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                                              Sammanfattning 
 

      Betydelsen av callous-unemotional traits och impulsivitet gällande 
aggressiva utageranden studerades genom självskattningsformulär. 
Deltagarna bestod av 1478 svenska högstadieelever. Tre grupper med 
hög skattning på callous-unemotional traits och impulsivitet 
identifierades. Den grupp som skattat högt på båda uppvisade en 
högre grad av aggressiva utageranden och normbrytande beteenden 
jämfört övriga grupper. Den gruppen uppvisade även en högre grad 
av aggressiva och normbrytande beteenden i samtliga studerade 
variabler. Denna studie visar att impulsivitetsbegreppet tillsammans 
med callous-unemotional traits, kan skilja ut en extremt aggressiv 
grupp av individer utan att ta hänsyn till hyperaktivitet, impulsivitet 
och uppmärksamhetsproblematik som helhetsbegrepp. Hyperaktivitet, 
impulsivitet och uppmärksamhetsproblematik benämns tillsammans 
som HIA (hyperactivity, impulsivity och attention) problematik. 
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                                                 Abstract 
 

      The importance of the co-occurrence of callous-unemotional traits and 
impulsivity concerning aggressive acts was examined by a survey. The 
participants consisted of 1478 Swedish youth. Three groups with 
extreme scores on callous-unemotional traits and impulsivity was 
identified.  The group scored high on both was more prone to show 
higher levels of aggressive and conduct problems behavior compare to 
the other groups. The aggressive and conduct problem behavior was 
shown at higher level in all examine variables. This study highlight 
that impulsivity can identify extreme aggressive individuals, without 
taking HIA (Hyperactivity, Impulsivity and Attention) problem as a 
entirety, to account, if shown with callous-unemotional traits. 

 
     Keywords: Callous-unemotional traits, impulsivity, aggressive, conduct 

problem, youth, co-occurrence. 
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Aggressivt utagerande: Betydelsen av komorbiditet av 

Callous-unemotional traits och impulsivitet 

Aggressivitet är ett normbrytande beteende som exempelvis kan uppvisas genom verbal 

kränkning och - eller fysiska attacker eller försök till attack gentemot andra personer. Några 

exempel på aggressiva utageranden är att utsätta någon annan för mobbning, att råna någon, att 

kasta saker på någon, att misshandla någon men det kan även innefatta beteenden som riktas mot 

materiella objekt (t ex slå näven i väggen).  

      Det aggressiva och normbrytande beteendet kan ha förödande konsekvenser för individer 

men även på samhällsnivå, eftersom det har visat sig att aggression gentemot andra i hög grad är 

associerat med ett flertal psykosociala problem som exempelvis hög acceptans för antisocialt 

beteende, låg självkontroll och kriminalitet (Bacchini, Affuso & Trotta, 2008; Fanti, Frick & 

Georgiou, 2009; Andershed, Kerr & Stattin, 2001; Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper, 2003; 

Gudjonsson, Sigfursdottir & Sigurdsson, 2009), och ett aggressivt beteende tenderar även att 

generaliseras till olika situationer (Andershed, Kerr & Stattin, 2001; Einarsen, Hoel, Zapf & 

Cooper, 2003). Ett exempel på en generalisering är att en person är aggressiv i skolmiljön mot 

kompisar men även mot lärare och främlingar som denne möter på stan. 

      Vikten av intervention och prevention gällande aggressivt utagerande är det nog få som 

skulle motsätta sig. Det är viktigt att undersöka möjligheter till att kunna identifiera vilka 

personer som ligger i riskzonen för att utsätta andra för olika former av aggressiva handlingar. 

En ökad kunskap ger möjligheter till preventiva åtgärder, likväl som intervention mot beteendet 

innan problemen hunnit intensifierats.   

Riskfaktorer för aggressivitet 
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      En riskfaktor är en egenskap, en händelse, ett förhållande eller en process som ökar 

sannolikheten eller risken för ett visst beteende, men det är viktigt att komma ihåg att riskfaktor 

inte är detsamma som orsak. Man kan således inte uttala sig om huruvida den specifika 

riskfaktorn orsakar (Andershed & Andershed, 2005), i detta fall ett normbrytande aggressivt 

beteende.  

