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Abstract 

This article is a systematic literature review where we want to illustrate how aggressive 

behavior is defined, how the risk factors for the behavior is defined and what it means to the 

development of the behavior. Long-term studies of child development shows that the 

development of an antisocial behavior (behavior that violates the norms and rules) begins 

during early childhood is a greater risk that the behavior stabilizes and continues into 

adulthood. Aggression is a form of antisocial behavior that is intended to harm others. The 

forecast shows that children who develop aggressive behavior at an early age are at risk of 

future serious adjustment problems, therefore we think it's an important topic that needs 

attention and be studied because aggressive behavior is a behavior that profoundly affects 

both victims, relatives and outsiders. There have been several studies on aggression, mostly 

boys, probably because it is a more common behavior among them than in girls. But at the 

same time, research shows that girls also have an aggressive behavior but tend to express it in 

a more relational ways than boys. The lack of attention to research on aggression in girls has 

probably occurred because studies often focused on physical aggression, a form of aggression 

that is more characteristic of boys than for girls. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Aggressivitet är ett vagt begrepp där tolkningarna kan göras på olika sätt. Definitionen av ett 

aggressivt beteende syftar till att skada någon fysiskt eller psykiskt (Ostrov, & Murray-Close, 

2009) men utelämnar betydelsen av vad ett fysiskt eller psykiskt aggressivt beteende innebär, 

vilket medför att det inte finns en klar definition av ett fysiskt eller psykiskt aggressivt 

beteende. Begreppet aggressivitet blir då diffust vilket man kan se i forsning om aggressivitet 

där forskare definierar fysiskt och psykiskt aggressivt beteende olika.  

Långtidsstudier av barns utveckling visar att om utvecklandet av ett normbrytande 

beteende (ett beteende som bryter mot de normer och regler) tar sin början under tidig 

barndom är risken större att beteendet stabiliseras och fortsätter upp i vuxen ålder (Moffitt, 

1993). Normer och regler är något som är oskrivet vilket gör att de har olika betydelser för 

olika människor och kan även skilja sig från olika geografiska områden, alltså kan ett 

normbrytande beteende skilja sig åt beroende på hur personen tolkar de normer och regler 

som finns. Aggressivitet är en form av ett normbrytande beteende som djupt berör både 

drabbade, anhöriga och utomstående. Det finns ungdomsgäng med både killar och tjejer som 

specialiserar sig på att råna och misshandla sina offer, familjer där man slår varandra som en 

destruktiv lösning på konflikter och klasser där flera elever inte vågar gå till skolan på grund 

av rädsla för trakasserier, detta är en verklighet som många lever i (El-Khouri, Sundell, 

Strandberg, 2005). Forskning om aggressivitet har mestadels gjorts på pojkar, sannolikt för 

att det är ett mer vanligt förekommande beteende hos de än hos flickor. Samtidigt visar 

forskningen på att flickor också har ett aggressivt beteende men tenderar att uttrycka det på 

ett mer relationellt sätt, till exempel genom uteslutning och nedsättande kommentarer 

(Campell, 1993) (Crick & Grotpeter, 1995).  

I Sverige sägs våldet ha blivit allt grövre, mindre förutsägbart och gärningsmännen 

tenderar att bli allt yngre (Uhnoo, 2011). Prognosen visar att barn som utvecklar ett 

aggressivt beteende i tidig ålder befinner sig i riskzonen för framtida allvarliga 

anpassningsproblem. Det indikerar en ökad risk för vårt samhälle som helhet, i form av ökad 

brottslighet och gymnaiseavhopp (Eron, 1993). Även om våldet sägs ha ökat, beror detta på 

att aggressivt beteende också har ökat eller på grund av att man har lättare att klassificera 

dessa våldsbeteenden som aggressivitet? Därför är det viktigt att öka vår förståelse för hur ett 

aggressivt beteende definieras. Genom en kunskapssammanställning vill visa på hur 
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forskning definierar riskfaktorer för ett aggressivt beteende och hur de individuella faktorerna 

skiljer sig åt hos pojkar och flickor. 

1.2 Problemavgränsning 

Normbrytande beteende är ett brett begrepp som innefattar olika typer av beteenden som kan 

skilja sig från varandra (Andershed & Andershed, 2005). Vår problemavgränsning är att 

sammanställa forskning om aggressivt beteende och även se det utifrån ett kön- och 

genusperspektiv. Med kön- och genusperspektiv menar vi att titta på hur aggressivt beteende 

kan skilja sig åt beroende på vilket kön man har. Vi har fokuserat på aggressivitet hos 

personer i åldrarna 0-25 år. Aggressivt beteende kan bero på att man har psykiatrisk diagnos 

men kan även vara ett beteende för sig själv utan diagnos. Vi har valt att endast fokusera på 

aggressivt beteende utan diagnoser då arbetet annars skulle bli för stort och komplext. Vi har 

valt att inte avgränsa oss till endast Sverige då forskningsläget var för glest för att täcka vårt 

problemområde. Istället kommer den största delen av vår forskning som vi kritiskt har 

granskat från USA på grund av att mestadels av forskning bedrivs där. Dessa artiklar som vi 

fann var mest relevanta för att besvara våra frågeställningar och att studierna har gjorts i eller 

från USA var i sig ingen avgränsning från vår sida.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom en systematisk litteraturstudie belysa individuella faktorer för ett 

aggressivt beteende och därefter se ifall det finns någon skillnad mellan tjejers och killars 

aggressiva beteende.  

 

Frågeställningar: 

- Hur definieras ett aggressivt beteende? 

- Hur definieras riskfaktorerna och vad har de för betydelse vid utvecklandet av ett 

aggressivt beteende?  

- Hur vanligt är det med ett aggressivt beteende sett ur ett kön- och genusperspektiv?  

