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Identifiering av riskfaktorer för utveckling  
av normbrytande beteende hos små barn 

   
 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Barn som redan i tidig barndom uppvisar normbrytande beteende 
löper ökad risk för en senare kriminell utveckling. Syftet med 
föreliggande studie var att simultant undersöka evidensbaserade 
riskfaktorer för normbrytande beteende. Multipla regressionsanalyser 
användes för att se vilka riskfaktorer som bäst kunde förklara 
normbrytande beteende. Undersökningen genomfördes genom 
rapporter från förskolelärare (n=298) och föräldrar (n=239) till barn 
i tre- till femårsåldern. De riskfaktorer som undersöktes var 
riskfaktorer på individ- och familjenivå som kan anses påverkbara 
och direkt mer än indirekt kopplade till normbrytande beteende. 
Resultatet indikerar att det är riskfaktorer på individnivå som har bäst 
förklaringsvärde för normbrytande beteende, för barn i den aktuella 
ålderskategorin.    
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Abstract 
 

Children who already in early childhood show signs of conduct 
problems are at greater risk for developing a criminal lifestyle. The 
aim of this study was to simultaneously analyze multiple evidence 
based risk factors for developing conduct problems. Multiple 
regression analyses were used to see which risk factors that best could 
explain conduct problems. The study was based on questionnaire 
responses from preschool teachers (n=298) and parents (n=239) of 
three- to five-year-old children. The risk factors examined were risk 
factors on individual and family level, and were considered the most 
potent to influence conduct problems, as well as more directly than 
indirectly related to conduct problems. The results indicate that risk 
factors on the individual level best predict norm breaking behavior, 
for children of this particular age.  
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Identifiering av riskfaktorer för utveckling av normbrytande beteende hos små barn 
 

Barn som redan i förskoleåldern uppvisar utpräglade beteendeproblem löper ökad risk för 

en senare kriminell utveckling (Krohn, Thornberry,  Rivera, & Le Blanc, 2001; Moffitt, 

1993, 2003) och ungefär hälften uppvisar en stabil brottskarriär i vuxen ålder (Frick & 

Loney, 1999). Dessa individer har ofta även problem med annan social anpassning vilket 

gör det svårt för dem att fungera i samhället. Tidiga preventiva interventioner kan bidra 

till minskade kostnader både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och på ett personligt 

plan för individen (Andersson, 2001; Bremberg, 2007). Det är därför av stor vikt att öka 

förståelsen för vilka faktorer hos små barn som bäst kan förklara och förutsäga 

utvecklingen av allvarliga beteendeproblem. I föreliggande studie undersöker vi vilka 

riskfaktorer som är starkast relaterade till normbrytande beteende i tidig barndom, när 

man undersöker flera riskfaktorer på individ- och familjenivå samtidigt. Vi undersöker 

även hur de olika riskfaktorerna samvarierar och samspelar med varandra. Vi har 

begränsat studien genom att endast undersöka riskfaktorer som är påverkbara och direkt 

kopplade till normbrytande beteende.  

Normbrytande beteende definieras som beteenden som bryter mot rådande normer 

och regler i den miljö individen befinner sig (Andershed & Andershed, 2005). Det är ett 

brett begrepp som innefattar flera olika typer av problematiska beteenden, allt från 

mindre allvarliga såsom att ljuga och snatta, till beteenden av allvarligare karaktär som 

exempelvis fysisk aggressivitet (Andershed & Andershed, 2005). Normbrytande beteende 

har sin motsvarighet i vad man i internationell forskningslitteratur brukar kalla conduct 

problems (CP), vilket definieras som ”beteenden som bryter mot viktiga beteendenormer 

och lagar” (Lahey & Waldman, 2003). Ett barn som uppvisar normbrytande beteende av 
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utpräglad och allvarlig karaktär kan diagnostiseras med uppförandestörning (Conduct 

Disorder, CD) enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Text 

Revision (DSM IV-TR; American Psychiatric Association, 2000). För att få diagnosen 

uppförandestörning måste minst tre av de angivna kriterierna (t.ex. hotar, trakasserar eller 

förödmjukar ofta andra; påbörjar ofta slagsmål; ljuger ofta i syfte att uppnå fördelar eller 

undvika skyldigheter mot andra; har visat fysisk grymhet mot djur) ha tagit sig uttryck 

under en tolvmånadersperiod och minst ett kriterium måste vara uppfyllt under de senaste 

sex månaderna (American Psychiatric Association, 2000). Trotssyndrom (Oppositional 

Defiant Disorder, ODD) är även det en formell barnpsykiatrisk diagnos enligt DSM IV-

TR (American Psychiatric Association, 2000) som förekommer i forskningslitteraturen. 

Trotssyndrom kan ses som en mildare typ av uppförandestörning och det verkar som om 

trotssyndrom i flera fall fungerar som en föregångare till uppförandestörning (American 

Psychiatric Association, 2000; Loeber, Lahey & Thomas, 1991; Rowe, Maughan, 

Pickles, Costello & Angold, 2002). För att få diagnosen trotssyndrom måste ett mönster 

av negativistiskt, fientligt och trotsigt beteende som varat i minst sex månader, tagit sig 

uttryck i minst fyra av de angivna kriterierna (t.ex. tappar ofta besinningen; grälar ofta 

med vuxna; förargar ofta andra med avsikt; är ofta arg och förbittrad) (American 

Psychiatric Association, 2000). De flesta studier av normbrytande beteende bland barn är 

dock av icke-klinisk karaktär, vilket vanligen innebär att man använder sig av exempelvis 

föräldra-, lärar-, kamrat-, eller självskattningar. Materialet fungerar då oftast inte som 

tillräckligt underlag för att kunna ställa kliniska diagnoser, däremot kan man potentiellt 

uttala sig om beteendemönster och karaktärsdrag, och i och med det även symtom som 

utgör kriterier för kliniska diagnoser. Föreliggande studie är av icke-klinisk karaktär 
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vilket betyder att vi inte kommer att kunna uttala oss om förekomst av kliniska diagnoser 

bland barnen i undersökningsgruppen.   

Forskning har visat att individer som redan i barndomen (före 12 års ålder) uppvisar 

utpräglat normbrytande beteende löper ökad risk för att beteendet ska stabiliseras vilket 

kan bidra till en senare kriminell utveckling (Broidy m.fl., 2003; Krohn m.fl. 2001; 

Moffitt, 1993, 2003). Det har även visat sig finnas ett samband mellan hur tidigt det 

normbrytande beteendet tar sig uttryck och längden på brottskarriären, där en tidig start 

ökar risken för en lång kriminell karriär (Wolfgang, Fligio & Wilson, 1972, ref. i Kazdin, 

1996). Forskning visar att ungefär hälften av pojkar och en femtedel av flickor med 

allvarligt, stabilt normbrytande beteende i barndomen återfinns med kriminalitet i vuxen 

ålder (Frick & Loney, 1999). Samtidigt som detta är relativt dyster statistik, betyder det 

dock också att inte alla barn som uppvisar beteendeproblem under barndomen går en 

kriminell karriär till mötes. Normbrytande beteende i barndomen som är av mindre 

allvarlig karaktär kan ses som en del av barns normala utveckling. Exempelvis är en 

mildare form av aggressivt normbrytande beteende relativt vanligt hos små barn särskilt i 

tvåårsåldern men klingar av i tre- till fyraårsåldern då barnet lär sig alternativa problem- 

och konfliktlösningsstrategier (Tremblay m.fl., 1999). Det är när barnet uppvisar 

normbrytande handlingar som är mer frekventa och/eller mer allvarliga än sina jämnåriga 

kamrater som man kan se det som ett illavarslande tecken.  

Det är svårt att uttala sig om hur vanligt förekommande normbrytande beteende hos 

små barn är, då det bland annat beror på hur man definierar den grupp man har valt att 

undersöka och vilka mätmetoder som används. Enligt DSM-IV-TR (American 

Psychiatric Association, 2000) uppskattas diagnosen uppförandestörning ha en prevalens 
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på mellan mindre än 1% till mer än 10% i en normalpopulation. Exempelvis fann man i 

en studie där man bland annat tittade förekomsten av uppförandestörning hos barn mellan 

4 och 11 år, en prevalens på 6,5% bland pojkar och 1,8% bland flickor (Loeber & 

Farrington, 2001). Diagnosen trotssyndrom uppskattas i DSM-IV-TR ha en prevalens på 

mellan 2% till 16% (American Psychiatric Association, 2000). På grund av dels 

definitionsfrågan och dels kulturella och samhälleliga skillnader kan det vara vanskligt att 

generalisera dessa resultat till svenska förhållanden. Det finns idag inga tillräckligt stora 

svenska studier som har undersökt förekomsten av normbrytande beteenden, hos barn 

under 12 år, i en normalpopulation.  

