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SAMMANFATTNING  

Brottslighet är ett förekommande samhällsproblem i Sverige med påverkan på folkhälsan 

genom att bidra till ohälsa och ojämlikhet. Det hälsofrämjande arbetet bör fokusera på barn 

och unga i samhället och betraktas som en framtida investering, då tidigare forskning påvisar 

att normbrytande beteende i ungdomen kan leda till ett fortsatt kriminellt liv. Denna studie 

definierar ett normbrytande beteende som våld, stöld, skolk samt narkotikaanvändning och 

syftar till att undersöka förekomsten av normbrytande beteenden, men även huruvida det 

finns ålders-, köns- och socioekonomiska skillnader bland unga i Västmanland.    

Metoden har en kvantitativ ansats där data gällande ungdomar i årskurs nio samt andra året 

på gymnasiet inhämtats och analyserats från studien Liv och Hälsa ung 2012. Resultatet 

påvisar att majoriteten inte har ett normbrytande beteende, dock är det ett förkommande 

problem i Västmanland då studien uppvisar signifikanta ålders, - köns- samt 

socioekonomiska skillnader bland unga med ett normbrytande beteende. Sannolikheten för 

normbrytande beteenden är högre för unga med låg socioekonomisk tillhörighet. Resultatet 

överensstämmer med tidigare forskningsresultat vilket belyser dess relevans och behov av 

hälsofrämjande insatser för ungas hälsa. Den sociala utvecklingsmodellen är studiens 

teoretiska ansats som bidrar till att förklara uppkomsten av ett normbrytande beteende.  

Nyckelord: folkhälsa, Liv och Hälsa ung 2012, normbrytande beteende, ungdomar.   

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Delinquency and criminality is a frequent and occurring social problem in Sweden that 

influences public health by contributing to ill- health and inequality. In the community health 

promotion should focus on adolescents and considered as an investment in the long term. 

Previous studies predict antisocial behavior in adolescents as a cause of continued life of 

criminality, which stresses its importance to public health. This study defines antisocial 

behavior to behavior regarding violence, theft, truancy and drug use. The study aims to 

investigate the occurrence of antisocial behavior and whether there are age, gender and 

socioeconomic difference between those with antisocial behavior among adolescents in 

Västmanland.  

The method has a quantitative approach where data from the survey of Life and Health of the 

adolescent 2012 was obtained and analyzed, whereas adolescents from the ninth grade and 

the second year of high school were the study’s sample. The result demonstrates that the 

majority did not have an antisocial behavior, however, it has shown to be an occurring 

problem in Västmanland. The study shows significant age, gender and socioeconomic 

differences among adolescents with an antisocial behavior. Moreover, the study also 

illustrates that adolescents from low socioeconomic families have higher odds for antisocial 

behavior. The result from the present study are similar to previous research findings which 

highlight this studies relevance and the need for health promoting activities for adolescents’ 

health. The social development model is the theoretical approach of this study that explains 

the emerge of an antisocial behavior.    

Keywords: adolescents, antisocial behavior, public health, survey of adolescents life in 

Västmanland 2012. 
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1 INTRODUKTION  

Brottslighet är ett ständigt pågående tema i dagens samhälle som får allt mer plats i medier. 

Det är ett samhällsproblem som kan bidra till ohälsa, otrygghet samt att klyftorna i samhället 

blir allt större vilket indikerar att folkhälsan påverkas. Tre av Sveriges elva målområden för 

folkhälsan är relevanta för studien då dessa berör huruvida normbrytande beteende kan 

påverkas på olika sätt. Normbrytande beteende har en bred definition där begreppet 

inkluderar mindre regelbrott till allvarliga regelbrott som klassas brottsliga, båda delar 

kommer beröras i denna studie. Ämnet bör belysas ur ett ungdomsperspektiv, då ungdomar 

är den målgrupp där normbrytande beteenden och ungdomsbrottsligheten har sin pik, något 

som även kan påverka deras framtida livssituation och hälsa.  

Under praktikperioden hösten 2016 introducerades intresseområdet för första gången då 

med brottsförebyggande arbete samt trygghet i fokus. Även att forskning kring unga betonar 

att ett normbrytande beteende kan utvecklas till ett kriminellt liv som vuxen bidrar till ett 

intresse för området och gör det intressant att undersöka i Västmanland. Anledningen till att 

normbrytande beteende undersöks därav på grund av att dess påverkan på folkhälsan men 

även för att området, i en svensk kontext, betraktas som otillräckligt belyst vilket gör det 

intressant att utforska området i Västmanland.  
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2 BAKGRUND  

Huruvida en individ har goda förutsättningar till ett hälsosamt liv är något som samhället i 

stort ansvarar för eftersom folkhälsa berör olika samhällssektorer och sociala frågor där 

hälsan kan påverkas på olika sätt (Socialdepartementet, 2015). Det svenska folkhälsoarbetet 

har på politisk nivå utformat grundläggande mål för folkhälsan med utgångspunkt att minska 

skillnaderna i hälsa bland befolkningen (Prop. 2002/03:35). De målområden som är 

relevanta för studien är ”ekonomisk och social trygghet”, ” trygga och säkra uppväxtvillkor 

”samt ”minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt 

minskade skadeverkningar av överdrivet spelande” (Prop. 2002/03:35, s 24).  

Ekonomisk och social otrygghet kan bidra till ohälsa och ojämlikhet i hälsa, där samband 

mellan barns uppväxtvillkor och vuxnas ekonomiska och sociala trygghet finns. Fokus på 

barns uppväxtvillkor bör prioriteras för att långsiktigt gynna folkhälsan. Där det 

förebyggande arbetet för att minska riskfaktorerna för brottslighet och ohälsa är centralt, 

exempelvis att unga lever i våldsmiljöer eller vittnar till våld. Även bruk av alkohol, 

narkotika, doping och tobak är ett målområde som är centralt. Då det förebyggande arbetet 

mot att minska kontakten samt debuten av användningen av olika preparat är en viktig del i 

arbetet mot en tryggare barndom samt att minska riskbruk och missbruk av dessa medel 

(Prop. 2002/03:35).  

Trots att brottslighet är ett förkommande problem i Sverige har det minskat enligt det 

Brottsförebyggande rådet [Brå] (2017). Samtidigt har det svenska hälsotillståndet under de 

senaste åren blivit allt bättre, och medellivslängden har ökat i landet. Dock förekommer 

fortfarande hälsoklyftor mellan socioekonomiska grupper med samband mellan hälsa och 

socioekonomisk position (Fritzell, 2012). Utbildning och inkomst ingår i begreppet 

socioekonomisk position vilket påverkar hälsan. Utbildningsnivån är en avgörande faktor för 

hälsa då en lägre utbildningsnivå innebär sämre förutsättningar till god hälsa jämfört med en 

högre utbildning. Även ekonomi påverkar hälsan, då en individ med sämre ekonomi inte får 

samma förutsättningar till resurser för god hälsa som en individ med bättre ekonomi 

(Fritzell, 2012). Detta påverkar den sociala position en individ har i samhället. Där 

inflytande, boende och pengar kan variera, vilket benämns som den sociala gradienten som 

innebär att en individs position i samhället har en betydande roll för hälsan (Rostila & 

Toivanen, 2012). Att ohälsa kan påverka förutsättningar för att hantera ett arbete som 

därmed påverkar inkomsten samt det sociala livet kan därför innebära att möjligheten till 

god hälsa är en rättvisefråga. Även skillnader i hälsa mellan könen förkommer, då kvinnor 

har högre medellivslängd än män (Gisselmann, Hemström & Toivanen, 2012). 

Socioekonomi, kön och även ålder är betydande när det gäller normbrytande beteende 

(Catalano & Hawkins, 1996).  
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2.1 Normbrytande beteende  

Enligt Andershed och Andershed (2005) definieras normbrytande beteenden som 

”beteenden som inte är socialt accepterade och bryter med de regler som lyder i den miljö 

som en individ är i”.  

Normbrytande beteende är ett samlingsbegrepp för olika beteenden som bryter mot de 

normer som en individ ska förhållas till. Detta kan beröra allvarliga regelbrott som kan 

påvisa aggressivt agerade mot andra människor, bland annat att slåss eller att sexuellt ofreda 

någon. Det kan även handla om mindre allvarliga regelbrott och icke aggressivt beteende som 

att bryta mot föräldrars regler, klottra, eller skolka. Detta omfattar målgruppen barn och 

ungdomar då ett normbrytande beteende utvecklas i ungdomen är vanligt, främst i åldrarna 

15–17, då allvarliga och mindre allvarliga brott förekommer (Andershed & Andershed, 2005).  

En tidig kriminell debut innebär två eller tre gånger högre risk för att fortsätt och erhålla ett 

kriminellt beteende i vuxen åldern. Även risken för andra anpassningssvårigheter kan 

påverkas som låg utbildningsnivå, missbruk och arbetslöshet (Andershed & Andershed, 

2005). En kohortstudie av Odgers et al.  (2007) menar att individer med ett normbrytande 

beteende i ungdomen och som kvarstår i vuxen ålder drabbas av psykisk ohälsa i större grad 

än de som har ett normbrytande beteende i ungdomen som avtar när individen blir vuxen. 

Studien påvisar signifikanta skillnader mellan dessa grupper med normbrytande beteende 

gällande psykisk ohälsa som ångest och depression men även drogberoende, hemlöshet samt 

våldsbeteende. Det visades dock att de med ett tillfälligt normbrytande beteende, endast i 

tonåren, även har större risk för ohälsa i vuxen ålder jämfört med de övriga i populationen, 

som representerar den största delen av befolkningen med inget normbrytande beteende. 

Även Moffitt (1993) menar att de ungdomar som har ett antisocialt beteende som fortsätter 

efter tonårstiden har visats utsättas för större risk gällande exempelvis alkoholmissbruk, 

drogmissbruk och hemlöshet, där psykisk ohälsa även var vanligt förekommande. Corneau 

och Lanctôt (2004) har undersökt huruvida den psykiska hälsan utvecklades för ungdomar 

som begick brottsliga handlingar i tonåren där resultatet påvisade att de hade större risk för 

självmordsförsök än den övriga befolkningen. Detta påvisar relationen mellan normbrytande 

beteende och psykisk ohälsa då Ahrén och Lager (2012) benämner ångest och depression 

men även att självmordsförsök som indikatorer på psykisk ohälsa.  

Genom en tidig debut av normbrytande beteenden och dess medförande problematik påvisas 

vikten av det förebyggande arbetet samt tidiga insatser för barn som visar tendenser att agera 

normbrytande (Andershed & Andershed, 2005). Med tidiga insatser kan senare 

samhällskostnader minskas, exempelvis gällande kostnader för ungdomar som 

institutionaliseras men även för det lidande som kriminalitet kan medföra både för offer och 

utövare (Andershed & Andershed, 2005). Även Scott, Knapp, Henderson och Maughan 

(2001) menar att ungdomar med normbrytande beteende kostar samhället mer än ungdomar 

med ett icke normbrytande beteende. Barn och ungdomar är en målgrupp som det 

hälsofrämjande arbetet bör fokusera på eftersom det är en investering för framtiden men 

även då unga själva inte alltid kan styra över dess förutsättningar (Prop. 2007/08:110). Även 

Moffitt, Caspi, Harrington och Milne (2002) belyser att interventioner bör sättas in tidigt när 
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signaler om normbrytande beteenden börjar oavsett om det berör barn eller ungdomar. 

Vilket påvisar barn och ungas betydelse inom det hälsofrämjande arbetet gällande 

normbrytande beteende.       