2. Metod och material 

2.1 Metodval 

Vi har valt att genomföra en systematisk litteraturstudie om aggressivt beteende. Det innebär 

att flera vetenskapliga studier vägs samman för att erhålla en samlad bild av forskningsläget 

på området. Vi har använt tidigare forskningsmaterial som är publicerade mellan åren 1982-
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2011. Anledningen varför vi har valt forskning som publicerats från 1980-talet och att 

majoriteten av våra forskningsartiklar är från 1990-talet beror på att vi inte haft en 

avgränsning för vilka årtal vi valt då vi ansåg att de kunde bli till vår nackdel på grund av att 

frågeställningarna hade blivit besvarade på ett begränsat och styrt sätt. Publiceringsåren har 

inte styrt vårt val av artiklar då vi inte haft som avsikt att göra en jämförelse över studier över 

tid utan istället välja de mest relevanta artiklar för att få en helhetsbild av vad forskningen 

säger om aggressivt beteende. Det finns nyare forskning om aggressivitet som vi har med i 

vårt arbete, dock inte i lika stor utsträckning som den tidigare forskningen från 1990-talet då 

den senare forskningen berört många andra delar än aggressivitet som inte hört till våra 

frågeställningar. Exempelvis kom det upp forskning om aggressivitet i samband med mäns 

våld mot kvinnor, vilket inte var aktuellt för vårt arbete. Under vår sökning kunde vi se fler 

liknande exempel som ovan utifrån våra sökningar från 2000-talet. En tanke vi fick då var att 

forskning från 1990-talet innehöll mer ”ren” aggressivt och dess riskfaktorer medan 

forskning från 2000-talet hade tagit ett steg längre på så sätt att de sett aggressivitet i 

sammanhang med andra faktorer, vilket i sig är en intressant tanke men inte lika aktuellt för 

vårt arbete och frågeställningar.  

 För att få fram vetenskapligt granskade resultat använde vi funktionen ”peer reviewed” 

och ”full text” för att kunna få tillgång till hela artikeln. Vi har använts oss av olika databaser 

som finns tillgängliga via Mittuniversitetets bibliotek. De databaser och större delen sökord 

vi har använt redovisas via en tabell nedan, se figur 1:1. Via sökningen på Libris hittade vi 

två användbara böcker som berörde vårt område och valde därför att ta med dessa, då vi 

ansåg att innehållet var tillförlitligt då det byggde på många vetenskapliga artiklar. Ett annat 

tillvägagångssätt som vi utnyttjat var att göra en manuell sökning på en artikel, vi studerade 

då referenslistan i de artiklar som var intressanta för vårt problemområde. Där fann vi många 

andra artiklar som berörde vårt ämne vilket var ett bra arbetssätt som vi hade mycket nytta 

utav då vi kunde söka på artikelns namn direkt (Forsberg & Wengström, 2003). Totalt fann vi 

tio artiklar och två böcker som vi inkluderade utifrån sökningar i databaserna. Efter en 

granskning av deras referenslistor fann vi ytterligare 37 artiklar och fyra böcker. Totalt blev 

det 47 artiklar och sex böcker som vi använt för att besvara våra frågeställningar. Vi har 

använt oss av en inklusionsram när vi har inkluderat och exkluderat artiklar till vårt arbete. Vi 

har hämtat våra kriterier från Christina Forsberg & Yvonne Wengströms bok Att göra 

systematiska litteraturstudier. De kriterier vi haft i vår inklusionsram har varit att alla artiklar 

ska ha handlat om aggressiva beteenden och även berört kön och genus i samband med detta 
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och att artiklarna inte ska ha sett aggressivt beteende utifrån en diagnos. Artiklar som vi har 

inkluderat till området riskfaktorer ska ha innefattat de faktorer som kan ha betydelse vid 

utvecklandet av ett aggressivt beteende. När vi exkluderat artiklar så har vi valt bort de som 

handlat om aggressivitet i samband med andra aspekter som till exempel mäns våld mot 

kvinnor och diagnoser. När vi har inkluderat och exkluderat våra artiklar till arbetet har vi 

även tagit hänsyn till artikelns upplägg. Vi har inkluderat de artiklar som innefattat ett 

utvecklat abstrakt, en diskussion och ett resultat, anledningen till detta har varit att vi tyckte 

att sökningen skulle bli lättare och mer strukturerad då vi behövde en snabb överblick över 

vad artikeln handlar om för att på så sätt kunna göra en bedömning om den ska inkluderas 

eller exkluderas (Forsberg & Wengström, 2003). De artiklar vi har använt oss av har varit 

vetenskapligt granskade vilket har gjort att vi förutsatt att forskarna har tagit hänsyn till etiska 

aspekter i sina studier.  

Databas Sökord Antal  Utvalda  

    träffar  artiklar  

Academic Aggression 60 052 0 

search elite Aggressive 28 983 0 

 

Alcohol impact and aggression 20 1 

 

The effects of media aggression AND in 

children  14 1 

 

Genetic and environmental factors in antisocial  23 1 

 

                                  behavior AND aggression 

  

 

      

Proquest Aggression 11080 0 

social sciences Aggression gender 5995 2 

 
Aggressive 10743 0 

 

Aggression boys and girls 3077 2 

 

Overt and relational and aggression 515 1 

 

      

SveMed+ Aggresssion 38 0 

 
Aggressive 49 0 

 
Relational aggression  14 0 

 

      

Libris Aggresssion 1 375 0 

 
Aggressive 364 0 

 

Aggression boys and girls 1 0 

 

Relational aggression  10 0 

 

Genetic and environmental factors in antisocial  1 0 

 

                                    behavior AND aggrssion 
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Normbrytande beteende i barndomen 3 1 

 

Aggressiva barn 4 1 

 

Figur 1.1 Tabell över dem databaser, antal träffar och utvalda artiklar. 