Historiskt har det forskats mer på utveckling av normbrytande beteende hos pojkar 

än hos flickor, sannolikt eftersom normbrytande beteende är mer vanligt förekommande 

hos pojkar än hos flickor (se t.ex. Lahey m.fl., 2006; Maughan, Rowe, Messer, Goodman 

& Meltzer, 2004; Moffitt & Caspi, 2001; Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001) och har 

betraktats som ett beteende som är mer typiskt för pojkar. Enligt DSM-IV-TR (American 

Psychiatric Association, 2000) är både diagnosen uppförandestörning och diagnosen 

trotssyndrom mer prevalent bland pojkar än bland flickor. Vidare finns det studier som 

visar att uppförandestörning är mer prevalent bland pojkar än flickor medan 

könsskillnaderna för trotssyndrom inte är lika distinkta (Maughan m.fl., 2004)   

Vad är det då som ligger bakom utveckling av normbrytande beteende? För att nå 

en ökad förståelse på området är det nödvändigt att utgå ifrån ett holistiskt-

interaktionistiskt perspektiv. Detta innebär att man både ser till faktorer hos den enskilde 

individen såsom förutsättningar och erfarenheter och till miljömässiga faktorer (Stattin & 

Magnusson, 1996 ).  Forskning tyder på att ett stort antal individuella, sociala, familje- 
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och nätverksrelaterande samt närsamhällesgrundade riskfaktorer samverkar vid 

utvecklingen av normbrytande beteende. Med riskfaktorer avses karaktäristiska, 

händelser eller processer som ökar sannolikheten att ett visst problem, i det här fallet 

normbrytande beteende, ska debutera (Kazdin, 1996). Det finns dock i dagsläget ingen 

enskild förklaringsmodell eller allmängiltig orsaksbakgrund till utvecklingen av 

normbrytande beteende i barndomen, utan sannolikt finns det flera olika orsaker och 

utvecklingsvägar. Begreppet ekvifinalitet, vilket innebär att ett och samma utfall kan ha 

olika orsaksbakgrund för olika individer (Cicchetti & Rogosch, 1996), kan användas för 

att beskriva hur normbrytande beteende kan utvecklas. Förekomsten av vissa riskfaktorer 

kan bidra till utveckling av normbrytande beteende hos en individ medan en annan 

individ utvecklar normbrytande beteende på grund av en annan konstellation av 

riskfaktorer. Således kan utvecklingsvägen till normbrytande beteende se olika ut för 

olika individer. Exempelvis hävdar Moffitt (1993) i sin modell om livstidspersistent (Life 

Course Persistent) respektive ungdomsbegränsat normbrytande beteende (Adolescence-

Limited), att utpräglat normbrytande beteende i barndomen utvecklas genom en 

kombination av allvarligt problembeteende (t.ex. impulsivitet) hos barnet och riskfaktorer 

i individens närmiljö (t.ex. brister i föräldraskapet) (Moffitt, 1993).   

Identifiering av riskfaktorer för utveckling av normbrytande beteende är ett relativt 

välutforskat område och listan på faktorer som enligt forskning innebär en ökad risk för 

normbrytande beteende kan göras lång. Riskfaktorerna kan identifieras och fördelas på 

olika nivåer; individnivå (t.ex. individens karaktärsdrag och beteende), familjenivå (t.ex. 

föräldrars uppfostringsmetoder och föräldra-barnrelationen) och närsamhällesnivå (t.ex. 

förskola/skola och vilken typ av bostadsområde familjen bor i) (Andershed & Andershed, 
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2005; Loeber & Farrington, 2001, ). Forskare hävdar att de två viktigaste dimensionerna 

att ta hänsyn till då man studerar utveckling av normbrytande beteende i barndomen, är 

faktorer hos barnet samt faktorer som återfinns i barnets absoluta närmiljö, i familjen 

(Loeber & Farrington, 2001; Moffitt, 1993; Shaw, Bell, & Gilliom, 2000). 

Tvillingstudier med syfte att undersöka i vilken mån normbrytande beteende är 

underbyggt av ärftliga komponenter har visat att ärftliga komponenter har en inverkan på 

utvecklingen av normbrytande beteende (Rhee & Waldman, 2002), speciellt då det 

normbrytande beteendet är mer aggressivt (Eley, Lichtenstein & Moffitt, 2003). Vi 

kommer i föreliggande studie inte att titta på ärftliga komponenters eventuella inverkan 

på normbrytande beteende, då detta skulle kräva en fundamentalt annorlunda 

undersökningsgrupp och design än vad som är tanken med denna studie. 

Föreliggande studie undersöker hur specifika riskfaktorer på individ- och 

familjenivå är relaterade till normbrytande beteende då man undersöker flera riskfaktorer 

samtidigt, samt hur de olika riskfaktorerna samvarierar och samspelar med varandra. 

Urvalet av riskfaktorer är begränsat till riskfaktorer som enligt tidigare forskning är 

relaterade till normbrytande beteende, är påverkbara och direkt kopplade till 

normbrytande beteende. 

Riskfaktorer kan delas in i distala och proximala riskfaktorer. Distala riskfaktorer är 

faktorer som anses ha en indirekt påverkan på normbrytande beteende, exempelvis 

föräldrarnas socioekonomiska status. En proximal riskfaktor å andra sidan, anses kunna 

relateras mer direkt till normbrytande beteende till exempel aggressivitet (Andershed & 

Andershed, 2005). Riskfaktorer kan även delas in i dynamiska faktorer, vilket betyder att 

de är föränderliga och därmed påverkbara som exempelvis svårigheter i föräldra- barn-
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relationen, och statiska faktorer, vilket är beteckningen för de riskfaktorer som ej går att 

påverka, till exempel att man tidigt kunnat identifiera vissa karaktärsdrag (Andershed & 

Andershed, 2005).  

I forskningslitteraturen finner man omfattande forskning på identifiering av faktorer 

som kan relateras till och samvarierar med normbrytande beteende. Vi har dock i denna 

studie valt att begränsa oss till dynamiska och proximala riskfaktorer, som har 

vetenskapligt påvisade kopplingar till normbrytande beteende, på individ och familjenivå. 

De riskfaktorer vi mer specifikt fokuserar på hos barnet är trotsigt beteende; oräddhet; 

impulsivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter; brister i förmåga till empati, skuld 

och ångerkänslor; brister i språkliga förmågor; nedstämdhet; aggressivitet; samt 

problematiska kamratrelationer. De riskfaktorer vi mer specifikt fokuserar på hos 

familjen är föräldrars egna svårigheter; problem i föräldra-barnrelationen; samt 

föräldrars svårigheter med uppfostringsstrategier. Studier visar att det inte verkar vara 

någon könsskillnad vad gäller riskfaktorer för normbrytande beteende (Lahey m.fl., 2006; 

Moffitt m.fl., 2001). Vi kommer därför att fokusera på samma riskfaktorer för både 

pojkar och flickor. En möjlig förklaring till att det ändå är betydligt fler pojkar än flickor 

som utvecklar normbrytande beteende kan vara att pojkar i större grad än flickor 

exponeras för riskfaktorer (Moffitt m.fl., 2001). De tänkta mekanismerna bakom hur 

respektive riskfaktor kan tänkas hänga samman med normbrytande beteende redogörs för 

nedan.  
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Riskfaktorer på individnivå 

Trotsigt beteende. Med trotsigt beteende menas exempelvis att barnet ofta får 

ilskeutbrott, grälar med vuxna och bryter mot uppsatta regler och ofta är arg och irriterad 

(American Psychiatric Association, 2000). Trotssyndrom (Oppositional Defiant Disorder, 

ODD) är den formella barnpsykiatriska diagnos som ett barn kan diagnostiseras med när 

beteendet förekommer oftare än hos andra barn i samma ålder och utvecklingsnivå och 

barnet uppnår för diagnosen angivna kriterier, som exempelvis utgörs av nyss nämnda 

beteenden (American Psychiatric Association, 2000). Trots flera likheter mellan 

trotssyndrom och uppförandestörning har studier visat att det är två olika syndrom 

(Loeber, Lahey & Thomas 1991). Studier har visat att trotssyndrom i många fall föregår 

uppförandestörning (American Psychiatric Association, 2000; Loeber, Lahey & Thomas, 

1991; Rowe, Maughan, Messer, Goodman & Meltzer, 2004; Rowe, Maughan, Pickles, 

Costello & Angold, 2002) i alla fall för pojkar (Rowe m.fl., 2002). Däremot utvecklar 

inte alla barn som har trotssyndrom uppförandestörning (Loeber m.fl.1991).  

Oräddhet. Flera studier har funnit samband mellan oräddhet och normbrytande 

beteende (Farrington, 2005; Frick & Morris, 2004; Shaw, 2000; Shaw, Gilliom, 

Ingoldsby & Nagin, 2003). Orädda barn tenderar att i högre grad än andra utsätta sig för 

nya situationer som kan medföra spänning, de testar gränser och kan utsätta sig för 

situationer som kan innebära fara (Shaw m.fl., 2003). Detta kan även medföra problem i 

relationen till andra barn, i sociala sammanhang och i föräldra-barnrelationen samt 

påverka föräldrarnas uppfostringsstrategier, vilket är riskfaktorer i sig.  

Impulsivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter. Impulsivitet hos barnet har 

visat sig ha kopplingar till normbrytande beteende (Farrington, 2005; Lynam, 1997; 
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White m.fl., 1994). Impulsiva barn kan ha problem med att vänta på sin tur och följa 

regler, och kan reagera direkt på en impuls utan att tänka efter först, till exempel slå till 

någon i stundens ingivelse utan att fundera över konsekvenserna (White m.fl., 1994). Det 

verkar även finnas ett samband mellan låg impulskontroll och ihållande, långvarigt 

normbrytande beteende och antisocialitet (Moffitt, 1993; White m.fl., 1994). Både 

överaktivitet och koncentrationssvårigheter har visat sig vara relaterat till normbrytande 

beteende (Farrington, 2005; Haapasalo, Tremblay, Bolerice & Vitaro; 2000). Dessa 

problem kan bland annat innebära svårigheter för barnet att fungera i förskolan och 

skolan (Haapasalo m.fl., 2000) och i andra sociala sammanhang, vilket sannolikt 

begränsar barnets prosociala utveckling. Överaktivitet, koncentrationssvårigheter och 

impulsivitet kan sannolikt även bidra till problem i föräldra-barnrelationen samt försvåra 

för föräldrar att tillämpa konstruktiva uppfostringsstrategier.  