      Forskare har kunnat identifiera ett flertal riskfaktorer, både miljömässiga och 

individspecifika. Dock är det viktigt att ta hänsyn till samspelet mellan individspecifika – och 

miljömässiga riskfaktorer för att kunna förstå utvecklingen till ett normbrytande aggressivt 

beteende. Några exempel på miljömässiga riskfaktorer är dåliga familjerelationer, normbrytande 

kamrater eller avsaknad av kompisrelationer samt vilket bostadsområde personen är bosatt i 

(Loeber, Farrington, Stouthamer-Loeber & Kammen, 1998; Lynam, Wikström, Novak, Caspi, 

Moffit & Loeber, 2000). Vidare så är hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsstörning 

(som helhetsbegrepp så benämns dessa för HIA, sprunget ur engelskans Hyperactivity, 

Impulsivity och Attention), empatibrist, impulsivitet, oräddhet, spänningssökande och bristande 

emotionsreglering några exempel på individspecifika riskfaktorer (Andershed & Andershed, 

2005; Loeber et al., 1998). 

Miljömässiga riskfaktorer  

      Familjeförhållanden. Man har funnit att bristfällig tillsyn och fysisk bestraffning är relaterat 

till pojkars fysiska aggressivitet då man studerat pojkar från 7 till 14 års ålder. Man fann att 

endast fysisk bestraffning bidrog till en fördubblad risk för uppvisandet av fysisk aggression från 

7 till 14 års ålder (Loeber, Farrington, Stouthamer-Loeber & Kammen, 1998). Således är 

stigande ålder relaterat till en ökad risk för aggressiva utageranden av fysisk karaktär. Det har 

även framkommit att stressfulla händelser och motgångar som upplevs under de första tre åren i 
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ett barns liv kan predicera hyperaktivitet och problembeteenden (Enoch, Steer, Newman, Gibson 

& Goldman, 2010). 

      Kompisrelationerna.  Personer som utesluts, eller mobbas av kamratgrupper umgås i högre 

grad med normbrytande vänner och använder i mindre utsträckning lösningsfokuserad konflikt 

lösning (Esbensen & Carson, 2009), vilket kan leda till att personen beter sig mer aggressivt i 

situationer som denne inte känner kontroll över. Det verkar finnas en skillnad mellan pojkar och 

flickor när det gäller utsatthet för kompisars avståndstagande. Flickor som utsätts för mobbning 

skattar högre på internaliserade problem, jämfört pojkar som skattar högre på en önskan om 

hämnd och på externaliserande beteenden (Affuso, Bacchini & Trotta, 2008; Handegård, 

Nabuzoka & Ronning, 2009), detta stödjer flertalet studier om att pojkar i högre grad, jämfört 

flickor har utagerande problematik (ex. Andershed et al., 2005).  

      Personer som redan har en normbrytande problematik tenderar att i högre grad jämfört andra, 

engagera sig i umgängeskretsar där antisocialt beteende är accepterat (Kimonis, Frick & Barry, 

2004), vilket medför en ökad risk att problemet intensifieras ännu mer, dels för att beteendet 

förstärks, men även för att personen i hög grad riskerar att uteslutas från socialt anpassade 

kamratgrupper. Det har även visat sig att kamraters avståndstagande är associerat med en ökning 

av emotionell dysreglering över tid, dock undersökte denna studie internaliserade symtom 

(Laughlin, Hatzenbuehler & Hilt, 2009) men det är likväl en negativ konsekvens av kompisars 

uteslutande som kan leda till disinhibering av ett beteende, vilket kan öka risken för att agera 

aggressivt. 

      Bostadsområdet. Att bo i ett område där människor inte gör saker tillsammans, där människor 

är rädda att gå ut på kvällarna, där husen och lokalerna är slitna, och där gäng drar runt, det säger 

sig självt att detta inte befordrar en god fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Bostadsområdet 

har inte endast en direkt effekt på beteendet, de kan öka eller minska sannolikheten att ungdomar 
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i risk utvecklar problem. Exempelvis så har det visat sig att impulsiva tonårspojkar löper högre 

risk för att begå våldsrelaterade brott om de är bosatta i mindre fördelaktiga bostadsområden 

jämfört impulsiva tonårspojkar som vuxit upp i mer fördelaktiga bostadsområden. 