2.2 Validitet och Reliabilitet 
Reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet, det vill säga i vilken utsträckning resultaten blir detsamma vid upprepade 

mätningar. Med validitet avses ett instruments förmåga att mäta det som är avsett att mätas 

och ingenting annat (Forsberg & Wengström, 2003). Vi har genomgående i arbetet utgått 

ifrån tre olika aspekter när vi valt ut våra artiklar. Dessa aspekter berör hur man kritiskt 

granskar vetenskapliga artiklar för att på ett strukturerat sätt kunna fastställa tillförlitligheten 

och dess relevans. Vi har dels tagit hänsyn till grad av noggrannhet som innebär hur 

forskarens tillvägagångssätt för studien varit lämplig. Den forskning vi tittat på har använt ett 

lämpligt tillvägagångssätt utifrån studiens syfte. Exempel är studier som utförts i skolmiljö då 

man lyckas fånga in en bred grupp av barns och ungdomars beteenden istället för att välja en 

plats där en viss typ av personer vistas som till exempel endast pojkar i ett fotbollslag. Vi har 

även tagit hänsyn till grad av tillförlitlighet vilket innebär hur väl presenterat och hur 

värdefullt resultatet i artiklarna är för vårt arbete. Majoriteten av artiklarna vi valt har 

innehållit ett väl presenterat reslutat med både diagram och statistik som gjort det tydligt att 

urskilja till exempel könskillnader i aggressivt beteende. Ett välpresenterat resultat har för oss 

varit när forskaren både analyserat och diskuterat sina resultat. Den sista punkten vi har tagit 

hänsyn till är grad av relevans. Det innebär hur användbart resultatet har varit för vårt arbete. 

Inom vårt valda område finns det mycket forskning vilket har gjort att vi faktiskt kunnat välja 

ut relevanta artiklar som täckt vårt syfte och besvarat våra frågeställningar.   

3. Resultat 

3.1 Normbrytande beteende  

Normbrytande beteende definieras som ett beteende som på olika sätt bryter mot de normer 

och regler i den miljön individen befinner sig. Normer och regler är något som är oskrivet 

vilket gör att de har olika betydelser för olika människor och kan även skilja sig från olika 

geografiska områden, alltså kan ett normbrytande beteende skilja sig åt beroende på hur 

personen tolkar de normer och regler som finns. Normbrytande beteenden kan röra sig om 
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både aggressiva utagerande beteenden mot andra människor och djur som till exempel slåss 

och hota och om icke aggressiva normbrytande beteenden som till exempel att bryta mot 

föräldrarnas regler, stjäla saker och vandalisera. Normbrytande beteenden kan vara allt från 

mindre allvarliga regelbrott som att skolka från skolan och snatta till mer allvarligare 

företeelser som till exempel fysisk aggressivitet som att slåss, sexuellt ofredande och att plåga 

djur. (Andershed & Andershed, 2005).  

Normbrytande beteende är ett brett begrepp som innefattar olika typer av beteenden som 

kan skilja sig mycket från varandra. Det finns två undertyper som påvisats i studier av 

normbrytande beteende, dels overt (aggressivt eller konfrontativt beteende till exempel att 

slåss och att få ilske utbrott) och dels kovert (icke aggressivt eller dolt beteende till exempel 

snatta, stjäla, skolka, bryta mot föräldrars regler, ta droger och vandalisera). I ytterligare 

studier har man funnit två under dimensioner till overt och kovert som är destruktivt och icke 

destruktivt normbrytande beteende. Genom att kombinera dessa fyra olika grupper får man 

förståelse ram för fyra olika typer av normbrytande beteende. , se figur 1:2.  

  

 

Overt normbrytande 

beteende 

Kovert normbrytande 

beteende 

 

    

Destruktivt  Overt destruktiv normbrytande Kovert destruktiv  

normbrytande  beteende normbrytande beteende 

beteende 

Tex; Fysiskt aggressivt 

beteende Tex; Vandalisera, stjäla, ljuga 

 

    

      

 
Overt icke - destruktivt  Kovert icke destruktivt  

Icke-

destruktivt  normbrytande beteende normbrytande beteende 

normbrytande      

beteende Tex; Trotsighet och verbal Tex; Skolka, rymma hemifrån 

 
aggressivitet & bryta mot regler 

 
    

    

Figur 1:2. Fyra olika typer av normbrytande beteenden bland unga (Andershed & Andershed, 

2005).  

Forskningen påvisar också en åtskillnad mellan relationell och overt aggressivitet där 

relationell aggressivitet innebär social utslagning då man exempelvis fryser ut någon från en 
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grupp eller aktivitet, direkt kontroll (till exempel säger "du kan inte vara min vän om inte ...") 

och sprida rykten eller lögner om en person. Detta används flera gånger för att hävda makt 

och görs avsiktligt och upprepade gånger för att tillfoga skada på en annan person (Crick, 

1997). 

3.2 Aggressivitet  

Aggression är varje form av beteenden som syftar till att skada någon fysiskt eller psykiskt 

(Ostrov, & Murray-Close, 2009). Dock framkommer det inga klara kriterier för vad fysiskt 

och psykiskt aggressivt beteende innebär. Med oklara kriterier menar vi att forskare inom 

området använder sig av olika definitioner för fysiskt och psykiskt aggressivitet, vilket gör 

begreppet svårtolkat och mångtydigt. Detta leder till att det är svårt att bestämma gränsen för 

när ett aggressivt beteende utvecklar sig och vem som bestämmer när det gör det, då det finns 

många olika tolkningar av begreppet.  Aggression kan ha många syften, man brukar skilja på 

instrumentella aggressioner och emotionella aggressioner. Vid instrumentella aggressioner 

använder man sig av aggression som medel för att få det man vill ha (Wei & Williams, 2009). 