En studie av Giannotta och Rydell (2016) betonar vikten av en god relation mellan föräldrar 

och barn vilket kan bidra till en minskad risk för att utveckla normbrytande beteenden. 

Studien är gjord i Sverige med barn med impulsiva och hyperaktiva drag, som enligt 

Socialstyrelsen (2009) är riskfaktorer för ett normbrytande beteende. Andra riskfaktorer är 

användning av droger och alkohol, föräldrarnas uppfostringsmetoder, relationen mellan 

vänner, bristande skolprestationer, oräddhet och impulsivitet. Medan skyddsfaktorer kan 

vara positiva relationer mellan vänner, goda skolprestationer, motivation, stöd och ork från 

föräldrar samt attityder och uppfostringsmetoder (Socialstyrelsen, 2009).     

2.2 Demografiska och socioekonomiska skillnader  

Moffitt (1993) menar att ålder har en betydenad roll i relation till ett normbrytande beteende 

och menar att två indelningar av individer gentemot ett normbrytande beteende finns. Första 

är att ett normbrytande beteende, ett antisocialt beteende, är ett vanligt fenomen för 

ungdomar. Då det generellt endast är ett tillfälligt och kortvarigt beteende då ungdomars 

normbrytande beteende och kriminalitet generellt har sin pik vid 17 års ålder och därefter 

avtar. Som kan ses som en strävan till det vuxna livet och kan vara en motivation till 

kriminalitet eller normbrytande beteende. Den andra indelningen berör en mindre grupp 

individer som utvecklar ett normbrytande beteende i ungdomen som sedan kvarstår i vuxen 

ålder trots att de lämnat tonårstiden, som därmed avviker från den vanliga utvecklingen. 

Moffitt (1993) menar att den vanligaste perioden i livet som individer blir arresterade och 

kommer i kontakt med polisen är i ungdomsåren. Därav kan relation mellan ålder och brott 

som är mätt genom individernas första kontakt polisen påvisa utvecklingen av ett 

normbrytande beteende. Dock kan det konstaterats är att ungdomars normbrytande 

beteende kan påbörjas innan de kommer i kontakt med polisen. Då har visats att individer 

som har ett normbrytande beteende som avtar mellan 17 och 30 år kan liknas och reflekteras 

till att beteendet har uppkommit när individen var mellan sju och 17 år. Vilket indikerar i att 

tidig uppkomst av normbrytande beteende kan vara en signal på att beteendet kvarstår 

senare i livet (Moffitt, 1993). Vilket påvisar ålderns centrala roll för ett normbrytande 

beteende.  

En svensk studie har studerat huruvida ärftliga faktorer eller miljöfaktorer påverkade 

utvecklingen av ett normbrytande beteende bland unga (Tuvblad, Eley & Lichtenstein, 2005), 

där resultatet belyser könsskillnader. Att ärftliga faktorer påverkade utvecklingen av ett 

aggressivt normbrytande beteende för flickor medan miljömässiga faktorer var avgörande för 

pojkar. Även könsskillnader gällande ungdomsbrottsligheten förekom, där flickor påverkades 

av ärftliga faktorer i större grad än pojkar som påverkades av miljöfaktorer (Tuvblad, Eley & 

Lichtenstein, 2005). Även Andershed och Andershed (2005) menar att killar har en större 

benägenhet att begå brott och har en ökad risk för att utveckla ett normbrytande beteende, då 
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de utsätts för fler riskfaktorer. Däremot menar Fergusson och Harwood (2002) att det inte 

finns några könsskillnader då det visats att tjejer och killar agerar liknade gällande ett 

normbrytande beteende. Även Molero Samuelsson et al. (2010) skriver att inga större 

könsskillnader förekommer mellan ett normbrytande beteende och antalet negativa utfall 

som det kunde bidra till, att lika stor risk förkom för män som för kvinnor gällande tidig 

uppkomst av normbrytande beteende. Även i Rhee och Waldman (2002) metaanalys 

framkom inga signifikanta könsskillnader i ärftlighet för de studier som jämfört män och 

kvinnor. Detta belyser könsskillnaders komplexitet och tvetydighet utifrån tidigare studier, 

dock kan det konstaterats att det förekommer mer studier som fokuserat på killar och 

normbrytande beteende än tjejer.   

Att socioekonomi har en påverkan på normbrytande beteenden belyses av Tuvblad, Grann 

och Lichtenstein (2006) som menar att ungdomar från områden med sämre socioekonomi 

har större benägenhet att utveckla normbrytande beteenden. Även i en metaanalys av 

Piotrowska, et al. (2015) påvisas det att socioekonomisk status har en påverkan på ett 

normbrytande beteende på så vis att de med låg socioekonomi har i större grad ett 

normbrytande beteende i barndomen och i ungdomen. Vilket belyser en individs 

förutsättningar som en central del för ett normbrytande beteende. I denna studie kommer 

begreppet socioekonomi begränsas till endast en familjs ekonomi för att undersöka huruvida 

det finns socioekonomiska skillnader bland unga i Västmanland.    

2.3 Våld, stöld, skolk och narkotika  

Som tidigare nämnts innefattar ett normbrytande beteende olika beteenden som kan delas in  

i mindre regelbrott eller brottsliga handlingar men även ett icke aggressivt och aggressivt 

beteende (Andershed & Andershed, 2005). I tidigare studier används och benämns våld, 

stöld, skolk och narkotika som exempel på huruvida ett normbrytande beteende yttras 

(Andershed & Andershed, 2005; Fergusson & Harwood, 2002; Moffitt, 1993; Vermeiren, 

Deboutte, Ruchkin, Schwab-Stone, 2002). Därav har våld, stöld, skolk samt 

narkotikaanvändning valts utifrån det omfattande området som normbrytande beteendet 

berör för att undersöka dess omfattning i Västmanland. 

2.3.1 Definition av våld, stöld, skolk och narkotika  

Våld som ett normbrytande beteende är centralt då det påvisats att den vanligast 

våldsformen i Sverige bland unga tjejer och killar är att slåss (Brå, 2016). Därav har 

begreppet våld definieras till om en individ har slag, sparkat, eller utsatt någon annan för 

våld i skolan.  

Stockholm stad (2014) påvisar att stöld är ett förekommande beteende bland unga i årskurs 

nio samt i gymnasiet och enligt Brå (2016) inkluderar stöld olika definitioner, exempelvis att 
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snatta från en affär eller stjäla fordon som en moped. I studien kommer stöld definieras till 

om någon stulit från ett varuhus, kiosk eller butik utan att betala.  

Enligt Brå (2016) betraktas inte skolk som brottsligt utan som ett riskbeteende. Men att skolk 

inte är rättsstridigt är något som skollagen motsäger då skollagen (SFS 2010:800) belyser att 

alla barn och ungdomar i grundskolan har skolplikt, som innebär att de ska gå klart skolan 

tills nionde klass. Skolk benämns i denna studie utifrån Skolverket (2010) definition av skolk 

som innefattar elever med ogiltig skolfrånvaro.  

Narkotika är ett problem som bidrar till allvarliga hälsoeffekter och beroendeproblematik 

som kan leda till dödsfall (Prop. 2007/08:110). Cannabis, då menat hasch eller marijuana, är 

den vanligaste drogen bland brukare av narkotika (Stockholm stad, 2014). Med detta som 

motiv har narkotika avgränsat till att endast studera användning av hasch och marijuana.  

2.4 Teoretisk ansats  

I avsikt att grundligt redogöra för ett normbrytande beteende har studien en teoretisk 

utgångspunkt för hur ett normbrytande beteende uppkommer.   

2.4.1 Den sociala utvecklingsmodellen  

Den sociala utvecklingsmodellen är en teoretisk modell som förklarar hur ett normbrytande 

beteende kan utvecklas bland unga. Det finns belägg för att olika sociala, biologiska men även 

psykologiska faktorer påverkar om en individ utvecklar ett normbrytande beteende (Huang, 

Kosterman, Catalano, Hawking & Abbott, 2001). Den sociala utvecklingsmodellen av 

Catalano och Hawkins (1996) indikerar i att två utvecklingsvägar finns för en individ, att 

utveckla ett normbrytande beteende eller en prosocialt beteende där individen anpassar sig i 

grupper på ett positivt sätt. Detta förklaras genom fyra processer: möjlighet till att delta i 

aktiviteter som kan bidra till interaktion med andra, den grad av involvering och 

interaktion med andra, förmågan att delta i aktiviteter med andra och sedan graden av 

förstärkning. När samtliga processer är konstanta kan ett band mellan individen och den 

parten som individen socialiserats med skapas. Genom att socialiseras bland familj och 

vänner och genom social inlärning. Som därmed kan utveckla ett prosocialt beteende eller ett 

normbrytande beteende om dessa brister eller beroende på vem som individen socialiseras 

med.  

Tre specifika orsaker till varför ett normbrytande beteende utvecklas beskrivs av Catalano 

och Hawkins (1996). Det första är om ett prosocialt liv nekas av omgivningen eller att 

möjligheterna att hantera ett prosocialt liv inte är tillräckligt ökar risken. Det andra är att 

överväga de positiva samt negativa effekterna av ett prosocialt liv jämfört med ett 

normbrytande. Om en individ bedömer ett intresse, där det anses fördelaktigt att agera 

olagligt eller normbrytande, där nackdelarna är låga och fördelarna väger tyngre till ett sådan 

agerande är risken större för ett normbrytande beteende. Den tredje förklaringen är om en 
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individ socialiserar med andra som har ett normbrytande beteende är risken större för att 

även de utvecklar ett sådant beteende (Catalano & Hawkins, 1996).  

Utifrån relationen som skapats kan individens framtida beteende påverkas då de kan 

kontrollera och påverka varandra. Kontrollen hämmar ett avvikande beteende som påverkar 

individens uppfattning av den sociala normen som finns inom gruppen som individen 

socialiserats med (Catalano & Hawkins, 1996). Detta bidrar till att de normer, beteenden och 

värderingar inom en grupp är avgörande i huruvida ett normbrytande beteende eller ett 

prosocialt beteende utvecklas. Är ett prosocialt beteende dominant ökar möjligheten till ett 

prosocialt beteende men om det normbrytande är övervägande är risken större för dess 

utveckling (Catalano & Hawkins, 1996).  

Individens förutsättningar har en central påverkan på ett normbrytande beteende där ålder, 

kön och socioekonomisk status benämns (Catalano och Hawkins, 1996). Kön och ålder har en 

konstant påverkan då män har en högre benägenhet att begå brott samt desto äldre individen 

blir mer respekt får individen och motvillig för att begå brott, då risken för att straffas ökar. 

Även socioekonomisk status påverkar ett barns möjligheter, då de med låg socioekonomisk 

status oftare bor i områden där det finns en hög synlig brottslighet, då det ökar möjligheten 

till att utveckla ett normbrytande beteende (Catalano & Hawkins, 1996). I den sociala 

utvecklingsmodellen tillämpas andra teorier för att förklara hur ett normbrytande beteende 

utvecklas där den sociala inlärnings teorin av Albert Bandura (1977) är central. Som handlar 

om att inlärning sker genom andra människor som fungerar som modeller eller influenser. 

Något som resulterar i att individen lär sig ett visst beteende genom att socialiseras med 

andra.  