Brister i förmåga till empati, skuld- och ångerkänslor. Forskning har visat att 

brister i förmåga till empati, skuld och ångerkänslor är relaterat till normbrytande 

beteende i barndomen (Andershed & Forsman, 2005; Frick & Morris, 2004). Redan i 

treårsåldern kan barn tolka andras känslor och förstå sociala samspelsregler, och i 

fyraårsåldern utvecklas mentaliseringsförmågan ”Theory of mind” vilken är en 

förutsättning för förmåga till empati och prosocialt beteende (Broberg, Almqvist & Tjus, 

2003, Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander, 2006; Hwang & Nilsson, 2003). Barn 

som brister i dessa förmågor riskerar svårigheter med prosocial utveckling (Miller & 

Eisenberg, 1988)  

Brister i språkliga förmågor. Brister i språkliga förmågor har visat sig vara relaterat 

till normbrytande beteende (Daal, Verhoeven & Balkom, 2007; Farrington, 2005; Stattin 
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& Klackenberg-Larsson, 1993; Tremblay & LeMarquand, 2001). En svensk longitudinell 

studie har visat att bristande språkutveckling är relaterat till normbrytande beteende även 

i vuxen ålder (Stattin & Klackenberg-Larsson, 1993).  Ilskeutbrott och uttryck för 

aggressivitet är vanligt förekommande hos barn i tvåårsålder (Tremblay m.fl., 1999). 

Ilskan kan bero på att barnet har svårare att argumentera för sina mål då språket inte är 

tillräckligt utvecklat, i takt med språkets utveckling minskar aggressiviteten (Lieberman 

1996, ref. i Broberg m.fl. 2003). Brister i språkliga förmågor är även relaterat till problem 

med sociala relationer (Daal m.fl. 2007).  

Nedstämdhet.  Studier har visat att depression är relaterat till ökad risk för 

normbrytande beteende, men även att förekomst av normbrytande beteende är relaterat 

till en ökad risk för depression (Wolff & Ollendick, 2006). Det finns teorier som menar 

att normbrytande beteende utvecklas ur depressionen, då som ett uttryck för 

internaliserade negativa känslor. Det finns dock även teorier som hävdar motsatsen, det 

vill säga att normbrytande beteende kan leda till depression i och med att individen 

upplever misslyckande i social anpassning (Wolff & Ollendick, 2006). Vidare finns det 

teorier som menar att anledningen till sambandet kan vara att depression och 

normbrytande beteende har liknande etiologi, såväl vad gäller riskfaktorer som möjliga 

orsaksbakgrunder (Wolff & Ollendick, 2006). 

Aggressivitet. Forskning har visat på ett starkt samband mellan aggressivitet i 

barndomen och normbrytande beteende (Broidy m.fl., 2003; Haapasalo m.fl., 2000; 

Stattin & Magnusson, 1989) och att förekomst av aggressivitet i tidig ålder, i synnerhet 

hos pojkar, predicerar stabilt normbrytande beteende under barndomen, tonåren och även 

i vuxen ålder (Broidy m.fl., 2003; Shaw m.fl. 2000; Stattin & Magnusson, 1989).  
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Problematiska kamratrelationer. Umgänge med barn med normbrytande beteende 

har visat sig ha en koppling till normbrytande beteende (Farrington, 2005; Gifford-Smith, 

Dodge, Dishion & McCord, 2005). Förklaringar till detta kan bland annat vara att umgås 

med barn med normbrytande beteende minskar möjligheterna att utvecklas prosocialt och 

ökar risken att utveckla negativa sociala beteende och strategier (Farrington, 2005; 

Gifford-Smith m.fl., 2005). Umgänge med barn med normbrytande beteende kan också 

vara ett sätt för barnet att kompensera för att han eller hon inte har eller får möjlighet att 

umgås med prosociala barn (Coie, Dodge, & Kupersmidt, 1990).  

Riskfaktorer på familjenivå 

Föräldrars egna svårigheter. Föräldrars kriminalitet och antisocialitet har visat sig 

vara kopplat till normbrytande beteende hos barn (Farrington, 2005; Rhule, McMahon & 

Spieker, 2004; Wasserman & Seracini, 2001). Förklaringar till varför normbrytande 

beteende förs över från en generation till en annan kan bland annat vara att barnet tar 

efter och lär sig av föräldrarna, samt att föräldrarna brister i omvårdnadsförmåga, 

förmåga att använda konstruktiva uppfostringsmetoder och förmåga att tillgodose barnets 

emotionella behov (Farrington, 2005; Wasserman & Seracini, 2001).  

Föräldrars missbruk har också visat sig vara kopplat till normbrytande beteende hos 

barnet (Johnsson & Leff, 1999). Relationen mellan föräldrars missbruk och normbrytande 

beteende verkar vara mer indirekt på så sätt att föräldrars missbruk kan få negativa 

konsekvenser för familjen, som exempelvis att föräldrarna brister i omvårdnad, och att 

risken ökar för att barnet ska få bevittna och utsättas för våld i hemmet (Farrington, 

2005).  
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Slutligen har forskning också visat på samband mellan deprimerade föräldrar och 

beteendeproblem hos barnet (Nelson, 2007; Wasserman & Seracini, 2001). Depression 

hos föräldrar kan leda till att föräldrarna brister i omvårdnaden och tillsynen av barnet, 

och kan bidra till en ogynnsam relation mellan barnet och föräldern (Nelson, 2007). 

Problem i föräldra-barnrelationen. Normbrytande beteende är relaterat till problem 

i föräldra-barnrelationen (Farrington, 2005; Caspi m.fl., 2004; Rothbaum & Weisz, 

1994). Studier visar på ett samband mellan föräldrar som visar mindre värme, tillgivenhet 

och positiv attityd gentemot barnet och normbrytande beteende hos barnet (Caspi m.fl., 

2004). Föräldrar som visar kärlek, ömhet och känslomässigt kan ta till sig barnet är 

viktigt för barns positiva utveckling och utvecklingen av en trygg anknytning (Broberg 

m.fl., 2003). En trygg anknytning bidrar till att barnet lättare utvecklar förmåga att 

reglera och kontrollera starka känslor, värdesätta nära relationer, samt att relatera till och 

förstå andra människors känslor (Broberg m.fl., 2003). Problem i anknytningen i tidig 

ålder kan leda till konflikter i föräldra-barnrelationen vilket i sin tur kan leda till att 

barnet utvecklar normbrytande beteende (Shaw m.fl., 2000). Problem i föräldra-

barnrelationen kan även vara en konsekvens av föräldrars egna problem med exempelvis 

missbruk eller depression (Farrington, 2005), vilket i sin tur kan leda till 

beteendeproblem hos barnet (se Föräldrars egna problem).   

Föräldrars svårigheter med uppfostringsstrategier. Det finns ett samband mellan 

normbrytande beteende och föräldrar som är inkonsekventa och hårda i sina 

uppfostringsstrategier (Farrington, 2005; Nelson, 2007; Prinzie, Onghena & Hellinckx, 

2006). Barn till föräldrar som använder inkonsekventa uppfostringsstrategier kan ha 

svårare avgöra vad som är rätt och fel, vilket kan leda till beteendeproblem hos barnet. 
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Samband finns även mellan föräldrars rapportering av svårigheter med att hantera sitt 

barn och föräldrars rapportering av beteendeproblem hos barnet (Nelson m.fl., 2007).  

Syfte 

I dagsläget tyder inget på att förekomsten av en enskild riskfaktor hos en individ 

nödvändigtvis innebär ökad risk för utveckling av normbrytande beteende. Det är då flera 

riskfaktorer förekommer samtidigt som riskerna för en ogynnsam utveckling ökar 

markant. Vid forskning om enskilda riskfaktorers betydelse för utvecklingen av 

normbrytande beteende går man miste om information kring hur riskfaktorer samverkar 

med varandra för att förklara normbrytande beteende. Föreliggande studie har därför som 

syfte att simultant undersöka sambandet mellan normbrytande beteende och flertalet 

riskfaktorer på individ- och familjenivå. Fokus är att titta på vilka proximala och 

dynamiska riskfaktorer som har starkast koppling till normbrytande beteende i tidig 

barndom, samt hur dessa samvarierar och samspelar med varandra. De mer specifika 

frågeställningarna är Vilken riskfaktor är den mest utslagsgivande för normbrytande 

beteende?, samt Vilka olika riskfaktorer kan tillsammans bäst förklara normbrytande 

beteende?. Vi kommer även att undersöka förklaringsvärdet av individ- och 

familjefaktorer separat från varandra, samt könsskillnader i mönster av riskfaktorer.  

Metod 
 
Denna studie är en del av en förstudie till det longitudinella tvillingprojektet Preschool 

Twinstudy in Sweden (PETSS) – Identifiering av risker och skyddande faktorer i 

utveckling av normbrytande beteende och psykopatiliknade personlighetsdrag, där ett av 

projektets syften är att bättre förstå varför normbrytande beteende i barndomen i så hög 

grad är underbyggt av ärftliga riskfaktorer (Lichtenstein, 2006). PETSS-projektet är 
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granskat och godkänt av etisk kommitté vid Karolinska Institutet (Dnr 2007/1034-31/2). 

Förstudien har som syfte att prova ut delar av testmaterial och tillvägagångssätt i relation 

till PETSS-projektet. Testmaterialet i PETSS består av två olika formulär: ett som är 

avsett för skattningar från förskollärare, bestående av totalt nio olika mätinstrument, samt 

ett som är avsett för skattningar från föräldrar, bestående av totalt 25 olika mätinstrument. 

De mätinstrument som specifikt har använts i föreliggande studie presenteras under 

rubriken material. 

Deltagare 

Målpopulationen var 500 3- till 5-åringar, rekryterade från förskolor i Örebro, Kumla och 

Linköping. Förskollärare och föräldrar ombads besvara frågeformulär rörande barnet och 

dem själva (endast föräldrarna). Medverkande förskolor belönades med en barnbok, och 

bland deltagande föräldrar anordnades ett lotteri med chans att vinna biobiljetter.   