Ofta handlar det om att individen vill åt pengar eller droger (Sandström, 2000) och 

huvudsyftet är därmed inte att skada personen. Emotionella aggressioner har som huvudsyfte 

att skada en person (Wei & Williams, 2009). Enligt Goldstein visar forskningen på att 

aggression till största del är ett inlärt beteende som man tar till sig genom observationer, 

imitation, direkt erfarenhet och övning. Goldstein beskriver att inlärningen av aggression 

huvudsakligen kommer från tre olika klassrum – hemmet, skolan och massmedia (Goldstein, 

Glick, & Gibbs, 2005). I hemmet sker den största delen av aggressionsinlärningen (Goldstein, 

Glick, & Gibbs, 2005). När en vuxen slår ett barn upphör barnet med det beteendet som 

framkallade straffet (Goldstein, Glick, & Gibbs, 2005). Under de senaste 40 åren har 

forskningen visat att kroppslig bestraffning på barn ökar chanserna för dem att bli fysiskt 

aggressiva, kriminella eller båda och (Straus, 1994). I en studie gjord i USA tittade Grogan 

Kaylor på sambandet mellan fysisk bestraffning och antisocialt beteende på barn och 

ungdomar. Resultatet visade att barnens normbrytande beteende ökade vid fysisk bestraffning 

(Grogan-Knylor, 2004). Straus och hans medarbetare föreslog i deras undersökning att 

föräldrar kan använda sig utav kroppsligt bestraffning om syftet var att säkerställa ett önskat 

beteende bland barnen (Straus & Donnelly 2001). Men i det empiriska arbetet som Straus och 

hans kollegor gjorde 1997 framhävdes det att kroppslig bestraffning kan få en motsatt och 

oönskad effekt. Meningen var att lära barnen vad som var rätt och fel, men de drog slutsatsen 
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att användningen av kroppslig bestraffning gjorde att barnens uppfattning kring fysiskt våld 

och aggression blev normativ och de såg det som en lämplig metod för att lösa konflikter 

(Straus et al. 1997). Grogan Kaylor uttrycker dock betydelsen kring bestraffning och disciplin 

men det ska inte vara genom fysiska vägar. Han menar att det är en viktig faktor för att 

tydliggöra vad som är moraliskt accepterat i samhället och på så sätt försöka undvika 

normbrytande beteendet hos barn och ungdomar (Grogan-Knylor, 2004).  Skolan är också en 

betydelsefull plats där barn lär sig aggression, både genom observationer men den har även 

ökat generellt i många tonårsgrupper. Den mest effektiva inlärningen av aggression kommer 

från massmedia som har en stor påverkan på barn och unga. Inlärningen och användandet av 

aggressivt beteende ökar i hög grad av det ständiga våldet som visas på tv. De negativa 

effekterna innefattar en aggressionseffekt (ökat copycat våld och eget våld), offer effekt 

(ökad rädsla, misstro och beredskap för självförsvar) och en åskådareffekt (ökad okänslighet 

och apati) (Goldstein, Glick, & Gibbs, 2005).  

3.3 Riskfaktorer 

Dem beteenden, situationer, egenskaper och attityder som ökar sannolikheten för 

normbrytande beteende och negativ utveckling kallas riskfaktorer. Den kan ha en direkt eller 

indirekt inverkan, vara utlösande eller upprätthållande. Vissa riskfaktorer kan påverkas, andra 

går inte att förändra. Det finns olika förklaringar till ungdomars aggressivitet. Andershed & 

Andershed menar att det är en sammansättning av många olika faktorer hos en person och det 

finns flera utvecklingsvägar till detta beteende (Andershed & Andershed, 2005). Att ha ett så 

kallad holistiskt – interaktionistiskt perspektiv är nödvändigt för att kunna förstå varför en 

person utvecklar ett visst beteende. Det innebär att man måste ta hänsyn både till den enskilde 

individens egenskaper, erfarenheter och förutsättningar samt till omständigheterna och 

förhållanden till individens miljö (Stattin & Magnusson, 1996). Identifiering av riskfaktorer 

för utveckling av normbrytande beteende är ett relativt väl utforskat område och listan på 

faktorer som enligt forskning innebär en ökad risk för normbrytande beteende kan göras lång. 

Riskfaktorerna kan identifieras och fördelas på olika nivåer; inre riskfaktorer, yttre 

riskfaktorer och riskfaktorer på samhällsnivå och media (Andershed & Andershed, 2005).   

3.4.1 Inre riskfaktorer 
Till inre riskfaktorer räknas bland annat biologisk disposition, arv, kraftigt temperament, låg 

intelligens, komplexa personlighetsdrag och egenskaper, dålig stresstolerans, 

tillbakadragenhet, hyperaktivitet, impulsivitet, koncentrations- och uppmärksamhetsstörning, 
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brist på empati, och dålig självkänsla. Det finns studier som har fokuserat på biologiska och 

neurofysiologiska faktorer (Andershed & Andershed, 2005) som till exempel låga nivåer av 

serotoninhalter i hjärnan som relateras till normbrytande beteenden. En del forskare fann 

även att högt testosteronvärden kan ge ökad aggressivitet. Användning av droger, alkohol och 

cigaretter under graviditeten bidrar även till risk för att ett barn senare i livet uppvisar 

aggressivt beteende (Hage, Van Meijel, Fluttert, & Berden, 2009). Många studier visar att det 

finns en stark ärftlig komponent bakom både aggressivt och icke aggressivt normbrytande 

beteende i barndomen (Van der Valk, verhulst, Stroet & Boomsma, 1998; Lichtenstein & 

Moffitt, 2003; Martin & McGuffin, 2004). Man har sett att ärftliga komponenter står för 

ungefär 30-50 procent i icke aggressivt normbrytande beteende och 50-80 procent i 

aggressivt normbrytande beteende (Eley m.fl., 1999). De flesta av dessa faktorer har ingen 

direkt effekt utan tycks samverka med barnets sociala miljö (Rowell Huesmann, Eron, & 

Dubow, 2002). Detta har bland annat visats i en svensk studie om adopterade pojkar. De 

pojkar som hade biologiska kriminella föräldrar med en negativ uppväxtmiljö löpte större risk 

