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ESTER-screening och dess konvergenta validitet gentemot tidigare 

screeninginstrument till unga med eller i riskzonen för normbrytande 

beteende 

 
 

Sammanfattning 

 

ESTER-screening är ett frågeformulär som syftar till att finna 

individer med, eller i risk för utveckling av ett normbrytande beteende. 

Uppsatsen syftar till att finna reda på ESTER-screenings konvergenta 

validitet gentemot andra screeningverktyg avsedda att mäta samma 

sak. Detta har gjorts i en undersökning med hjälp av 

självrapportering i enkäter. 227 försökspersoner, 15-18 år, användes i 

undersökningen. Resultatet visar att ESTER-screening kan användas 

som självrapport och att det finns en konvergent validitet jämfört med 

tidigare forskning och screeninginstrument.  
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screening instruments for teenagers with or in risk for anti-social 

behavior. 
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ESTER-screening is a questionnaire designed to find individuals with, 

or in risk for developing anti social behavior. The purpose of this 

paper is to find out the convergent validity of ESTER compares to 

other screening instruments that measures the same thing. Research 

with self-reported questionnaires was used. The 227 subjects of the 

experiment were teenagers, 15-18 years. The result shows that 

ESTER-screening can be used as a self-report and that there is a 

convergent validity compared to previous research and screening 

instruments.  
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ESTER-screening och dess konvergenta validitet gentemot tidigare 

screeninginstrument till unga med eller i riskzonen för normbrytande 

beteende 

 

Det är viktigt att observera ett normbrytande beteende hos barn och ungdomar för att 

förhindra och förebygga utveckling av det. Normbrytande beteende är viktigt att finna så 

tidigt som möjligt, då barn som tenderar att uppvisa ett normbrytande beteende löper en större 

risk att beteendet ska fortskrida i vuxen ålder, än då det normbrytande beteendet framkommer 

först i ungdomsåren (Andershed & Andershed, 2009). Det är dokumenterat att barn med ett 

normbrytande beteende löper större risk att i framtiden utveckla ett kriminellt beteende i 

större grad än ungdomar som inte uppvisar ett normbrytande beteende (Andershed & 

Andershed, 2008). 

Ett normbrytande beteende är ett beteende som på olika sätt bryter mot regler och 

rådande normer i individens omgivning. Normbrytande beteenden kan vara både aggressiva 

(såsom utåtagerande beteenden mot djur och andra människor) och icke-aggressiva (såsom att 

snatta, bryta mot föräldrars/vårdnadshavares - eller lärares regler, skolka och vandalisera) 

(Andershed & Andershed, 2009). Det är därför centralt att finna de som ligger i riskzonen för 

fortsatt problematik med normbrytande beteende för att kunna sätta in hjälp och insatser.  

En riskfaktor kan vara en egenskap, en händelse, ett förhållande eller en process som 

ökar risken för normbrytande beteende. Det finns både distala och proximala riskfaktorer samt 

dynamiska och statiska (Andershed, 2005). Normbrytande beteende och riskfaktorer för 

normbrytande beteende kan mätas med hjälp utav screeninginstrument/frågeformulär 

(Andershed, 2010). Detta är användbart för att kunna finna individer i riskzonen. Tidigare har 

många använt CBCL (Child Behavior Checklist) för att finna barn och ungdomar i riskzonen 

för normbrytande beteende (Achenbach, 1991) eller exempelvis CPS, Child Psychopathy 

Scale, (Lynam, 1997). Metoden som användes här var således självrapporter.  
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       ESTER är ett datoriserat strukturerat bedömnings-, uppföljnings- och 

dokumentationssystem (Andershed & Andershed, 2010). Det är ett system för att finna 

individer i riskzonen för ett normbrytande beteende, (se Andershed & Andershed, 2010) och 

det behövs då det bidrar till att bland annat söka reda på, och identifiera riskfaktorer för ett 

normbrytande beteende. Att verktyget finns i olika versioner gör att det passar i de flesta 

situationer och individuella fall. ESTER-screening syftar därmed till att ta reda på om det 

behövs vidare utredning av fallet, då exempelvis med en ESTER-bedömning. Screening är 

viktig för en första översikt, den är dessutom effektiv och fokuserar på att individen får rätt 

hjälp och resurser. Ett nytt instrument som ESTER-screening visar vilka fall som är i det 

största behovet av en vidare mer detaljerad bedömning. ESTER-screening innebär att de fall 

man lägger ner mer tid på är de som har det största behovet och då kan man minska antalet 

fall där man gör en mer detaljerad bedömning i onödan (Andershed & Andershed, 2010). 

Detta visar varför ESTER-screening behövs och är en så viktig utgångspunkt.  

      För att finna svar på om ESTER-screening uppvisar en konvergent validitet och kan mäta 

de personlighetsdrag och riskfaktorer som det ämnar mäta på ett tillfredsställande sätt är det 

relevant att jämföra ESTER-screening med den tidigare forskningen och de tidigare metoder 

och verktyg som använts för att mäta detta.  Med konvergent validitet menas i det här fallet 

om ESTER-screening ämnar mäta samma begrepp som tidigare instrument har mätt, med 

samma resultat. 

Screening används som ett system för att undersöka personens beteenden. I 

screeningen ingår bland annat självrapporter, vilket innebär att personen själv svarar på frågor 

eller väljer det svarsalternativ han/hon tycker passar bäst in utifrån en lista. Självrapporterna 

ger sedan en bild av hur den unge
2
 tycker, tänker, känner och eventuellt skulle bete sig i olika 

situationer. Till varje screeningsystem finns en skala som mäter vilka sorts beteenden som 

                                                 
2
 ”Den unge” syftar till personen undersökningen vänder sig till, dvs. i det här fallet ungdomen. 
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finns och hur de kan tolkas. De beteenden och tankar som mäts med hjälp av screening och 

självrapporter kan vara en början till att särskilja olika sorts beteenden och personlighetsdrag, 

och därmed även normbrytande beteenden och hur de visar sig hos individen i fråga.  

ESTER-systemet innefattar en ESTER-manual, med information om hur verktyget ska 

användas, ESTER-screening och ESTER-bedömning. Screeningen är den första delen som 

skall visa om det finns risk för normbrytande beteende hos den unge (Andershed & 

Andershed, 2008). Visar ESTER-screening normbrytande beteendedrag eller många 

riskfaktorer kan det finnas behov till en vidare utredning. ESTER-screening finns i olika 

versioner, (1) till föräldrar/vårdnadshavare (med och utan familjeriskfaktorer
3
), (2) Till 

professionell (t.ex. förskollärare/lärare, kurator, skolläkare, personal i socialtjänst eller i barn 

och ungdomspsykiatrin, BUP) (med och utan familjeriskfaktorer) (3) Till den unge själv (från 

10 års ålder) (med och utan familjeriskfaktorer). Formuläret syftar till att finna 

svagheter/risker samt skydd/resurser hos den unge och även i dess omgivning, samt om den 

unge med familj, anser sig vara i behov av någon form av hjälp eller stöd. Denna uppsats 

undersökning behandlar enbart de 12 direkta (proximala) och föränderliga (dynamiska) 

riskfaktorerna (Andershed & Andershed, 2008), i enlighet med uppsatsens frågeställning. De 

riskfaktorer som ESTER behandlar är följande: 

”1. Trotsighet, ilska och oräddhet 

Trotsar föräldrars och andras önskemål och tillsägelser (är olydig) eller blir lätt väldigt arg 

och irriterad. Verkar orädd och okänslig för tillsägelser och reprimander eller gör riskfyllda 

och farliga saker.  

2. Överaktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvårigheter  

                                                 
3
 Med familjeriskfaktorer menas de risker/riskfaktorer som finns i familjen/hos föräldrarna. (se Andershed & 

Andershed, 2010) 
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Är väldigt fysiskt aktiv och rastlös. Är impulsiv och har svårt att vänta på sin tur och att tänka 

efter innan han eller hon gör något. Har svårt att bibehålla uppmärksamheten och att 

koncentrera sig längre stunder.  

3. Svårigheter med medkänsla, skuld eller ånger 

Har svårigheter med medkänsla (empati) och bryr sig inte om andra eller vad de känner och 

tycker. Verkar inte känna skuld och ånger när han eller hon gjort något fel eller någon annan 

illa.  

4. Bristfälliga språkliga förmågor eller skolprestationer   

Har svårigheter med tal, läs- eller skrivförmåga. Presterar bristfälligt i skolan.  

5. Negativa problemlösningar, tolkningar eller attityder 

Använder negativa eller destruktiva beteenden eller problemlösningsstrategier för att lösa 

olika situationer eller har ett negativt sätt att tolka andras beteenden och avsikter. Ger uttryck 

för negativa normbrytande och statusfokuserade och materialistiska attityder och värderingar.  

6. Nedstämdhet eller självskadande beteende 

Är nedstämd, ledsen, deprimerad eller visar självskadande beteende.  

7. Normbrytande beteende  

Bryter mot gällande normer, regler eller lagar på ett aggressivt eller icke-aggressivt sätt.  

8. Alkohol- eller droganvändning  

Använder alkohol i berusande syfte eller använder andra droger. 

9. Problematiska kamratrelationer  

Har svårt att behålla eller är inte intresserad av relationer av kamrater med positiva beteenden 

och attityder. Umgås med kamrater som har normbrytande beteende eller attityder, eller som 

använder alkohol eller andra droger.  

10. Föräldrarnas egna svårigheter  
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Föräldrarna har ekonomiska svårigheter eller är nedstämda, ledsna, deprimerade. Föräldrarna 

konsumerar ofta och mycket alkohol eller har ett kriminellt beteende. 

11. Svårigheter i föräldra-barnrelationen 

Föräldrarna är osams med eller är inte engagerade i den unge. De har svårt att visa kärlek och 

ömhet eller har svårt att acceptera och känslomässigt ta till sig den unge.  

12. Föräldrarnas svårigheter med uppfostringsstrategier  

Föräldrarna har inte tydligt fördömande attityder mot icke önskvärda beteende eller har liten 

kännedom om den unges beteenden och förehavanden. De har svårt att vara konsekventa i 

sina reaktioner på den unges beteenden eller använder sig av hårda uppfostringsmetoder. ” 

(Esterbedömning, 2009). Riskfaktorerna i sig är inte några orsaker till problemet, men de är 

någonting, en händelse, process, egenskap eller ett förhållande som faktiskt ökar risken för att 

ett kriminellt beteende skall uppstå. Gällande normbrytande beteende och senare kriminellt 

beteende och riskfaktorer är det även mycket viktigt att lägga vikt vid skyddsfaktorer.  

 

Frågeställning 

- Har ESTER-screening konvergent validitet gentemot andra typer av 

screeninginstrument, såsom YPI:SV och andra skalor som mäter normbrytande 

beteende? D.v.s. är riskfaktorerna såsom de mäts i ESTER-screening korrelerade med 

samma riskfaktorer men mätta via ett annat, redan validerat frågeformulär? 

Syfte 

Syftet med studien är att jämföra ESTER-screening med tidigare skapade frågeformulär 

innehållande frågor gällande olika beteendedrag och se om ESTER-screening har en 

konvergent validitet i form av korrelationer med andra redan validerade instrument som 

ämnar mäta samma begrepp som i ESTER-screening.  
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Metod 

Deltagare 

Försökspersonerna var utifrån ett bekvämlighetsurval utvalda från gymnasieklasser från olika 

skolor i en mellanstor svensk stad. Åldersgruppen hos deltagarna var 15-18 år, där 

medelvärdet var 17 år (m=16,99) (sd=1). Både flickor och pojkar deltog i studien. Den totala 

målgruppen, om alla elever varit närvarande och valt att delta i studien, bestod av 414 

försökspersoner. Det uppstod ett bortfall på 221 personer (53 %). Av dessa var 6 personer (3 

%) frånvarande på grund av sjukdom, 4 (2 %) personer valde att avstå, 3 (1 %) personer 

deltog inte på grund av sen ankomst, 174 (79 %) personer hade en ogiltig frånvaro då de inte 

dök upp vid undersökningstillfället
4
, 27 (12 %) personer hade inte angivit ålder eller kön och 

7 (3 %) personer översteg åldersgränsen, vilken låg på 18 år.  Totalt deltog 227 stycken 

försökspersoner. I samplet blev det totala antalet godkända försökspersoner 193 stycken, då 

de passade in i åldersintervallet samt fyllt i ålder och kön korrekt i häftet, (n=193) varav 

61,1% var flickor och 38,9% var pojkar.
5
 

Material  

I undersökningen användes frågeformlär, ESTER-screening (Andershed & Andershed, 2008) 

och YPI (Youth Psychopathic Traits Inventory, se Andershed et al., 2002)) samt en samling av 

skalor från olika instrument där YPI:SV(Youth Psychopathic Traits Inventory, Short Version, 

se Andershed et al., 2002) ingår. 

     ESTER-screening är ett frågeformulär som undersöker hur ungdomar uppfattar sig själva, 

deras styrkor, resurser, svagheter och svårigheter samt om de tycker att de själva eller deras 

föräldrar är i behov av stöd eller hjälp av något slag. ESTER-screening mäter 12 riskområden; 

                                                 
4
  Viktigt att nämna är att vi enbart meddelat läraren om vårt besök den aktuella undersökningsdagen. Vi vet 

således inte om läraren meddelat sin klass vad som väntade under lektionen, eller om det kom som en 

överraskning. Vi kan därför inte veta om bortfallet berodde på att undersökningen skulle äga rum, eller av 

helt andra orsaker. 

