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Sammanfattning 

Vissa ungdomar utmärks av att de utsätter andra för hostilitet i en viss 

vardagsmiljö. Andra ungdomar utmärks av att de utsätts för hostilitet av 

andra i samma miljö. En tredje grupp av ungdomar utmärks av att de 

både utsätter andra för hostilitet och utsätts för andras hostilitet i den 

miljön. Det förklarar ”ömsesidig hostilitet” för de ungdomarna. Syftet 

med studien var att se om ungdomar som själv rapporterade hög 

kriminalitet utmärktes av att de levde med ”ömsesidig hostilitet” i olika 

vardagsmiljöer – hemma, i skolan och på fritiden. Urvalet bestod av 

2009 ungdomar i ålder 13-15 år från en mellanstor stad i Sverige. Data 

användes ifrån redan befintlig forskning utifrån olika skolor. Enkäter var 

utformade med frågor om hostilitet och kriminalitet. Resultaten visade 

att de ungdomar som upplevde ömsesidig hostilitet i olika vardagsmiljöer 

var kriminaliteten specifik högre. Ju fler olika miljöer ungdomen 

upplevde ömsesidig hostilitet i desto högre var den självskattade 

kriminaliteten. 
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Youth? 
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Abstract 

Some youths are characterized by exposing others to hostility in a 

particular environment. Other young people are characterized by being 

exposed to hostility from others in the same environment. A third group 

of youngsters are characterized by both exposing others to hostility, and 

exposed to other people's hostility in the environment, explained "mutual 

hostility" for these young people. In this study the aim was to examine 

whether the young people who were high-criminal distinguished that 

they lived with "mutual hostility" in everyday environments - at home, at 

school and at spare time. The sample consisted of 2009 adolescents aged 

13-15 years from a medium-sized city in Sweden who participated in a 

research project. The data from two questionnaires hostility and 

criminality were analyzed.  The results showed that the young people 

who were experiencing mutual hostility in everyday environments 

engaged more in criminal activities. The study showed that youths who 

experienced mutual hostility in many different environments, were 

significant higher in self-reported crime.  
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Ömsesidig hostilitet i ungdomars vardag: 

Är detta vad som karakteriserar högkriminella ungdomar? 

Kriminalitet har i alla tider fascinerat och förundrat oss människor. Samhället har med 

olika medel försökt att bekämpa brottslighet i stort och smått, men trots försök har man inte 

kunnat helt framgångsrikt förebygga det. Vad som får oss människor att begå brottsliga 

handlingar är svårt att påvisa på ett enkelt sätt, och framförallt hur det kommer sig att unga 

människor hamnar i kriminalitet. Det finns en rad olika faktorer till hur ungdomar utvecklar 

kriminalitet till en livsstil. 

Ungdomskriminalitet 

Tidigare forskning (Fagan & Najman, 2003; Lashlie, 2002; Lipsey & Derzon, 1998) 

visar att olika faktorer har inverkan på brottsutvecklingar. Sociala faktorer så som att bo i ett 

visst område med låg socioekonomisk status, att vara del av en familj som praktiserar anti-

socialt beteende som t.ex. psykisk och fysisk misshandel, samt grupptryck och saknad 

förmåga för god barnuppfostran.  

Det har även visat sig i tidigare studier (Loeber & Farrington, 1998) att de ungdomar 

som begår kriminella handlingar inte bara blir påverkade utifrån sociala faktorer utan även 

inre genetiska faktorer har en stor påverkan på personen. Ungdomen kan ärva en del 

personliga egenskaper och har då större benägenhet att hamna i kriminalitet, ärvda egenskaper 

så som impulsivt aggressivt beteende, samt medärvda neurologiska och kognitiva 

nedsättningar redan vid födseln har till följd av att modern brukat alkohol eller droger en 

påverkan på ungdomen.  

Forskning visar att ungdomar (Cohen & Felson, 1979)också har en tendens till 

kriminella utvecklingar i skolmiljön då det är en plats där många ungdomar riskerar att 

utveckla sitt kriminella beteende, där bildar de ungdomar som lever i anti-sociala familjer 

sociala hierarkier för kriminalitet både i och utanför klassrummen. Dessa hierarkier blir en 
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grogrund för ungdomar med kriminellt beteende. Sociala hierarkier är dessvärre också enklare 

att bilda för de kriminellt benägna ungdomarna då de träffar likasinnade samt att de 

uppmuntrar varandra att bibehålla hierarkin samt normalisera anti-socialt beteende. 