(40 procent) för normbrytande beteende. Om de biologiska föräldrarna var kriminella men 

uppväxtmiljön positiv var risken 12,1 procent. Om de biologiska föräldrarna inte var 

kriminella men uppväxtmiljön var negativ var risken mindre (6,7 procent). Risken var som 

minst (2,9 procent) då ingen av dessa två omständigheter kunde observeras (Cloninger m.fl., 

1982). Man har även funnit liknande resultat i en undersökning om flickor (Cloninger & 

Gotesman, 1987). Trots betydelsen av ärftliga och miljömässiga orsaksfaktorer så kan man 

inte påvisa att det finns en gen som förklarar att normbrytande beteende är ärftligt. Det är 

däremot sannolikt att många gener tillsammans, i samspel med miljön bidrar till utvecklingen 

av en eller flera egenskaper som kan försätta personen i riskzonen för normbrytande beteende 

(Andershed & Andershed, 2005). 

3.4.2 Yttre riskfaktorer  
Yttre riskfaktorer kan vara om barnet lever i en familj med negativt klimat, negativa 

uppfostringsmetoder och familjestruktur. Det kan till exempel röra sig om att den unge har en 

otrygg anknytning och dålig känslomässig relation till sina föräldrar (Andershed & 

Andershed, 2005). Enligt Sandström kan det finnas en risk i att föräldrar fostrar sina barn till 

”fredliga” människor genom att förbjuda våld, aggressioner och konflikter. Han talar om 

bristen på socialisering vilket är nödvändigt för att lära sig hantera ens känslor på ett 

konstruktivt sätt. Aggressioner och konflikter måste genomlevas och förstås och inte 



15 

 

förbjudas eller undertryckas eftersom man då sätter stopp för läroprocessen och riskerar då få 

barn som blir aggressionshämmade och konflikträdda (Sandström, 2000). Framkallning av 

aggressivt beteende kan även ske genom våld, missbruk, psykisk sjukdom i hemmet, 

fysisk/sexuella övergrepp och försummelse (Hage, Van Meijel, Fluttert, & Berden, 2009). 

Alkohol spelar en viktig roll när det gäller aggression och det är väldokumenterat att män 

dricker mer och har fler alkoholrelaterade problem än kvinnor (Williams et al,. 1989; Finn & 

Hall 2004). Forskning tyder på att män är mer mottagliga än kvinnor vid hämning av 

alkoholens effekter, som till exempel aggression vilket betyder att männen har lättare att ta 

till aggressiva handlingar på olika sätt efter att dem fått i sig alkohol. De blir bland annat 

respektlösa i sociala sammanhang, impulsiva och får dålig riskbedömning (Giancola & 

Zeichner 1995; Giancola et al,. 2002). Forskning visar att det även bland barn finns ett 

samband mellan alkohol och droganvändning och normbrytande beteende. Vad som orsakar 

vad är forskningen dock inte helt överens om. De flesta studier menar att normbrytande 

beteende inträffar innan problemen med alkoholen och droganvändningen börjar. Det finns 

forskning, (även om det är betydligt mindre) att alkohol och droger leder till normbrytande 

beteenden eller till och med att båda faktorerna påverkar varandra (Andershed & Andershed, 

2005) (FoU 2005:17).  

3.4.3 Riskfaktorer i närsamhälle och media 

Barn som är uppvuxna i ett missgynnat bostadsområde, har låg socioekonomisk status som 

till exempel lågutbildade föräldrar och dålig ekonomi, dålig anknytning eller bristfällig miljö 

i skolan, våldsamma och antisociala kamratgrupper, antas ha en större risk för utvecklande av 

normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005). Ungdomar förstärker deras 

våldsamma beteende med andra genom deras aktiva eller passiva godkännande av aggressivt 

beteende. Grupptryck är väldigt vanligt (Hage, Van Meijel, Fluttert, & Berden, 2009).  

Media är något som större delen av befolkningen kommer i kontakt med på ett eller annat sätt 

och är en av de faktorerna som kan bidra till att forma beteendet (Craig A. Anderson, C. A., 

Berkowitz, L., Donnerstein, E., Huesmann, R., Johnson, D., Linz, D., Malamuth, N., 

Wartella, E, 2003). Under de senaste 40 åren har studier visat att det finns ett samband mellan 

den nuvarande fysiska och verbala aggressionen och aggressiva tankar bland ungdomar med 

mängden regelbundet tittande av våld på tv och film (Huesmann & Miller, 1994) Dessa 

undersökningar ger övertygande bevis att täta visningar av våld i medierna förknippas med 

jämförelsevis höga nivåer av aggressivt beteende. Uppkomsten av nya medier som till 
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exempel tv-spel och internet har infört nya sätt för barn och ungdomar att uppleva, utsätta och 

utsättas för våld i samhället. I en studie gjord av Josephson valdes 396 pojkar i åldern sju till 

nio år slumpmässigt ut. Pojkarna delades i in två grupper, där en våldsam film visades och 

där en icke våldsam film visades innan de gick ut för att spela en omgång innebandy i skolan. 

Josephson fann att kombinationen av att se en våldsam film stimulerade till ett betydligt mer 

aggressivt beteende bland pojkarna än om man inte sett en våldsam film. Våldsamma tv-spel 

har passerat både våldsam musik, film och tv då barn lägger ner allt mer tid åt att spela. 

Spelen innehåller allt mer våld och barnen blir mer som aktiva deltagare snarare än 

observatörer vilket gör att de löper en ökad risk att utveckla ett aggressivt beteende 

(Anderson & Bushman, 2001). Irwin och Gross fann att det våldsamma spelet kraftigt ökade 

ungdomars fysiska aggressiva beteende mot sina kamrater (Irwin och Gross, 1995). 

