sin aggressivitet, som exempelvis att förhandla 

istället för att skapa konflikter (Campbell m.fl., 2006). Ett fenomen som uppstår i denna 

studie är att relativt högpresterande studenter erhåller, som i denna studie benämns som höga 

nivåer av aggressivitet, reaktiv mer än proaktiv. Detta betyder att individer som har höga 
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grader av aggressivitet klarat sig till universitetet, trots att forskning tyder på att aggressivitet 

påverkar skolgången negativt (Palmu m.fl., 2017), då skolan kan agera som en skyddsfaktor 

är det rimligt att anta att de sociala banden som skapas i skolan minskar utloppet för 

aggressiviteten. Genom att studenterna är engagerade och har goda relationer till lärare, 

klasskamrater och familjen minskas deras antisociala beteenden (Hart & Mueller, 2013). 

Dock kvarstår frågan om hur dem med hög aggressivitet kommer att klara sig efter skolan, 

när de går ut till arbetslivet eller liknande och skolan inte längre kan agera som en 

skyddsfaktor. 

Tidigare studier har även visat att individer från utsatta områden lämnar grundskolan 

med icke godkända betyg i större utsträckning än resterande grupper (Brå, 2016). Utbildning 

och skola anses vara viktiga skyddsfaktorer för aggressivt och avvikande beteende, dessa 

faktorer verkar brista i utsatta områden (Pagani m.fl., 1999). Detta styrker vårt resultat vad 

gäller proaktiv aggressivitet, eftersom både bostadsområde och proaktiv aggressivitet tycks 

ha betydelse för individens skolprestationer. När det gäller reaktiv aggressivitet är en möjlig 

kombinationseffekt av aggressivitet och bostadsområde inte lika tydlig. Detta kan bero på att 

de flesta individer kan bli provocerade eller irriterade men har förmågan att förbise 

provokationen, därav tror vi att bostadsområde kan ha större betydelse än aggressivitet för 

individens skolprestation.  

Hur detta samband hänger ihop kan förklaras genom frustrations-aggressions 

modellen, där aggressiva beteenden och svårigheter i skolan leder till en negativ utveckling 

hos ungdomar. Svårigheter i skolan kan skapa en frustration som tas i uttryck via aggressiva 

handlingar och konsekvenserna som kan medfölja är social avvisning från klasskamrater som 

i sin tur minskar känslan av tillhörighet (Lord & Mahonia, 2017). Utifrån teorin går det att 

tolka att dessa konsekvenser kan skapa en frustration hos individen. Forskning visar även att 

minskad känsla av tillhörighet kan påverka skolprestationen negativt (Lord & Mahonia, 

2017), då det kan antas att frustrationen hos individerna riktas mot skolan och lärare. Att 

känna ett utanförskap och vara avvikande från vad som anses vara normativt i ett samhälle 

kan frustrera och påverka individen negativt. Kommer individen dessutom från ett utsatt 

område kan omständigheter som exempelvis minskade resurser påverka individen till att tro 

denne ska klara av vardagliga mål (Tetzner m.fl., 2017; Greitmeyer & Sagioglou, 2016), 

exempelvis att klara av skolgången successivt. Då bostadsområde undersöktes som en 

bakomliggande faktor och visade sig ha en effekt går det att tolkas som att bostadsområde 

kan ha varit en faktor som påverkat individen till att aggressiviteten tas i uttryck, på grund av 

exempelvis ekonomiska svårigheter. Detta i sin tur kan påverka individen i dagsläget även på 
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universitetsnivå då de flesta studenter har ekonomisk begränsning och kan leda till en 

frustration som tas i uttryck och även påverkar skolprestationen i dagsläget.  