 Den sociala hierarkin menar forskarna (Hann & Boek, 2001; Reinke & Herman, 

2002) skapar skillnader mellan ungdomarna som utövar hierarkin och de som inte utöver den, 

vilket leder till att de ungdomar som är med och som skapar hierarkin hamnar utanför 

“normala” sociala relationer med andra och istället utövar sitt kriminella handlande på de 

ungdomar som inte ingår i den. 

 Tidigare studier (Arsenault et al., 2006; Özdemir & Stattin, 2011) beskriver att relationen i 

hemmiljön är viktig, eftersom den kommer att spegla huruvida ungdomar utvecklar olika 

förmågor att handskas med hinder och problem i uppväxten. Ett bristande samspel mellan 

förälder och barn kan skapa problematik för ungdomen, problematiken kan uppvisas i 

konfliktfyllda situationer som en följd av brist på tillit och respekt för både vuxna och andra 

elever.  

Vidare hävdas (Bugental, Lewis, Lin, Lyon, & Hopeikin, 1999) att det är av stor vikt 

om ungdomars hemmiljö är uppbyggd på respekt och harmoni eller inte. De menar att det 

dessvärre inte alltid sker ett harmoniskt och respektfullt samspel mellan föräldrar och 

ungdomar vilket har olika anledningar men till stor del beror på okunskap i hur föräldrar 

uppfostrar sina barn. Det är generellt en central del för ungdomar hur interaktionen mellan 

förälder och ungdomen tar form. Den sätter en grund för hur ungdomarna kommer att hantera 

olika situationer i livet, och understryker därmed hur pass viktig det är med trygghet ifrån 

hemmet. 

Barnuppfostran och tvångsbeteenden 

Familjer har olika uppfostringsstilar som kan påverka ungdomars utveckling. 

Forskaren (Patterson, 1982, 1990, 1995) menar i sin teori, ”coercion theory”, att det i vissa 
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familjer finns en disciplin som kan främja kriminalitet. Det är familjer som genom sina 

relationer skapar ett slags tvångsmönster. Dessa tvångsmönster skapas av aggressioner hos 

föräldrar och ungdomarna. I dessa familjer löser man inte de konflikter som uppkommer i 

familjen. Små konflikter eskalerar snabbt till större konflikter där både föräldrar och 

ungdomarna får emotionella utbrott. ”Vinnaren” i konflikten är den som skriker högst och 

som kan dra sig undan. Ett exempel är barn som skriker åt sina föräldrar och sedan slår igen 

dörren bakom sig i sitt rum. Barnet är ”vinnare” i konflikten. Han eller hon har lyckats få slut 

på bråket, men den underliggande konflikten finns fortfarande kvar även om barnet för 

stunden lyckats få lugnt omkring sig. Efter ett tag blir detta ett tvångsmönster i familjen. Både 

föräldrarna och barnen reagerar aggressivt när dem har skilda meningar om saker och ting. 

Varken föräldrarna eller barnen stannar upp och försöker rationellt att lösa tvister. Det som 

barnet under utvecklingens gång lär sig är att ”lösa” konflikter på ett visst sätt – med hätska 

utfall och aggressivitet. Det här beteendet tar barnet ta med sig till skolan. Konflikterna där 

löser barnet på samma sätt som han eller hon löst konflikter i hemmet (Trifan, 2014). Vid 

konflikter med skolkamrater reagerar barnet aggressivt och utagerande. Men – många 

skolkamrater är inte vana att lösa konflikter på det sättet. Som en följd på det utagerande 

beteendet så svarar klasskamraterna med att dra sig undan, undvika barnet eller reagera 

tillbaka aggressivt. 

I hemmet var barnet utsatt för aggression av sina föräldrar och utsatte sina föräldrar 

för detsamma. I skolan fortsätter barnet att reagera aggressivt mot andra när konflikter dyker 

upp och klasskamraterna reagerar tillbaka. Allt detta är en följd av ett inlärt tvångsmässigt sätt 

att bete sig som barnet för med sig från hemmet till skolan. De nyttjar det tvångsmässiga 

beteendet gentemot föräldrar, kompisar, lärare och andra får att få igenom sin vilja (Colvin, 

2000).  Avslutningsvis tenderar tvångsbeteenden skapa början till en kriminell karriär. Om 

barnet reagerar aggressivt mot andra i skolan, och andra elever reagerar negativt tillbaka, så 
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får barnet inga goda relationer till andra i sin klass. Barnet börjar umgås med andra elever 

som liksom han eller hon själv har ett aggressivt förhållningssätt till andra. Det är i dessa 

kompismiljöer som grogrunden till att en kriminell karriär utvecklas. 