5 Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval även gällande gymnasieprogram som valdes ut till undersökningen, 

därför har hänsyn inte tagits till eventuella kill- eller tjejdominerande klasser.  
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”trotsighet, ilska, oräddhet” (exempel: ”lätt blivit irriterad eller arg, eller lätt blivit osams med 

andra”) (α=,59), ”överaktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvårigheter” (exempel: 

”ständigt gått, klättrat eller sprungit omkring, inte kunnat sitta still” (α=,71), ”svårigheter med 

medkänsla, skuld eller ånger” (exempel: ”inte ångrat mig när jag gjort något fel, inte mått 

dåligt och känt skuld när jag gjort något fel”) (α=,76), ”bristfälliga språkliga förmågor eller 

skolprestationer” (exempel: ”presterar inte lika bra som de flesta andra i skolan”) (α=,75), 

”negativa problemlösningar, tolkningar eller attityder” (exempel: ”trott att andra vill mig illa, 

tolkat andras beteenden, avsikter och budskap negativt”) (α=,63), ”nedstämdhet eller 

självskadande beteende” (exempel: ”känt mig ledsen” (endast en fråga vilket gör att alfa ej 

kan räknas), ”normbrytande beteende” (exempel: ”slagit, sparkat, nypt, rivit eller puttat andra 

eller mobbat, hotat eller förolämpat andra” (α=,76), ”alkohol- eller droganvändning” 

(exempel: ”druckit alkohol”) (α=,46), ”problematiska kamratrelationer” (exempel: har varit 

med kamrater som tycker det är okej att göra olagliga saker, eller dom ofta dricker alkohol 

eller använder andra droger”) (endast en fråga vilket gör att alfa ej kan räknas), ”föräldrarnas 

egna svårigheter” (exempel: ”min familj har haft det svårt att få pengarna att räcka”) (α=,41), 

”svårigheter i föräldra-barnrelationen” (exempel: ”jag och mina föräldrar har varit osams eller 

bråkat med varandra”) (endast en fråga vilket gör att alfa ej kan räknas) och ”föräldrarnas 

svårigheter med uppfostringsstrategier” (exempel: ”mina föräldrar är hårda och stränga mot 

mig när jag gjort något som de inte tycker om”) (α=,57). Alla påståenden har fyra olika 

svarsalternativ; ”nej eller har inte lett till problem”, ”ibland eller har lett till vissa problem”, 

”ofta eller har lett till betydande problem” och ”vet ej”. Svaren ska utgå från hur personen har 

upplevt dessa beteenden under de senaste fyra veckorna. 

       Det andra frågeformuläret som användes var YPI (Youth Psychopathic Traits Inventory; 

Andershed et al., 2002) i dess originalversion bestående av 50 frågor. Frågeformuläret avser 

att mäta 10 olika psykopatiska personlighetsdrag med fem frågor vardera. Exempel på 
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påståenden som finns i YPI är; ”jag är bra på att få människor att tro på mig när jag hittar på 

något” som ingår i subskalan manipulation, ”jag blir snabbt uttråkad av att göra samma sak” 

är ett påstående inom subskalan sensationssökande och ”det har ofta hänt att jag inte har blivit 

klar med skol- eller arbetsuppgifter i tid” är ett av fem påståenden som mäter subskalan 

oansvarighet. YPI, precis som ESTER-screening, avser att mäta problematiska 

personlighetsdrag som i sig är riskfaktorer för ett normbrytande beteende, samt en persons 

funderingar kring synen på sig själv, sin omgivning samt hur personen uppfattar sin relation 

till kamrater och föräldrar. YPI använder sig av en 4-gradig likertskala med svarsalternativen 

”1= stämmer inte alls”, ”2=stämmer ganska dåligt”, ”3=stämmer ganska bra” och 

”4=stämmer precis”.  

I samlingen av skalor från olika instrument ingår följande; Youth Self Report 

(Achenbach, 1991) som består av fyra skalor; OD (oppositional defiant), ADHD (attention-

deficit/hyperactivity disorder), Affektiv och Conduct disorder. Det finns 30 frågor med fyra 

svarsalternativ vardera; ”stämmer inte”, ”stämmer någorlunda eller ibland” och ”stämmer 

mycket bra” eller ”ofta”. OD mäts med fem frågor (exempel: ” jag står på mig och säger 

emot”) (α=,45), ADHD mäts med sju frågor (exempel ”jag har svårt för att sitta still”) 

(α=,73), Affektiv mäts med 11 frågor (exempel: ”jag gråter mycket”) (α=,78), Conduct 

Disorder mäts med tre frågor (exempel: ”jag förstör saker som tillhör andra”) (α=,55). 

Problem Solvning Inventory (D´Zurilla & Nezu, 1990) som består av 16 frågor och använder 

sig av en 4-stegs likert-skala som sträcker sig från 1=stämmer inte alls till 4=stämmer precis. 

Dessa frågor mäter fyra områden med fyra frågor vardera; Positiv problemlösning (exempel: 

”när jag har ett problem, tänker jag oftast att det finns ett sätt att lösa det”) (α=,64), Negativ 

problemlösning (exempel: ”jag känner mig ofta rädd och hotad när jag stöter på problem”) 

(α=,67), Rationell problemlösning (exempel: ”när jag försöker lösa ett problem, försöker jag 

komma på så många lösningar som möjligt”) (α =,78) och Impulsiv problemlösning (exempel: 
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”när jag ska lösa ett problem använder jag oftast den första lösningen jag kommer på” 

(α=,53). Barns oräddhetsskala/The Child Fearnessless Scale (Andershed, opublicerad) som 

består av sex frågor och använder sig av en 4-stegs likert-skala som sträcker sig från 

1=stämmer inte alls till 4=stämmer precis (exempel på fråga: ”jag är inte rädd för något” 

(α=,86). Hostil attributionstil (Walters, 2007) som består av tre frågor som har fyra olika 

svarsalternativ som sträcker sig mellan en negativ och positiv attributionsstil (exempel: ”en 

klasskompis knuffar till dig i matkön. Varför?” – ”Det var absolut inte meningen”, ”det var 

nog inte meningen”, ”det var meningen”, ”det var definitivt meningen”) (α=,47). Föräldrars 

vetskap om sina barn (Kerr & Stattin, 2000; Stattin & Kerr, 2000) som består av åtta frågor 

med fem olika svarsalternativ som utgör en skala (exempel: ”vet dina föräldrar vad du gör på 

din fritid?” – ”nästan alltid”, ”för det mesta”, ”det varierar”, ”sällan”, ”aldrig”) (α=,75). 