En annan teori som kan förklara kopplingen mellan bostadsområde, skolprestation 

och aggressivitet är sociala inlärningsteorin som utgår ifrån att individer observerar varandras 

beteenden och sedan imiterar dem (Passer & Smith, 2004). Gällande resultatet av den 

proaktiva aggressiviteten i studien visade bostadsområde ha större betydelse för 

skolprestationen hos individer med hög grad av proaktiv aggressivitet än för individer med 

låg grad av proaktiv aggressivitet, trots att aggressiviteten i sig även påverkar 

skolprestationen. Att bo i ett utsatt område blir en tydlig riskfaktor för både aggressiviteten 

och skolprestationen, främst för de med hög grad proaktiv aggressivitet. Detta styrks med 

tidigare forskning som visar att aggressivitet och bostadsområde har ett samband med 

skolprestation och kan påverka ungdomars senare utveckling (Campbell m.fl., 2006; Hinshaw 

& Steinberg, 1992; Tetzner m.fl., 2017). Teoretiskt skulle det kunna förklaras på så vis att de 

individer som har höga grader av proaktiv aggressivitet och bor i ett utsatt område, blir några 

som de yngre personerna ser upp till och efterliknar. Unga individer i utsatta område som 

iakttar personer som beter sig aggressivt har en sannolikhet att bete sig likadant. I utsatta 

områden är även arbetslöshet och låg utbildningsnivå vanligt förekommande (Pagani m.fl., 

1999), detta kan påverka de unga individernas synsätt på utbildning och deras egna 

sysselsättning och istället efterlikna dem individer med avvikande beteenden, som sedan kan 

leda till att deras skolprestation påverkas negativt. 

Som resultaten påvisar råder det ett samband mellan dessa tre variabler och utifrån 

socialiseringsprocessperspektiv går det att finna förståelse för hur dessa hänger ihop.  

Som forskning visat påverkar bostadsområde en individs socialiseringsprocess (Solano, 

2014), detta kan betyda att individen i skolan beter sig på ett sätt som är integrerat med hur 

man beter sig i det bostadsområde man kommer ifrån. Det finns studier som tyder på att 

risken att utveckla problembeteende är högst i utsatta områden (Ek m.fl., 2014). Skulle man 

använda sig av socialiseringsprocessen för att förklara sambandet med skolprestation kan 

slutsatserna om försämrade betyg dras. Då utveckling av problembeteende är vanligt i utsatta 

områden är det troligt att aggressiviteten och arbetslösheten också är hög (Tetzner m.fl., 

2017; Greitmeyer & Sagioglou, 2016; Pagani m.fl., 1999), därmed kan de unga som bor i 

utsatta områden bli påverkade av andras arbetslöshet och aggressiva beteende, vilket i sin tur 

kan leda till försämrad skolgång. Att det finns en koppling mellan dessa faktorer är även 

tydligt i denna studie där man genom analyserna kunnat se ett samband mellan aggressivitet 

och skolprestation samt att individens bostadsområde påverkar det befintliga sambandet. 
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Gällande reaktiv aggressivitet påverkas sambandet på så sätt att skillnaden i skolprestation 

mellan de med låg och hög aggressivitet minskar, medan skillnaden i skolprestation för de 

med låg och hög proaktiv aggressivitet ökar. Utifrån resultaten i studien och tidigare 

forskning kan vi anta att det är bostadsområdet som påverkar skolgången negativt mer än 

aggressiviteten i sig.   

 Aggressivitet är även förknippat med akademiska svårigheter, då aggressivitet är ett 

avvikande beteende som omgivningen uppmärksammar negativt. Individer som har hög grad 

av aggressivitet har även svårt att anpassa sig i sociala miljöer som skolan, oftast ses de som 

besvärliga, vilket kan leda till att de utesluts från vänskapsgrupper och skolan (Långström 

m.fl. 2003). Att individer utesluts från skolan kan troligtvis skapa problem för hen i skolan 

som i sin tur kan leda till att skolbetygen påverkas negativt. Detta tror vi kan bero på en 

känsla av ensamhet, motivation och utanförskap. Vår studies resultat visar på att individer 

med hög grad av både proaktiv och reaktiv aggressivitet hade lägre betyg än de som inte var 

aggressiva. Eftersom vi inte undersökt om hur de anpassat sin aggressivitet till omgivningen, 

är det svårt att uttala sig om huruvida det som presenteras som låga betygen i studiens resultat 

beror på grund av uteslutning från gemenskap eller andra faktorer som aggressivitet ofta 

hänger samman med, exempelvis hyperaktivitet och brist på uppmärksamhet (Campbell m.fl., 

2006).  