 

Hostilitet och ömsesidigt hostilitet 

I denna studie beskrivs begreppet ”ömsesidig hostilitet” i en speciell miljö för en 

relation där ungdomar utsätter andra för hostilitet och själv utsätts för hostilitet av andra i den 

miljön. Begreppet “mutual hostility” används för att det finns ett ömsesidigt fientligt beteende 

mellan den som utövar och den som blir mottagare av hostilitet i en miljö (Arsenault, Walsh, 

Trzesniewski, Newcombe, Caspi & Moffitt, 2006; Özdemir & Stattin, 2011). Denna 

“ömsesidiga hostilitet” leder till en negativ utveckling under ungdomstiden och göra att de 

ungdomar som utsätts för “ömsesidig hostilitet” har högre risk att hamna i dåliga 

umgängeskretsar, och på så sätt lättare att hamna i kriminalitet (se Arsenault, et.al., 2006; 

Juvonen, Graham, & Schuster, 2003).  

Det är denna “ömsesidiga hostilitet” som undersöks i denna studie. Som ovan (se 

Arsenault, et.al., 2006; Juvonen et al., 2003) visar forskningen på att de ungdomar som utsätts 

och utsätter för ömsesidig hostilitet har en benägenhet att utveckla kriminalitet. Det som är 

intressant att se genom denna studie är i fall denna hostilitet även kan förklara ungdomars 

höga grad av kriminellt beteende.   

Syftet med undersökningen är att se i fall det är just de ungdomar som upplever den 

”ömsesidiga hostilitet” i de olika vardagsmiljöerna - hemmet, skolan och på fritiden som 

självrapporterar hög kriminalitet. Det kommer även undersökas ifall graden av kriminalitet 

hos ungdomarna är högre ju fler vardagsmiljöer som dem utsätter andra eller själva utsätts för 

hostilitet.  
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Hypotesen är att de ungdomar som är involverade i ömsesidiga hostila relationer med 

andra i sina vardagsmiljöer – i hemmet, i skolan och på fritiden – är de ungdomar som har hög 

grad av kriminellt beteende. Vidare antas ju fler vardagskontext som ungdomarna är 

involverade i sådana ömsesidigt hostila relationer desto kraftigare kriminellt beteende 

kommer de att uppvisa. 

 

Metod 

Deltagare 

Studien bestod av en tvärsnittdesign och ett urval utav en normalgrupp bestående av 

högstadieelever utan några specifika egenskaper (Christensen, Johnson, & Turner, 2011). 

Deltagarna i studien bestod av 2009 elever, varav 1025 pojkar och 984 flickor i högstadiet i 

åldrarna 13-15 år, med en medelålder på 14 år. Data som användes var ifrån ett redan 

befintligt forskningsprojekt ”Sju Skolor” där 2009 elever deltog ifrån sju olika skolor från en 

medelstor svensk stad, eleverna fick besvarade enkäter i sina klassrum. Därefter samlades 

enkäterna in på skolan med hjälp utav tränade testledare. 

Material  

 Materialet bestod utav en tvådelad enkät med tre domäner. De tre domänerna familj, 

grannskap och skolan. Domänernas uppgift var att fånga upp svåra förhållanden upplevda av 

eleven. Endast frågor om hostilitet mönster och självrapporterad kriminalitet valdes ut och 

användes i studien. 

Kriminalitet  

Den beroende variabeln  var självdeklarerad kriminalitet (Magnusson, Dunér & 

Zetterblom, 1975) och användes för att mäta ungdomars kriminalitet. Ungdomarna besvarade 

21 frågor (Trifan, 2014) angående kriminalitet. De svarade bland annat på frågor som “Har du 

tagit varor i varuhus, kiosk eller butik utan att betala – under det senaste året?”, “Har du med 
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avsikt förstört eller varit med om att förstöra saker som t.ex. fönsterrutor, gatulampor, 

telefonkiosker, bänkar, trädgårdar osv. — under det senaste året?”. Deltagarna besvarade 

frågorna på femgradiga svarsskalor där 1= Nej, det har inte hänt och 5 = Mer än tio gånger. 

(Cronbachs alfa =  .93). 

 

Hostilitet 

För att mätta hostilitets olika aspekter användes en enkät med åtta olika delar. Varje del 

beskrivs separat. 