2.5 Problemformulering  

Det framgår av tidigare forskning att normbrytande beteenden är ett samhällsproblem som 

påverkar både enskilda individer och samhället. Inom den svenska kontexten är området inte 

lika väl utforskat då internationell forskning har varit mer framgående. Att tillämpa 

internationella studier inom området till svensk kontext kan vara problematiskt (Andershed 

& Andershed, 2005) som därmed påtrycker arbetet i svenskt sammanhang för att belysa ett 

normbrytande beteende. Att tillämpa internationella studier gällande socioekonomiska 

skillnader inom ett svenskt kontext kan vara svårt då samhällsstrukturer och 

samhällsklyftorna ser olika ut beroende på land. Då studier främst är utförda, bland annat i 

Storbritannien, där samhället skiljer sig från det svenska. Vilket gör socioekonomi ett 

intressant område att lyfta gällande ett normbrytande beteende i Västmanland, för att 

undersöka om likande resultat återfinns i ett svenskt kontext som det visats internationellt. 

Även att de studier som påträffats är främst utförda eller fokuserat på pojkar kan anses 

problematiskt. Potentiell kunskap gällande normbrytande beteende bland flickor i Sverige 

anses vara ett område som bör beröras då kunskap gällande flickors normbrytande beteende 

i jämförelse med pojkars brister. Studier har även belyst ålder som en betydande faktor då 

ungdomar ofta har ett normbrytande beteende i tonåren. Därav är det av vikt att undersöka 
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förekomst och ålder då ett tidigt normbrytande beteende har visats vara början till ett fortsatt 

kriminellt liv för vissa individer. Att belysa området ur ett folkhälsoperspektiv för att bidra 

med kunskap i Sverige och genom att identifiera unga med normbrytande beteende 

underlättar även utformning av framtida hälsofrämjande insatser. Att tidigare forskning 

berör socioekonomiska skillnader, könsskillnader men även ålder som en faktor med 

påverkan på normbrytande beteende gör det intressant att undersöka dessa faktorer i 

relation till normbrytande beteenden bland unga i Västmanland.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av normbrytande beteenden och huruvida 

det finns ålders-, köns- och socioekonomiska skillnader gällande normbrytande beteenden 

bland unga i Västmanland.  

3.1 Frågeställningar  

- I vilken omfattning förekommer normbrytande beteenden bland unga? 

- Finns det ålders- och könsskillnader bland unga med normbrytande beteenden? 

- Finns det socioekonomiska skillnader bland unga med normbrytande beteenden?  

4 METOD 

För att besvara studiens syfte har en kvantitativ metod valts, som Bryman (2011) beskriver 

handlar om insamling av kvantifierbar och numeriska data. Även att ett deduktivt 

förhållningssätt erhålls, vilket innebär att en teoretisk utgångspunkt finns från start som 

beprövas (Bryman, 2011). Kvantitativ metod anses lämpligt eftersom studien syftar till att 

samla in numeriska data i avsikt att undersöka förekomst, skillnader samt samband. Vilket 

Bryman (2011) även menar är lämpligt då det är karakteristiskt inom det kvantitativa fältet, 

jämfört inom kvalitativa metoder där upplevelser och ord är i fokus. Även vid analys av 

materialet har statistiska mått använts, vilket Ejlertsson (2012) menar är en del av en 

kvantitativ metod. För att besvara studiens syfte har författaren tagit del av data från 

undersökningen Liv och Hälsa ung 2012.   
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4.1 Liv och Hälsa ung 2012  

Liv och Hälsa ung är en enkätundersökning som har till syfte att studera ungas livssituation, 

levnadsvanor och hälsa (Hellström, 2015a). Det är en återkommande tvärsnittsstudie som 

sedan 1995 delar ut enkäter vartannat år till elever i årskurs sju, nio och andra året på 

gymnasiet i Västmanland. Då landstinget Västmanland har ett samarbete med länets 

kommuner för att få möjlighet att dela ut enkäten (Hellström, 2015a).  

Enkäten besvaras under skoltid då lärare eller skolsköterska tilldelar eleverna enkäten då de 

närvarar för stöd vid eventuella frågor men även för att ge information angående de etiska 

aspekterna som studien förhåller sig till sig till. De besvarade enkäterna insamlades av 

läraren eller sjuksköterskan som förseglade enkäterna i kuvert och därefter skickas tillbaka 

till Centrum för klinisk forskning i Västerås, då de tillsammans med landstinget Västmanland 

ansvarar för planeringen, studiedesignen samt utformning av enkäten (Hellström, 2015a). De 

elever som inte deltog under tillfället som enkäten besvarades tilldelades en till möjlighet att 

delta under ett senare tillfälle (Hellström et al., 2015b).  

4.2 Studiedesign  

Studien har en tvärsnittsdesign vilket enligt Ejlertsson (2012) ger en tillfällig bild över 

vekligheten där studien inte tar hänsyn till tidsaspekten. En tvärsnittsstudie kan resultera i 

samband mellan variabler, men kan inte avgöra i vilken riktning samband förekommer 

(Ejlertsson, 2012). För att undersöka kausala samband krävs en studiedesign som sträcker 

sig över tid, exempelvis en kohortstudie (Bryman, 2011). En stryka med tvärsnittsstudier är 

att med en större mängd respondenter kan flera hälsotillstånd undersökas samtidigt medan 

en svaghet kan vara att tiden inte beaktas (Merrill, 2013).    

4.3 Urval  

Populationen för Liv och Hälsa ung inkluderade samtliga elever i Västmanland i årskurs sju, 

nio samt andra året på gymnasiet (Hellström, 2015a). Det är en totalundersökning där 

samtliga skolor i Västmanland har erbjudits att medverka, endast ett par friskolor har av 

okänt skäl valt att inte delta. Urvalet för Liv och Hälsa ung begränsades genom att 

specialskolor samt ungdomar med otillräckliga kunskaper i svenska inte tillfrågades att delta 

(Hellström, 2015a). Den totala studiepopulationen för elever i årskurs nio och andra året på 

gymnasiet för Liv och Hälsa ung 2012 var (n=6296). Där (n=4554) besvarade enkäten som 

gav en svarsfrekvens på 72,3 procent, när bortfallen exkluderats bestod urvalet av totalt 

(n=4440). Av dessa var 49,2 procent pojkar (n= 2186) och 50,8 procent flickor (n= 2254) där 

ungdomarna var mellan 15–16 år samt 17–18 år (Hellström, 2015a). Denna studies urval har 

avgränsats till elever i årskurs nio och andra året på gymnasiet på grund av etiska skäl, trots 

att Liv och Hälsa ung 2012 även tillfrågar elever i årskurs sju. 
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4.4 Bortfall  

Inom forskning är bortfall viktigt att beakta och vara medveten om då bortfallets storlek kan 

påverka representativiteten av urvalet (Bryman, 2011). Bortfall benämns ofta inom forskning 

som: externt och internt. Externt inkluderar de som valt att avstå från att medverka i studien 

och ett internt bortfall uppkommer då respondenterna inte besvarar frågorna korrekt (Olsson 

& Sörensen, 2007).  

Liv och hälsa ung 2012 har en relativ hög svarsfrekvens på 72,3 procent (Hellström et al., 

2015b). Det förkom ett administrativt bortfall (n= 625) som innefattar studenter från skolor 

vars rektorer bestämt att inte delta. De med möjlighet att delta men som avstod och de som 

inte fullgjorde enkäten eller inte angav sitt kön benämns som internt bortfall (n=114). De som 

inte närvarade under dagen som enkäten besvarades och som även inte deltog i enkäten 

senare genom att skicka in den via mail benämns som det externa bortfallet (n= 1117) i Liv 

och Hälsa ung (Hellström et al., 2015b). Nedan redovisas studiens interna bortfall (tabell 1) 

som framkom från de valda enkätfrågorna.  

                                Tabell 1. Studiens interna bortfall med svarsfrekvens totalt (n= 4440)  

 

 

 

 

 

4.5 Variabler 

Inför bearbetning och analys av data valdes specifika enkätfrågor från Liv och Hälsa ung 

2012 ut (tabell 2) som anses mäta ett normbrytande beteende utifrån vad syftet efterfrågar. 

Enkätfrågornas originalnumrering har bevarats för att förtydliga dess placering i Liv och 

Hälsa ung enkäten. Beroende variabel samt oberoende variabler kommer benämnas i studien 

och Bryman (2011) menar att den oberoende variabel har en kausal påverkan på den 

beroende variabel: att den oberoende påverkar den beroende. Samtliga variabler är 

kategoriska vilket innebär att de kan indelas i kategorier, exempelvis tjej eller kille 

(Ejlertsson, 2012).  

 

Enkätfråga  Antalet svar Bortfall  

1  4440 0 

8   4382 58 

82  4332 108 

94B  4325 116 

78 4334 106 

60 4370 70 
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Tabell 2. De valda enkätfrågorna med dess tillhörande variabel samt svarsalternativ.  

4.5.1 Beroende variabel  

Studiens beroende variabler och utfallsvariabler är våld, stöld, skolk samt 

narkotikaanvändning. Ursprungsfrågorna för de beroende variablerna med dess 

svarsalternativ är ordinalvariabler, vilket Bryman (2011) definierar som variabler som kan 

kategoriseras, men avståndet mellan svarsalternativen inte är densamma.  

Inför analysen bearbetades variablerna genom att enkätfrågorna dikotomiserats (tabell 3), 

vilket innebär att svarsalternativen omvandlas till dikotoma variabler där svarsalternativen 

omvandlas till endast två alternativ (Bryman, 2011). Exempelvis fråga 82 och dess 

svarsalternativ 1) nej aldrig tilldelas koden (2) och benämns som inget våldsbeteende som är 

positivt i fallet. Resterande svarsalternativ 2) Ja en gång samt 3) Ja fler gånger 

sammanfogas och kodas som (1) och innefattar ett våldsbeteende och motsvarar det negativa 

då individen har ett normbrytande beteende. Därigenom omvandlades enkätfrågorna till 

dikotoma variabler där samtliga normbrytande beteenden erhölls koden (1) och inget/ sällan 

normbrytande beteende kodas som (2). 

 

 

 

 

 

Enkätfråga  Variabel  Svarsalternativ  

Fråga 1. Är du kille eller tjej?  Kön  Kille eller tjej 

Fråga 8. Föreställ dig samhället som en 
stege. Om du tänker på din familj ekonomi i 
jämförelse med samhället i stort, var skulle 
du placera din familj på följande skala? 

Socioekonomi Längst ner (minst pengar) samt högst 
upp (mest pengar). 

Fråga 82: Har du under det här läsåret 
själv slagit, sparkat eller utsatt någon annan 
för våld i skolan? 

Våld Nej aldrig, Ja en gång, Ja fler gånger 

Fråga 94: Hur ofta (om någonsin)…?   
B) Har du tagit varor i varuhus, kiosk eller 
butik utan att betala. 

Stöld  Aldrig, en gång 
2–4 gånger, 5–10 gånger, Mer än 10 
gånger.  

Fråga 78: Brukar du skolka? 
 

Skolk Nej aldrig, Ja någon gång under 
terminen, Ja någon gång i månaden, 
Ja 2–3 gånger i veckan, 
Ja 1 gång i veckan, Ja flera gånger i 
veckan 

Fråga 60: Har du någon gång använt 
hasch/ marijuana? 

Narkotika Aldrig, 1 gång, 2–4 gånger, 5 – 10 ggr, 
11–20 gånger, 21–50 gånger 
Mer än 50 gånger. 
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Tabell 3. Processen för hur enkätfrågorna dikotomiserats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra delen i bearbetningen av variablerna var att vända de samtliga dikotoma variablernas 

följd för att erhållas i rätt riktning. Att (1) som motsvarar det negativa är ”högst upp” i 

tabellen som sedan följs av kod (2) som motsvarar det positiva ”längst ner” (tabell 4). På 

grund av svarsalternativens följd i Liv och Hälsa ung dikotomiserades variablerna i den följd 

som de erhöll i enkäten, då (2) positiv var högst upp och det negativa inget normbrytande 

beteende (1) var längst ner. Därav stämde inte svarsalternativens följd överens gällande det 

positivt respektive negativ bemärkelsen samt dess kod med vad som beslutats tidigare, att det 

negativa alternativet ska komma först och sedan det positiva. Därför vändes 

svarsalternativen för att erhålla den ordning som bestämts i början av processen: (1) och (2) 

och inte (2) sen (1). Att vända de dikotomiserade svarsalternativen gjordes för att underlätta 

analysen för att få alla variabler, att börja med det negativa och sedan det positiva för att 

motverka feltolkning. De slutliga dikotoma variablerna som vänts används vid senare analys 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar.    