Ett antagande gjordes i studien om att en grupp studenter på universitetet sannolikt 

kommer ha relativt höga gymnasiebetyg, då de nu studerar på universitetsnivå. Detta stämde 

även överens med medelvärdet för betygen då de flesta hade höga betyg. Detta fenomen 

skulle kunna förklaras på så vis att individer som haft tendenser till att bete sig aggressivt 

troligen haft goda band till samhället, skolan och familjen som blivit en skyddsfaktor för 

deras utveckling av det aggressiva beteendet. De goda banden kan i sin tur ha varit en 

skyddsfaktor för senare utveckling av antisocialt beteende och därmed resulterat i goda 

skolprestationer. En möjlig förklaring kan vara att respondenterna i studien som har låga 

betyg, mer korrekt sagt ligger under urvalets medelvärde, egentligen inte har låga betyg 

förutom i jämförelse med resterande respondenter i urvalet. Detta kan i sin tur tolkas som att 

individerna från studien anpassat sig bra till samhället och haft goda sociala anknytningar.  

De flesta faktorer som undersökts i denna studie har använts i tidigare forskning. 

Påståenden i vår enkät för att mäta reaktiv och proaktiv aggressivitet är hämtade från Buss & 

Perry (1992) samt Morales & Crick (1998) etablerade instrument. Vi ville undersöka hur 

respondenterna kände inför våra påståenden, det kan dock vara svårt att definiera känslor i en 

femskalig enkät. Känslor är svåra att definiera specifikt då de är individuella, det kan därför 
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bli svårt att få reliabla svar som det sedan ska dras objektiva slutsatser ifrån. Det kan höja 

validiteten och reliabiliteten i studien då enkäten utförts av flera forskare samt att vi mäter 

reaktiv och proaktiv aggressivitet på liknande sätt som flera andra forskare tidigare gjort. 

Dock har inte alla frågor från enkäterna använts, och kan påverka validiteten och 

reliabiliteten negativt genom att vi uteslutit möjliga viktiga frågor från enkäterna. Eftersom 

Cronbach’s alpha visade att frågorna har en rimlig korrelation och mäter samma fenomen, 

ökar det studiens reliabilitet och validitet. För att få hög reliabilitet i studien krävs att det som 

mäts är tillförlitligt (Barmark & Djurfeldt, 2015), därför valde vi att undersöka faktorer med 

empiriskt stöd från tidigare forskning.  

Funderingar kring hur enkäten kunde utformas mer specifikt har diskuterats. Studiens 

enkät består mestadels av likertskalor och kan på så sätt begränsa respondentens 

svarsutrymme och kan påverka det faktum att vi inte kan ta del av deras subjektiva 

upplevelser. Aggressivitet kan vara svårt att mäta då en känsla kan variera beroende på 

omständigheter samt tidigare och/eller plötsliga händer, som kan ha påverkat hur de svarat på 

enkäten vid mättillfället. En tänkbar orsak som kan ha påverkat att respondenten svarat högt 

på påståendena om reaktiv/proaktiv aggressivitet kan ha varit en plötslig händelse som 

frustrerat respondenten. Det kan även bero på att respondenten kopplar ihop påståendena till 

tidigare händelser som även kan ha varit påverkande för respondentens svar. Angående 

studenternas svar på enkäten kan man fundera kring hur social desirability bias uppstår, med 

det menas att respondenten svarar på ett sådant sätt som tros vara önskvärt för forskaren. 