Del 1. Utsätts för hostilitet av föräldrarna i hemmet. För att mäta ungdomarnas 

utsatthet för föräldrarnas hostilitet fick de svara på frågor som “Vad sker ifall du gör något 

som din mamma eller pappa ogillar?” Svarsalternativen mätte hur pass utsatt ungdomen var 

för föräldrarnas hostilitet och beskrevs som en rad uttalanden, med tre rangordnade svar, från 

aldrig till oftast. Två skalor användes för att mäta ungdomens utsatthet av föräldrarnas 

hostilitet. Arga utbrott mättes med fem påståenden (t.ex. "Blir väldigt arg och har ett utbrott" 

och "Skriker och argumenterar med dig ") och kylig-avvisande med sex påståenden (t.ex." Är 

tyst och kall mot dig "och" Ignorerar dig om du försöker förklara "). Cronbachs alfa var .88 

för arga utbrott och .72 för skalan kylig-avvisande. 

Del 2. Utsätter föräldrarna för hostilitet i hemmet. För att mäta ungdomarnas 

hostilitet gentemot föräldrarna fick de besvara åtta frågor som “Vad brukar du göra när dina 

föräldrar ber dig att göra något som du inte känner för att göra?” och “Vad brukar du göra när 

dina föräldrar ber dig att städa upp efter dig själv, till exempel i köket?” Därefter besvarade 

frågorna med hjälp utav svarsalternativ som Lyssnar inte ens på vad de säger, Bryr mig inte 

om vad de säger, Blir arg och vägrar att svara, eller inte bryr sig att svara. Cronbachs alfa 

var .79. 
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Del 3. Utsätts för hostilitet av andra elever i skolan. För att mäta ungdomarnas 

utsatthet av andra elever i skolan användes tre mått: Mobbning, som bestod av tre frågor som 

“Har du blivit utsatt för mobbning denna termin” så som: “Har du blivit hånad, retad på ett 

otrevligt sätt, eller har någon sagt elaka saker till dig i skolan eller på väg till eller från 

skolan?” “Har du blivit slagen, sparkade, eller överfallen på ett otäckt sätt av någon i skolan 

eller på väg till eller från skolan?”. En fyrgradig skala användes för att mäta mobbning, där 1 

= Definitivt inte sant och 4 = Definitivt sant. Cronbachs alfa var .72. Det andra måttet var 

Personliga trakasserier som bestod av fem frågor som “Har någon sagt till dig att du behöver 

förändra dig för att bli accepterad, t.ex. att du behöver gå ner i vikt, ändra stil eller som du 

är?” och “Har någon kommenterat eller gjort narr av dig, eller hur du ser ut på ett kränkande 

sätt?”. Tredje måttet var sexuella trakasserier som bestod av sju frågor som “Har någon 

kommenterat ditt utseende eller din kropp på ett sexuellt sätt som du inte gillar?” och ”Har 

någon spridit rykten om en sexuell karriär om dig?” En femgradig skala användes för att mäta 

personliga- och sexuella trakasserier, där, 1 =Aldrig och 5 = Oftast. Cronbachs alfa var .82. 

för personliga trakasserier och .81 för Sexuella trakasserier. 

Del 4. Utsätter andra elever för hostilitet i skolan. För att undersöka de ungdomar 

som utsätter andra elever i skolan användes den mobbningsskala som beskrevs ovan där 

samma skalor ställdes samt samma frågor ställdes, dock riktade till ungdomarna själva om hur 

ofta de mobbade andra. Cronbachs alfa var .76. 

Del 5. Utsätts av lärarnas negativitet. För att mäta ungdomarnas utsatthet i skolan av 

lärarnas negativitet besvarade ungdomarna fyra frågor, bland annat “Finns det lärare som inte 

bryr sig om dig?” “Finns det lärare som aldrig ger dig beröm när du gör ett bra jobb?" Svaren 

besvarades på en tregradig skala som var lämpad för den specifika frågan, som i detta 

avseende Alla lärare bryr sig om mig (ger mig beröm, etc.), Det finns en lärare som inte gör 

det … och Det finns flera lärare som inte … Cronbachs alfa var .82. 
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Del 6. Utsätter lärarna för hostilitet. För att mäta ungdomars hostilitet gentemot 

lärarna besvarades sex frågor, som “Vad brukar du göra om läraren ber dig att göra något du 

inte känner för att göra”, “Vad brukar du göra när lärare vill att du ska sluta göra något som 

läraren inte gillar?” Svaren mättes på en femgradig skala som var avsedd för den särskilda 

frågan, som Lyssnar inte på vad läraren säger och gör som jag vill, Bryr sig inte om vad 

läraren säger eller tycker, “Lyssnar inte ens på hen och gör inte vad läraren ber mig att 

göra. Cronbachs alfa var .88. 