Människor som bevittnat våld har visat sig ha lättare att ta till aggressiva handlingar även om 

de inte är starkt känslomässigt upphetsade vid den tidpunkten (Craig A. Anderson, C. A., 

Berkowitz, L., Donnerstein, E., Huesmann, R., Johnson, D., Linz, D., Malamuth, N., 

Wartella, E, 2003).  

3.5 Kön & Genus 

Undersökningar som pågått under en längre tid har visat att aggression i barndomen är en av 

de mest kända sociala problem för framtida missanpassningar (Berkowitz, 1993) (Loeber, 

1990) (Parker & Ascher, 1987). Aggressivt beteende bland barn och ungdomar kan på ett 

negativt sätt påverka deras skolgång och deras klassrumsundervisning (Moffitt, 1993), och på 

grund av detta och dess betydelse har många forskare gett stor uppmärksamhet åt aggression 

under de senaste två decennierna (Merrell, Gueldner, Ross & Isava, 2008). Olika forskningar 

har genomgående funnit att pojkar är mer aggressiva än flickor (Archer, 2004) (Hyde, 2005). 

Flera studier har gjorts på barn och ungdomar i olika länder för att undersöka ifall det finns 

några könsskillnader i aggressivt beteende. I en studie från USA ingick 1223 barn (varav 628 

pojkar och 595 flickor) och 788 ungdomar där (379 var pojkar och 409 var flickor) 

(Sangwon, & Seock-Ho, 2010). I denna studie använde man sig av lärares bedömning av vad 

ett aggressivt beteende innebar för dem. Resultatet visade att pojkar var mer aggressiva än 

flickor, i båda åldersgrupperna. Studien visade även att pojkar hade högre nivå på punkterna: 

hota och skada andra, ha sönder andras saker och klaga på reglerna. Flickorna i 

undersökningen visade högre nivå på punkterna: skyller på andra, kritiserar andra och ger 

order åt andra att utföra saker. Lärarnas bedömning av aggressivt beteende fokuserade bara 
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på uppenbara former av aggressivitet, det vill säga fysisk aggressivitet och verbalt angrepp, 

som är känd för att vara vanligare bland pojkar än flickor. (Sangwon, & Seock-Ho, 2010). 

Teorin föreslår att både biologiska och psykosociala faktorer bidrar till en sådan könsskillnad 

i aggressivitet (Susman & Pajer, 2004). Pojkar anses vara mer öppet aggressiva och fysiskt 

aktivare än flickor, medan flickor har en benägenhet att visa sin fientlighet på ett mer dolt sätt 

genom till exempel uteslutning och negativa kommentarer (Campbell, 1993) (Harmon 

Stockton & Contrucci, 1992). Pojkarnas högre aktivitetsnivå kan vara en bidragande orsak till 

att de föredrar ”bråkiga” lekar och att slåss på låtsas i ung ålder (Crick, 1997).  

Crick & Grotpeter observerade att de flesta forskningar som gjorts om aggression har 

innehållt en och samma form av aggression istället för att ta hänsyn till aggressionens olika 

delar. Bristen på uppmärksamhet för forskning om aggressivitet hos flickor har sannolikt 

inträffat eftersom studier ofta fokuserat på fysisk aggression (Berkowitz, 1993) (Block, 1983) 

(Parke & Slaby, 1983) (Crick & Grotpeter, 1995) 

Crick & Grotpeter beskrev en definition av aggression som omfattar alla beteenden som är 

avsedda för att skada andra. De talar dels om overt aggression som hänvisar till både fysiskt 

och verbalt angrepp och dels om relationell aggression, vilket anses vara en form av dold 

aggression i många källor och som består av sådana beteenden som att sprida rykten, utesluta 

någon från en kompisgrupp och så vidare (Bloch, 1983) (Crick & Grotpeter, 1995) 

(Lagerspetz, Björkqvist & Peltonen, 1988) (Silver & Yudofsky 1991). Studier på overt 

aggression och relationell aggression har gjorts på ett stort urval av skolbarn i den 

amerikanska mellanvästern. Studierna fann att pojkar nominerades betydligt oftare än flickor 

för overt aggression, medan flickor fick fler nomineringar för relationell aggression och 

endast med en liten överlappning mellan de två grupperna. (Crick & Grotpeter. 1995).  

En undersökning som gjordes i Italien år 1990 på 19 klasser från sex grundskolor. 314 barn 

deltog i undersökningar varav 167 pojkar och 147 flickor. Resultatet visade att 40 pojkar 

(23,9 procent) utmärktes för overt aggression och 21 pojkar (12,5 procent) betecknades som 

relationellt aggressiva. Endast 1 av de 147 flickor utsågs vara overt aggressiv medan 14 

flickor (9,1 procent) klassificerades som relationellt aggressiva. Det var också en betydande 

del med 13 pojkar (7,8 procent) som utmärktes att vara både overt och relationell aggressiv 

(Tomada & Scheneider, 1997). Undersökningen om overt och relationell aggressivitet visade 

i denna studie att pojkar var mer aggressiva i båda avseendena, ändå var skillnaden mellan 

könen betydligt mindre för relationell än för overt aggression (Tomada & Scheneider, 1997).  
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I en annan studie använde man fyra olika aggressionsbeteckningar för att undersöka 

aggression på 65 förskolebarn (34 pojkar och 31 flickor). Grupperna var: Inte aggressiv, 

overt aggressiv, relationellt aggressiv och overt aggressiv + relationellt aggressiv.  74 

procent av pojkarna och 65 procent av flickorna identifierades som inte aggressiv, 12 procent 

av pojkarna och 3 procent av flickorna identifierades som overt aggressiv, 0 procent av 

pojkarna och 26 procent av flickorna identifierades som relationellt aggressiv och 15 procent 

av pojkarna och 7 procent av flickorna identifierades som overt + relationell aggressiv (Crick 

& Mosher, 1997).  