Detta är en av nackdelarna med att använda enkäter som datainsamlingsmetod (Field, 2009). 

Det kan möjligtvis vara så att studenterna svarade på ett sådant sätt som de själva ansåg vara 

lämpligt i relation till omgivningen, alltså universitetet. 

Eftersom studien har en tidsbegränsning resulterade det i att ett icke-slumpmässigt 

urval i form av bekvämlighetsurval var tvungen att användas, som innebär att respondenterna 

är lättillgängliga att få tag på (Barmark & Djurfeldt, 2015). På detta sätt har studien 

begränsats i jämförelse med om ett slumpmässigt urval skulle användas som då istället skulle 

kunna höja möjligheten till ett mer representativt resultat. Urvalet representeras endast av 

studenter vid Örebro universitet, de som inte studerar vid universitet hade ingen tillgång till 

att medverka, detta i sin tur kan medföra skillnader i undersökningen från en 

normalpopulation utanför universitet.  

Majoriteten av de respondenter som ingår i urvalet gick en grundkurs på universitet, 

det kan resultera i att de flesta har gått ut gymnasiet med relativt höga betyg. Genom att 

möjligtvis ha undersökt högskolestudenter och gymnasieelever istället så skulle vi kunna få 
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ett mer representativt resultat då individer som inte har gymnasiebehörighet eller icke 

godkända betyg även skulle kunna ingå i urvalet. Det skulle även styrka vår studie då tidigare 

forskning tyder på att aggressivitet kan påverka skolresultaten (Campbell m.fl., 2006; 

Hinshaw & Steinberg, 1992; Tetzner m.fl., 2017). Detta har vi inte haft möjligheten att 

undersöka på grund av tidsbegränsningen samt av etiska skäl. Åldrarna som undersökts av 

tidigare forskning gick alltså inte att replikera helt till våra respondenter då viss forskning 

inkluderade elever från högstadiet och gymnasiet. Dock var de flesta artiklarna överens om 

att aggressivitet kan komma att vara stabil över tid.  

Vid skolåren kan aggressivitet påverka skolgången och har kopplats till 

omständigheterna i elevens hemmamiljö (Lopez m.fl., 2008). För att på bästa möjliga sätt 

försöka efterlikna tidigare forskning frågades var respondenterna bodde i 11–15 års-åldern, 

argumentet för detta är att vi ville undersöka om de bodde i ett utsatt område åren innan sin 

gymnasietid. Detta för att kunna undersöka bostadsområdet innan gymnasietiden för att sedan 

kolla på gymnasiebetygen, som är de betyg som utgörs av denna studie, och undersöka grad 

av aggressivitet individen har idag trots att den är universitetsstuderande. Vi var medvetna 

om att de flesta skulle ha relativt höga betyg då de är universitetsstuderande, då det är ett krav 

att ha godkända betyg från gymnasiet för att vara behörig till universitetet (Skolverket, 2017). 

Allt för låga betyg skulle alltså inte vara rimligt att förväntas då det blir en så kallad 

golveffekt som begränsar de möjliga resultaten en respondent kan få (Oxford University 

Press, 2018), exempelvis blir det svårt att skilja mellan de som anses ha ”låg skolprestation” 

och de som anses ha ”hög skolprestation”. Vi var medvetna om att respondenterna med störst 

sannolikhet inte kunde svara F vad gäller betygen de fått från gymnasiet, då de med stor 

sannolikhet inte skulle befinna sig på universitetet. Dock förväntades ändå en skillnad i vad 

gäller både aggressivitet och betyg mellan respondenterna.  

Ytterligare en begränsning i studien är att vi använder oss av två olika betygssystem, 

det nya som går från F-A och det gamla som går från IG-MVG. Detta resulterar i att de 

respondenter som hade gamla betygssystemet i gymnasiet inte kan graderas från samma skala 

som de med det nya betygssystemet. Betygen D och B från det nya systemet kan inte 

motsvara det gamla betygssystemet på något vis.  Det skulle vara intressant att undersöka 

flera universitet och möjligtvis gymnasieskolor för att se om det finns eventuella skillnader 

mellan reaktiv/proaktiv aggressivitet i specifika åldrar runt hela Sverige.  