Del 7. Utsätts av andras hostilitet på fritiden: För att mäta ungdomarnas utsatthet 

för andras hostilitet på fritiden besvarades fyra frågor som ”Har du upplevt andra grupper av 

ungdomar attackerar dig utan anledning under fritiden?” och “Har du upplevt andra grupper 

av ungdomar som hotar dig med vapen av något slag under fritiden?”. Svarsalternativen mätes 

med en skala från 1 till 4, där 1= Nej, det har inte hänt, 4= Ja, det har hänt. Cronbachs alfa 

var .89. 

Del 8. Utsätter andra för hostilitet på fritiden. Liknande frågorna som beskrevs 

ovan användes för att mäta ungdomarnas hostilitet gentemot andra på sin fritid frågor som 

“Har du attackerat andra utan dem har hota eller attackera dig eller dina vänner först?” och 

”Har du deltagit i att hota eller göra så att någon ger dig pengar, mobiltelefon, cigaretter, eller 

något annat?”. Svaren mättes på samma fyrgradiga skala som ungdomar som utsätts av andras 

hostilitet. Cronbachs alfa var .89. 

Procedur 

Enkäter delades ut samt samlades in på skolan med hjälp av utbildade testledare. 

Eftersom ungdomarna inte var över 18 år blev föräldrarna informerade via mail om studien 

och de kunde välja om de ville att deras barn skulle medverka i studien eller inte. Under 

skoltid introducerade testledarna bland annat om forskningens syfte, att deltagarna själva fick 

bestämma om sin medverkan och att forskningsprojektet hade genomgått en etisk prövning, 
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dvs. att det finns en lag på att all forskning som involverar människor ska etikprövas så 

forskningen inte tenderar att på något sätt skada deltagarna i den aktuella studien, vilket sker 

via regional etikprövningsnämnd (Christensen, Johnson, & Turner, 2011). Deltagarna fick 

120 minuter på sig att fylla i enkäten, utan lärarens närvarande och efter halva tiden erbjöds 

de fika. 

Statistiska analyser 

För att identifiera olika typer av hostilitets mönster i hemmet, skolan och fritiden 

gjordes en klusteranalys. Dessa olika klustergrupper jämfördes sedan med avseende på 

självrapporterad kriminalitet med hjälp av variansanalyser. Analyserna genomfördes i 

Statistical Package for the Social Sciences,SPSS. 

 

Resultat 

Utmärks ungdomar som är högkriminella av att de lever ett liv där de både utsätt för 

andras hostilitet och utsätter andra för sin egen hostilitet? För att besvara den frågan använde 

via oss av en serie klusteranalyser. I en klusteranalys försöks det finna alla de olika mönster 

eller konstellationer som finns i en population när olika variabler studeras. En fråga var om 

undergrupper av ungdomar som är höga med avseende på att vara utsatt för andras hostilitet 

och att vara höga med avseende på att själv utsätta andra för hostilitet kommer att upptäckas. 

Till en början standardiserades alla mått (Medelvärde = 0 och standardavvikelse=1). Sedan 

användes en hierarkisk klusteranalys, med Ward’s metod, för att identifiera antalet kluster. I 

tidigare studier (Bergman et al., 2003) har det funnits att antalet kluster ska förklara minst 

76.5% av felvariansen. Det fanns fem kluster (undergrupper av personer som hade ungefär 

samma mönster för att vara utsatt och utsätta andra) i hemmiljön, fyra kluster för relationerna 

med klasskamrater, fem kluster för relationen till lärare, och tre kluster för hostilitet gentemot 
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andra ungdomar på fritiden. Efter att ha identifierat antalet kluster så gjordes icke-hierarkiska 

klusteranalyser för att mer i detalj kunna identifiera klustergrupperna. 

Som redovisas i Tabell 1 återfanns att alla vardagsmiljöer undergrupper av ungdomar 

som utmärker sig genom samtidigt utsätta andra och själv utsättas för andras hostilitet (kluster 

2 för hostilitet i hemmet; kluster 2 för hostilitet gentemot elever i skolan, kluster 5 för 

hostilitet gentemot lärare i skolan, och kluster 3 för hostilitet gentemot andra ungdomar på 

fritiden). De benämns i tabellen HH (Höga med avseende på att vara utsatt och Höga med 

avseende på att utsätta andra för hostilitet). Det fanns andra undergrupper eller kluster av 

ungdomar. I alla klusterlösningar fanns ungdomar som var utsatta för andras hostilitet, MH 

(Medel i att bli utsatt och Hög för att utsätta) och det fanns i de flesta klusteranalyser 

ungdomar som varken utsatte andra eller utsattes för andras hostilitet, LL (Låg i både utsatt 

och utsätter). 
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Tabell 1  

Klustergrupper för olika former av hostilitet i hemmet, skolan (separat för andra elever och 

lärare) och fritiden. 
________________________________________________________________________________ 