Enkätfråga  Svarsalternativ  Dikotoma- 

variabler  

82. Har du under det här 

läsåret själv slagit, sparkat 

eller utsatt någon annan för 

våld i skolan? 

1)Nej aldrig 

 

2) Ja en gång 

3) Ja fler gånger 

(2) Inget   

våldsbeteende  

 

(1) Våldsbeteende                          

94. Hur ofta (om 

någonsin)…?   

B) Har du tagit varor i 

varuhus, kiosk eller butik 

utan att betala. 

1) Aldrig 

2) En gång 

3) 2–4 gånger 

4) 5–10 gånger  

5) mer än 10 gånger 

(2) Sällan                 

Aldrig             

    

(1) Stulit 

78. Brukar du skolka? 1)Nej aldrig 

2) Ja någon gång  

under terminen 

3) Ja någon gång i månaden 

4) Ja 2–3 gånger i veckan,  

5) Ja 1 gång i veckan,  

6) Ja flera gånger i veckan. 

(2) Sällan            

Aldrig            

 

 

(1) Skolkar  

60. Har du någon gång 

använt hasch/ marijuana? 

1) Aldrig 

2) 1 gång 

3) 2–4 ggr 

4). 5 – 10 ggr 

5) 11–20 ggr 

6) 21–50 ggr  

7) Mer än 50 ggr 

(2) Sällan      

Aldrig                 

 

(1) Använt                          
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                          Tabell 4. Visar hur fråga 82 vänts. 

                      

 

 

 

4.5.2 Oberoende variabler  

Studiens oberoende variabler är ålder, kön samt socioekonomi. Då eleverna inte angav dess 

ålder i enkäten var det en variabel som framtogs i vid analysen. Då variabeln endast består 

två åldersgrupper i studien: årskurs nio och andra året på gymnasiet, gör det till en dikotom 

variabel och behöver inte dikotomiernas. Ålder är även en kvotvariabel vilket Bryman (2011) 

beskriver som en variabel med en nollpunkt. Kön dikotomiserades inte och kvarstår därför i 

dess ursprungliga form eftersom det är en dikotom variabel med endast två värden, kille/ 

tjej. Kön är även en nominalvariabel som inte kan rangordnas men kan kategoriseras enligt 

(Bryman, 2011). 

Frågan gällande familjens ekonomi ”socioekonomi” förekom dock på en sjuskalig skala från 

minst till högst: längst ner (minst pengar) till högst upp (mest pengar). Denna skala 

dikotomiserades från ordinalvariabel till dikotomvariabel som skapade två alternativ: låg och 

medel/ hög. Där de tre första svarsalternativen inkluderades i låg (1) och de resterande fyra 

inkluderas i medel/ hög (2). Detta gör att de överensstämmer med de beroende variablernas 

struktur, följd och dikotomisering, att (1) är det negativa, i detta fall minst pengar och låg 

status, och (2) står för mest pengar och hög status och det positiva. Detta gör att 

svarsalternativen inte vändes och att samtliga variabler i studien är dikotoma.   

4.6 Dataanalys  

Det statistiska analysprogrammet IBM Statistical Package for the Science 22 (SPSS) har 

använts vid analys, hantering samt för tillgång till materialet. Materialet från Liv och Hälsa 

ung 2012 var inmatat i en SPSS- fil som har tagits del av vid utvalda tillfällen. Vid samtliga 

tillfällen när analysen utfördes exkluderades svar från elever i årskurs sju samt frågor som 

ansågs oseriöst besvarade. Analysen har dels ett deskriptivt tillvägagångsätt för att enkelt 

samt övergripligt förklara fördelning genom att presentera resultatet i exempelvis tabeller 

eller figurer. Men analysen undersöker även samband och skillnader (Ejlertsson, 2012).  

Dikotomiserade 

svarsalternativen 

Vänder på 

svarsalternativen 

(2)Inget våldsbeteende       

      

(1) Våldsbeteende     

(1)Våldsbeteende 
 
    
(2)Inget 
våldsbeteende  
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4.6.1 Analysmetoder  

De analysmetoder som används i studien är chi2- test samt en binär logistisk 

regressionsanalys.  

Persons chi- 2 test, chi2-test (x²) anses lämpligt då studien undersöker skillnader mellan 

grupper samt att studiens variabler kan indelas i kategorier, vilket Ejlertsson (2012) betonar 

som ett krav för användning av ett chi2- test. Därav har chi2- test valts för att undersöka 

skillnader, då chi2- test undersöker huruvida det finns skillnader mellan klasser eller grupper 

för att testa en mothypotes som ska bidra till att nollhypotesen förkastas eller accepteras, 

beroende på om chi2- testet resulterar i ett statistiskt signifikant värde eller ej. Olsson och 

Sörensen (2007) definierar ett statistiskt signifikant värde när det finns en sådan stor 

skillnad mellan något att slumpen inte kan inverkat i resultatet. Den statistiska 

signifikansnivån för denna studie är satt till fem procent och redovisas i p värden, p= <0,05. 

Om det finns ett signifikant värde under 0,05 förkastas nollhypotesen. Chi2- värdet kan 

tillsammans med den statistiska signifikansnivån därför bidra till att förkasta nollhypotesen. 

Enligt Bryman (2011) kan chi2- testet därför tillsammans med den statistiska 

signifikansnivån påvisa relationen mellan de två variablerna om p= <0,05 (Bryman, 2011).  

För att undersöka samband har en binär logistisk regressionsanalys använts, vilket används 

när den beroende variabeln är dikotom samt kategorisk. Som redogör för relationen och dess 

styrka mellan de oberoende variablerna och beroende variablerna som ett effektmått på 

skillnaderna och hur starkt den är. Som presenteras i oddskvot samt konfidensintervall 

(Ejlertsson, 2012). Oddskvot (OR) är ett mått på sambandet mellan två variabler, hur en 

variabel påverkar en annan och därav hur exponeringen leder till ett utfall (Merrill, 2013). 

Vilket innebär en mätning av sannolikheten för en exponerad grupp att få ett visst utfall i 

jämförelse med en oexponerad grupps sannolikhet för att få utfallet. Konfidensintervall (CI) 

är ett mått som mäter huruvida det finns en statistisk signifikant anknytning mellan en 

exponerad variabel och utfallsvariabel. Konfidensintervallen bedömer om odds ration, i en 

intervall där värdet 1,0 inte får finnas då 1,0 innebär att ett samband inte finns, är statistisk 

signifikant (Merrill, 2013). Konfidensintervallen benämns som 95 procent och avser då att 

det är 95 procent säkerhet att slumpen inte påverkat resultatet (Ejlertsson, 2012). 

4.6.2 Analys  

Svarsfrekvensen gällande förekomst av ett normbrytande beteende redogörs genom att en 

deskriptiv tabell där antal och procent framtogs. Där de beroende variablerna i sin 

ursprungliga form kvarstod, vilket besvarar första frågeställningen.  

Därefter användes endast de dikotomiserade svarsalternativen, vilket gjorde det möjligt att 

använda ålder som dikotom variabel, som den oberoende variabeln i relation till de beroende 

variablerna. Åldersgrupperna fördelades redan vid enkätutskick då enkäter för årskurs nio 

samt årskurs två i gymnasiet skannades in för respektive år. För att undersöka skillnader 

mellan de beroende och de oberoende variablerna utfördes chi2 -test där det värdet 

tillsammans med p värdet redovisar skillnaderna mellan ålder samt normbrytande beteende. 
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Detta är första steget för att besvara frågeställning två, för att undersöka åldersskillnader. För 

den andra delen valdes fråga ett ut från Liv och Hälsa ung enkäten som är en fråga om kön. 

Vilket är den oberoende variabeln som ställdes i relation till de beroende variablerna för att 

se huruvida det finns könsskillnader mellan ett normbrytande beteende. Där normbrytande 

beteendet presenteras mellan könen i procent, chi2- värden och i p värden.  

För att undersöka huruvida det finns skillnader mellan socioekonomi och normbrytande 

beteende valdes fråga åtta ut från Liv och Hälsa ung enkäten för att besvara den tredje 

frågeställningen. Socioekonomi är den oberoende variabeln som ställdes i relation till de 

beroende variablerna. Detta redovisas i form av hur många som anses komma från en familj 

med en låg ekonomi eller medel/ hög ekonomi genom chi2- värden samt p värden. Vidare i 

frågeställning tre valdes endast låg familjeekonomi, då det framkom intressanta skillnader, 

för vidare analys då för att undersöka hur stor skillnaden är. Därför har en binär logistisk 

regressionsanalys utförts för att undersöka hur starkt sambandet är mellan låg 

familjeekonomi och normbrytande beteenden. Därav har fråga åtta från Liv och Hälsa ung 

enkäten valts återigen som den oberoende variabeln som ställdes mot de beroende 

variablerna. Där resultatet presenteras i oddskvoter samt konfidentintervall för att redogöra 

för sambandet samt styrkan på huruvida det är statistiskt signifikant.  

4.7 Kvalitetskriterier  

Inom kvantitativ forskning finns olika kvalitetskriterier som används vid granskning av 

forskning inom samhällsvetenskapen: reliabilitet, validitet, generaliserbarhet samt 

replikation (Bryman, 2011).  

När ett mått och dess pålitlighet berörs behandlas reliabilitet (Bryman, 2011) och enligt 

Olsson och Sörensen (2007) innefattar reliabiliteten huruvida det sker en överenstämmelse 

av resultaten när mätinstrumentet används vid olika studier vid olika tillfällen, om det 

resulterar i likande resultat, en hög samstämmighet ger en hög reliabilitet (Olsson & 

Sörensen, 2007). Bryman (2011) benämner även olika former av reliabilitet bland annat 

intern reliabilitet och stabilitet. När det gäller intern reliabilitet så handlar det om hur 

samstämmiga de inkluderade indikatorer är inom en skala och stabilitet innebär att ett mått 

är stabilt över tid, som inte ska resultera i olika resultat.  

Liv och Hälsa ung är en återkommande enkätundersökning som utformas, utförs och 

granskas av forskare och landstinget Västmanland (Hellström, 2015a) vilket stärker studiens 

kvalitet. Då landstinget Västmanland ansvarar över studien (Hellström, 2015a) kan det 

stäkra enkätens utformning och pålitlighet. Då Liv och hälsa ung är en återkommande 

undersökning har det ett etablerat fäste inom länet som därför kan påverka och öka 

pålitligheten då enkäten utförts flertal gånger. Det antas därför att enkätfrågorna ger likande 

resultat från varje år som Liv och hälsa ung utförs då enkätfrågorna är pålitliga över tid. Att 

Liv och Hälsa ung antas vara en prioriterad studie där reliabilitet är bearbetad och utvärderat 

är på grund av dess återkommande frekvens sedan 1995 samt att Liv och hälsa ung används 
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som grund för politiska beslut (Hellström, 2015a) vilket bör kräva pålitlighet. Därav styrker 

det Liv och Hälsa ung gällande dess pålitlighet samt att dess frågor är stabila över tid, då om 

studien inte tagit hänsyn till reliabilitet påverkas studiens kvalitet negativt och dess resultat 

minskar i dess pålitlighet för användning i andra sammanhang.  