I senare forskning har en relationell form av aggressivitet identifierats och har visat sig 

vara relativt mer kännetecknande för flickor då de är mer benägna att använda relationella 

former av aggression (Crick & Grotpeter, 1995; La- gerspetz, Bjorkqvist, & Peltonen, 1988). 

Relationella aggressiva barn rapporterar betydligt högre nivåer av ensamhet, depression och 

negativa självuppfattningar än dess jämnåriga (Crick & Grotpeter, 1995). Barn som är offer 

för relationellt aggressiva handlingar upplever betydligt mer psykologisk stress, till exempel 

depression och ångest (Crick & Grotpeter, 1996) (Crick & Bigbee, 1996). 

För närvarande vet vi betydligt mindre om overt aggression bland flickor. Mellan åren 

1965 och 1987 visade forskningen på att frekvensen av aggressiva handlingar som begås av 

minderåriga i USA stadigt ökade för båda könen. Det tyder på att overt aggressivitet ökar 

relativt snabbt även bland flickor.  (U.S. Department of Justice, 1990). Detta faktum i 

kombination med bevis för att overt aggressiva barn är i riskzonen för allvarliga 

anpassningsproblem, (Eron, 1993) (Par- ker & Asher, 1987) (Serbin, Peters, McAffer, & 

Schwartzman, 1991), indikerar en ökad risk för utvecklingsstörningsproblem för unga flickor 

samt ökade risknivåer för vårt samhälle som helhet till exempel i form av ökad brottslighet, 

gymnasieavhopp, ungdomsgraviditet. Därför är det viktigt att öka vår förståelse för overt 

aggressiva flickor (Eron, 1993) (Par- ker & Asher, 1987) (Serbin, Peters, McAffer, & 

Schwartzman, 1991). Många studier har visat att pojkar är mer aggressiva än flickor. Men 

senare resultat visar att könsskillnader i aggressiva beteenden nästan försvinner när 

bedömningar om aggression utvidgas till att omfatta relationella aggressiva beteenden 

(Conway, 2005). Könsskillnader i fysiskt aggressiva beteenden är inte vanligt under 

småbarnstiden (Keenan & Shaw, 1997) (Rose, Rose, & Feldman, 1989), men man kan 

däremot se hur pojkar vid fyra års ålder ägnar sig åt mer destruktiva och fysiska aggressiva 

beteenden än flickor, ett mönster som fortsätter under hela grundskolan (Keenan & Shaw, 

1997). Pojkar är också mer benägna än flickor att få en diagnos av uppförandestörning eller 
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trostsyndrom (Hinshaw & Anderson, 1996). Pojkars tidiga aggressiva beteende förutsäger 

därpå följande antisociala resultat senare i livet som att slåss och stjäla, medan flickors tidiga 

aggressivitet förutspår efterföljande problem såsom depression och ångest. I början av 

tonåren har flickor dubbelt så stor risk som pojkar att uppvisa depressiva symtom (Nolen-

Hoek- sema, 1994). Orsakerna till alla dessa skillnader är inte helt klarlagda, därför är det 

viktigt att undersöka hur aggressivitet uttrycks hos unga flickor och hur det kan relateras till 

efterföljande psykiska resultat. Resultat inom detta område visar att när relationellt aggressiva 

beteenden ingår i bedömningar av området aggression försvinner könsskillnaderna nästan helt 

(Zahn-Waxler, Klimes-Dougan, & Slattery, 2000).   

4. Diskussion 

I den här uppsatsen har vi fokuserat på studier som gjorts kring aggressivt beteende bland 

flickor och pojkar. Den har även berört de riskfaktorer som kan påverka utvecklingen av ett 

aggressivt beteende. Aggressivt beteende är ett beteende som går att diskutera inom många 

olika områden men vi har valt att fokusera på fem. Flera studier har gjorts på barn och 

ungdomar i olika länder för att undersöka ifall det finns några könsskillnader i aggressivt 

beteende. Om man endast beräknar in overt aggression när man tittar på aggressivt beteende 

så visar studierna att pojkar är mer aggressiva än flickor. Men som vi även har kunnat se i 

andra undersökningar finns det en till form av aggressivitet som också räknas in i ett 

aggressivt beteende, relationell aggressivitet. När denna form av aggressivt beteende 

sammanställs i resultatet tillsammans med overt aggression visar det att flickor också påvisar 

ett aggressivt beteende fast uttrycks på ett relationellt sätt mer än pojkar. Det man då kan 

fundera över är hur stor skillnaden egentligen är mellan pojkar och tjejers aggressivitet. Detta 

styrks även i Conways artikeln där hon menar att när relationellt aggressivt beteende räknas 

in i forskning om aggression tycks könsskillnader mellan flickor och pojkar minska. Dessa 

resultat är intressanta då de visar att flickor också har ett aggressivt beteende. Crick & 

Grotpeter definierar aggression som alla beteenden som är avsedda för att skada andra. Att 

skada en annan människa behöver inte innebära att man enbart utsätter personen för fysisk 

skada utan också för psykiskt skada, det vill säga via ett relationellt beteende. Begreppet 

aggressivitet är diffust på grund av att tidigare forskning definierar fysiskt och psykiskt 

aggressivt beteende olika. Eftersom begreppet är så brett och mångtydligt leder det till att 

personer inklusive forskare tolkar aggressivt beteende på olika sätt. I våra artiklar har vi sätt 

att vissa forskare lägger tyngdpunkten på det fysiska beteendet och medan andra lägger 
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tyngden på både det fysiska och relationella beteendet. Vart går gränsen för när ett aggressivt 

beteende börjar och vem bestämmer vilka beteende som ingår i aggressivt beteende? Till 

skillnad från flickor kan man se att det finns fler studier gjorda om aggression på pojkar då 

overt aggression är mer öppet och ett mer förekommande beteende bland pojkar. Hos flickor 

kan man se ett mer relationellt beteende som innebär bland annat att sprida rykten och 

mobbning.  Om då killar sprider rykten och använder sig av psykisk mobbing och då har ett 

relationellt beteende betyder det då att dessa killar har kvinnliga egenskaper då relationellt 

beteende anses vara vanligare bland kvinnor? Man kan även reflektera över begreppet 

normbrytande beteende och när det beteendet tar sin början. Om en person väljer att skolka 

från skolan en dag, är det redan då klassats som ett normbrytande beteende eller krävs det att 

personen skolkar regelbundet? Vem bestämmer i så fall den gränsen?   