I studien ingick sex förskolor i Kumla, en i Linköping och tio i Örebro. Av totalt 

486 distribuerade frågeformulär, inhämtades svar från 298 (61 %) förskollärare, och av 

239 (49 %) föräldrar. Med hänsyn till samtycke ville 43 (8,85 %) föräldrar inte deltaga i 

studien; 3 (0,6 %) ville inte svara på frågorna men godkände att förskollärarna gjorde det, 

medan ingen valde det alternativ som innebar att de själva ville svara på frågorna men 

inte godkände att förskollärarna gjorde det. Tre (0,6 %) frågeformulär hämtades aldrig 

upp från förskolan av föräldrarna och resterande del av bortfallet utgjordes av formulär 

som aldrig blev ifyllda och/eller returnerade. Könsfördelningen för barnen i studien var 

154 pojkar och 144 flickor.   
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Material 

Två formulär som är konstruerade för PETSS-projektet användes, ett för förskollärare 

och ett för föräldrar. Formuläret som är avsett för förskollärare omfattar nio olika 

mätinstrument som mäter barns beteenden och karaktärsdrag.  Formuläret som är avsett 

för föräldrar omfattar 25 olika mätinstrument som mäter barns beteenden och 

karaktärsdrag, och även föräldrars egenskaper, föräldra-barnrelationen samt föräldrars 

uppfostringsmetoder.  

För denna studies syften har lärarskattningarna använts för majoriteten av 

individuella riskfaktorer, i det fall då föräldraskattningar använts anges det. I mätningarna 

av familjefaktorer används föräldraskattningar. 

 Normbrytande beteende. För att mäta normbrytande beteende användes Child 

Behavior Checklist for Ages 6-18 (CBCL/6-18) som är ett mätinstrument avsett för 

föräldraskattningar av emotionella, sociala och beteenderelaterade problem hos barn 

(Achenbach, 1991; Rescorla m.fl., 2007), samt Teacher Report form 6-18 (TRF) som är 

ett mätinstrument avsett för lärarskattningar av emotionella, sociala och 

beteenderelaterade problem hos barn (Achenbach 1991; Ivanova m.fl., 2007; Rescorla 

m.fl., 2007). Vid en jämförelse mellan påståenden i CBCL med påståenden i TRF 

återfanns 12 av de totalt 16 påståenden som mäter normbrytande i CBCL även i TRF. De 

påståendena som exkluderades då de inte återfanns i TRF var; ”rymmer hemifrån”; 

”anlägger bränder” och ”vandaliserar”. Påståendena ”stjäl i hemmet” och ”stjäl utanför 

hemmet” i CBCL slogs ihop. Påståenden ”hänger ihop med andra som ofta råkar i 

svårigheter” exkluderades då det skulle ingå i mätningen av problematiska 

kamratrelationer. Detta resulterade i att endast 11 påståenden användes för skattningen. 
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Varje påstående skattas med hjälp av svarsalternativen 1=stämmer inte; 2=stämmer 

någorlunda eller ibland; och 3=stämmer mycket bra eller ofta. Exempel på påståenden 

är; ”ljuger och luras”; ”råkar ofta i slagsmål”; ”bryter mot skolans regler” och ”hotar 

folk”.  I de fall då det endast fanns tillgång till lärarskattningar användes TRF, och i de 

fall då det endast fanns tillgång till föräldraskattningar användes CBCL. I de fall då det 

fanns tillgång till både föräldra- och förskollärarformulär användes den högsta 

skattningen. I föreliggande studie var Cronbach’s alpha för skalan α = 0,75, vilket tyder 

på en god intern konsistens (Pallant, 2005). 

Trotsigt beteende. För att mäta trotsigt beteende användes fyra påståenden ur TRF. 

Urvalet av påståenden gjordes genom att selektera de påståenden i TRF som motsvarade 

de påståenden i CBCL som mäter trotsigt beteende. Påståenden lyder; ”trotsig, säger 

emot personalen”; ”får raseriutbrott eller har häftigt humör”; ”envis, tjurig eller retlig” 

och ”olydig i skolan ”. I föreliggande studie var Cronbach’s alpha för skalan α = 0,73, 

vilket tyder på en god intern konsistens (Pallant, 2005). 

Oräddhet. För att mäta oräddhet användes The child fearlessness scale (Andershed, 

opublicerad; Andershed, 2007; Andershed & Forsman, 2007). Instrumentet innehåller sex 

påståenden med svarsalternativ mellan 1=inte alls sant och 4=definitivt sant. Exempel på 

påståenden är; ”han/hon är väldigt orädd som person och utsätter sig gärna för farliga 

saker” och ”verkar orädd på många olika sätt, jämfört med andra barn i samma ålder”. I 

föreliggande studie var Cronbach’s alpha för skalan α = 0,82, vilket tyder på en god 

intern konsistens (Pallant, 2005). 

Impulsivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter. För att mäta impulsivitet, 

överaktivitet och koncentrationssvårigheter användes DuPaul’s ADHD rating scale IV 
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(DuPaul, 1991; DuPaul m.fl., 1998). Instrumentet innehåller 18 påståenden med 

svarsalternativ mellan 1=aldrig och 4=alltid, och används för att skatta symtom på 

ADHD. Exempel på påståenden är; ”har svårt att hålla kvar uppmärksamheten en längre 

tid”; ”verkar vara på språng eller gå på högvarv”; ”avbryter andra eller bryter in i deras 

konversationer eller lekar”. I föreliggande studie var Cronbach’s alpha för skalan α = 

0,94, vilket tyder på en god intern konsistens (Pallant, 2005). 

Brister i förmåga till empati, skuld- och ångerkänslor. För att mäta förmåga till 

empati, skuld- och ångerkänslor användes Inventory of Callous-Unemotional traits – 

Teacher Version (Essau, Sasagawa & Frick, 2006; Frick, unpublished). Instrumentet 

innehåller 24 påståenden med svarsalternativ mellan 1=inte alls och 4=definitivt sant, och 

vissa av påståendena är reverserade. Exempel på påståenden är; ”visar ingen ånger när 

han/hon gjort något som är fel”; ”verkar kall och oempatisk”; ”bryr sig inte om vem 

han/hon sårar när han/hon tar vad han/hon vill ha”. I föreliggande studie var Cronbach’s 

alpha för skalan α = 0,81, vilket tyder på en god intern konsistens (Pallant, 2005). 

Brister i språkliga förmågor. För att mäta brister i språkliga förmågor användes två 

frågor ur A-TAC (Hansson, m.fl., 2005): (1) ”var han/hon sen med att lära sig prata eller 

talar han/hon inte alls? (Om man runt 4-5 års ålder fortfarande inte pratar ordentligt är 

man sen. Stora svårigheter med att prata rent räknas. Enstaka svårigheter med vissa ljud 

räknas ej.)” och (2) ”har han/hon svårt att föra ett samtal med andra?”. Instrumentet har 

tre svarsalternativ: 1=ja; 2=i viss mån; och 3=nej. Instrumentet används för att identifiera 

symtom på autismspektrumstörning, ADHD, tics, inlärningsproblem och problem med 

koordinationsförmågor (Hansson m.fl., 2005). I föreliggande studie var Cronbach’s alpha 

för skalan α = 0,78, vilket tyder på en god intern konsistens (Pallant, 2005). 
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Nedstämdhet. För att mäta symtom på nedstämdhet användes de 23 påståenden i 

TRF som mäter symtom på nedstämdhet och depression. Exempel på påståenden är; 

”gråter mycket” och ”känner sig värdelös eller underlägsen”. I föreliggande studie var 

Cronbach’s alpha för skalan α = 0,80, vilket tyder på en god intern konsistens (Pallant, 

2005). 

Aggressivitet. För att mäta aggressivitet användes Teacher report of Reactive and 

Proactive Aggression (Brown m.fl., 1996). Instrumentet innehåller 21 påståenden som 

mäter aggressivitet hos barn och har tre svarsalternativ: 1=aldrig; 2=ibland; och 

3=mycket ofta. Exempel på påståenden är; ”slåss utan anledning” och ”blir arg när 

han/hon inte får som han/hon vill”. I föreliggande studie var Cronbach’s alpha för skalan 

α = 0,70, vilket tyder på en god intern konsistens (Pallant, 2005). 

Problematiska kamratrelationer. För att mäta om barnet umgås med andra barn 

med problembeteende användes ett påstående, ”hänger ihop med andra som ofta råkar i 

svårigheter”, från TRF.  

Föräldrars egna svårigheter definierades som föräldrars kriminalitet, missbruk och 

symtom på depression. För att mäta föräldrars kriminalitet användes 11 olika frågor om 

kriminellt beteende (Lichtenstein m.fl., 2007) exempelvis; ”med avsikt slagit någon eller 

skadat någon med kniv eller annat vapen”. Frågorna kan besvaras på fyra nivåer; nej; jag 

var yngre än 15 år; jag var mellan 15-20 år; samt jag var äldre än 20 år. Endast den 

sistnämnda nivån användes i föreliggande studie.  

För att mäta föräldrars missbruk användes sju olika frågor rörande föräldrars 

alkohol- och drogvanor (Lichtenstein m.fl., 2007).  
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För att mäta föräldrars symtom på depression användes Depression scale (Radloff, 

1977; Weissman m.fl. 1977). Instrumentet innehåller 20 påståenden med svarsalternativ 

mellan 1=aldrig/nästan aldrig och 4=alltid/nästan alltid. Exempel på påståenden är; ”hur 

ofta under den senaste veckan… kände du dig….” - ledsen – hade svårt att koncentrera 

mig på vad jag höll på med”. föreliggande studie var Cronbach’s alpha för skalan α = 

0,88, vilket tyder på en god intern konsistens (Pallant, 2005). 

Problem i föräldra-barnrelationen. För att mäta relationen mellan barn och 

föräldrar användes sex påståenden som mäter hur föräldrar visar sin kärlek och ömhet till 

barnet (Stattin & Kerr, opublicerat material). Svarsalternativen är 1=aldrig; 2=ibland; 

och 3=oftast, och kan skattas för både mamman och pappan. För denna studies syften 

användes endast mammans skattningar. Exempel på påståenden är; ”berömmer ofta 

barnet utan någon speciell orsak”; ”tar fram de positiva och sällan de negativa saker 

barnet gör”. I föreliggande studie var Cronbach’s alpha för skalan α = 0,67, vilket tyder 

på en acceptabel intern konsistens (Pallant, 2005). 