Bostadsområdet är således en viktig moderator i relationen mellan impulsivitet och brottslighet 

(Lynam, Wikström, Novak, Caspi, Moffit & Loeber, 2000). Dock finns det studier som 

motstrider detta och visar att impulsivitet ger lika utfall oavsett bostadsområdets karaktär, och 

menar att andra faktorer som t ex familjens inflytande är av större betydelse (Vazsonyi, 

Cleveland & Wiebe, 2006). 

       Sammanfattningsvis så har de miljömässiga faktorerna en inverkan på personens utveckling. 

Hur personen har det hemma med sin familj, vilket bostadsområde han eller hon bor i och om 

sunda kamratrelationer finns. De miljömässiga faktorerna har även en stor betydelse gällande 

huruvida ett problembeteende vidmakthålls (Andershed & Andershed, 2005). Det är lätt att förstå 

hur ett problembeteende som, i det här fallet aggressivitet, kan hållas vid liv om personen umgås 

och tyr sig till kamratgrupper där kriminalitet och våld är accepterat. 

Individspecifika riskfaktorer 

      Några exempel på individspecifika riskfaktorer för att utveckla ett aggressivt utagerande är 

temperament och personlighet som innefattar bland annat oräddhet, spänningssökande, bristfällig 

emotionsreglering, impulsivitet och empatibrist (Andershed & Andershed, 2005).  

      Oräddhet och spänningssökande kan bidra till att personen lätt blir uttråkad och letar efter 

situationer som för denne är spännande, och oräddhet kan exempelvis bidra till att personen inte 

känner av en normal ångestnivå inför situationer som kan vara farliga (Glenn, Raine, Mednick & 

Venables, 2007). Oräddhet hos barn har en påverkan på moralutvecklingen som berör känslorna 

skam, skuld och empati. Detta eftersom orädda barn brister i att känna ånger eller skuld om de 

har gjort något fel, att de inte känner oro inför de negativa konsekvenser som deras agerande är 
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relaterat till samt inte känner obehagskänslor inför att i framtiden upprepa det felaktiga beteendet, 

jämfört de barn som känner rädsla (Kochanska, 1993, ref. i Glenn, Raine, Mednick & Venables, 

2007).   Rädsla inför en situation kan hänga samman med att känna oro inför skrämmande eller 

nya sammanhang. Då en person känner oro inför något, kan han eller hon inhibera (hämma) sitt 

agerande eller undvika situationen. En normal nivå av oro är ofta sunt eftersom den bidrar till att 

undvika t ex farofyllda situationer eller att undvika beteenden som kan leda till att kompisar drar 

sig undan. 

      I en studie där man mätte ”trait anxiety” (handlar om oro, förväntan, social ångest likaväl 

som somatiska ångestsymtom), fann man att de tonåringar som klassades som ”låg-

socialiserade”(hög grad av normbrytande beteende) men utan psykopatiska drag (en 

personlighetsstörning som bland annat karaktäriseras av en hög grad av spänningssökande och 

oräddhet) hade en förhöjd nivå av ångest, jämfört de personer med psykopatiliknande drag som 

var extremt låga på ”trait anxiety” (Andershed, Gustafsson, Kerr & Stattin, 2002). En annan 

studie visade ett omvänt resultat. Denna studie, som undersökte relationen mellan anxiety, 

psykopati och negativa utfall senare i livet visade dock att en högre grad av ”trait anxiety” 

kunde länkas till en högre nivå av psykopati och normförbrytelse. Studien indikerade således en 

komorbiditet av anxiety och psykopati (Kubak & Salekin, 2009). Dock använde sig dessa två 

studier av olika instrument; Karolinska Scales of Personality (KSP) samt Adolescent 

Psychopathology Scale-Anxiety Disorder Scales (APS), och det kan ha bidragit till skillnaderna i 

resultaten. Ett intressant fynd som Enebrink, Andershed och Långström (2005) fann i en studie 

var att pojkar med callous-unemotional traits ofta hade diagnostiserats med Dystymi, som är 

tillstånd med ett sänkt stämningsläge (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

jämfört med de pojkarna utan CU traits. En förklaring till detta kunde vara att bristen på 
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observerbara känslor hos dessa pojkar kunde av föräldrar och lärare förknippas med 

depressionssymtom, därav diagnosen Dystymi (Enebrink, Andershed & Långström, 2005).  