Enligt Bryman (2011) är validitet huruvida ett mått mäter det som ska mätas. Även olika 

former av validitet benämn exempelvis ytvaliditet vilket menas till vilken grad en indikator 

motsvarar ett visst begrepps innehåll (Bryman, 2011). Att landstinget Västmanland samt 

Centrum för klinisk forskning i Västerås ansvarade för utformning av Liv och Hälsa ung 2012 

(Hellström, 2015a) anses stärka dess validitet, eftersom forskare ansvarar för dess 

utformning och därmed antas det att Liv och Hälsa ungs enkätfrågor har utvärderats och 

bearbetas för att mäta det som ska mätas. Då enkätundersökning har återkommit sedan 1995 

har det funnits möjligheter att studera dess validitet och revidera eventuella brister i 

enkätens utformning för att höja validiteten samt kvalitén för att undersöka om det som mäts 

mäts. Att politiska beslut använder resultat från Liv och Hälsa ung som underlag samt att 

landstinget Västmanland ansvarar för utformningen av enkäten (Hellström, 2015a) anses 

stärka även validiteten. Då huruvida det som mäts verkligen mäts antas bör ha granskats av 

landstinget Västmanland samt Centrum för klinisk forskning i Västerås som ansvarar för 

undersökningen.  

Generaliserbarhet är en indikator på att urvalet anses representativt till en annan population 

(Bryman, 2011). Liv och Hälsa ung har genererat i en stor population där svarsfrekvensen är 

hög, något som kan bidra till att generaliserbarheten stärks och som därmed kan 

generaliseras (Hellström et al., 2015b). Västmanland som län anses representativt för 

Sveriges befolkning på grund av dess omfattning av olika grupper exempelvis både stads- och 

landsbygd olika nivåer av utbildning, inkomst samt arbete (Hellström, 2015a) vilket kan 

stärka Liv och Hälsa ung studiens generaliserbarhet och dess kvalitet.  

Denna studie strävar efter öka möjligheten att replikera, då studiens tillvägagångsätt beskrivs 

på ett sådant utförligt sätt för att en likande studie kan utföras vid ett annat tillfälle och 

resultera i ett likande realutat (Bryman, 2011). Dock finns det andra aspekter enligt Bryman 

(2011) som är relevanta för att avgöra en studies kvalité, vilket innefattar att hänsyn till etiska 

aspekter tas.     

4.8 Forskningsetiskt hänsynstagande   

Det finns flertal etiska hänsynstagande att beakta där de fyra forskningsetiska aspekterna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som 

Bryman (2011) definierar har använts för att redogöra för etik. Då Liv och Hälsa ung 

undersökningen 2012 till stor del liknar tidigare Liv och Hälsa ung undersökningar ansöktes 

inte specifikt om etiskt godkännande. Däremot kontaktades etiska nämnden i Uppsala för ett 

rådgörande där det framgick att denna typ av studie inte kräver ett etiskt godkännande 

(Hellström, 2015a).   
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Det framgår att Liv och Hälsa ung följer de svenska etiska riktlinjer som grundats i 

Helsingforsdeklarationen (Hellström et al., 2015b), vilket är ett policydokument för det 

svenska forskningsområdet gällande värderingar samt huruvida etisk granskning ska gå till i 

Sverige (Olsson & Sörensen, 2007: World Medical Association, 2013). Enligt Hellström 

(2015a) har deltagarna tagit del av information, både muntligt och skriftligt, angående att 

dess medverkan är frivillig samt anonymt vid tillfället som enkäten besvarades. Då lärare 

eller sjuksköterskor ansvarade för att tilldela eleverna enkäten var även de medvetna om 

deltagarnas frivillighet. Eleverna gavs även rätten att avsluta deltagandet vid önskan. Även 

skolorna ska erhållit information om undersökningen innan enkäterna kom i kontakt med 

eleverna, där de berörda skolorna informerades angående studiens syfte, angående 

undersökningens procedur, vikten av anonymitet samt deltagandets frivillighet (Hellström, 

2015a). Vilket innebär att informationskravet uppfylldes (Bryman, 2011).  

Även konfidentialitetskravet anses uppfyllas eftersom lagen om personlig information PUL 

(1998:204) följs, då det är omöjligt att identifiera eleverna enligt Hellström (2015a). Då 

enkäterna besvarades anonymt samt att frågorna var utformade så identifiering av 

respondenterna var omöjlig. Enligt Landstinget Västmanland (2012) och studiens missivbrev 

ska inga personnummer eller personuppgifter uppges. Dock var samtliga enkäter tilldelade 

ett nummer som endast syftar till att identifiera enkätens skolområde för att underlätta när 

materialet behandlas. Detta gjordes utan att strida mot någon etisk aspekt då det anses att 

konfidentialitetskravet har tagit hänsyns till (Bryman, 2011). Missivbrevet belyser även ett 

samtycke om medverkan i undersökningen, vilket gör att samtyckeskravet uppfylls för elever 

i årskurs nio samt andra året på gymnasiet.  

Bryman (2011) menar att materialet från studien inte ska spridas och användas mer än 

studien syfte. Men Vetenskapsrådet (2011) menar att nyttan av forskning som leder till nya 

beslut och forskningsområden för att öka kunskapen är att beakta nytta. Liv och hälsa ung är 

en undersökning som bidrar till en ökad kunskap om hur ungdomar mår i dagens samhälle, 

något som kan bidra till det hälsofrämjande arbete för unga. Undersökningen kan även bidra 

med data till övrig folkhälsoforskning och forskningen om ungdomar. Detta gör att Liv och 

Hälsa ung syftar till att skapa nytta för fler då det ökar kunskapen om hur unga mår, därför 

anses de att nyttjandekravet beaktas. Liv och Hälsa ung 2012 tar därigenom hänsyn till de 

forskningsetiska principerna. 

4.8.1 Tillämpning av etiska aspekter  

Att studien baseras på Liv och Hälsa ung bidrar till att studien inte kan påverka viss etik i 

efterhand, däremot anses det att Liv och Hälsa ung erhållit god etik då de uppfyllt 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Denna studies beaktande av etik har utförts genom att avgränsa urvalet till endast årskurs 

nio samt andra året på gymnasiet. Då det krävs vårdnadshavares godkännande för elever 

under 15 år att delta enligt Vetenskapsrådet (2011), anses stärka denna studies beaktande av 
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samtyckeskravet. Då det ansågs oetiskt att inkludera dem därav exkluderades årskurs sju 

från denna studie. 

Denna studie tar även hänsyn till konfidentialiteten då materialet behandlads mellan berörda 

parter då att hantering samt åtkomst av data från Liv och Hälsa ung var begränsad, vilket gör 

konfidentialiteten hög. Även att resultatet redogörs på gruppnivå anses även stäkra det etiska 

hänsynstagandet, då inga enskilda individer pekas ut. Matriaalet för denna studie är även en 

del i att undersöka ungdomars hälsa i Västmanland vilket stärker nyttan utifrån Liv och 

Hälsa ung utifrån Vetenskapsrådet (2011) definition av nyttan.   

5 RESULTAT 

Nedan presenteras studiens resultat som ska besvara studiens syfte samt frågeställningar.  

5.1 Förekomst av normbrytande beteende   

Majoriteten av ungdomar i årskurs nio samt andra året på gymnasiet i Västmanland har inget 

normbrytande beteende, men resultatet påvisar förekomsten av normbrytande beteende i 

viss utsträckning. Majoriteten angav att de inte utfört någon form av våldsbeteende som att 

slåss eller sparka någon i skolan det senaste skolåret. Men ett fåtal av respondenterna (5,4 %) 

angav att de utfört ett våldsbeteende en gång och 2,6 procent angav att de utfört ett 

våldsbeteende fler gånger, vilket gör att åtta procent har ett våldsbeteende. Även gällande 

stöld var det mest förekommande att de aldrig stulit, då från varuhus, kiosk eller butik utan 

att betala. Mer än var tionde (15,5 %) uppgav att de stulit minst en gång och det var färre 

(10,2 %) som uppgav att de stulit en till fyra gånger. Dock visar resultatet att det är fler som 

stulit tio gånger eller mer jämfört med de som stulit fem till tio gånger, då det var 4,3 

procent som angav att de stulit fler än tio gånger och 3,2 procent fem till tio gånger. Detta 

gör att 33,3 procent har ett stöldbeteende. I frågan gällande skolk svarade ungefär hälften av 

respondenterna (52,7 %) att de aldrig skolkat men 30,5 procent angav att de skolkat någon 

gång under terminen. Det var färre (9,5 %) som skolkade någon gång i månaden och de som 

skolkade någon gång i veckan var 1,3 procent. Sammanslaget har 47 procent skolkat. Frågan 

om eleverna använt hasch eller marijuana visar resultatet att majoriteten aldrig provat. Dock 

påvisas det lika många (3,8 %) använt hasch eller marijuana en gång som två till fyra 

gånger. Ungdomar som använt narkotika fem till tio gånger var 2,2 procent medan de som 

tillhörde gruppen som använt 21 till 50 gånger var (0,9 %). De som använt mer än 50 

gånger bestod av 1,9 procent. Detta påvisar att var tionde ungdom har använt narkotika 

någon gång då 13,9 procent visats använt narkotika.   
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5.2 Åldersskillnader samt könsskillnader  

Vad avser ålder i relation till normbrytande beteende framkom intressanta skillnader (figur 

1). Figuren redogör för utvecklingen av ett normbrytande beteende från grundskolan till 

gymnasiet, där våldsbeteendet har en nedgående utveckling. Då ett våldsbeteende är mer 

förkommande i årskurs nio än i gymnasiet, vilket innebär att våldsbeteendet sjunker ju äldre 

ungdomarna blir. Resultatet belyser denna skillnad då det är statistisk signifikant (x²= 

66,996, p= <0,001). De övriga variablerna har en ökad procentandel och utveckling där 

samtliga är statistisk signifikanta. Där chi2-värdet för stöld belyser att det finns en statistisk 

signifikant skillnad mellan ålder och stöld (x²= 4,132, p= 0,042). För skolk fanns även en 

signifikant skillnad (x²= 44,144, p= <0,001) där andelen ökat från grundskolan till 

gymnasiet. Även för användning av hasch och marijuana finns en signifikant skillnad (x²= 

76,167, p= <0,001) där andelen dubblerats från grundskolan till gymnasiet.  

 

Figur 1.Redogör för åldersskillnaderna av ett normbrytande beteende. 

Resultatet påvisar könsskillnader gällande normbrytande beteende bland unga i 

Västmanland (tabell 5). Tabellen belyser skillnader mellan killar och tjejer för samtliga 

normbrytande beteenden som är statistiskt signifikanta (p= <o,05). Det har visats vara fyra 

gånger så många killar som tjejer som har ett våldsbeteende, vilket påvisar könsskillnader. 

Även stöld, skolk samt narkotikaanvändning påvisar könsskillnader där det är mer frekvent 

bland killar. Där stöld samt narkotika har större skillnader medan skolk har en jämnare 

fördelning.  
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Tabell 5. Redogör för könsskillnader för ungdomar med ett normbrytande beteende.  