Föräldrars svårigheter med uppfostringsstrategier. För att mäta svårigheter med 

uppfostringsstrategier användes O’Leary Parenting scale (Arnold et al., 1993; Prinzie, 

Onghena, Hellinckx, 2007) som mäter föräldrars ineffektiva uppfostringsstrategier och 

innehåller 30 påståenden. Inledningen på en mening, exempelvis; ” jag är en förälder 

som…”  presenteras för respondenten, som sedan väljer mellan sju skalsteg mellan (för 

detta exempel-item) 1= ”sätter gränser för vad mitt barn får göra” och 7= ”låter mitt 

barn göra vad hon/han vill göra”. I föreliggande studie var Cronbach’s alpha för skalan α 

= 0,78, vilket tyder på en god intern konsistens (Pallant, 2005). 
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Procedur  

I Kumla och Örebro blev studien först presenterad för skolområdeschefer som godkände 

deltagande å sina anställdas vägnar. Därefter kontaktades förskolerektorer och med deras 

godkännande kontaktades i sin tur de individuella förskolorna. I Linköping kontaktades 

förskolerektorerna direkt och därefter förskolan. Forskningsassistenter besökte 

förskolorna som mottog skriftligt och muntlig information. Föräldrar gavs skriftlig 

information om studien via förskolorna, tillsammans med möjligheten att avböja sin egen 

medverkan och/eller förskollärarnas. Föräldrarna och förskollärarna gavs två till fyra 

veckors tid för att fylla i frågeformulären, under denna tid skickades det också ut en 

påminnelse till föräldrarna. Föräldrarna var ombedda att lämna in frågeformulären till 

förskollärarna. Efter de fyra veckorna hämtades ifyllda formulär upp av 

forskningsassistenterna på förskolorna. På varje medverkande förskoleavdelning 

belönades avdelningen med en bok och bland deltagande föräldrar anordnades ett lotteri 

med chans att vinna biobiljetter.   

Statistiska analyser 
 
 De statistiska analyserna har gjorts med hjälp av Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), version 15.0. Deskriptiv statistik togs fram för att visa medelvärden, 

standardavvikelser och Cronbach’s alpha. Vidare undersöktes sambanden mellan 

riskfaktorerna med hjälp av korrelationsanalyser (Pearson).  

Multipla regressionsanalyser användes för att analysera riskfaktorernas 

förklaringsvärde för normbrytande beteende. De skalor som skapades för riskfaktorerna 

z-transformerades innan regressionsanalyserna. Flertalet multipla regressionsanalyser 

genomfördes: en simultan (entermetoden) och en stegvis (stepwisemetoden), som båda 
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innehöll samtliga riskfaktorer som prediktorvariabler och normbrytande beteende som 

kriterievariabel; en simultan (entermetoden) och en stegvis (stepwisemetoden), där 

riskfaktorn aggressivitet exkluderades från prediktorvariablerna; en simultan 

(entermetoden) och en stegvis (stepwisemetoden), där riskfaktorn trotsighet exkluderades 

från prediktorvariablerna; och slutligen en simultan (entermetoden) och en stegvis 

(stepwisemetoden), där båda riskfaktorerna aggressivitet och trotsighet exkluderades från 

prediktorvariablerna. Denna procedur upprepades sedan med endast riskfaktorer på 

individnivå som prediktorvariabler i sammanlagt åtta stycken multipla 

regressionsanalyser. Familjefaktorerna undersöktes separat i två multipla 

regressionsanalyser, en simultan och en stegvis (enter, respektive stepwise).  

            Riskfaktorn föräldrarnas kriminalitet exkluderades från korrelations- och 

regressionsanalyserna då det knappt fanns någon variation i responserna, vilket 

resulterade i ”golveffekter” (Svartdal, 1998). 

Resultat 

Deskriptiv statistik för variablerna presenteras i Tabell 1 i form av medelvärden, 

standardavvikelser och Cronbach’s alpha. Reliabilitetsanalyserna (Cronbach’s alpha) 

visar på god intern konsistens för samtliga skalor.    
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Tabell 1. 

Antal items per skala, medelvärden (M), standardavvikelse (SD),  
samt Cronbach´s alpha (α) 

Variabler Items M SD α 
Kriterievariabel     

Normbrytande beteende 11 1,15 0,25 0,75 
Prediktorvariabler     
Individvariabler     

Trotsighet 4 1,20 0,33 0,73 
Oräddhet 6 1,34 0,46 0,82 
Överaktivitet, impulsivitet, koncentrationssvårigheter 9 1,40 0,42 0,94 
Brister i förmåga till empati, skuld och ångestkänslor 24 1,92 0,33 0,81 
Brister i språkliga förmågor 2 1,20 0,42 0,78 
Nedstämdhet 23 1,14 0,15 0,80 
Aggressivitet 21 1,38 0,31 0,91 
Problematiska kamratrelationer 1 1,14 0,40 e.t 

Familjevariabler     
Kriminalitet 11 0,01 0,04 e.t 
Missbruk 7 2,42 0,75 e.t 
Depression  20 0,52 0,40 0,88 
Problem i föräldra-barnrelationen 6 1.2 0,24 0,67 
Föräldrarnas svårigheter med uppfostringsstrategier 30 2,86 0,50 0,78 

Kovariat     
Ålder 1 4,10 0,78 e.t 
Kön 1 1,48 0,50 e.t 
Etnicitet 2 1,04 0,20 e.t 

     

Not. e.t= ej tillämpligt  
 
 

Eventuella samband mellan undersökningsvariablerna undersöktes med hjälp av 

korrelationsanalyser. Alla variabler på individnivå var signifikant relaterade till 

normbrytande beteende, med undantag för riskfaktorn brister i språkliga förmågor, se 

Tabell 2. Individnivåvariablerna trotsighet och aggressivitet hade ett starkt samband med 

normbrytande beteende, medan sambandet mellan variablerna; oräddhet; impulsivitet, 

överaktivitet, koncentrationssvårigheter; brister i förmåga till empati, skuld och 

ångestkänslor; problematiska kamratrelationer och normbrytande beteende var moderat. 

Variabeln nedstämdhet hade endast ett svagt samband med normbrytande beteende. Av 
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familjefaktorerna var det endast variabeln föräldrarnas svårigheter med 

uppfostringsstrategier som hade ett signifikant samband med normbrytande beteende.  

Signifikanta samband återfanns också mellan majoriteten av variablerna på 

individnivå, där det starkaste sambandet observerades mellan variablerna aggressivitet 

och trotsighet, se Tabell 2. Sambanden mellan variablerna på familjenivå var betydligt 

mer moderata.    

 Tabell 2. 
 

Samband (r) mellan riskfaktorer på individ- och familjenivå.   

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Normbrytande beteende   -        
2 Trotsighet ,59** -       
3 Oräddhet ,33** ,35** -      
4 Impulsivitet, 

överaktivitet, 
koncentrationssvårigheter 

,48** ,53** ,30** -     

5 Brister i empati, skuld 
och ångestkänslor 

,40** ,35** ,28** ,57** -    

6 Brister i språkliga 
förmågor 

,03 -,00 -,02 ,25** ,20** -   

7 Nedstämdhet ,13* ,04 -,14* ,20** ,11 ,24** -  
8 Aggressivitet ,57** ,70** ,37** ,64** ,47** -,03 ,09 - 
9 Problematiska 

kamratrelationer 
,43** ,37** ,24** ,39** ,28** ,09 ,14* ,36** 

10 Föräldrarnas missbruk ,09 ,08 ,06 -,04 -,07 -,05 -,07 ,04 
11 Föräldrarnas 

nedstämdhet 
,11 ,09 -,06 ,05 ,05 ,06 ,19** ,05 

12 Problem i föräldra-barn- 
relationen 

,06 ,01 -,05 ,05 ,01 ,08 ,06 -,02 

13 Föräldrarnas svårigheter 
med 
uppfostringsstrategier 

,21** ,04 ,11 ,03 ,04 ,08 ,00 ,05 

14 Ålder -,02 -,03 ,00 -,11 -18** -,09 ,08 -,01 
15 Kön -,10 -,00 ,02 -,23** -,17** -,20** -,04 -,09 
16 Etnicitet -,06 -,05 -,10 -,10 ,00 ,11 -,01 -,05 
* p<.05; ** p<.001    
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Tabell 2. fortsättning. 

 
 
Multipla regressionsanalyser genomfördes för att ta reda på vilka variabler som bäst 

kunde förklara variansen i normbrytande beteende. Stegvisa regressionsanalyser väljer ut 

de variabler som har störst förklaringsvärde för modellen. Flera modeller tas fram där 

signifikanta variabler tillförs och övriga exkluderas med syftet att få fram ett så stort 

förklarande värde (R2) som möjligt. I den modell som förklarade mest av variansen 

kvarstod variablerna aggressivitet, trotsighet, problematiska kamratrelationer, samt 

föräldrarnas svårigheter med uppfostringsstrategier som signifikanta, F(4,191) = 37,25, 

p < 0,001, R 2= 0,43, se Tabell 3 för betavärden.  

 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Normbrytande beteende           
2 Trotsighet         
3 Oräddhet         
4 Impulsivitet, 

överaktivitet, 
koncentrationssvårigheter 

        

5 Brister i empati, skuld 
och ångestkänslor 

        

6 Brister i språkliga 
förmågor 

        

7 Nedstämdhet         
8 Aggressivitet         
9 Problematiska 

kamratrelationer 
-        

10 Föräldrarnas missbruk ,06 -       
11 Föräldrarnas 

nedstämdhet 
,04 ,14** -      

12 Problem i föräldra-barn- 
relationen 

-,04 ,08 ,07 -     

13 Föräldrarnas svårigheter 
med 
uppfostringsstrategier 

,03 ,11 ,24** ,18** -    

14 Ålder -,08 ,19** ,17** ,05 ,05 -   
15 Kön -,21** ,06 ,09 ,10 ,05 ,00 -  
16 Etnicitet -,06 -,25** ,09 -,04 ,16* -,06 ,05 - 
* p<.05; ** p<.001    
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Tabell 3. 