Föräldrars engagemang (Kerr & Stattin, opublicerad) som består av fyra olika frågor med 

olika svarsalternativ (exempel: ”hur ofta gör ni roliga saker tillsammans i hela familjen?” – 

”väldigt ofta”, ”ofta”, ”ibland” ”då och då”, ”mer sällan”, ”nästan aldrig”) (α=,36). Konflikter 

med föräldrar (Stattin & Kerr, opublicerad) som består av fyra frågor med fem svars 

alternativ som sträcker sig mellan ”nästan aldrig” till ”väldigt ofta” (exempel: ”gräl och bråk 

med mamma” – ” ”nästan aldrig, någon enstaka gång, ibland, ganska ofta, väldigt ofta”) 

(α=,80). YPI:SV (Van Baardewijk et al., under tryckning). Exempel på påståenden i YPI:SV, 

som besvaras med en 4-stegs likert-skala som sträcker sig från ”1=stämmer inte alls” till 

4=stämmer precis”, är ”jag är bra på att få människor att tro på mig när jag hittar på 

någonting” som bör ingå i faktorn interpersonellt fungerande (α,78). I beteende faktorn 

(α=,67) ingår frågan ”jag blir snabbt uttråkad av att göra samma sak”. Värderingar (Stattin & 

Kerr, 2000; Stattin & Kerr, 2000) som består av 23 frågor med 5 svarsalternativ där man kan 

svara att ”nej det har inte hänt”, 1 gång, 2-3 gånger, 4-10 gånger, mer än 10 gånger”) (α =,73). 

Skolprestationer där 7 ämnen presenteras varav 2 är till egen ifyllnad. Det finns 4 
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svarsalternativ och man ska värdera sin egen prestation (exempel: ”läsning” - ”mycket under 

genomsnittet, under genomsnittet, genomsnittet, över genomsnittet”) (a=,76). 

Positiva/negativa drag som består av en adjektivlista med 27 stycken positivt eller negativt 

värdeladdade beskrivande ord. Man använder sig av en 4-stegs likert-skala som sträcker sig 

från 1=stämmer inte alls till 4=stämmer precis, (exempel: ”optimistisk” (α=,80). 

Procedur 

Två informationsbrev sammanställdes, varav ett riktade sig till rektorer för de deltagande 

skolorna, samt ett till försökspersonerna att ta del av innan undersökningen påbörjades.  I 

informationsbreven rapporterades först och främst syftet med undersökningen och deltagarnas 

betydelse för resultatet, men även vilka försöksledarna var, vad de gjorde och varför samt 

vilka forskningsetiska regler och principer som följdes. Detta gjordes för att säkerställa 

tryggheten hos elever och lärare och innebar anonymitet både hos försökspersonerna samt den 

information de gav, att deltagandet var helt frivilligt och att försöksledarna hade tystnadsplikt. 

I informationsbreven redogjordes även för den tidsåtgång undersökningen krävde (ca 45 min). 

Skolorna valdes genom ett bekvämlighetsurval och representerade tio högstadieskolor och sju 

gymnasieskolor i en mellanstor svensk stad. De utvalda skolornas rektorer kontaktades först 

via e-post och uppföljningsvis genom telefonsamtal. Fyra högstadieskolor tackade nej och 

resterande gav inget svar, samt fem gymnasieskolor tackade ja till att medverka och 

resterande två avstod helt från att svara.  

Undersökningen ägde rum under en och en halv vecka i november 2008 efter att tid 

hade bokats med de deltagande skolornas rektorer och berörda lärare. Det totala antalet 

närvarande elever i de utvalda klasserna var 227 stycken. De närvarande försökspersonerna 

blev även vid undersökningstillfället informerade om undersökningens anonymitet och 

frivillighet samt fick samma instruktioner. Lärare och elever informerades även om hur lång 

tid undersökningen skulle ta samt om utlottningen av två biobiljetter som skedde vid 
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undersökningens slut som tack för hjälpen och deltagandet. För att underlätta utlottningen av 

biobiljetterna vid lektionens slut ombads försökspersonerna att stanna kvar i klassrummet då 

de var färdiga, men här skedde processen på olika sätt i de olika klasserna. Detta berodde på 

deltagarnas klassrumssituation, den berörda läraren samt personlighet hos deltagarna. För att 

delta i utlottningen krävdes att deltagarna lämnade in en lapp med sitt namn på, som 

försöksledarna sedan samlade in, hopvikta i en låda, och drog två stycken som således vann 

varsin biobiljett. Biobiljetterna sponsrades utav Örebro universitet. Färdigtryckta 

frågeformulär innehållande tre olika häften med tillhörande frågor och svarsalternativ 

användes vid undersökningstillfällena. Försöksledarna blandade ordningen av de olika 

formulären för att motverka ordningsföljdeffekter. Detta gjordes genom att de olika 

formulären lades både först, i mitten och sist. Vid materialinsamlingen svarade 

försökspersonerna på det totala undersökningsmaterialet, dvs. de tre stycken olika formulären, 

varav en var ”frågor om dig”, en var den fullständiga YPI-mätningen med 50 frågor samt den 

tredje den för uppsatsen aktuella ESTER-screeningen med 12 frågekategorier. Alla resultat 

från undersökningen sammanställdes i det statistiska programmet SPSS och slumpmässiga 

stickprov gjordes för att säkerställa riktigheten hos det sammanställda materialet, samt för att 

undvika misstag. I analysen har Pearson-korrelationer använts.  

 

Resultat 

Cronbach's alfa visar om det finns någon korrelation mellan olika frågor. Metoden visar 

huruvida det finns en reliabilitet och om frågorna är pålitliga sett till varandra och om de har 

en så kallad gemensam nämnare. Cronbach’s alfa blir högre, desto mer de olika frågorna, eller 

objekten överensstämmer med varandra (Field, 2005). I denna undersökning har en 

tillförlitlighet på >0,40 använts för att visa korrelation. Testet visar en korrelation med alfa 

>0,40 på samtliga frågor.  
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I tabell 1 har koncentration och vikt lagts vid att visa resultat av ESTER-kategorierna 

(Se tabell 1). ESTER kategori 1, gällande ”trotsighet, ilska eller oräddhet” visar på 

signifikanta resultat med 11 av 18 kategorier i övriga frågor. ESTER kategori 1 bör
6
 korrelera 

signifikant
7
 med OD, ADHD, CD, CFS, HA, KFM, YPI-S och NB (se begreppsförklaring). 

Alla visar på en signifikant korrelation utom HA, Hostile attributionsstil. Utöver dessa visar 

ESTER kategori 1 på signifikants korrelerat med AF, NPM, MPK och AD. ESTER kategori 2, 

”Överaktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvårigheter” visar signifikanta resultat med 10 

av 18 övriga kategorier. ESTER kategori 2 bör korrelera signifikant med ADHD, ICS och NB.  

ADHD och NB korrelerar signifikant, dock inte med ICS; Impulsivity/carelessness style. 