      Bristfällig emotionsreglering handlar om att personen brister i eller har svårigheter med att 

inhibera (hejda) reaktioner på ett specifikt intryck eller stimuli (Gross, 2007). Ett exempel på 

bristfällig emotionsreglering är om en person känner sig förolämpad av en annan person, och 

istället för att använda sig utav kognitiva strategier som t ex kan vara lösningsfokuserad 

konfliktlösning eller självreglering för att lugna ner sig, skulle denna dysreglerade person kunna 

använda sig utav fysiskt våld (Kåver & Nilsonne, 2002). Kognitiva processer är involverade i 

emotionsreglering, och brister i dessa kognitiva processer ökar risken för att agera impulsivt och 

spontant på ett för personen dominant intryck (Gross, 2007).  

      Hyperaktivitet och impulsivitet. En studie har visat att hyperaktivitet i barndomen kan 

predicera impulsivitet i vuxen ålder då man fann att vuxna personer som skattat högt på 

impulsivitet ofta var samma personer som skattat högt på motorisk rastlöshet under sin tonårstid. 

Samma studie fann även att kombinationen av motorisk rastlöshet och koncentrationssvårigheter 

kännetecknade hög impulsivitet i vuxen ålder, samt att den motoriska aktiviteten är viktig vid 

predicering av impulsivitet eftersom koncentrationssvårigheter inte ensamt predicerade 

impulsivitet i vuxen ålder (Klinteberg, Magnusson & Shalling, 1989).  

      Impulsivitet är också en riskfaktor som hänger samman med aggressivitet, och 

impulsivitet innefattar tendenser till hastiga utageranden utan att ta hänsyn till eller tänka på 

konsekvenserna av ett agerande samt att ofta inte heller se eget ansvar för händelser (Klinteberg 

et al,.1989). Impulsivitetsdimensionen inkluderar även spänningssökande, vilket betyder att 

personen har lätt för att bli uttråkad och gör saker och ting bara för skojs skull, utan att beakta 

(eller känna rädsla och ångest) för konsekvenserna (Andershed, Kerr, Stattin & Levander, 2001; 

Andershed, Gustafsson, Kerr & Stattin, 2002). 
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      Det finns även longitudinella studier på barn- och ungdomars utvecklingsväg mot ett 

normbrytande beteende. Forskare har då följt personers utvecklingsväg över en längre tidsperiod 

och dessa studier har kunnat visa att barn som redan under tidig ålder uppvisat en hög grad av 

aggressiva tendenser, hyperaktivitet och oräddhet ofta var de som senare utvecklat en hög grad 

av antisocialt och normbrytande beteende (Klinteberg et al,. 1989; Klinteberg, Magnusson, 

Andersson & Stattin, 1993), och att barn som tidigt uppvisar normbrytande beteenden också är 

mer persistent i sitt normbrytande beteende som vuxna (Andershed & Andershed, 2005).  

      Empatibrist. En faktor som forskare har studerat är den empatibrist som vissa personer 

uppvisar gentemot andra. Den empatibristen, oftast kallat callous- unemotional (CU) traits i 

litteraturen, är en affektiv störning som handlar om att individen brister i att känna empati för 

andra, avsaknad eller defekta skuldkänslor samt brister i de affektiva reaktionerna (Andershed, 

Kerr & Stattin, 2002; Andershed, Kerr, Stattin & Levander, 2001; Lynam, 1996). Detta leder till 

att dessa personer har svårigheter med att skapa och bibehålla nära relationer, vilket inte är 

konstigt då de affektiva bristerna leder till att de har svårigheter med sociala samspel. Dessa 

svårigheter bottnar i att personerna brister i eller har svårigheter med att förstå och sätta sig in i 

andra personers känslor, samt svårigheter med att känna igen och identifiera känsloyttringar hos 

andra (Woodworth & Waschbusch, 2007).  