Regressionsanalys för att predicera normbrytande beteende från riskfaktorer på individ- 
och familjenivå. Betavärden samt förklarad varians (R2).       

 
 
 

Multipla regressionsanalyser genomfördes för att ta reda på vilka variabler som 

bäst kunde förklara variansen i normbrytande beteende, när variabeln aggressivitet 

exkluderades från regressionsanalysen. I den modell som förklarade mest av variansen 

kvarstod variablerna trotsighet, problematiska kamratrelationer, föräldrarnas svårigheter 

med uppfostringsstrategier och brister i empati, skuld och ångestkänslor som 

signifikanta, F(1,191) = 34,04, p < 0,001, R2 = 0,40, se Tabell 4 för betavärden.  

 
 

 

 

 Simultan Stegvis 
 1 1 2 3 4 
Trotsighet ,25**  ,30*** ,30*** ,25*** 
Oräddhet ,05     
Impulsivitet, överaktivitet, 
koncentrationssvårigheter 

-,02     

Brister i empati, skuld och ångestkänslor ,11     
Brister i språkliga förmågor -,05     
Nedstämdhet ,09     
Aggressivitet ,24** ,57*** ,37*** ,36*** ,31*** 
Problematiska kamratrelationer ,18**    ,19** 
Föräldrarnas missbruk ,03     
Föräldrarnas nedstämdhet -,02     
Problem i föräldra-barnrelationen ,04     
Föräldrarnas svårigheter med 
uppfostringsstrategier 

,17**   ,18*** ,18*** 

Ålder  ,01     
Kön -,03     
Etnicitet ,02     
R2 .41*** ,32*** ,37*** ,40*** ,43*** 
* p<.05; ** p<.01;  *** p<.001    



Riskfaktorer för normbrytande beteende 29 

Tabell 4. 

Regressionsanalys för att predicera normbrytande beteende från riskfaktorer på individ- 
och familjenivå, där aggressivitet exkluderats. Betavärden samt förklarad varians (R2). 

 

Multipla regressionsanalyser genomfördes för att ta reda på vilka variabler som 

bäst kunde förklara variansen i normbrytande beteende, när variabeln trotsighet 

exkluderades från regressionsanalysen. I den modell som förklarade mest av variansen 

kvarstod variablerna aggressivitet, problematiska kamratrelationer, samt föräldrarnas 

svårigheter med uppfostringsstrategier som signifikanta, F(3,194) = 45,80, p < 0,001, R2 

= 0,41, se Tabell 5 för betavärden.  

 

 

 

 

 Simultan Stegvis 
 1 1 2 3 4 
Trotsighet ,35*** ,55*** ,45*** ,44*** ,40*** 
Oräddhet ,07     
Impulsivitet, överaktivitet, 
koncentrationssvårigheter 

,08     

Brister i empati, skuld och ångestkänslor ,15*    ,18** 
Brister i språkliga förmågor -,07     
Nedstämdhet ,10     
Problematiska kamratrelationer ,19**  ,25*** ,24*** ,21*** 
Föräldrarnas missbruk ,04     
Föräldrarnas nedstämdhet -,03     
Problem i föräldra-barnrelationen ,03     
Föräldrarnas svårigheter med 
uppfostringsstrategier 

,17**   ,18** ,18** 

Ålder  ,03     
Kön -,02     
Etnicitet ,02     
R2 .39*** ,30*** ,35*** ,38*** ,40*** 
* p<.05; ** p<.01;  *** p<.001    
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Tabell 5. 

Regressionsanalys för att predicera normbrytande beteende från riskfaktorer på individ- 
och familjenivå, där trotsighet exkluderats. Betavärden samt förklarad varians (R2).     

 

  
Multipla regressionsanalyser genomfördes för att ta reda på vilka variabler som 

bäst kunde förklara variansen i normbrytande beteende, när variablerna aggressivitet och 

trotsighet exkluderades från regressionsanalysen. I den modell som förklarade mest av 

variansen kvarstod variablerna problematiska kamratrelationer, brister i empati, skuld 

och ångestkänslor, föräldrarnas svårigheter med uppfostringsstrategier och Impulsivitet, 

överaktivitet, koncentrationssvårigheter som signifikanta, F(13, 184) = 8,28 p < 0,001, R2 

= 0,32, se Tabell 6 för betavärden.  

 
 
 
 
 
 

 Simultan Stegvis 
 1 1 2 3 
Oräddhet ,08    
Impulsivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter ,01    
Brister i empati, skuld och ångestkänslor ,09    
Brister i språkliga förmågor -,06    
Nedstämdhet ,10    
Aggressivitet ,38*** ,58*** ,47*** ,46*** 
Problematiska kamratrelationer ,22***  ,25*** ,24*** 
Föräldrarnas missbruk ,04    
Föräldrarnas nedstämdhet -,01    
Problem i föräldra-barnrelationen ,07    
Föräldrarnas svårigheter med uppfostringsstrategier ,16**   ,18*** 
Ålder  ,1    
Kön -,00    
Etnicitet ,02    
R2 .39*** ,33*** ,38*** ,41*** 
* p<.05; ** p<.01; *** p<.001    
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Tabell 6. 
 

Regressionsanalys för att predicera normbrytande beteende från riskfaktorer på individ- 
och familjenivå, där aggressivitet och trotsighet exkluderats. Betavärden samt förklarad 

varians (R2).    

 
 

Multipla regressionsanalyser genomfördes för att ta reda på vilka individuella 

variabler som bäst kunde förklara variansen i normbrytande beteende. I den modell som 

förklarade mest av variansen kvarstod variablerna aggressivitet, trotsighet, och 

problematiska kamratrelationer som signifikanta, F(3,207) = 48,27, p < 0,001, R2 = 0,40, 

se Tabell 7 för betavärden.  

 

 
 
 

 

 Simultan Stegvis 
 1 1 2 3 4 
Oräddhet ,14*     
Impulsivitet, överaktivitet, 
koncentrationssvårigheter 

,19*  ,31*** ,31*** ,16* 

Brister i empati, skuld och ångestkänslor ,15*    ,23** 
Brister i språkliga förmågor -,11     
Nedstämdhet ,12     
Problematiska kamratrelationer ,27*** ,45*** ,32*** ,31*** ,30*** 
Föräldrarnas missbruk ,06     
Föräldrarnas nedstämdhet -,03     
Problem i föräldra-barnrelationen ,04     
Föräldrarnas svårigheter med 
uppfostringsstrategier 

,17**   ,19** ,19** 

Ålder  ,03     
Kön ,02     
Etnicitet ,04     
R2 .32*** ,19*** ,27*** ,30*** ,32*** 
* p<.05; ** p<.01;  *** p<.001    
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Tabell 7. 
 

Regressionsanalys för att predicera normbrytande beteende från riskfaktorer på 
individnivå. Betavärden samt förklarad  

varians (R2).    

 
 

Multipla regressionsanalyser genomfördes för att ta reda på vilka variabler på 

individnivå som bäst kunde förklara variansen i normbrytande beteende med variabeln 

aggressivitet exkluderad. I den modell som förklarade mest av variansen kvarstod 

variablerna trotsighet, problematiska kamratrelationer och brister i förmåga till empati, 

skuld och ångerkänslor som signifikanta, F(3,207) = 44,37, p <0,001, R2 = 0,38, se 

Tabell 8 för betavärden.  

Multipla regressionsanalyser genomfördes för att ta reda på vilka variabler på 

individnivå som bäst kunde förklara variansen i normbrytande beteende med variabeln 

trotsighet exkluderad. I den modell som förklarade mest av variansen kvarstod 

variablerna aggressivitet, och problematiska kamratrelationer som signifikanta, F(2,210) 

= 63,82, p < 0,001, R2 = 0,37, se Tabell 9 för betavärden.  

 

 Simultan Stegvis 
 1 1 2 3 
Trotsighet ,28***  ,32*** ,29*** 
Oräddhet ,06    
Impulsivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter -,01    
Brister i empati, skuld och ångestkänslor ,11    
Brister i språkliga förmågor -,03    
Nedstämdhet ,08    
Aggressivitet ,24** ,57*** ,36*** ,30*** 
Problematiska kamratrelationer ,17**    
Ålder  ,03    
Kön -,02    
Etnicitet -,01    
R2 .40*** ,33*** ,38*** ,40*** 
** p<.01; *** p<.001    
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Tabell 8. 

Regressionsanalys för att predicera normbrytande beteende från riskfaktorer på 
individnivå, där aggressivitet exkluderats. Betavärden samt förklarad varians (R2).    

 

 
 
 

Tabell 9. 
 

Regressionsanalys för att predicera normbrytande beteende från riskfaktorer på 
individnivå, där trotsighet exkluderats. Betavärden samt förklarad varians (R2).    

 

 
 
 

 Simultan Stegvis 
 1 1 2 3 
Trotsighet ,37*** ,56*** ,47*** ,42*** 
Oräddhet ,08    
Impulsivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter ,07    
Brister i empati, skuld och ångestkänslor ,14*   ,17** 
Brister i språkliga förmågor -,06    
Nedstämdhet ,8    
Problematiska kamratrelationer ,19**  ,24*** ,21*** 
Ålder  ,04    
Kön -,02    
Etnicitet ,01    
R2 .38*** ,31*** ,36*** ,38*** 
* p<.05; ** p<.01; *** p<.001    

 Simultan Stegvis 
 1 1 2 
Oräddhet ,10   
Impulsivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter ,03   
Brister i empati, skuld och ångestkänslor ,09   
Brister i språkliga förmågor -,04   
Nedstämdhet ,08   
Aggressivitet ,38*** ,58*** ,48*** 
Problematiska kamratrelationer ,20**  ,23*** 
Ålder  ,03   
Kön ,00   
Etnicitet ,01   
R2 .37*** ,33*** ,37*** 
* p<.05; ** p<.01; *** p<.001    
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Multipla regressionsanalyser genomfördes för att ta reda på vilka variabler på 

individnivå som bäst kunde förklara variansen i normbrytande beteende med variablerna 

aggressivitet och trotsighet exkluderade. I den modell som förklarade mest av variansen 

kvarstod variablerna problematiska kamratrelationer, impulsivitet, överaktivitet, 

koncentrationssvårigheter, brister i förmåga till empati, skuld och ångestkänslor och 

oräddhet som signifikanta, F(9,203) = 11,06, p <0,001, R2 = 0,30, se Tabell 10 för 

betavärden. 