Utöver dessa visar OD, AF, CD, NPM, HA, MPK och SP på ett positivt samband, samt PPM 

på ett negativt samband med ESTER kategori 3, ”Svårigheter med medkänsla, skuld eller 

ånger” korrelerar signifikant med 5 av 18 övriga kategorier. ESTER 3 bör korrelera 

signifikant med OD, ADHD, CD, CFS, HA och YPI-S. Av dessa visar alla på ett signifikant 

samband utom OD; Opositional defiant disorder och HA. Istället visar ESTER 3 ett 

signifikant samband med FE. ESTER kategori 4, ”Bristfälliga språkliga förmågor eller 

språkprestationer” visar ett signifikant samband med 8 av 18 frågekategorier. Av dem antogs 

att endast SP skulle visa på ett signifikant samband, vilket det dock inte alls gjorde. Däremot 

hittades signifikanta positiva samband mellan ESTER kategori 4 och OD, ADHD, AF, CD, 

NPM, MPK och YPI-S samt ett negativt samband med PPM. ESTER kategori 5, ”Negativa 

problemlösningar, tolkningar och attityder” visade på ett signifikant samband i 11 av 18 

kategorifrågor. ESTER 5 bör korrelera med OD, ADHD, CD, NPM, MPK, YPI-S och NB. 

Alla dessa visar ett signifikant samband. Utöver dessa finns signifikant samband med AF, 

CFS, KMF och SP. ESTER kategori 6, ”Nedstämdhet eller självskadande beteende” visade på 

                                                 
6
 Med bör menas de frågor som borde behandla samma områden och samma problematiska normbrytande 

beteende och därmed borde visa ett samband eftersom vissa kombinationer av riskfaktorer har påvisats vara 

starkare och effektivare än andra (se Andershed & Andershed, 2009). 
7
 Skrivs bara termen signifikant menas ett positivt samband. Ett negativt samband benämns som ett negativt 

samband i texten. Signifikant både på <,05 och p<,01. 
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ett signifikant samband i 5 av 18 kategorifrågor. ESTER 6 bör korrelera med AF och KMF, 

vilket den gör. Dessutom korrelerar ESTER 6 positivt med NPM och negativt med PPM och 

CFS. ESTER kategori 7, ”Normbrytande beteende” visade på ett signifikant samband i 11 av 

18 kategorifrågor. ESTER 7 bör korrelera med OD, ADHD, CD, CFS, HA, MPK, FE, YPI-S, 

NB och SP. Alla dessa frågekategorier visade på signifikanta samband, utöver dessa även ICS. 

ESTER kategori 8, ”Alkohol- eller droganvändning” visade på ett signifikant samband i 10 av 

18 kategorifrågor. ESTER 8 bör korrelera med OD, ADHD, CD, MPK, FE, YPI-S och NB. 

Alla dessa visar ett signifikant samband utom FE. Utöver dessa visade CFS, HA, KMF och SP 

på signifikanta samband med ESTER kategori 9, ”Problematiska kamratrelationer” visade på 

ett signifikant samband i 10 av 18 kategorifrågor. ESTER 9 bör korrelera med OD, ADHD, 

CD, FE, YPI-S och NB. Alla dessa korrelerar med ESTER 9, dessutom visar även CFS, MPK, 

KMF och SP signifikanta resultat. ESTER kategori 10 är utesluten från resultatet på grund 

utav dess karaktär. ESTER kategori 11, ”Svårigheter i föräldra-barnrelationen” visade på ett 

signifikant samband i 9 av 18 kategorifrågor. ESTER 11 bör korrelera med NPM, MPK och 

KMF. Dessa visar mycket riktigt på ett signifikant samband. Utöver dessa finner vi att även 

OD, ADHD, AF, CD, FE och SP visar ett signifikant och tillförlitligt samband med ESTER 

11. ESTER kategori 12, ”Föräldrarnas svårigheter med uppfostringsstrategier” visade på ett 

signifikant samband i 9 av 18 kategorifrågor. ESTER 12 bör korrelera med NPM, MPK och 

KMF. Dessa visar signifikans, utöver dem visar även ADHD, AF, CFS, FE, YPI-S och SP ett 

signifikant samband med ESTER 12.  
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Tabell 1 

Tabell 1 

 

Pearson korrelation mellan ESTER-faktorerna 

Direkta 

(proximala) och 

föränderliga 

(dynamiska) 

riskfaktorer 

 OD ADHD AF CD PPM NPM RPS ICS CFS HA MPK 

1 Trotsighet, ilska 

eller oräddhet 

(ES1) 

 ,43** 

(164) 
,38** 

(162) 
,36** 

(164) 
,35** 

(164) 

-,07 

(164) 
,37** 

(161) 

-,10 

(162) 

,09 

(162) 
,19* 

(159) 

,09 

(160) 
,21** 

(159) 

2 Överaktivitet, 

impulsivitet eller 

koncentrationsvår-

igheter (ES2) 

 ,21** 

(173) 
,49** 

(170) 
,27** 

(172) 
,31** 

(173) 
-,16* 

(172 
,27** 

(170) 

-,15 

(171) 

,15 

(171) 

,15 

(166) 
,19* 

(169) 
,23** 

(168) 

3 Svårigheter med 

medkänsla, skuld 

eller ånger (ES3) 

 ,14 

(173) 
,20** 

(171) 

,06 

(173) 
,24** 

(173) 

,04 

(173) 

,11 

(170) 

,01 

(171) 

,05 

(171) 
,27** 

(167) 

,06 

(169) 

,14 

(169) 

4 Bristfälliga 

språkliga förmågor 

eller 

språkprestationer 

(ES4) 

 ,19* 

(177) 
,36** 

(174) 
,31** 

(176) 
,22** 

(177) 
-,24** 

(176) 
,21** 

(174) 

-,05 

(175) 

,10 

(175) 

-,02 

(172) 

,01 

(174) 
,18* 

(174) 

5 Negativa 

problemlösningar, 

tolkningar eller 

attityder (ES5) 

 ,37** 

(162) 
,41** 

(161) 
,36** 

(162) 
,48** 

(162) 

-,15 

(162) 
,30** 

(159) 

-,09 

(160) 

-,14 

(160) 

,18* 

(157) 

,14 

(159) 
,39** 

(158) 

6 Nedstämdhet 

eller självskadande 

beteende (ES6) 

 ,11 

(184) 

,14 

(181) 
,49** 

(183) 

-,03 

(184) 
-,30** 

(183) 
,30** 

(181) 

-,05 

(182) 

-,11 

(182) 
-,36** 

(176) 

-,06 

(180) 

-,08 

(180) 

7 Normbrytande  ,33** ,25** ,10 ,52** ,10 ,07 -,06 ,18* ,31** ,21** ,33** 
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beteende (ES7) (182) (180) (182) (182) (182) (179) (180) 

 

(180) (175) (178) (178) 

8 Alkohol- eller 

droganvändning 

(ES8) 

 ,29** 

(181) 
,22** 

(178) 

,09 

(180) 
,41** 

(181) 