Som det tidigare nämnts var studien tidsbegränsad och därav baserade sig urvalet av 

studenter på universitet via ett bekvämlighetsurval. Detta gjorde det svårt att se hur 

aggressiviteten tagit sig i uttryck och möjligtvis påverkat individernas skolprestation innan de 
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sociala banden med sannolikhet hade en effekt som skyddsfaktor. Detta gäller särskilt för de 

med hög aggressivitet och som dessutom bott i ett utsatt område. Ett antagande i studien är att 

de goda sociala banden förhindrat en negativ skolgång för våra respondenter, men det skulle 

vara relevant att undersöka individer innan och under gymnasieåren för att kunna få mer 

varians. Det skulle möjligtvis öka sannolikheten till att kunna få med individer som har hög 

aggressivitet, från utsatta områden, men som dock möjligen inte haft goda sociala band. Det 

intressanta är att se hur det går för dessa individer vad gäller skolprestationen då en sådan 

undersökning även skulle öka variansen i vad gäller betygen och även aggressiviteten. Att 

utföra studien bland individer som nästan förväntas ha höga betyg gav låg nivå av relevans i 

enlighet med tidigare forskning i denna studie. Dock öppnades en ny kunskapslucka som 

bedriver frågan om hur högpresterande individer trots grader av aggressivitet lyckats ta sig 

till universitet.  

Av de respondenter som var med i studien kom majoriteten från ett outsatt område 

vilket tyder på att en bias uppstått. Stickprovet är alltså snedvridet (Barmark & Djurfeldt, 

2015) då individer från utsatta områden är underrepresenterade i studien och kan medföra 

viss osäkerhet i slutsatserna. Det kan dock vara så att individer från utsatta områden är 

underrepresenterade då det endast finns 80 utsatta områden i Sverige (Polisen, 2017), jämfört 

med det mycket större antalet outsatta områden. Resultatet i studien kan möjligtvis vara 

representativt för studenter på Örebro universitet, både från utsatta och outsatta områden. 

Styrkor med vår studie är att vi kan dra slutsatser från enkätsvar från sammanlagt 121 

personer samt att respondenterna var anonyma som i sin tur kan leda till att mer ärliga svar 

ges. Skulle anonymitet inte erbjudas skulle det kunna leda till att respondenterna kände en 

viss press till att svara på ett specifikt sätt, möjligtvis vad som anses vara normativt enligt 

respondenten.   

Eftersom utbildning är en viktig del i individens utveckling är det viktigt att åtgärder 

gentemot aggressiva beteenden finns tillgängliga. Framtida forskning om faktorer som bidrar 

till att minska aggressivitet är viktigt för att vid tidig ålder kunna identifiera och förhindra att 

aggressiviteten byggs på under åren. Tidigare forskning visar att hög stabil grad av 

aggressivitet får negativa konsekvenser för utvecklingen, bland annat misslyckad skolgång 

(Palmu m.fl., 2017). Praktiska implikationer av den aktuella studien och även liknande 

forskning är bland annat att öka kunskapen hos lärarna. Aggressiva beteenden ses möjligtvis 

som störande och provocerande för lärarna som saknar kunskap om bakomliggande orsaker. 

En ökad kunskap hos läraren kan resultera att tidigt identifiera ett problem innan det hinner 

utvecklas. Medvetenheten om dessa problem är även viktiga gällande individens 
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hemmamiljö. En god kommunikation mellan lärare och föräldrar kan öka chansen att minska 

den aggressiva utvecklingen. Forskning visar även på att om individen har en god 

kommunikation och relation till läraren är chansen till positiva attityder till skolan högre 

(Lopez m.fl., 2008). Detta är ett viktigt ämne att undersöka och mer forskning behövs, 

aggressivitet är en riskfaktor på individnivå och vissa riskfaktorer kan vara avgörande för hur 

individens liv utvecklas. Faktorer i omgivningen påverkar även aggressivitet och skolgången. 