Hostilitet i hemmet 

 LL HH HL MH MM 

Utsatt -.75 1.24 1.25 -.43 -.43 

Utsätter -1.18 1.07 -.53 1.07 -.09 

N 290 195 207 254 430 

 

Hostilitet gentemot elever i skolan 

 MM HH HM MH 

Utsatt -.48 1.85 1.03 .05 

Utsätter -.47 2.11 -.15 1.03 

N 925 95 192 192 

 

Hostilitet gentemot lärarna i skolan 

 HM LM LL MH HH 

Utsatt .73 -.67 -.86 .35 1.80 

Utsätter -.41 .24 -.88 1.18 1.49 

N 323 264 439 195 141 

 

Hostilitet gentemot andra ungdomar på fritiden 

 MM HM HH 

Utsatt -.24 1.85 1.52 

Utsätter -.23 .01 2.33 

N 1278 43 82 

__________________________________________________________________ 

Not. H = Hög (>.50 SD), M = Medel (>-.50 och <.50 SD), L = Låg (>-.50 SD) 

 

Den första forskningsfrågan som ställs är om de ungdomar som både är utsatta och som 

utsätter andra för hostilitet (grupperna HH) är just de ungdomar som självrapporterar hög 

kriminalitet. Fyra variansanalyser gjordes och svaren på forskningsfrågan redovisas i Tabell 2. 
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Som kan ses i den tabellen skiljer sig den beroende variabeln (självdeklarerade kriminaliteten) 

sig åt från den oberoende variabeln (klustergrupperna i de olika kontexterna). Studiens hypotes 

bekräftas att självskattad kriminalitet är speciellt hög för de kluster som höga med avseende på 

att vara utsatt och höga med avseende på att utsätta andra för hostilitet (HH). Detta gäller för 

alla vardagskontext i hemmet, i skolan (gentemot klasskamrater och lärare), och på fritiden. 

 

Tabell 2 

Självdeklarerad kriminalitet i de olika klustren. Kriminalitetsmåttet är standardiserat (M=0, 

SD=1) 
__________________________________________________________________________________ 

Hostilitet i hemmet 

 LL HH HL MH MM 

Kriminalitet -.27d .44a .15b -.03c -.17c 

 

Hostilitet gentemot elever i skolan 

 MM HH HM MH 

Kriminalitet -.23d 1.11a .02c .44b 

 

Hostilitet gentemot lärarna i skolan 

 HM LM LL MH HH 

Kriminalitet -.11c -.18c -.23c .29b .78a 

 

Hostilitet gentemot andra ungdomar på fritiden 

 MM HM HH 

Kriminalitet -.13c .58b 1.45a 

_________________________________________________________________________________ 

Not. Posthoc analys med SNK: a är signifikant skild från b, b är signifikant skild från c, etc. 

 

         Klusteranalys (1) visar på att ungdomar som både är utsatta och som utsätter andra för 

hostilitet i hemmet är signifikant och skiljer sig åt från de andra fyra kluster med ett värde 

på.44 , F (4,1371) = 25.40, p <.001. 
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         Klusteranalys (2) visar att ungdomar som både är utsatta och som utsätter andra elever 

för hostilitet i skolan är signifikant och skiljer sig åt från de andra tre kluster med ett värde på 

1. 11, F (3,1389) = 83.25, p <.001. 

         Klusteranalys (3) visar att ungdomar som både är utsatta och som utsätter lärare för 

hostilitet i skolan är signifikant och skiljer sig åt från de andra fyra kluster med ett värde på 

.78, F (4,1344) = 41.31, p <.001. 

        Klusteranalys (4) visar att ungdomar som både är utsatta och som utsätter andra 

ungdomar för hostilitet på fritiden är signifikant och skiljer sig åt från de andra två kluster 

med ett värde på 1,45, F (2,1338) = 134,01, p < .001. 