,05 

(180) 

,05 

(178) 

-,05 

(179) 

,07 

(179) 

 

,15* 

(173) 
,20** 

(179) 
,35** 

(177) 

9 Problematiska 

kamratrelationer 

(ES9) 

  

 
,28** 

(182) 
,26** 

(180)  

,05 

(182) 
,37** 

(182) 

,07 

(182) 

,09 

(179) 

-,04 

(180) 

,06 

(180) 
,33** 

(174) 

,12 

(178) 

 

,28** 

(178) 

11 Svårigheter i 

föräldra-

barnrelationen 

(ES11) 

 ,25** 

(190) 
,22** 

(186) 
,29** 

(188) 
,14* 

(190) 

-,04 

(189) 
,26** 

(187) 

-,02 

(188) 

-,07 

(188) 

-,10 

(179) 

,08 

(186) 

 

,20** 

(186) 

*12 Föräldrarnas 

svårigheter med 

uppfostringsstrateg

ier (ES12) 

 ,07 

(176) 
,25** 

(175) 
,16* 

(176) 

,14 

(176) 

-,04 

(176) 
,22** 

(173) 

-,05 

(174) 

,08 

(174) 
,16* 

(168) 

,03 

(173) 
,22** 

(173) 

Not. Värden inom parantes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 

Not. Begreppsförklaring: OD = Opositional Defiant Disorder, ADHD = Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, AF = Affective, CD = Conduct 

Disorder, PPM = Positive Problem Mentation, NPM = Negative Problem Mentation, RPS = Rational Problem Solving, ICS = 

Impulsivity/Carelessness Style, CFS = Child Fearlessness Scale, HA = Hostile Attribution Style, MPK = Monitoring Parental Knowledge, FE = 

Föräldrars engagemang, KMF = Konflikter med föräldrar, YPI-S = Youth Psychopathic Traits Inventory Short version, VÄ = Värderingar, NB = 

Normbrytande beteende, SP = Skolprestationer, AD = Adjektivlista, positiva och negativa drag. 
8
 

Not. Resultat saknas för ESTER faktor 10 (Föräldrarnas egna svårigheter). Då dessa frågor inte kan jämföras med tidigare frågeformulär uteslöts 

faktorn från tabellen.   

* p < ,05; ** p < ,01 

 

                                                 
8
 Se begreppsförklaring, sid 23 
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Forts Tabell 1 

 

Pearson korrelation mellan ESTER-faktorerna 

Direkta (proximala) och 

föränderliga (dynamiska) 

riskfaktorer 

 FE KMF YPI-S VÄ NB SP AD    

1 Trotsighet, ilska eller 

oräddhet (ES1) 

 ,12 

(162) 
,32** 

(155) 
,20* 

(154) 

,04 

(155) 
,20* 

(154) 

,14 

(161) 
,18* 

(142) 

   

2 Överaktivitet, 

impulsivitet eller 

koncentrationsvårigheter 

(ES2) 

 ,05 

(172) 

,14 

(164) 

,15 

(160) 

-,02 

(162) 
,23** 

(162) 

 

,17* 

(170) 

,04 

(150) 

   

3 Svårigheter med 

medkänsla, skuld eller 

ånger (ES3) 

 ,15* 

(172) 

,04 

(163) 
,24** 

(160) 

-,08 

(163) 

,14 

(164) 

,10 

(171) 

-,08 

(151) 

   

4 Bristfälliga språkliga 

förmågor eller 

språkprestationer (ES4) 

 ,14 

(175) 

,06 

(168) 
,21** 

(162) 

-,07 

(167) 

,02 

(167) 

,14 

(176) 

-,03 

(151) 

   

5 Negativa 

problemlösningar, 

tolkningar eller attityder 

(ES5) 

 ,11 

(160) 
,29** 

(153) 
,41** 

(151) 

-,02 

(153) 
,32** 

(155) 
,32** 

(160) 

,06 

(142) 

   

6 Nedstämdhet eller 

självskadande beteende 

(ES6) 

 ,09 

(182) 
,31** 

(175) 

-,15 

(169) 

-,05 

(173) 

-,16 

(174) 

,04 

(182) 

,10 

(157) 

   

7 Normbrytande 

beteende (ES7) 

 ,20** 

(180) 

,14 

(173) 
,31** 

(168) 

-,12 

(172) 
,44** 

(175) 
,29** 

(180) 

-,03 

(158) 

   

8 Alkohol- eller 

droganvändning (ES8) 

 ,10 

(179) 
,22** 

(172) 
,24** 

(167) 

,06 

(171) 
,49** 

(172) 
,34** 

(179) 

-,01 

(159) 

   

9 Problematiska 

kamratrelationer (ES9) 

 ,20** 

(181) 
,15* 

(173) 
,32** 

(168) 

,00 

(171) 
,48** 

(174) 
,25** 

(180) 

-,00 

(157) 

  

 

 

11 Svårigheter i föräldra-  ,18* ,62** ,06 -,02 ,05 ,18* ,10    
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barnrelationen (ES11) (188) (181) (173) (179) (178) (188) (161)  

12 Föräldrarnas 

svårigheter med 

uppfostringsstrategier 

(ES12) 

 ,18* 

(175) 
,24** 

(166) 
,20* 

(162) 

-,03 

(167) 

,14 

(168) 
,22** 

(175) 

,07 

(155) 

   

Not. Värden inom parantes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 

Not. Begreppsförklaring: OD = Opositional Defiant Disorder, ADHD = Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, AF = Affective, CD = Conduct 

Disorder, PPM = Positive Problem Mentation, NPM = Negative Problem Mentation, RPS = Rational Problem Solving, ICS = 

Impulsivity/Carelessness Style, CFS = Child Fearlessness Scale, HA = Hostile Attribution Style, MPK = Monitoring Parental Knowledge, FE = 

Föräldrars engagemang, KMF = Konflikter med föräldrar, YPI-S = youth psychopathic traits inventory short version, VÄ = Värderingar, NB = 

Normbrytande beteende, SP = Skolprestationer, AD = Adjektivlista, positiva och negativa drag.
9
 

Not. Resultat saknas för ESTER faktor 10 (Föräldrarnas egna svårigheter). Då dessa frågor inte kan jämföras med tidigare frågeformulär uteslöts 

faktorn från tabellen.   

* p < ,05; ** p < ,01 

 

 

                                                 
9
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Begreppsförklaring Tabell 1 

OD = Opositional Defiant Disorder, ODD, kan på svenska kallas för trotssyndrom. Enligt 

DSM-IV bör 4 av de diagnoskriterier som bland annat handlar om negativitet, trots och 

fientlighet vara uppfyllda.  

ADHD = Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, kallas på svenska för 

uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, och är en funktionsstörning som finns i olika 

omfattning, samt visar sig på olika sätt. Du kan dels ha koncentrationssvårigheter, dels 

hyperaktiv och impulsiv, samt ha båda av dessa drag. Kriterierna för ADHD går också att 

finna i DSM-IV. 