      Detta trait (CU) kan även skilja ut de mest aggressiva och våldsamma personerna när det 

gäller både pojkar och flickor (Andershed, Kerr & Stattin, 2002). CU traits är av stor betydelse ur 

ett utvecklingsperspektiv då detta drag återfinns hos vuxna personer med personlighetsstörningen 

psykopati. Av det skälet så benämns CU traits som ett psykopatiliknande drag. En psykopatisk 

personlighetsstörning karaktäriseras av extremt våldsamma, känslokalla och antisociala tendenser 

(Williamson, Hare & Wong, 1987), och det är viktigt att få kunskap om utvecklingsvägar till 
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denna personlighetsstörning. Det är lätt att räkna ut vad känslokyla och empatibrist kan ha för 

konsekvenser om en person med dessa traits engagerar sig i någon form av aggressivitet. 

      Sammanfattning: De individspecifika faktorerna är en sårbarhet hos personen, som bidrar till 

att personen har en ökad risk för att utveckla ett antisocialt och aggressivt beteende. Detta blir 

speciellt aktuellt om personen har brister i förmågan att fungera i sociala samspel, eftersom sunda 

sociala samspel är en skyddsfaktor, som personen i fråga går miste om.  

      Denna studie kommer att fokusera på callous-unemotional traits (CU) och impulsivitet samt 

dess relation till aggressiva utagerande. I litteraturen så refereras oftast dessa två begrepp till 

personlighetsstörningen psykopati, då de utgör två av psykopatins tre, så kallade facetter. Denna 

studie kommer dock endast ha fokus på facetterna callous-unemotional (CU) och impulsivitet. 

Begreppsdefinitioner 

      Callous-unemotional traits (CU). Detta är ett begrepp som innefattar bristande empati 

(callousness), bristande skuldkänslor (remorslessness) och brister i att känna eller visa adekvata 

affektiva reaktioner (unemotionality). Sammantaget så handlar CU traits om personens affektiva 

brister (Andershed et al., 2002). Personer med dessa brister kännetecknas av att de har 

svårigheter med att sätta sig in i andras känslor och känsloliv, men även för deras avsaknad av 

skuldkänslor inför vad dem åsamkat andra människor. 

      Impulsivitet. Detta begrepp innefattar spänningssökande, impulsivitet och oansvarighet 

(Andershed et al., 2002), och har att göra med personens beteende. Personen agerar impulsivt på 

i situationer och på händelser, och brister i konsekvenstänkandet av det egna agerandet, samt så 

ser personen inte eget ansvar för konsekvensen utan skyller ofta på omgivningen. Sökandet efter 

spännande situationer och händelser bidrar till att personen lätt blir uttråkad och detta medför 

svårigheter med att bibehålla koncentration och rutiner i vardagen. 
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      Aggressivitet. Definitionen av aggressivitet skiljer sig åt inom litteraturen och skillnaden 

beror på den specifika frågeställningen. I denna studie refereras aggressivt beteende till 

individens intention till att på ett verbalt eller fysiskt sätt tillföra någon annan skada gällande 

dennes psykiska och fysiska välmående. Således kan aggressivt utagerande innefatta verbal 

kränkning genom glåpord likaväl som fysiska attacker eller försök till det.  

Callous-unemotional traits och aggressivitet 

      Empiriska studier har påvisat callous-unemotional (CU) traits betydelse för normbrytande, 

aggressivt och utagerande beteende. Tonåringar som uppvisar normbrytande beteenden och som 

även skattats högt på CU traits är i högre grad involverade i en mer varierad omfattning av 

normförbrytelser (t ex stöld, vandalism, våld, rån) och har en allvarligare grad av normbrytande 

beteende (t ex grövre våld, inbrott) jämfört tonåringar som skattats lågt på CU traits (Andershed, 