Tabell 10. 
 

Regressionsanalys för att predicera normbrytande beteende från riskfaktorer på 
individnivå, där aggressivitet och trotsighet exkluderats.  Betavärden samt förklarad 

varians (R2).    

 

Multipla regressionsanalyser genomfördes för att ta reda på vilka variabler på 

familjenivå som bäst kunde förklara variansen i normbrytande beteende. I den modell 

som förklarade mest av variansen kvarstod variabeln föräldrarnas svårigheter med 

uppfostringsstrategier som signifikant, F(1,222) = 9,90, p < 0,01, R2 = 0,04, se Tabell 11 

för betavärden.  

 

 Simultan Stegvis 
 1 1 2 3 
Oräddhet ,16* , , ,16* 
Impulsivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter ,20** ,45*** ,33*** ,28*** 
Brister i empati, skuld och ångestkänslor ,16* , , , 
Brister i språkliga förmågor -,10 , , , 
Nedstämdhet ,10 , , , 
Problematiska kamratrelationer ,26*** , ,30*** ,27*** 
Ålder  ,06 , , , 
Kön ,03 , , , 
Etnicitet ,03 , , , 
R2 .30*** ,20*** ,27*** ,29*** 
* p<.05; ** p<.01; *** p<.001    
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Tabell 11. 
 

Regressionsanalys för att predicera normbrytande beteende från riskfaktorer på 
familjenivå. Betavärden samt förklarad varians (R2).    

 
 

 

 

 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att simultant undersöka sambanden mellan 

normbrytande beteende och flertalet riskfaktorer på individ- och familjenivå. Fokus var 

att titta på vilka proximala och dynamiska riskfaktorer, på individ- och familjenivå som 

har starkast koppling till normbrytande beteende i tidig barndom samt hur dessa 

samvarierar och samspelar med varandra. Resultaten talar för att det är faktorer på 

individnivå som är starkast relaterade till normbrytande beteende för barn i detta 

ålderspann. Aggressivitet, trotsigt beteende, föräldrarnas svårigheter med 

uppfostringsstrategier och problematiska kamratrelationer verkar vara de specifika 

riskfaktorer som har störst förklaringsvärde för normbrytande beteende.  

Normbrytande beteende var signifikant relaterat till alla riskfaktorer på individnivå 

förutom riskfaktorn brister i språkliga förmågor. Detta bekräftar tidigare forskning, som 

visat på samband mellan normbrytande beteende och de riskfaktorer på individnivå som 

fokuserats på i föreliggande studie (se t.ex. Farrington, 2005; Frick & Morris, 2004; 

Gifford-Smith, m.fl. 2005; Haapasalo m.fl., 2000; Loeber, m.fl., 1991; Lynam, 1997; 

Shaw, 2000; Tremblay & LeMarquand, 2001; Wolff & Ollendick, 2006). En möjlig 

 Simultan Stegvis 
Föräldrarnas missbruk ,05  
Föräldrarnas nedstämdhet ,05  
Problem i föräldra-barnrelationen ,03  
Föräldrarnas svårigheter med uppfostringsstrategier ,18** ,21** 
Föräldrarnas missbruk ,03* ,04** 
* p<.05; ** p<.01 
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förklaring till att brister i språkliga förmågor inte var signifikant relaterade till 

normbrytande beteende skulle kunna vara att språknivån hos de barn som var med i 

studien ligger på en ännu ej så utvecklad men dock åldersadekvat nivå. På grund av att 

språket är under utveckling för barnen i den aktuella ålderskategorin, kan det vara svårt 

för bedömaren att avgöra vad som är ålderstypiskt och inte. Denna riskfaktor kan vara av 

större betydelse för äldre barn, då eventuella brister i språkliga förmågor tydligare kan 

kontrasteras mot jämnårigas prestationer. Ytterligare en möjlig orsak till att brister i 

språkliga förmågor inte var relaterade till normbrytande beteende på en signifikant nivå 

kan vara att instrumentet som användes inte var tillräckligt sensitivt för att mäta vad det 

var avsett att mäta då det endast innehöll ett mått. 

Förutom brister i språkliga förmågor, var nedstämdhet den individuella riskfaktor 

som hade svagast koppling till normbrytande beteende. Möjliga orsaker till detta skulle 

kunna vara att nedstämdhet är svårt att mäta på så små barn, eller att mätinstrumentet som 

användes (TRF) inte är anpassat för den aktuella ålderkategorin. En annan förklaring till 

det svaga sambandet mellan nedstämdhet och normbrytande beteende skulle kunna vara 

att det samband som i tidigare forskning påvisats mellan dessa faktorer (Wolff & 

Ollendick, 2006), har med att göra att nedstämdhet är ett utfall av normbrytande beteende 

och inte vice versa. Det svaga sambandet mellan nedstämdhet och normbrytande 

beteende, skulle med andra ord kunna förklaras av att nedstämdhet som utvecklas som en 

konsekvens av normbrytande beteende (Wolff & Ollendick, 2006), inte har hunnit ta sig 

uttryck vid så tidig ålder.  

Endast en av riskfaktorerna på familjenivå var signifikant relaterad till 

normbrytande beteende, nämligen föräldrarnas svårigheter med uppfostringsstrategier. 
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Detta resultat går i linje med tidigare forskning (Nelson m.fl., 2007; Prinzie m.fl., 2007) 

som visat på ett samband mellan föräldrars rapportering av svårigheter med att hantera 

sitt barn och föräldrars rapportering av beteendeproblem hos barnet (Nelson m.fl., 2007). 

Riskfaktorn föräldrarnas kriminalitet exkluderades från analyserna då det knappt fanns 

någon variation i responserna, vilket resulterade i ”golveffekter” (Svartdal, 1998). Det 

låga värdet beror på att det är för få föräldrar som angett att de någon gång begått 

kriminella gärningar, vilket möjligen skulle kunna tyda på underrapportering från 

föräldrarnas sida. Denna hypotes får stöd i tidigare forskning som visar att människor 

som har känsliga saker att rapportera är de som är minst benägna att rapportera det. När 

det gäller känsliga ämnen kan man därför inte förutsätta att det insamlade datamaterialet 

är tillförlitligt (Tourangeau & Smith, 1997). Andra möjliga förklaringar till den låga 

rapporteringen av föräldrars kriminalitet skulle kunna vara att eventuella kriminella 

handlingar hos en av föräldrarna inte var kända av den förälder som fyllde i formuläret, 

eller att föräldrarna var oroliga för att informationen skulle avslöjas till tredje part, trots 

löften om anonymitet och tystnadsplikt.  

Familjenivåfaktorn föräldrars missbruk hade inget samband med normbrytande 

beteende, vilket även här skulle kunna vara ett utslag av underrapportering. Inte heller 

riskfaktorn svårigheter i föräldra-barnrelationen var relaterad till normbrytande 

beteende, vilket skulle kunna innebära att konsekvenser av problem i föräldra-

barnrelationen inte har börjat ta sig uttryck i så tidig ålder. En annan möjlig förklaring 

skulle kunna vara att måttet inte var tillräckligt känsligt för att mäta de svårigheter i 

föräldra-barnrelationen som eventuellt förekommer i undersökningsgruppen. 
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Majoriteten av riskfaktorerna på individnivå var signifikant relaterade till varandra, 

och i de fall de inte var det hängde detta oftast samman med riskfaktorn brister i 

språkliga förmågor. Vad gäller riskfaktorerna på familjenivå återfanns svaga men 

signifikanta samband mellan riskfaktorerna föräldrarnas missbruk och föräldrarnas 

nedstämdhet; föräldrarnas nedstämdhet och föräldrarnas svårigheter med 

uppfostringsstrategier; samt föräldrarnas svårigheter med uppfostringsstrategier och 

problem i föräldra-barnrelationen. Dessa resultat går i linje med tidigare forskning som 

visat att på samband mellan missbruk och nedstämdhet (se t.ex. Swendsen & Merikangas, 

2000), och på samband mellan nedstämdhet hos föräldrar och svårigheter med 

uppfostringsstrategier (Nelson m.fl. 2007). 

Den riskfaktor som visade sig förklara mest av variansen i normbrytande beteende 

var aggressivitet, oavsett vilka andra variabler som inkluderades i analyserna. Detta 

resultat stämmer väl överens med tidigare forskning som visat att aggressivitet i 

barndomen är starkt relaterat till och predicerar normbrytande beteende i barndomen 

(Broidy m.fl., 2003; Haapasalo m.fl., 2000; Shaw m.fl., 2003; Stattin & Magnusson, 

1989). En annan möjlig förklaring till att aggressivitet faller ut som den riskfaktor som 

har störst förklaringsvärde för normbrytande beteende skulle kunna vara att vissa av de 

påståenden som fanns med i skalan som mätte aggressivitet hade likheter med vissa av de 

påståenden i skalan som mätte normbrytande beteende. Detta kan tänkas leda till 

diskussioner om huruvida aggressivitet ska betecknas som en riskfaktor eller som ett av 

flera kriterier för normbrytande beteende. Utifrån resultatet i föreliggande studie samt 

tidigare forskning (Broidy m.fl., 2003; Shaw m.fl., 2003; Stattin & Magnusson, 1989) 
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kan man dra slutsatsen att det sannolikt är så att aggressivitet både är en riskfaktor för och 

en del av ett normbrytande beteende. 