AF = Affective, känslomässiga störningar, såsom depression, men även 

manodepressivitet. 

CD = Conduct Disorder, är även den en typ av uppförandestörning, dock av allvarligare 

grad än ODD. 

PPM = Positive Problem Mentation, att lösa problem på ett positivt, konstruktivt sätt, att 

se möjligheter och inte begränsningar i problemen. 

NPM = Negative Problem Mentation, att inte ha viljan att lösa problem, skjuta dem 

framför sig, eller enbart se problemen som begränsningar. 

RPS = Rational Problem Solving, baserat på R.K Wagner (1994) handlar om att kunna 

identifiera problemet, förstå det samt lösa det på ett rationellt sätt. 

ICS = Impulsivity/Carelessness Style, en problemlösningsstil som innefattar en impulsiv 

förmåga att vilja lösa problemet, men i slutänden blir lösningen ogenomtänkt och tunn, 

samt att det även finns en tendens att välja den första och enklaste lösningen. 

CFS = Child Fearlessness Scale, en skala gällande oräddhet hos barn och unga, framtagen 

på Örebro universitet som mäter hur barn reagerar i situationer där barn normalt visar 

rädsla.  

HA = Hostile Attribution Style, att uppvisa en fientlig avsikt med sitt beteende, hur man 

använder sitt beteende om man blir arg eller uppretad. 

MPK = Monitoring Parental Knowledge, vilken koll har föräldrar/vårdnadshavare på den 

unges beteende, umgänge och vistelser?  

FE = Föräldrars engagemang, hur engagerade är föräldrar/vårdnadshavare i den unge? 
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KMF = Konflikter med föräldrar, innebär den unges relation med sina vårdnadshavare 

och de konflikter som kan uppstå. 

YPI-S = youth psychopathic traits inventory short version, en kortare version av den 

vanliga YPI-skalan med 50 frågor, avsedd att mäta grundläggande normbrytande 

personlighetsdrag utifrån en 4-gradig Likertskala.(Andershed, 2005) 

YPI short version består av 18 utvalda frågor istället.  

VÄ = Värderingar, vilka värderingar har den unge i frågor gällande omvärlden och sig 

själv. 

NB = Normbrytande beteende, ett aggressivt eller ickeaggressivt beteende som bryter 

mot de normer vi naturligt har i samhället.  

SP = Skolprestationer, hur anser den unge sig själv prestera i skolan. 

AD = Adjektivlista, positiva och negativa drag att tilldela sig själv genom självrapport, 

skattade på en skala. 
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Diskussion 

Undersökningen visar att det finns en konvergent validitet angående ESTER-kategorierna 

1-12. Vissa kategorier visar mindre god konvergent validitet medan andra visar på god 

konvergent validitet. Denna konvergenta validitet tillåter oss att jämföra frågorna i 

ESTER-formulären med tidigare screeninginstrument såsom YPI och frågor om dig, 

gällande normbrytande beteende hos unga. Reliabiliteten i alfa är starkare i vissa 

kategorier, särskilt gällande normbrytande beteende och trotsighet, ilska och oräddhet hos 

den unge.  

Screeningen är den första delen inom ESTER-systemet och syftet med denna del 

är att den skall visa om det finns risk för normbrytande beteende hos den unge 

(Andershed & Andershed, 2008).  Vi finner att ESTER således kan användas på unga 15-

18 år då resultatet till en viss del visar på en signifikant korrelation. ESTER visar även på 

en intern validitet gällande de olika frågorna i respektive kategori. 

 Gällande hur de olika kategorierna i ESTER korrelerar med de andra 

frågeställningarna har vi valt ut vilka vi anser gällande ESTER-kategori bör korrelera 

med, utifrån tidigare forskning. Med bör menas de frågor som borde behandla samma 

områden och samma problematiska normbrytande beteende och därmed borde visa ett 

samband eftersom vissa kombinationer av riskfaktorer har påvisats vara starkare och 

effektivare än andra (Andershed & Andershed, 2009).  

Att riskfaktorn trotsighet, ilska och oräddhet (ESTER kategori 1) inte visar något 

samband med riskfaktorn fientlig attributionsstil var oväntat. När riskfaktorn trotsighet, 

ilska och oräddhet finns kan detta leda till att den unge får svårare att hantera och behålla 

positiva relationer. Vi fann dock ingen signifikans med ESTER kategori 1 och riskfaktorn 
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fientlig attributionsstil (HA). Intressant är även att visa att riskfaktorn bristfälliga 

språkliga förmågor eller språkprestationer korrelerar med en rad andra riskfaktorer, bland 

annat ADHD och OD, men däremot inte med riskfaktorn skolprestationer. Vad detta 

resultat beror på är svårt att fastställa, då frågorna i de olika screeninginstrumenten är 

avsedda att mäta samma sak; dvs. huruvida den unge anser sig ligga över eller under 

genomsnittet gällande resultat i skolan. Ett antagande kan vara att den unge har 

missförstått endera ESTER kategorifrågorna, eller de jämförbara, ett annat antagande kan 

vara att den unge inte själv är medveten om var han eller hon ligger prestationsmässigt i 

jämförelse med jämnåriga. Dessutom kan svaren vara medvetet icke sanningsenliga för 

att låta påskina en bättre bild för utomstående.  

Riskfaktorerna normbrytande beteende, alkohol- eller droganvändning samt 

problematiska kamratrelationer (ESTER kategori 7, 8 och 9) visar signifikanta samband 

med en rad andra riskfaktorer och med varandra, och en ungdom som uppvisar dessa 

riskbeteenden hamnar lätt i en riskgrupp, då alkohol- och droganvändning har en 

koppling till normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005). Dessa faktorer kan 

även påverka varandra, och då i båda riktningarna. Enligt vår uppfattning har alkohol och 

droger har som bekant en ohämmande effekt på många, och kan göra den unge mer 

utåtagerande och därmed löpa risk för ett impulsivt beteende, vilket i sig kan leda till 

ytterligare riskfaktorer såsom problematiska kamratrelationer.  

 Vid utförande av Cronbach’s alfa finns dock en skillnad mellan alfavärdet i de 

olika kategorierna. Gällande kategorin om föräldrars egna svårigheter, som har det lägsta 

alfavärdet, vilket kan tyda på att det är svårt för de unga att ha koll på sina föräldrars 
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situation. Det kan också innebära att föräldrar/vårdnadshavare faktiskt har olika sorts 

problem.  