Alla studier som har redovisats kan inte svara för alla kulturer och subkulturer eftersom 

studier från olika länder fått olika resultat gällande könsskillnader om aggressivitet. Normer 

och regler är något som är oskrivet vilket gör att de har olika betydelser för människor och 

kan även skilja sig från olika geografiska områden, alltså kan ett normbrytande beteende 

skilja sig åt beroende på hur personen tolkar de normer och regler som finns, detta kan man 

till exempel se i studierna som gjorts i Italien och USA. Resultaten från USA visade att 

pojkar är mer overt aggressiva och flickor mer relationellt aggressiva, medan den italienska 

studien visade att pojkar var mer aggressiva i både overt och relationellt beteende. Detta kan 

ha att göra med att olika länder har olika grader och tolerans för vad ett aggressivt beteende 

är. Detta kan leda till att vissa länder har större andel aggressiva barn på grund av att de har 

en lägre gräns för vad ett aggressivt beteende är. Har ett land hög tolerans för ett aggressivt 

beteende kan detta visa på färre aggressiva barn i det landet. Könsskillnaderna kan skilja sig 

beroende på vilket land studien är gjord i och man bör därför ta hänsyn och vara kritisk till 

studiernas resultat för att undvika generalisering.  

Vi anser att de artiklar vi använt oss av i arbetet är tillförlitliga men samtidigt måste man 

vara kritisk till forskarens tillvägagångssätt då vissa artiklar har haft bristfällig information 

och ett otydligt tillvägagångssätt. Med otydlighet menar vi att det inte funnits ett klart 

resonemang hur man säkerställt ett etiskt förhållningssätt i studien. Vissa studier har använt 

sig av lärarens bedömning av vad ett aggressivt beteende är vilket man också kan vara kritiskt 

till då det bara blir en persons personliga bedömning som sen kan skilja sig från person till 

person och på så sätt ge olika resultat.     
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Genom tidigare forskning kan vi sammanfattningsvis definiera att ett aggressivt beteende är 

ett normbrytande beteende som syftar till att skada någon fysiskt eller psykiskt. Beteendet är 

ett brett begrepp som innefattar olika typer av beteenden som kan skilja sig mycket från 

varandra, vi har bland annat pratat om kovert, overt och relationell aggressivitet. Ett barns 

aggressiva beteende kommer att finnas kvar så länge de betydelsefulla personerna i en ung 

persons liv stödjer ett sådant tänkande och beteende. Det finns inga enkla svar varför vissa 

barn utvecklar ett aggressivt beteende, utan det mesta tyder på att flera olika faktorer 

samverkar tillsammans i utvecklandet. Även om våldet sägs ha ökat, beror detta på att 

aggressivt beteende har ökat i sig eller beror det på att man har lättare klassificera 

våldsbeteende och kriminalitet som ett aggressivt beteende? Vi tror att det idag är ”lättare” att 

diagnostisera barn som har ett beteendemönster med aggressiva inslag som till exempel 

ADHD på grund av det dels kan ses som en enkel lösning för både de professionella och 

klienten själv och dels att människor vill ha svar och sätta ord på det beteendet man har. Dock 

tycker vi det är viktigt att se till individens egna faktorier och problem unikt för att undvika 

en generalisering för att sedan kunna ge klienten bästa behandling. Detta styrks även av 

Margaretha Järvinen & Nanna Mik-Meyer som menar att danska välfärdsstatens intuitioner 

skapar och påverkar identiteter som till exempel alkoholister och hemlösa istället för att se till 

individens individuella faktorer och problem. Margaretha Järvinen & Nanna Mik-Meyer 

menar att de här identiteterna skapas i specifika institutionella sammanhang, vilket blir en 

”enkel lösning” istället om man skulle göra en noggrannare utredning på varje individs 

specifika problem (Järvinen & Mik-Meyer, 2003). I arbetet har riskfaktorerna identifieras och 

fördelas i nivåerna; inre och yttre riskfaktorer samt riskfaktorer på samhällsnivå och media. 

Den mycket typiska slutsatsen är att pojkar är fysiskt aggressivare än flickor, men samtidigt 

visar andra studier på att könsskillnader minskar eller nästan försvinner helt när man räknar 

in relationellt aggressivt beteende. De problem som vanligtvis studeras i relation till 

normbrytande beteende och aggressivitet är utfall som är vanligare bland pojkar än flickor 

vilket kan ge en skev bild av konsekvenserna av flickors aggressivitet.  I och med detta och 

tidigare studier kan vi se att utvecklingen av aggressivitet hos flickor ökar, vilket gör det till 

ett område som behövs forskas mer om för att medvetengöra vad ett relationellt beteende 

innebär och kunna hindra eventuellt framtida problem det kan leda till. En mer omfattande 

studie med ett större urval av kulturer och ytterligare källor till information skulle hjälpa att 

avgöra och tydliggöra ifall det finns kulturella skillnader i aggressivt beteende. Det finns 

forskning som visar att även om risken för framtida normbrytande beteenden bland flickor är 
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lägre än bland pojkar är risken ändå förhöjd för dem flickor som faktiskt drabbas, därför 

behöver vi veta mer om könsspecifika mönster hos pojkar och flickor för att bättre förstå 

utvecklingen av normbrytande beteende i barndomen för att kunna hjälpa såväl pojkar som 

flickor.  
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