En riskfaktor som också förklarade en signifikant del av variansen i normbrytande 

beteende var trotsigt beteende. Detta resultat stöds av tidigare forskning då man kan 

definiera ytterligheten av trotsigt beteende som diagnosen trotssyndrom, vilken ofta 

föregår diagnosen uppförandestörning, som i sig kan betecknas som ett extremt uttryck 

för normbrytande beteende (American Psychiatric Association, 2000; Loeber, 1996; 

Loeber, Lahey & Thomas, 1991; Rowe m.fl., 2002). I forskningssammanhang har man 

fört diskussioner om huruvida dessa två diagnoser skall rymmas under en och samma 

diagnos. Trots flera likheter mellan trotssyndrom och uppförandestörning har studier 

visat att det bör betraktas som två olika men relaterade syndrom (Loeber m.fl., 1991; 

Rowe m.fl., 2004). En anledning till att trotsighet är en av de riskfaktorer som har störst 

förklaringsvärde normbrytande beteende kan vara just det faktum att det finns likheter 

mellan den skala som mäter trotsighet och den skala som mäter normbrytande beteende, 

trots att intentionen med de respektive skalorna är att mäta två olika syndrom. Lindrigare 

typer av trotsigt beteende är mer åldersadekvat än de beteenden som karaktäriserar 

uppförandestörning för barn i den aktuella ålderskategorin (Broberg m.fl., 2003). Därför 

skulle det kunna vara särskilt relevant att differentiera mellan trotsigt beteende och 

normbrytande beteende just för studier av barn i förskoleåldern, då detta skulle underlätta 

särskiljningen av barn som uppvisar symtom på normbrytande beteende från barn som 

uppvisar normativt trotsigt beteende.  

När riskfaktorerna aggressivitet och trotsighet exkluderades från 

regressionsanalyserna förklarade riskfaktorn problematiska kamratrelationer mest av 
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variansen av normbrytande beteende, vilket stöds av tidigare forskning (Daal m.fl., 2007; 

Farrington, 2005; Gifford-Smith, m.fl. 2005). Trots att denna faktor har mindre 

förklaringsvärde än aggressivitet och trotsighet, kan man tänka sig att den skulle haft ett 

större förklaringsvärde än vad  som visats denna undersökning, då det är tänkbart att de 

instrument som mäter normbrytande beteende, trotsighet och aggressivitet i vår studie till 

viss del kan tänkas täcka av liknande, och till och med överlappande fenomen. Detta kan 

bidra till att riskfaktorerna trotsigt beteende och aggressivitet ”sväljer” för mycket av 

variansen och därmed konkurrerar ut andra riskfaktorer.  

I en liknande studie (Nelson m.fl., 2007), i vilken flera riskfaktorer samtidigt 

undersöktes i förhållande till normbrytande beteende hos barn, fann man tre riskfaktorer 

som förklarade mest av variansen av normbrytande beteende. Riskfaktorerna var (i) 

karaktärsdrag hos barnet (t.ex. envis; blir lätt upprörd; krävande ) samt föräldrars 

svårigheter med uppfostringsstrategier och interaktionen mellan dessa två; (ii) depression 

hos modern; samt (iii) att barnet förstör egna leksaker. Det finns klara paralleller mellan 

den studie som Nelson med medarbetare (2007) genomfört, och föreliggande studie. Dels 

kan de karaktärsdrag hos barnet som ingick i den tidigare studien liknas vid symtom på 

trotsigt beteende, och dels förekommer föräldrars svårigheter med uppfostringsstrategier 

i båda studierna. I föreliggande studie återfanns dock ingen signifikant relation mellan 

föräldrars depression och normbrytande beteende, som den tidigare studien påvisade 

(Nelson m.fl., 2007).  

Oväntat var att endast en av riskfaktorerna på familjenivå hade ett signifikant 

samband med normbrytande beteende. Detta kan bero på att riskfaktorerna på individnivå 

har större betydelse för normbrytande beteende för denna ålderskategori. Ytterliggare ett 
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resultat som förvånade var att riskfaktorn problematiska kamratrelationer förklarade mer 

av variansen av normbrytande beteende än riskfaktorn problem med föräldrars 

uppfostringsstrategier. Detta skulle eventuellt kunna förklaras med att det enda mått som 

användes för att mäta problematiska kamratrelationer, ursprungligen kom ifrån den skala 

i TRF som mätte normbrytande beteende, vilket i sin tur skulle kunna betyda att det man 

mäter med just det måttet egentligen är ett av flera symtom på normbrytande beteende. 

Ytterliggare ett resultat som förvånade var att riskfaktorn svårigheter med empati, skuld- 

och ångerkänslor ”trädde fram” och förklarade en signifikant del av variansen i 

normbrytande beteende i regressionsanalysen av individfaktorer, då endast riskfaktorn 

aggressivitet var exkluderad. Däremot i regressionsanalysen av individfaktorer, då både 

aggressivitet och trotsighet var exkluderade trädde istället riskfaktorn, impulsivitet, 

överaktivitet och koncentrationssvårigheter fram som den riskfaktor som näst bäst 

förklarade variansen av normbrytande beteende.  

De resultat som framkommit indikerar att det är riskfaktorer på individnivå som 

bäst förklarar normbrytande beteende i denna ålderskategori. Detta pekar på att 

sannolikheten att en individ skall uppvisa ett normbrytande beteende om hon/han tillhör 

den grupp barn som uppvisar en eller flera riskfaktorer är större än om individen inte 

uttrycker eller exponeras för risk, men säger inget om graden av risk för enskilda 

individer. Den stigmatisering som kan tänkas förekomma hos barn som bedöms vara i 

riskzonen för att utveckla ett normbrytande bör vägas mot eventuella meningsfulla 

riskhanteringsinsatser. Vår förhoppning är att genom att klargöra problembilden hos 

normbrytande barn, kan det bidra till planering och genomförande av behandling och 

andra insatser.  
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De kovariat som inkluderades i analyserna, ålder, kön och etnicitet, hade inga 

signifikanta samband med normbrytande beteende, vilket var något oväntat i synnerhet 

vad gällde könstillhörighet. 

Normbrytande beteende är ett komplext och brett begrepp som omfattar många 

olika typer av beteenden. Det kan vara relevant att i framtida forskning studera 

subgrupper av barn med normbrytande beteende enligt samma princip som har använts i 

föreliggande studie, i syfte att identifiera specifika riskfaktorer för specifika subgrupper. 

Vidare kan det vara värt att fundera över omvända kausala samband mellan 

normbrytande beteende och de riskfaktorer som fokuseras på. Exempelvis kan man tänka 

sig att ett barn med normbrytande beteende är påfrestande för föräldrarna vilket kan 

resultera i föräldrars ineffektiva uppfostringsmetoder, eller att ett barn som har brister i 

empati, skuld- och ångerkänslor är svårare att visa kärlek och ömhet inför.    

En eventuell svaghet med studien är att antalet deltagare i studien var relativt få, 

vilket betyder att man ska vara försiktig med att uttala sig om resultatens 

generaliserbarhet. En annan svaghet med studien kan vara att det är mycket som händer i 

barns utveckling just i åldrarna 3-5 år vilket kan leda till svårigheter att uttala sig om vad 

som är normativt och inte för den aktuella ålderskategorin. Ytterliggare en svaghet med 

studien kan tänkas vara att några av det mätinstrument som använts inte är anpassade för 

den aktuella ålderskategorin, vilket skulle kunna leda till missvisande resultat. Vidare 

innebär, som nämnts tidigare i diskussionen, självrapportering en risk för att resultaten 

inte är helt tillförlitliga. Självrapporteringen rör dock endast riskfaktorerna på 

familjenivå.  
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En av styrkorna med studien är att skattningar från förskollärare använts vid 

majoriteten av mätningarna för individfaktorerna. Tidigare studier visar att skattningar 

från förskollärare är valida just vid rapportering av normbrytande beteende bland barn i 

förskoleåldern (Hinshaw, Han, Erhardt, & Huber, 1992). Man kan anta att rapporter från 

förskollärare, tack vare deras utbildning och erfarenhet, har högre tillförlitlighet än 

rapporter från föräldrar. Tilläggas bör att förskollärarna ombads fördela formulären 

mellan sig och då enligt principen att den som hade mest erfarenhet av respektive barn 

fyllde i formuläret. Ytterligare en styrka med studien är att robusta, välkända 

mätinstrument har använts för majoriteten av riskfaktorer och för att mäta normbrytande 

beteende, exempelvis har måttet på normbrytande beteende hämtats från CBCL som är 

ett instrument som är väl ansett vid mätningar av beteendeproblem hos barn (Keenan & 

Wakschlag, 2000; Nelson m.fl. 2007). 

Resultatet från föreliggande studie indikerar vilka specifika riskfaktorer och 

kombinationer av riskfaktorer som förefaller starkast relaterade till normbrytande 

beteende hos små barn. Vidare skulle dessa fynd kunna bidra till ökat intresse för vidare 

forskning på området med en metodik som liknar den som använts i föreliggande studie, 

vilket är av vikt då det har visat sig att det sannolikt inte är förekomsten av endast en 

specifik riskfaktor som ökar risken för normbrytande beteende. Framtida forskning med 

ett liknande upplägg, som istället undersöker skyddsfaktorer (se t.ex. Andershed & 

Andershed, 2005) skulle bidra till ytterligare ökad förståelse för utvecklingen av 

normbrytande beteende, då kombinationen av risk- och skyddsfaktorer och hur de 

samverkar tycks påverka utvecklingen av normbrytande beteende hos barn (se t.ex. 

Andershed & Andershed, 2005; Loeber & Farrington, 2005) . Ökad kunskap om detta 



Riskfaktorer för normbrytande beteende 44 

kan komma att fylla en viktig funktion i utformning och utveckling av evidensbaserade 

instrument och metoder för identifiering och intervenering av barn i riskzonen. Detta 

fyller en funktion även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, då mycket tyder på att 

tidiga och förebyggande insatser är kostnadseffektiva på lång sikt (Andersson, 2001; 

Bremberg, 2007).  
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