Alkohol och droganvändning hos de unga uppvisar relativt lågt alfavärde. Många 

ungdomar testar på alkohol och tobak, med tobak då menat snus och cigaretter. Däremot 

är det långt ifrån alla som använder sig utav droger, både då vi talar om missbruk av 

droger, och att ”bara prova på”. Resultaten kan även bero på att användandet av alkohol 

och tobak är mer accepterat överlag än droger. (se även Andershed & Andershed, 2005) 

Kategori 3 i ESTER visar en tillförlitlighet på 0,76 där frågorna gäller svårigheter 

med medkänsla, skuld och ånger. De tillfrågade svarar likadant på frågorna då de har ett 

starkt samband, så logiskt sett en person som har svårt med skuldkänsla borde också ha 

svårigheter med ånger, vilket resultatet också visar.  

Även kategori 7 i ESTER, gällande normbrytande beteende visade en 

tillförlitlighet på 0, 76. Detta resultat visar att olika sorts normbrytande beteende ofta 

hänger samman, både aggressivt och icke-aggressivt. En ungdom tenderar att scora högt 

respektive lågt på frågorna gällande olika sorts normbrytande beteende. Normbrytande 

beteende är viktigt att finna så tidigt som möjligt, då barn som tenderar att uppvisa ett 

normbrytande beteende löper en större risk att beteendet ska fortskrida i vuxen ålder, än 

då det normbrytande beteendet framkommer först i ungdomsåren (Andershed & 

Andershed, 2009). Det är därför centralt att finna de som ligger i riskzonen för fortsatt 

problematik med normbrytande beteende så tidigt som möjligt och detta kan göras med 

hjälp av ESTER- screening, då denna är effektiv och fokuserar på att individen får rätt 

hjälp och resurser (Andershed & Andershed 2010). 
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Då normbrytande beteende handlar om att bryta mot skrivna såsom oskrivna 

regler och lagar visar testet att om den unge har slagit, sparkat, hotat och/eller förolämpat 

andra är också risken större att du har stulit/snattat, vandaliserat och/eller skolkat. 

Resultatet är i enlighet med våra antaganden. Vi får även anta att försökspersonerna tolkat 

frågorna rätt och på samma sätt, då de olika kategorierna hänger ihop. Även ESTER 4 

”Bristfälliga språkliga förmågor eller skolprestationer” som uppvisade ett högt värde, 

med en tillförlitlighet på 0,75. Inte heller det ett förvånande resultat då skolprestationer 

hänger ihop, ofta oavsett vilket ämne det gäller, eller vilka sorts skolprestationer. 

Då ESTER version 2 i och med denna undersökning testats som 

screeninginstrument för första gången och visar att det finns en konvergent valididet 

finner vi att resultaten ger underlag till vidare användning i praktiken. Resultaten kan ses 

som väntade.  

Svagheter och begränsningar med studien 

Det är mycket svårt att veta om svaren vi samlat in är sanningsenliga. Det är 

visserligen grundläggande för uppsatsen och undersökningen att anta att 

försökspersonerna svarat sanningsenligt, och en förutsättning för att självrapporter och 

screening ska kunna fungera och användas som ett undersökningsmaterial. Varför hittar 

man som försöksperson då på saker och fyller i svar som inte stämmer? Det kan vara på 

grund utav att man vill ge antingen en mer positiv eller en mer negativ bild av sig själv 

som kanske då inte stämmer överrens med verkligheten.  

Biobiljettsutlottningen var ett sätt att minska denna risk för bortfall, då 

försöksledarna valde att göra utlottningen efter att alla försökspersoner var klara och hade 

lämnat in enkäterna. Försöksledarna hoppades och antog att biobiljettutlottningen skulle 
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hjälpa till att stärka koncentrationen hos deltagarna och motivationen gällande 

undersökningen. Antalet frågor i samtliga screeninginstrument kan också vara en 

bidragande negativ faktor till eventuella bortfall. Motbalansering har dock motverkat att 

en utav dessa screeningsinstrument blivit bortvald oftare än de andra. 

Tid på dagen då undersökningen utfördes kan också ha påverkat resultatet till viss 

del. Olika regler gällde i de olika klasserna, huruvida man fick gå från lektionen då man 

var klar med undersökningen, eller om det var fortsatt ordinarie skolarbete som gällde. 

För att undvika detta måste undersökningen äga rum vid samma tidpunkt för alla 

deltagande klasser, samt med samma regler från ansvarig lärare.   

Hade då den konvergenta validiteten varit starkare i vissa ESTER- kategorier om 

alla försökspersoner genomfört undersökningen vid exakt samma tillfälle och under exakt 

samma förhållanden? Detta kan vi endast spekulera i, men ett antagande kan vara att om 

alla försökspersoner genomfört screeningen vid samma tillfälle så skulle tillförlitligheten 

i vissa kategorier kunna ökat och den konvergenta validiteten i samtliga kategorier 

uppvisats starkare eller mer god. 

På grund av missförstånd kan felaktiga svar ha lämnats. Detta är mycket svårt att 

veta och går inte att ta reda på på gruppnivå.  

Styrkor med studien 

Vi försöksledare gjorde de unga medvetna om att deras delaktighet i studien var 

viktig, innan undersökningen ägde rum. Vi hade inga bortfall på grund utav att någon 

valde att aktivt resa sig upp och lämna salen då vi presenterat vår studie och hur 

undersökningen skulle äga rum.  
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Då det är olika sorts frågor i undersökningen och tre olika formulär gör detta 

undersökningen delvis omväxlande. Att få delta i någonting utöver den vanliga 

skolundervisningen kan bli till någonting positivt för den unge och en vilja kan väckas 

hos den unge att prestera så bra som möjligt i undersökningen. 

Den avslutande biobiljettutlottningen kan även den ha varit en positivt bidragande 

faktor för deltagandet som gjort undersökningen mer attraktiv.  

En ytterligare styrka är den relativt jämna könsfördelningen mellan de deltagande. 

Detta var positivt för studien då speciefika könsskillnader inte var relevanta för studiens 

frågeställning och syfte. Kön efterfrågades enbart i ett av screeninginstrumenten, ”Frågor 

om dig”, och är således inte något som efterfrågas i ESTER-screening. 

Slutord 

Olika riskfaktorer visar sig på olika sätt hos olika individer, och behöver inte leda till 

ett normbrytande beteende hos den unga. Vi vet inte vilken/vilka riskfaktorer som är den 

utlösande faktorn för ett normbrytande beteende, utan detta är individuellt samt beror på 

yttre och inre sambandsfaktorer. ESTER sammanfattar 12 viktiga riskfaktorer som 

tillsammans kan bedöma om den unge har, eller är i riskzonen för ett normbrytande 

beteende. Genom vårt utförande av studien har vi funnit att ESTER-verktyget kan 

tillämpas på ungdomar i de åldrar vi testat, 15-18 år. ESTER-verktyget visar på en 

konvergent validitet. Dock visar resultatet att vissa kategorier visar på mindre god 

konvergent validitet samtidigt som andra ESTER kategorier håller god konvergent 

validitet vilket i sin tur gör det möjligt för vidare utveckling och användning av 

verktyget.   
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