Variabler  Andelen Killar 

%(n) 

Andelen Tjejer     x²    p  

Våld 

 

      12,6 % (266) 

      n= 2119 

      3,7 % (82) 

      n= 2213 

114,700 <0,001 

Stöld 

 

      21,3 % (450) 

      n= 2108 

      14,1 % (312) 

      n= 2216 

39,308 <0,001 

Skolk 

 

      18 % (382) 

      n=2119 

      15,7 % (348) 

      n=2215 

4,148 0,042 

Narkotika  

 

      11,7 % (251) 

      n=2137 

      6,6 % (147) 

      n= 2233 

35,154 <0,001 

5.3 Normbrytande beteende och socioekonomi  

Ungdomar som besvarade enkäten gällande familjens ekonomi och dess placering på den 

sociala stegen resulterade i skillnader i ett normbrytande beteende mellan låg jämfört med 

medel/ hög ekonomi, där samtliga visar på en likartad utveckling (figur 2).  

 

Figur 2. Redovisar skillnaden mellan ungdomar från en familj med låg ekonomi jämfört med medel/ 

hög ekonomi.   
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Ungdomar från låg familjeekonomi har i större utsträckning ett normbrytande beteende. 

Därav finns skillnader i ett normbrytande beteende beroende på familjens ekonomi, där 

samtliga skillnader är statistiskt signifikanta (tabell 6).  

 

                                      Tabell 6. Signifikanta skillnaden mellan låg eller medel/hög  

                                                       familjeekonomi.  

 

 

 

 

Vidare har en låg socioekonomisk bakgrund en påverkan på ett normbrytande beteende 

(tabell 7). Det har visat att elever från en låg socioekonomisk bakgrund har 66,5 % högre 

odds för att ha ett våldsbeteende jämfört med elever från en medel/ hög ekonomisk position 

(OR= 1,665, CI= 1,216). Resultatet visar även att det finns 60,8 % högre odds för att stjäla 

bland elever från en familj med låg ekonomi (OR= 1,608, CI= 1,299–1,991). Dessutom är det 

62,5 % högre odds för elever att skolka om de är från en låg socioekonomisk familj (OR= 

1,625, CI= 1,308–2,017).  

En högre odds återfinns även gällande narkotika då resultatet visar på 64, 3 % högre odds för 

att använda droger av de från en lägre ekonomisk grupp (OR= 1,643, CI= 1,253–2,156). Detta 

påvisar sambandet mellan låg socioekonomi och ett normbrytande beteende där samtliga är 

statistiskt signifikanta. 

                                    Tabell 7. Oddsen för ett normbrytande beteende för ungdomar med 

                                                     låg socioekonomi.    

Variabler              x²               p 

Våld           12, 404              <0,001 

Stöld           19,299             <0,001 

Skolk           19,579             <0,001 

Narkotika           13,079             <0,001 

Låg socioekonomi OR 95 % CI  

Våld 
n=4318  

1,665 1,250 -  
2,216 

Stöld  
n=4271 

1,608 1,299 -  
1,991 

Skolk  
n=4281 

1,625 1,308 – 
2,017 

Narkotika  
n=4318 

1,643 1,253 – 
2,156  
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6 DISKUSSION  

Nedan diskuteras studiens metod, tillvägagångssätt, resultat, slutsatser samt förslag till 

framtida forskning.   

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Studiedesign  

Med syfte att undersöka förekomst, skillnader samt samband har en kvantitativ 

tvärsnittsstudie valts. Kvantitativ metod anses relevant utifrån studiens syfte då Bryman 

(2011) menar att kvantitativ metod bygger på kvantifierbara data samt siffror. Kvalitativ 

metod har därför inte valts då förståelse, ord samt upplevelser inte är i fokus. En 

epidemiologisk metod har även inte valts då att studera sjukdomar, spridning av sjukdomar 

eller att identifiera bestämningsfaktorer (Merrill, 2013) inte är i fokus i denna studie. 

Tvärsnittsstudie anses passande eftersom det enligt Ejlertsson (2012) ger en övergripande 

bild över verkligheten exempelvis att enkäter besvaras i vid ett tillfälle men däremot beaktas 

inte tiden. Studiedesigner som tar hänsyn till tid är exempelvis kohortstudie (Bryman, 2011) 

men som inte valts på grund av bland annat tidsbristen. Liv och Hälsa ung är en 

tvärsnittsstudie vilket betyder att studiedesignen redan var förbestämd (Hellström, 2015a). 

En styrka med en tvärsnittsstudie är att det kan omfatta en större population samt med en 

mindre kostnad jämfört vid en kvalitativ studie. Men en svaghet kan vara att just 

tidsaspekten inte tas hänsyn till då inga kausala samband kan dras (Bryman, 2011).   

6.1.2 Urval och bortfall  

En styrka med studien är dess urval då Hellström (2015a) menar att urvalet är representativt 

för Västmanland och en hög svarsfrekvens stärker studien. Enligt Hellström (2015a) är en 

svaghet med att enkäten bygger på självrapporterade svar då ungdomarna besvarar enkäten 

under skoltid och kan bidra till bias då eleverna kan besvara frågorna på ett felaktigt sätt eller 

ge felaktig information. Även att en del frågor är baserade på beteenden eller situationer de 

senaste 12 månaderna kan vara en faktor som bidrar till missvisade svar (Hellström, 2015a) 

då den långa tidsaspekten kan bidra till feltolkning. En annan styrka med urvalet är att både 

tjejer och killar inkluderats. Då tidigare studier fokuserat på killar och dess normbrytande 

beteende och därför är det centralt att inkludera även tjejer i ett svenskt kontext.   

Studiens interna bortfall var relativt litet och bör inte ha påverkat resultatet. Då ett 

normbrytande beteende kan beröra mindre regelbrott eller olagligt handlande kan det i sig ha 

haft påverkan till bortfallet. Även att det externa bortfallet kan vara de elever som har ett 

normbrytande beteende och inte är på plats i skolan, kan bidra till bortfallet. Exempelvis att 

de mest frekventa skolkarna inte är representerade i studien, då enkäten besvarades under 
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skoltid, vilket troligen medför att de som skolkar inte var i skolan då enkäten besvarades och 

kan påverkat resultatet. Däremot fanns det tillfälle att besvara enkäten vid ett senare tillfälle 

vilket kan motverka bortfallet i Liv och Hälsa ung. Bortfallet för enkätfrågan angående 

socioekonomi kan ha påverkats av att ungdomarna inte reflekterat över vart dess familj finns 

på den ”sociala stegen” i samhället.  

6.1.3 Hantering av variabler 

Hur dikotomiseringen av variabler utfördes kan påverkat resultatet. De frågor och 

svarsalternativ som dikotomiserades delades in i två grupper, aldrig/sällan samt har ett 

normbrytande beteende. De svarsalternativ som ansågs vara i mitten, exempelvis stulit en 

gång, kan handla om ett engångstillfälle då en individ utför ett normbrytande beteende. Men 

skulle även kunna innebära normbrytande beteenden vid ett flertal tillfällen. Då det var 

önskvärt att utforma en grupp som aldrig utfört ett normbrytande beteende valdes denna 

indelning och ”mittenalternativet” inkluderades i gruppen som inte har ett normbrytande 

beteende. Dock kan det anses relevant att inkludera ”mittenalternativet” bland de med ett 

normbrytande beteende då det fortfarande har ett normbrytande beteende. Å andra sidan 

utfördes indelningen med motivet att det ansågs relevant samt att en alltför ojämn fördelning 

kunde påverka resultatet, ett svarsalternativ i aldrig/ sällan gruppen medan fyra 

svarsalternativ för normbrytande beteende.     

6.1.4 Dataanalys 

Vid analys har chi2-test samt binär logistisk regressionsanalys tillämpats för att besvara 

studien syfte. Chi2-test anses relevant då Ejlertsson (2012) menar att det beräknar 

skillnaderna mellan olika grupper, vilket är det som studien syftar till att undersöka. Kriterier 

för chi2- test är att deltagandet inte får understiga 30 deltagare samt att varje cell i dess 

korstabell inte får understiga fem (Ejlertsson, 2012). Då studiens urval grundas i urval från 

Liv och Hälsa ung medför detta inget hinder för denna studie, då samtliga kriterier uppfylls, 

vilket är en styrka. Ett annat test som mäter skillnader i medelvärden är t-test (Ejlertsson, 

2012) detta test var inte relevant att använda eftersom skillnader i medelvärde inte 

undersöks.   

Samband och sannolikhet har analyserats genom en binär logistisk regressionsanalys. Valet 

grundas i att de beroende variablerna är dikotoma, något som Ejlertsson (2012) menar är ett 

krav för en binära logistisk regressionsanalys. Valet stärks då metoden inkluderar oddskvot 

som redovisar den odds eller sannolikhet för att ett utfall ska inträffa, vilket är en del i att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. För att undersöka hur stark skillnaden var, något 

som anses vara en styrka med metoden eftersom samband mellan variablernas samhörighet 

påvisas och inte endast ett samband, då oddsen eller sannolikheten för ett utfall beskrivs. Om 

studiens syfte varit att undersöka styrkan i ett samband mellan två variabler kunde en 

korrelation beräkning utförts. Ejlertsson (2012) menar att korrelation mäter samband och 

hur stark den är mellan variablerna. Inte hur stor sannolikhet det är för att ett utfall ska 
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inträffa. Det kan anses passande att använda korrelation som inledande analys till en 

logistisk regressionsanalys för att övergripande få en bild av om samband finns mellan 

undersökta variabler detta ansågs dock inte nödvändigt för att besvara studiens syfte. 

Korrelationstest innefattar inte möjligheten att se kausala samband (Ejlertsson, 2012) vilket 

heller inte efterfrågats i denna undersökning.   

En svaghet med valet av analysmetoder kan vara att ingen hänsyn togs gentemot 

confounders. Vilket skulle kunna stärka slutsatserna som dras i studien då bakomliggande 

faktorer beaktas (Merrill, 2013). Å andra sidan inkluderas ålder, kön samt socioekonomi som 

oberoende variabler vilket betraktas som en styrka, då Merrill (2013) menar att dessa kan 

vara confounders. Att de inkluderades då de anses vara faktorer som påverkar ett 

normbrytande beteende och benämns därav som oberoende variabler, trots att de inte 

benämns eller att de tas hänsyn till som confounders. För att ta hänsyn till confounders 

skulle en lämplig analysmetod vara en multipel regressionsanalys som Merrill (2013) menar 

tar hänsyn till confounders samt möjliggör att fler än två oberoende variabler beaktas 

parallellt. Men som inte valdes eftersom confounders inte efterfrågades i syftet.   

6.2 Kvalitetskriterier  

Att studien inte kan påverka kvaliteten anses som en svaghet då reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet inte kan hanteras i efterhand. Dock antas det att Liv och Hälsa ung erhåller 

god kvalitet. 

Olika kriterier inom reliabilitet samt validitet som mäter olika delar av begreppet finns 

exempelvis intern reliabilitet, stabilitet och ytvaliditet (Bryman, 2011). Även om dessa 

begreppsinnebörder skulle kunna bidra till att stärka studiens kvalitet beaktas dessa inte i 

denna studie. Anledningen är bland annat att författaren inte själv utformat enkäten eller 

samlade in data. Författaren anser dock det vara troligt att måtten håller god kvalitet 

gällande utformning och insamling av data, då enkäten utformats av forskare på uppdrag av 

Landstinget Västmanland. Liv och Hälsa ung undersökningen används även som underlag till 

politiska beslut och hälsofrämjande insatser för ungdomar i Västmanland (Hellström, 2015a) 

vilket även styrker att undersökningen ses som trovärdig. Det bör dock belysas att studiens 

reliabilitet och validitet kan ha brister som inte författaren har kunnat kontrollera eller 

påverka i processen av Liv och Hälsa ung studien.  