Studiens andra forskningsfråga var om kriminaliteten hos ungdomarna var högre ju fler 

vardagskontext som de var utsatta och utsatte andra för hostilitet. För att besvara den frågan så 

dikotomiserades måtten. För hostilitet i hemmet gavs värdet 1 till de ungdomar som fanns i 

kluster 2 och värdet 0 till ungdomarna i klustren 1, 3, 4, och 5. För hostilitet gentemot 

klasskamrater i skolan gavs värdet 1 till klustergrupp 2 och värdet 0 till ungdomarna i klustren 

1, 3 och 4. På samma sätt dikotomiserades de två sista klusteranalyserna Hostilitet gentemot 

lärarna i skolan och Hostilitet gentemot andra ungdomar på fritiden. En person i 

undersökningsgruppen kan utmärkas av att inte utsättas eller utsättas för hostilitet i någon av 

relationerna med andra (föräldrar, klasskamrater, lärare, andra ungdomar). Som redovisas i 

Tabell 3 var detta det mest vanliga (992 av 1305 ungdomar = 76 %). Som kan utläsas i tabellen 

hade dessa ungdomar låg självskattad kriminalitet (M = -, 18). Men ju fler relationer som 

ungdomarna hade HH relationer till, ju högre var kriminaliteten. Den lilla grupp ungdomar (n = 

10) som hade 3 eller 4 HH relationer hade också högsta självskattade kriminaliteten (M = 1,80). 

Slutsatsen i analysen är att ju flera kontexter (eller relationer) som ungdomar både är utsatta 

och utsätter andra för hostilitet desto högre är den självskattade kriminaliteten. 

 



16 
ÖMSESIDIG HOSTILITET  

 
 

Tabell 3 

Självskattad kriminalitet i relation till antalet relationer (föräldrar, klasskamrater, lärare, 

andra ungdomar) som utmärks av HH; Hög med avseende på att vara utsatt för hostilitet och 

Hög med avseende på att utsätta andra för hostilitet. 
__________________________________________________________________________________ 

Antal personer med HH Medelvärde i självskattad 

 i något kluster kriminalitet (standardiserat mått) 

_________________________________________________________________________________ 

0 (n = 992) -.18d 

1 (n = 234) .22c 

2 (n = 69) 1.02b 

3-4 (n = 10) 1.80a 

Not. Posthoc analys med SNK: a är signifikant skild från b, b är signifikant skild från c, etc. 

 

Självskattad kriminalitet bland ungdomar visar att kriminaliteten hos ungdomen ökar ju fler 

miljöer ungdomen upplever hostilitet i. Antalet rapporterade ungdomar med störst kriminalitet 

rapporterar tio i (HH) kategorin, Hög med avseende på att vara utsatt för hostilitet och hög 

med avseende på att utsätta andra för hostilitet i minst tre och max fyra miljöer,  

F (3,1301) = 72.01, p <.001. 

 

Diskussion 

Tidigare studier (Trifan, 2014) har även sett på hur ömsesidig hostilitet i ungdomars 

vardag kan uttrycka sig i olika vardags miljöer så som i hemmet, på fritiden och mellan 

kamrater och lärare. Tidigare forskning analyserade också om ungdomarna förde över sin 

fientliga interaktion från hemmet till elever och lärare i skolan och på andra personer på 

fritiden. Det tidigare studier upptäckte var att de ungdomar som utsattes för hostilitet och som 

utsatte andra för hostilitet i hemmet var just de ungdomar som tenderade att vara inblandade i 

andra ömsesidiga hostila interaktioner utanför hemmet, så som i skolan och på fritiden. Det vi 

fann var i vår studie var likande tidigare studier, att ungdomar som lever med ”ömsesidig 
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hostilitet” i sin hem miljö , var de som även utsatte andra för hostilitet i skolan mot lärare och 

andra elever samt på fritiden och dessutom har en hög grad av kriminellt beteende till följd av 

just ”ömsesidig hostilitet”. 

Studiens syfte var att undersöka om de ungdomar som är involverade i ömsesidigt 

hostila interaktioner med andra i olika vardagskontext är just de ungdomar som har en hög 

grad av kriminalitet. Hypotesen bekräftas då resultaten visar att självdeklarerad kriminalitet 

var speciellt utmärkande för de ungdomar som i olika miljöer utsatte andra för hostilitet och 

utsattes för andras hostilitet. Likaså styrker resultatet det generella antagandet att ju fler 

vardagsmiljöer som ungdomar är involverade i ömsesidigt hostila relationer i desto kraftigare 

är deras kriminella beteende. 

Vissa tidigare studier (se Arsenault et al., 2006; Juvonen et al., 2003) har indikerat att 

ungdomar som är involverade i ömsesidig hostilitet har en benägenhet att bli kriminell. 

Studien täcker de väsentliga vardagskontext som ungdomar tillbringar sitt liv i och de 

relationer – med föräldrar, klasskamrater, lärare, och andra personer på fritiden – som är 

viktiga i ungdomarnas liv. Undersökningen har en betydligt bredare fokus än tidigare studier 

(Trifan, 2014) haft och resultaten konfirmerar hypotesen att ungdomar som är involverade i 

HH relationer (Hög grad av att utsättas för andras hostilitet och hög grad av att utsätta andra 

för egen hostilitet) i olika vardagsmiljöer är de ungdomar som utmärks av hög kriminalitet.  