Gustavsson, Kerr & Stattin, 2002). Således kan CU traits identifiera en specifik grupp av grovt 

våldsamma tonåringar med en allvarlig grad av normbrytande problematik. I en studie av Fanti, 

Frick och Georgiou (2009) bröts CU traits ned i dess tre undergrupper (callousness, unemotional 

och uncaring) och studien visade att dessa tre kunde skilja ut undergrupper av aggressiva barn 

och ungdomar gällande huruvida deras aggressiva beteenden var av en reaktiv karaktär 

(aggressivitet som en respons på hot, att försvara sig själv), proaktiv karaktär (intention om att 

uppnå någon fördel, ett mål med det aggressiva beteendet) eller av en kombinerad karaktär (både 

reaktiv och proaktiv). Denna studie visade också att tonåringar med högre CU traits i högre grad 

uppvisade en kombination av proaktiv och reaktiv aggression, jämfört med tonåringar med lägre 

CU traits, och att undergruppen callousness var relaterat till en högre grad av proaktiv 

aggressivitet. Då personer utan eller med låga CU traits agerar aggressivt verkar det vara en 

reaktiv respons, och deras utagerande sker då personen befinner sig i ett dysreglerat 

affekttillstånd (Gross, 2007). Detta överensstämmer även med en studie gjord på vuxna personer 
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med diagnosen psykopati, där det framkom att personer utan psykopati utförde våldshandlingar 

under extrem emotionell arousal, medan personerna med psykopati inte befann sig i ett tillstånd 

av emotionell arousal under våldshandlingar (Williamson, Hare & Wong, 1987). Således agerar 

personer med CU traits inte på grund av deras känslomässiga tillstånd, utan deras drivkraft i 

aggressiva handlingar är av annan karaktär som t ex att nå fördel av ett aggressivt agerande, 

proaktiv aggressivitet. 

      Forskare är överens om att CU traits är en betydande faktor när det gäller utveckling av ett 

normbrytande och aggressivt beteende (Frick & White, 2008; Kimonis, Frick, Munoz & Aucoin, 

2008; Fanti, Frick & Georgiou, 2009; Larsson, Lichtenstein & Andershed, 2006). Dock vore det 

felaktigt att säga att alla personer som är aggressiva har CU traits. Dessa traits återfinns inte hos 

samtliga aggressiva och våldsamma personer. 

      Forskare har studerat skillnaderna mellan personer med höga CU traits och personer med låga 

eller inga CU traits. I en studie på pojkar i åldern 13 till 18 år mättes CU- traits, emotionella 

processer av sorgrelaterade stimuli (t ex ett gråtande barn), grad av aggression (aggression i syfte 

att försvara samt aggression i syfte att uppnå fördel), grad av exponering för våld ute i samhället 

(bevittnat eller själv varit föremål) samt tidigare historia av missförhållanden (fysiskt våld, 

sexuella övergrepp och om familjen varit föremål för socialtjänsten). Man fann en förväntad 

positiv korrelation mellan CU- traits och aggression, likaså mellan missförhållanden och 

aggression. Vidare visade resultaten att exponering för våld ute i samhället hängde samman med 

CU traits och aggression (Kimonis, Frick, Munoz & Aucoin, 2008). Detta överensstämmer med 

en svensk studie som fann att tonåringar som uppvisade aggressiva beteenden i skolan också var 

de personer som i hög grad exponerades för våld ute i samhället, och dessa personer var även de 

som visade en högre grad av aggressivt normbrytande beteende (Andershed, Kerr & Stattin, 

2001). Dock studerades inte CU traits i denna studie. I den tidigare studien av Kimonis och 
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medarbetare (2008) fann man att högre grad av exponering för våld ute i samhället var relaterat 

till en fördröjd respons när sorgrelaterade stimuli visades för personen, vilket ger en indikation 

om en bristande emotionell process. Bristerna i denna emotionella process påverkar vidare 

personens sociala relationer eftersom dessa defekter är en medierande faktor till kompisars 

rejekterande (Kelly, Schwartz, Gorman & Nakamoto, 2008). Det kan vara så att dessa personer 

agerar på ett mindre adekvat sätt i sociala relationer och sammanhang, vilket bidrar till att 

kompisarna drar sig undan. Den emotionella processen och regleringen tycks ha en stor 

betydelse, inte bara direkt relaterat till det utagerande beteendet utan påverkar även personens 

kompisrelationer. 