Även om enkätfrågorna ur Liv och Hälsa ung studien 2012 har använts i tidigare forskning 

(Hellström, 2015a) kan det inte med säkerhet garanteras att enkätfrågorna är validerade, då 

författaren inte har kontrollerat validering för enkätfrågorna. Enkäten som studien bygger på 

är ett omfattande frågeformulär där olika delar av begreppet hälsa och ohälsa berörs. Valet av 

enkätfrågorna gällande att fånga in normbrytande beteende bland unga kan diskuteras, valet 

av frågor bedöms relevanta och anses lämpliga för att mäta det som syftet efterfrågar, som 

även kan stärka studiens validitet. Dock finns flertal frågor (bland annat om våld) som berör 
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variablerna i fråga, men som valdes bort då de inte ansågs mest lämpade för att mäta det som 

ska mätas inom definitionen av ett normbrytande beteende inom denna studie.  

Då Liv och Hälsa ung studien är en omfattande populationsbaserad studie bidrar det även till 

möjligheten att generalisera resultatet genom att studien har ett urval som anses som 

representativt (Hellström, 2015a). Dessutom anses Västmanland vara en generaliserbar del 

av Sveriges befolkning. Studien omfattande urval stärker därför studies och dess 

generaliserbarhet.  

En svaghet i studiens kvalitet är att information angående Liv och Hälsa ung studien grundas 

i sekundärkällor, dock anses de pålitliga, men kan ha bidragit till att information förbisetts. 

Exempelvis att information angående enkätens utformning och kvalitetskriterierna inte 

erhållits fullt ut. Även studien grundas i redan befintliga data: sekundärdata, då materialet 

inhämtas av Liv och Hälsa ung 2012. Bryman (2011) stärker valet av sekundärdata då tillgång 

till sekundärdata besparar och gynnar både tids- och pengaaspekten.  

6.3 Tillämpning av etiska aspekter  

Det är av vikt att belysa att den etiska processen inte har följts från start då studien grundas i 

redan inhämtad data. Dock har en ständig etisk förutsättning varit i fokus. Huruvida Liv och 

Hälsa ung har beaktat de etiska aspekterna benämns ovan, där dess hänsynstagande till de 

krav som principerna ställer bedöms uppfyllda. Det innebär dock att denna studie måste göra 

antagande kring de etiska aspekter har beaktats i Liv och Hälsa ung vilket påverkar denna 

studie. Att informationskravet, konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet har framgått till 

eleverna vid information när enkäten besvarades. Det förutsätts att dessa principer har 

beaktats. 

Det antas att hanteringen av det insamlade materialet fram till kodning och inmatning till 

SPSS har skett med full konfidentialitet av landstinget Västmanland, även att enkäterna 

besvarats anonymt stärker konfidentialiteten, samt att Liv och Hälsa ung består av erfarna 

forskare (Hellström, 2015a). Tillgång och hantering av materialet för denna studie utfördes 

tillsammans med ansvarig handledare med tillgång till data, vilket innebär att inga obehöriga 

kom i kontakt med materialet. Även att data från Liv och Hälsa ung har en begränsad 

spridning stärker konfidentialiteten. Materialet var redan inmatade och avidentifierade i 

SPSS- fil, något som bidrar till att deltagarna inte kan spåras eller identifieras, vilket stärker 

denna studies hänsynstagande till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

För att ta hänsyn till samtyckeskravet avgränsades urvalet från Liv och Hälsa ung i denna 

studie. För enligt Vetenskapsrådet (2011) krävs en vårdnadshavares godkännande för att 

inkludera ungdomar eller barn under 15 i forskning. Det anses därför oetiskt att inkludera 

ungdomar i årskurs sju på grund av dess ålder samt brist av samtycke, därför exkluderats 

dessa ungdomarna från Liv och Hälsa ung i denna studie. Samtyckeskravet för studien kan 

diskuteras då det kan anses svårt att erhålla ett godkännande för medverkan till denna 
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studies ändamål av samtliga deltagare i Liv och Hälsa ung. Dock benämns det även att Liv 

och Hälsa ung studien kan användas till andra forskningsändamål till vilken denna uppsats 

kan inrymmas. Samtycket samt nyttjandekravet anses som modifierat utifrån Bryman (2011) 

definition av de etiska aspekterna. Då nyttjandekravet är en etisk aspekt som kan diskuteras i 

denna studie då Liv och Hälsa ung samlat in materialet, som därefter för materialet vidare för 

annan nytta. Enligt Hellström (2015a) genererar undersökningen i kunskap gällande 

ungdomars hälsa och livssituation i Västmanland, de tillsammans med dess kommuner kan 

därför arbeta för arbete hälsofrämjande på lång sikt för länets ungdomar. Det ger även 

kunskap för ungdomar generellt för folkhälsoarbetet vilket gynnar fler än bara individer i 

Västmanland (Hellström, 2015a). Det kan därför anses oetiskt att inte överlåta materialet 

vidare för ökad kunskap och nytta för samhället. Det betraktats som att studien bidrar till 

kunskap som är till nytta för samhället, därav uppfylls nyttjandekravet.  

6.4 Resultatdiskussion  

Studien syftar till att undersöka förekomsten av ett normbrytande beteende och huruvida det 

finns ålder, köns samt socioekonomiska skillnader i Västmanland.  

6.4.1 Förekomst av ett normbrytande beteende  

Resultatet påvisade att majoriteten bland unga inte har ett normbrytande beteende. Däremot 

förkommer våld, stöld, skolk och narkotikaanvändning i viss utsträckning. 

Det vanligaste normbrytande beteende i Västmanland är skolk, där ungefär hälften av 

ungdomarna har skolkat, vilket belyser hur vanligt förekommande skolk är. Det finns olika 

förklaringar till skolk, där brister i skolan men även att den sociala aspekten kan bidra till att 

unga skolkar enligt Skolverket (2010). Därför kan skolk, som visats vara ett vanligt fenomen i 

Västmanland, anses som en indikator på brister inom de ungas vardagliga arena men även 

att den sociala gruppen påverkar förekomsten av skolk. Tidigare forskning påvisar att 

individer som skolkar har större risk för att hamna i kriminella situationer senare i livet 

jämfört med de som inte skolkar (Karlberg & Sundell, 2004). Att ungdomar som skolkar är i 

större utsträckning kriminella jämfört med icke skolkare, exempelvis tar droger, stjäl samt 

bryter mot regelbrott i skolan mer frekvent bland skolkare (Karlberg & Sundell, 2004). Vilket 

belyser skolk som ett problem som bör förebyggas tidigt, då utbildning kan anses som en 

skyddsfaktor (Catalano & Hawkins, 1996) då det skapar möjligheter för framtida resurser 

som att få ett arbete (Fritzell, 2012). Utifrån den sociala utvecklingsmodellen (Catalano & 

Hawkins, 1996) och den sociala inlärningsteorin (Bandura, 1977) kan skolk förklaras och 

påverkas av umgängeskretsen. Då ungdomarna gemensamt skapar ett klimat kring normer 

som kan bidra till att skolk accepteras, där den sociala inlärningen gör att de lär sig av 

varandra och gör beteendet accepterat som kan påverka utvecklingen av det normbrytande 

beteendet. Trots den skolplikt som finns enligt skollagen (SFS 2010:800), kan de positiva 

fördelarna med skolk väga tyngre.   
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Stöld är även ett normbrytande beteende som är utbrett inom Västmanland, där var tredje 

ungdom har stulit från en butik, kiosk eller varuhus utan att betala. En intressant aspekt i 

denna fråga är att skillnaden mellan de som stulit en gång jämfört med de som stulit två till 

fyra gånger inte påvisar en markant minskning. Något som kan indikera i att det inte endast 

berör ett trotsigt engångstillfälle. Även att fler angav att de stulit mer än tio gånger jämfört 

med de som endast stulit fem till tio gånger kan stäkra antagandet i att beteendet kvarstår. 

Även tidigare statistik från Stockholm stad (2014) påvisar stöld som ett utbrett fenomen 

bland unga i årskurs nio samt i gymnasiet.   

Resultatet påvisar att narkotikaanvändning förekommer bland ungdomar i Västmanland, där 

var tionde ungdom använt narkotika som hasch eller marijuana någon gång. Däremot 

framkommer det även att majoriteten inte provat narkotika, dock är det intressant att de som 

angett att de har använt påvisar en relativt stabil utveckling, då användandet kan betraktas 

som ett utvecklat problem. Även att fler har använt hasch eller marijuana mer än 50 gånger 

jämfört med de som använt mindre 21 till 50 gånger, påvisar en ökad andel för de som använt 

mest jämfört med den tidigare gruppen. Att cannabis, då menat hasch eller marijuana, är den 

vanligast drogen som brukas är något som tydligt kan klargöras (Stockholm stad, 2014; 

Länsstyrelsen Stockholm, 2016). Vilket belyser dess problem eftersom narkotika är ett 

komplext samhällsproblem, då regeringens proposition (2007/08:110) belyser narkotika som 

olagligt, hälsofarligt samt ett ökande problem. Däremot menar Lalander och Johansson 

(2007) att denna typ av normbrytande beteende kan vara en indikator på ungdomars 

sökande efter spänning samt frigörelse från samhället ramar, då det kan förknippas med 

något positivt och befriande (Lalander & Johansson, 2007).  

Detta synsätt i en grupp som skapar en accepterad norm gentemot droger kan bidra till att 

det normbrytande beteendet utvecklas. Genom Bandura (1977) kan den sociala 

inlärningsteorin förklara huruvida gruppens påverkan kan bidra till detta problem, att 

beteenden lärs av andra och kan generera i en individ själv börja efterlikna det som gruppen 

gör. Även Catalano och Hawkins (1996) förklaringsmodell menar att risken för ett 

normbrytande beteende är större om en individ socialiseras med andra med ett 

normbrytande beteende. Som därför kan bidra till att narkotika, som hasch, blir accepterat 

inom den kretsen som en individ är i. Även Lalander och Johansson (2007) menar att synen 

på hasch inte lika strakt kopplat till en negativ bemärkelse och den drog det faktiskt är 

(Lalander & Johansson, 2007). Vilket kan påverka att gruppen som angav använder mest är 

fler än den gruppen som angav använt näst mest. Detta normbrytande beteende påvisar dess 

komplexitet då det bidrar till olika synsätt på ungdomars beteende som kan leda till 

problematik. Därför anses den gruppdynamik som kan utvecklas kan påverka huruvida en 

ungdom använder narkotika. Även en koppling mellan skolk och droganvändning har 

påvisats (Vaughn, Maynard, Salas-Wright, Perron, & Abdon, 2013; Henry, 2010) Även att 

narkotikabruk av cannabis ökar risken för skolk och annan kriminalitet kan ses i tidigare 

studier (Fergusson & Horwood, 1997). Vilket belyser behovet av hälsofrämjande arbete.   

Resultatet påvisar att våld är det minst förekommande normbrytande beteende där 

majoriteten inte har något våldsbeteende och mindre än tio procent har utfört något 
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våldsbeteende någon gång. Enligt Andershed och Andershed (2005) är våld ett aggressivt och 

fysiskt normbrytande beteende, där normer och maktrelationer som kan skapas mellan 

individer kan påverka detta problem (Lalander & Johansson, 2007). Trots att våld är den 

minst förekommande är det något som bör belysas samt förebyggas. Då det anses att 

våldsbeteenden, likt de övriga normbrytande beteenden kan uppkomma och påverkas av den 

gruppdynamik som en ungdom är i. 