Ju fler miljöer som ungdomarna har sådana HH relationer i, ju högre grad av 

kriminalitet återfinns. Vilket kan tänkas förklara med hjälp utav (Patterson, 1982, 1990, 1995) 

”coercion theory”. När konflikter skapas i familjer samt att ungdomar bär vidare konflikterna 

till andra miljöer som skolan, utvecklas deras beteende till aggression och relationerna mellan 

eleverna blir hotfulla. Ungdomarnas aggressiva beteende har då utvecklat ömsesidiga hostila 

relationer och de eskaleras i olika miljöer, vilket kan vara en av orsakerna till att dem blir mer 

hög kriminella desto fler miljöer dem vistas i. 
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Studien bidrar till att förstå att ömsesidig hostilitet är ett viktigt element till varför en 

del ungdomar utvecklar kriminellt beteende, och med hjälp utav undersökning kan kommande 

forskning använda sig av ömsesidig hostilitet som en faktor att fokusera på för att kunna 

förebygga brottsligheten. 

En kommentar är att gruppen ungdomar som utsätter andra för sin egen hostilitet samt 

blir själva utsatta är som störst på fritiden – och den självskattade kriminaliteten är speciellt 

hög för dessa ungdomar. Att de begår kriminella handlingar kan bero på att ungdomarna inte 

är lika “övervakad” av vuxna på fritiden som de är i skolan av lärare eller i hemmet av 

föräldrar och syskon. 

En av begränsningarna i undersökning är att den inte kan generalisera att alla 

ungdomar som upplever ömsesidig hostilitet i vardagsmiljöer utvecklar ett grovt kriminellt 

beteende. Vidare fokuserar studien endast på elever i högstadiet i en medelstor svensk stad 

och det gör det svårt att påstå att med hjälp utav undersökningen kan generalisera till 

ungdomar generellt. En annan svaghet är att studien har gjorts via en tvärsnittsdesign. Det går 

inte att uttala om vad som händer över tid, för då krävs det en longitudinell studie. 

Å andra sidan har undersökningen haft en betydligt bredare fokus än tidigare studier 

(Trifan, 2014) då flera miljöer och flera relationer har undersökts. Det går att uttala om HH 

relationer mer brett än andra studier i litteraturen. Måtten som har används har visat sig ha 

goda psykometriska egenskaper (god reliabilitet och god validitet) i tidigare studier.  

Denna studie kan ses i ett bredare sammanhang. Människor påverkas av omgivning 

och av interaktionerna med andra personer i dessa miljöer och det har stor betydelse för hur 

människan formas som enskild individ. Det ses hur interaktionen med andra skapar och 

utvecklar människan i olika riktningar. De unga åren är viktiga i hur människan utvecklas, 

och det är viktigt för ungdomar att de utvecklas socialt och emotionellt i miljöer som 

förhindrar utvecklingen av en kriminell karriär. Den här studiens bidrag till kunskap är att 
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miljöer där ungdomar har HH relationer till andra är inte miljöer som förhindrar en kriminell 

karriär. De är miljöer som skapar en kriminell karriär.  

Förslag till framtida forskning skulle kunna vara en studie som jämför kön och deras 

benägenhet att utveckla ett kriminellt beteende, då båda könen upplever den ömsesidiga 

hostiliten i de olika vardagsmiljöerna (hemmet, skolan och på fritiden). Eftersom pojkar 

tenderar att vara mer aggressiva (Foster & Hagan 2003) så skulle det var intressant att se ifall 

om pojkar då visar en betydligt högre grad av att utveckla ett brottsligt beteende än flickor. 

Vidare skulle forskningen kunna titta på om en specifik miljö utmärks utav flickors kriminella 

beteende eller pojkars kriminella beteende.   

I och med att studien har gjorts med fokus på ungdomar och kriminalitet så har tankar 

väckts och frågor ställts på vägen, som exempelvis hur pass stor påverkan yttre miljö faktorer 

har på ungdomar för att utveckla kriminellt beteende, synen har ändrats med mer insikt i att 

ömsesidig hostilitet i olika vardags miljöer kan påverka en ungdom i så hög grad att de 

riskerar att bli kriminella. Det har visat sig i forskningen att just de ungdomar som lever med 

ömsesidig hostilitet i en eller flera miljöer i större grad utvecklar ett kriminellt beteende. Den 

kunskapen behövs för att utveckla preventiva metoder för att minska ungdomskriminaliteten. 
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