Det kan behövas fler pedagoger som är inriktade på individer med hög grad av aggressivitet 

för att de ska kunna klara av skolan.  

I denna studie användes en kvantitativ metodansats där vi samlade in data via enkäter, 

vi fick fram relevant information och kunde utgå ifrån om det fanns samband eller inte. För 

att få en djupare förståelse av hur aggressivitet och skolprestation hänger samman skulle 

mixed methods kunna utföras där även en kvalitativ metod inkluderas i form av intervjuer. 

Detta är bra för att kunna få med subjektiva känslor som kan vara svårt att fånga upp via 

enkäter. På så sätt kan man även förstå vad som orsakar aggressivitet på en mer djupgående 

nivå. Forskning gällande olika typer av aggressivitet skulle även vara nödvändigt, exempelvis 

skillnader mellan typer av aggressivitet och hur de bäst uppmärksammas samt olika 

behandlingsmetoder. 

Relevansen i studien bygger på att framtida insatser kan implementeras för att minska 

de negativa utfallen av aggressivitet och utsatta bostadsområden, då tidigare forskning 

även undersökt dessa faktorer finns det sannolikt underlag på insatser som genomförts av 

olika myndigheter, som Polisen, Brottsförebyggande rådet och Socialtjänsten. Dessa insatser 

skulle kunna vidareutvecklas så att de specifikt riktar sig in på individer med höga grader av 

reaktiv och proaktiv aggressivitet och utsatta bostadsområden. Detta för att fler individer från 

utsatta områden ska få goda resurser som kan leda till positiv livsutveckling, som utbildning 

och inkomst. Då resultaten i denna studie påvisar att bostadsområde är den variabel som har 

en påverkan på sambandet mellan aggressivitet och skolprestation, bör den primära insatsen 

riktas mot utsatta bostadsområden för att möjligtvis minska utvecklingen av negativa utfall. 

Insatser på individnivå bör riktas mot familjerelationer då forskning visar att starka relationer 

till samhället och familj minskar risken för aggressiva beteenden (Hart & Mueller, 2013). 

Detta för att aggressiviteten kan kvarstå samt utvecklas och möjligen påverka framtida 

möjligheter för individen.  

Framtida forskning kring detta ämne kan även vara att undersöka vilka faktorer i 

utsatta områden som bidrar till negativa utfall. Genom att identifiera dessa riskfaktorer kan 

insatser som möjligtvis ger positiv effekt införas i utsatta områdena. Även mer inriktade 
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strategier hos lärare för att bättre kunna hantera aggressiva beteenden kan öka möjligheter till 

positiv utveckling hos unga. Utifrån studiens framkomna resultat är det tydligt att insatser 

borde riktas på samhälls- och individnivå, detta är ett ansvar som både statliga myndigheter, 

familjen och skolan bör ta på allvar. Tidigare forskning visar att samhälls- och 

familjerelationer är viktiga skyddsfaktorer för utvecklandet av problembeteenden (Hart & 

Mueller 2013). Genom att identifiera ytterligare skyddsfaktorer i exempelvis arbetsområden 

som hämmar aggressiviteten kan det få individer med hög grad av aggressivitet att fortsätta 

en positiv utveckling. Vad gäller utbildning och arbete kan det även påverka individen på ett 

positivt sätt, detta förutsatt att individ har eget engagemang och goda relationer. En åtgärd 

gällande strategier från lärarens perspektiv kan vara att få eleverna att bli engagerade i skolan. 

Vidare forskning bör identifiera skyddsfaktorer med fokus på områden där det råder låg 

utbildningsnivå, då en ökad gemenskap och starka band är viktiga faktorer som ökar 

individens möjligheter till framgång och karriär.  
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