6.4.2 Åldersskillnader  

Resultatet bekräftar att åldersskillnader förekommer bland ett normbrytande beteende, där 

intressanta utvecklingar påvisats. Där våld var utmärkande som det normbrytande beteendet 

som minskade vid jämförelse från grundskolan till gymnasiet, vilket skapar en viktig 

problembild eftersom det påvisar negativ utvecklingen mellan grundskolan och gymnasiet 

men även åldersskillnader. Resterande variabler har en ökad utveckling från grundskolan till 

gymnasiet, där den framstående ökningen sker mellan narkotikaanvändningen mellan 

årskurs nio och andra året på gymnasiet där mer än en fördubblad ökning finns. Detta 

bekräftar relationen gällande ålder och ett normbrytande beteende som Moffitt (1993) belyst 

tidigare, att normbrytande beteendet har sin pik runt 17 års åldern. Som därmed kan förklara 

ökningen av stöld, skolk samt narkotika. Dock stämmer det inte med våldsbeteendet som 

minskar med åldern. Då Catalano och Hawkins (1996) menar att benägenheten att begå brott 

minskar ju äldre en blir då risken för att åka dit ökar som bidrar till att en ökad respekt mot 

straffet som kan tilldelas. Vilket kan påverka våldet då det kan anses att ungdomar i 

grundskolan inte har samma empatiska mognad än och inte ser de konsekvenser som våld 

kan ge, något som kan anses växa bort ju äldre ungdomna blir. Burt och Neiderhiser (2009) 

menar att ungdomar som är rebelliska och gör uppror bör anses naturligt, vilket kan förklara 

varför resterande variablernas ökning sker. Det är dock svårt att avgöra vilken indelning 

dessa ungdomar har utifrån Moffitt (1993) beskrivning att vissa endast har ett normbrytande 

beteende i ungdomen eller för andra försätter beteendet i vuxen ålder. För det behövs 

fortsatta studier i äldre åldrar. Däremot kan studiens resultat anses stämma överresan med 

Moffitt och antagandet att ålder är en avgörande faktorer gällande normbrytande beteende 

för ungdomar, speciellt rund 17 år och i gymnasiet. 

Därför bör hälsofrämjande insatser ske tidigare än gymnasiet för att förebygga samtliga 

normbrytande beteenden, då även ett våldsbeteende, trots att det visats vanligare i 

grundskolan än i gymnasiet. Att hälsofrämjande insatser bör sättas in tidigt är något som 

Moffitt et.al (2002) även betonar.   

6.4.3 Könsskillnader  

Studien påvisar att killar är den mest representerade gruppen för samtliga normbrytande 

beteenden. Som tidigare forskning belyser är killar den grupp som anses vara i större risk för 

normbrytande beteende, där Andershed och Andershed (2005) belyser att killar utsätts för 

fler riskfaktorer som därmed gör att de utvecklar ett normbrytande beteende i större 
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utsträckning. Något som studiens resultat kan bekräfta. Den mest framträdande skillnaden 

mellan tjejer och killar var bland våld, där flertalet killar med ett våldsbeteende påvisats 

jämfört med tjejer, där skillnaden var mer än hälften. Däremot finns studier som belyser att 

inga könsskillnader finns gällande ett normbrytande beteende (Fergusson & Harwood, 2002; 

Molero Samuelsson et al., 2010). Vilket belyser fältets tvetydighet vilket även motstrider från 

studiens resultat.  

Tidigare forskning av Tuvblad och Lichtenstein (2005) som belyst könsskillnader där 

miljöfaktorer påverkade killar mer än de genetiska faktorerna som påverkade tjejerna mer i 

utvecklingen av ett normbrytande beteende. Genom att killar visats påverkas av 

miljöfaktorer, där vänner och familj finns, kan könsskillnaderna förklaras genom att den 

sociala inlärningen bidragit till varför killar påverkas, då killar kan påverkas av gruppen i 

större utsträckning och därmed utveckla ett normbrytande beteende. Om gruppen skapar 

gemensamt en dynamik kan resterande gruppmedlemmarna, genom att observera varandra, 

ta till sig och accepterar beteendet och därav utveckla ett eget normbrytande beteende. Den 

sociala utvecklingsmodellen och sociala inlärningsteorin kan därför påverka och förklara 

könsskillnaderna. Hollari (2008) skriver även att samhällets normer kan påverka 

könsskillnader då killar begår brott i större utsträckning, då beteendet kan anses manligt och 

stärker den manliga identiteten, medan tjejer är mer empatiska och ska ha inte ett aggressivt 

beteende (Hollari, 2008). Även Andershed och Andershed (2005) menar att tjejer inte tillåts 

ha ett aggressivt beteende i samma utsträckning och att de ofta mognar tidigare än killar, 

vilket kan bidra till att tjejer lättare kan utveckla ett prosocialt beteende. Å andra sidan 

belyser tidigare forskning att inga könsskillnader finns då det visats att tjejer och killar agerar 

liknade gällande ett normbrytande beteende enligt Fergusson och Harwood (2002). Vilket 

kan förklaras genom den sociala utvecklingsmodellen då beroende på vem som individen 

socialiseras med är avgörande gällande normbrytande beteenden. Att det utvecklingen beror 

mer på vem som individen använder vid inlärning av ett beteende och är då mer avgörande 

än vilket kön som individen har.  

Det är relevant att belysa tjejerna i studien och det anses vara en styrka att de inkluderas, då 

studien påvisar att tjejer även har ett normbrytande beteende. Enligt Andershed och 

Andershed (2005) kan tjejer betraktas som bortglömda inom forskningsområdet då det ofta 

bygger på killars normbrytande beteende. Att forskning studerat killar i större utsträckning 

har sin orsak men att inte studera tjejerna kan resultera i oroväckande konsekvenser. Då det 

framgår att kvinnor som misstänks för brott har ökat (Hollari, 2008: Andershed & 

Andershed, 2005), därför är det av vikt att framträda de inom fältet samt att fortsätta studera 

könsskillnader då tidigare forskning har olika resultat gällande könsskillnader.   

6.4.4 Socioekonomiska skillnader  

Denna studie påvisar att socioekonomi har en inverkan på normbrytande beteenden, då 

ungdomar från låg respektive medel/hög socioekonomi studerades. Resultatet påvisar att 

ungdomar från en låg socioekonomi har en högre representativitet bland ungdomar med ett 

normbrytande beteende. Där skolk samt stöld påvisar störst skillnad. Genom att de med låg 
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socioekonomi har högre odds och därmed större sannolikhet för normbrytande beteenden än 

de från en medel/hög familjeekonomi bekräftas tidigare forskning. Där Tuvblad et al. (2006) 

yttrande angående ungdomar med en låg socioekonomisk är i större risk för att utveckla ett 

normbrytande beteende bekräftas. Även Åslund et al. (2012) menar att ungdomar med låg 

socioekonomisk status är i större utsträckning mer benägna att begå brott, likaså Piotrowska, 

et al. (2015) menar att de med låg socioekonomi har i större grad ett normbrytande beteende. 

Vilket belyser hur ojämlikhet och olika förutsättningar i samhället har en betydande roll för 

hälsan.   

Utifrån den sociala utvecklingsmodellen betonas de förutsättningar en individ har för att 

utveckla ett normbrytande beteende påverkas av den socioekonomiska positionen (Catalano 

& Hawking, 1996). De med låg socioekonomi lever oftare i områden med brottslighet som 

kan ha en inverkan på ungdomarnas värderingar och utveckling till ett eget normbrytande 

beteende (Catalano & Hawking, 1996). Vilket belyser att de förutsättningar en individ har 

påverkar hälsan då ett normbrytande beteende, som nämnts tidigare, kan resultera i andra 

anpassningssvårigheter som arbetslöshet, missbruk och ohälsa. Något som indikerar i ett 

samhällsproblem samt folkhälsoproblem som bör prioriteras för att minska ojämlikheten.  

Den sociala utvecklingsmodellen är en förklaringsmodell för ett normbrytande beteende då 

två utvecklingsvägar för en individ betonas (Andershed & Andershed, 2005), där den sociala 

inlärningsteorin som ingår i modellen även har bidragit till att tillämpa den sociala 

utvecklingsmodellen för hur ett normbrytande beteende uppkommer, då inlärning sker 

genom att observera andra (Bandura, 1977). Detta kan appliceras på ett normbrytande 

beteende då om en individ observerar andra som agerar normbrytande inom en social grupp 

kan det bidra till ett socialt accepterande av beteendet. Därefter kan ett normbrytande 

beteende utvecklas då det inlärda beteendet utifrån observation av andra kan bidra till att 

acceptera normen, som innebär att individen utvecklar ett normbrytande beteende eller 

skapa ett prosocialt beteende. Vilket enligt Andershed och Andershed (2005) är något som 

ungdomar lär sig genom att socialiseras bland vänner och familj. Utifrån dessa teoretiska 

utgångspunkter kan grupptillhörigheten därför anses påverka utvecklingen, om tendenser att 

tänja gränser och agera normbrytande finns kan en dynamik till att acceptera beteendet 

skapas.  
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7 SLUTSATSER 

• Resultatet uppvisar att unga i Västmanland har normbrytande beteende i form av 

våldsbeteende, skolk, stöld samt narkotikaanvändning i viss utsträckning. Där åtta 

procent har ett våldsbeteende, 33,2 procent har stulit, 47,2 procent har skolkat och 

13,9 procent har använt narkotika. Men majoriteten av unga har inget normbrytande 

beteende.  

• I Västmanland förekommer åldersskillnader där våldsbeteenden vanligast 

förekommande i årskurs nio medan skolk, stöld samt narkotikaanvändning är 

vanligare i årskurs två på gymnasiet.  

• Även påtagliga könsskillnader förekommer, där killar i större uträkning har ett 

normbrytande beteende än tjejer.     

• Socioekonomiska skillnader framkom i studien då ungdomar från en låg 

socioekonomisk bakgrund i större utsträckning har normbrytande beteende än de 

från en medel/hög socioekonomi.  

• Det belyses även att ungdomar med låg socioekonomi har högre sannolikhet för 

normbrytande beteende där samband mellan låg socioekonomi förekom.     

7.1 Betydelsen för folkhälsan samt framtida forskning  

Genom att stärka tidigare forskning och bidrar med kunskap gällande normbrytande 

beteenden kan studien bidra till folkhälsan. Att studera i Västmanland, som anses vara ett 

representativ grupp för Sveriges befolkning, kan generera i att andra aktörer kan belysa 

resultatet i dess kontext. Men även att framföra normbrytande beteenden tydligare inom 

folkhälsan som kan möjliggöra processen för hälsofrämjande insatser kring ungdomar och 

dess normbrytande beteende, för att främja ungas hälsa samt i ett långsiktigt perspektiv 

förebygga kriminalitet, utanförskap samt ohälsa. Intressanta resultat som framkom var att 

åldersskillnader, könsskillnader samt socioekonomiska skillnader påvisats vilket bör beaktas 

vid preventiva insatser.      

För framtida studier är det centralt att vidmakthålla de enkätfrågor som berör normbrytande 

beteendena i Liv och Hälsa ung så studier inom ämnet fortlöper. Detta är av vikt då trender 

kring våld, skolk, stöld samt narkotikaanvändning kan studeras för att undersöka hur 

hälsofrämjande insatser kan utformas och revideras. Även att utveckla denna studie anses 

relevant där ålders-, köns- samt socioekonomiska skillnader kan analyseras vidare för att 

undersöka utvecklingen över tid. Ytterligare kan ett vidare begrepp av normbrytande 

beteende anses relevant att studera, att inkludera fler våldsdefinitioner, stölddefinitioner, 

narkotika eller andra droger som alkohol. Ett annat intresseområde kan vara att studera 

psykisk ohälsa relaterat till normbrytande beteende bland ungdomar i Västmanland, då det 

anses som ett relevant forskningsområde som bör framträdas mer inom fältet för framtida 

preventiva insatser i Sverige.   
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