      Sammanfattat så har studier kunnat visa att barn och tonåringars högre skattning på CU traits 

är associerat till en högre grad av aggressivt utagerande gentemot andra (Fanti et al., 2009; 

Viding, Simmonds, Petrides & Frederickson, 2009) och att CU traits kan skilja ut de personer 

som begår de allvarligaste våldshandlingar (Andershed et el., 2002).  

Impulsivitet och aggressivitet 

      Den fysiska aggressivitet som barn och ungdomar uppvisar är konsistent och starkt associerat 

till HIA problematik och hög ADHD (attention- deficit/hyperactivity disorder) skattning (Loeber, 

Farrington, Stouthamer-Loeber & Van Kammen, 1998). Man har även funnit att hyperaktivitet i 

barndomen är relaterat till aggressivt beteende och alkoholmissbruk och man har då främst 

undersökt barnets motoriska rastlöshet och koncentrationssvårigheter (Klinteberg, Andersson, 

Magnusson & Stattin, 1993). Hyperaktivitet och impulsivitet är faktorer som forskare ständigt 

och samstämmigt relaterar till när det gäller aggressiva utageranden. Det har visat sig att 

impulsivitet är relaterat till en sämre social problemlösning, och att brister i den sociala 

problemlösningsförmågan är relaterat till aggressivitet (McMurran, Blar & Egan, 2002).  
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      En annan studie som var baserad på prospektiv longitudinell data visade att hyperaktivitet hos 

barn och ungdomar var en betydelsefull riskfaktor för utvecklingen av psykoptiska tendenser i 

vuxen ålder. Denna studie mätte personlighetstraits och psykoptiska tendenser i vuxen ålder och 

relaterade denna skattning till tidigare gjorda skattningar av hyperaktivitet i personens barndom.  

Man fann att en hög skattning på ”ren” impulsivitet samt på ”fientlighet” var faktorer som skilde 

ut personerna som skattat högt på psykopati från den andra gruppen, med andra ord ju högre 

skattning på psykopatirelaterade personlighetsdrag och hyperaktivitet under barndom, desto 

högre skattning på ”ren” impulsivitet och ”fientlighet” (Freidenfelt & Klinteberg, 2007). En 

tidigare studie (1989) undersökte impulsivitet i vuxen ålder och studien visade att de som i vuxen 

ålder skattade högt på impulsivitet, var de personer som oftast skattat högt på den motoriska 

komponenten av hyperaktivt beteende som tonåring (Klinteberg, Magnusson & Schalling, 1989). 

Impulsivitetsbegreppet har visats sig vara av stor betydelse när det gäller utvecklingen av 

allvarlig antisocial problematik. Dock har dessa studier inte studerat den ”rena” impulsiviteten 

under barndomsåren, utan skattning av detta har skett i vuxen ålder. Således vet man inte om 

impulsivitet är av betydelse och en faktor som bör uppmärksammas innan personen nått vuxen 

ålder.  

      Det har visat sig att stressfulla händelser och familjerelaterade svårigheter under barnets tre 

första levnadsår kan predicera beteendemässig disinhibering då barnet är fyra år. Vidare visade 

det sig att moderns ångest och depression var en stark predictor till barnets beteendemässiga 

problem i form av normbrytande beteende och hyperaktivitet (Enoch, Steer, Newman, Gibson & 

Goldman, 2010). 

Kombination av CU traits och impulsivitet i relation till aggressivitet 

      För att kunna förstå en persons utveckling mot ett aggressivt problembeteende måste man ta 

hänsyn till både CU traits och impulsivitet. Det har visat sig att kombination av empatibrist och 
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impulsivitetsproblematik har en stark association till fysisk aggressivitet (Loeber et al., 1998). En 

persons impulsiva agerande bidrar till spontana och hastiga utageranden, utan eftertänksamhet, 

medan personens grad av CU traits påverkar vilken inlevelseförmåga och empati som denne 

känner för offret för den aggressiva handlingen. Det är således kombinationen av dessa som är av 

stor betydelse när det gäller aggressiva utageranden mot andra. Personer med CU traits tenderar 

att uppvisa en högre och allvarligare grad av antisociala beteenden och tenderar även att agera 

med impulsiva och spontana aggressiva handlingar (Andershed et al., 2002). Impulsiviteten i det 

aggressiva agerandet handlar om personens beteendemässiga disinhibering. Denna disinhibering 

karaktäriseras av en låg nivå av rädsla vilket gör att personen inte är lika känslig för olika slag av 

reprimander som t ex föräldrars och kompisars ogillande, men även av en låg nivå av oro som 

gör att personen inte känner skam eller skuld vid ett felaktigt agerande. Om man jämför med 

personer som agerar aggressivt på grund av emotionell arousal, verkar det som om personer med 

CU traits har en emotionell underaktivitet sprunget ur de affektiva bristerna. Således 

kännetecknas inte deras aggressivitet av en känslomässig karaktär utan drivkraften är att uppnå 

fördelar för egen vinning skull.  

      I en studie undersökte man om missförhållanden under barndomen var relaterat till psykopati, 

och det visade sig att missförhållanden inte påverkade psykopatins affektiva dimension (CU), 

men att det däremot hade en direkt effekt på impulsivitetsdimensionen, som innefattar det 

utagerande beteendet (Poythress, Lilienfeld & Skeem, 2006). Liknande resultat framkom även 

vid en annan studie, som visade att hög stress och familjerelaterade svårigheter under de första 

levnadsåren kunde predicera hyperaktivitet och normbrytande aggressioner (Enoch et al., 2010). 

Således finns det starka indikationer på att missförhållanden eller andra stressfulla händelser har 

en direkt påverkan då det gäller den beteendemässiga dimensionen.  
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      I en longitudinell tvillingstudie med syftet att undersöka den psykopatiska personligheten, 

fann man betydelsefulla genetiska effekter för callous-unemotional traits och för impulsivitet 

(Larsson, Lichtenstein & Andershed, 2006). Detta resultat ger ökad kunskap om vikten av 

prevention, då CU traits och impulsivitet att starka riskfaktorer för framtida normbrytande 

beteenden.  

      Då genetiska effekter har kunnat konstateras, vet man att vissa personer har en ökad sårbarhet 

för att utveckla ett aggressivt beteende, och kunskapen om dess specifika karaktär lyfter även 

fram att särskilt inriktade preventionsmetoder och interventionsmetoder måste ses över gällande 

denna problematik. Forskningen har sammantaget urskilt en specifik undergrupp av personer 

som tenderar att agera väldigt impulsivt, samt så brister dessa personer i empatiförmågan, vilket 

medför att dessa verkar ha behov av en specifikt anpassad behandlingsmetod. Det bästa vore 

givetvis att vid så tidig ålder som möjligt få möjlighet att påbörja ett preventivt arbete, om 

riskbeteenden uppvisas. Dock är det inte alltid så, utan beteendet hinner många gånger 

intensifieras. En arena som ger möjlighet till att upptäcka personer med aggressiva utagerande 

riskbeteenden är skolan. Då mobbningsbeteenden är en form av aggressiva utageranden, ska 

mobbningstendenser och dess beteenden ses som en varningssignal för en ökad risk av ett mer 

generaliserande aggressivt antisocialt beteende.  En svensk studie har visat att 

mobbningsbeteenden som uppvisas i skolan är ett aggressivt beteende som även uppvisas i andra 

situationer, utanför skolan. Studien visade även att personer som utsätts för mobbning har en 

ökad risk för att uppvisa aggressiva beteenden utanför skolmiljön (Andershed et al., 2001). Detta 

belyser vikten av, och betydelsen av att uppmärksamma dessa beteendetendenser i skolmiljön då 

det ger indikationer om ett aggressivt beteende som riskerar att eskalera och utageras i flera olika 

miljöer.  

 Denna studie i relation till tidigare forskning 
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      Forskning har identifiera ett flertal riskfaktorer för sociala anpassningsproblem bland 

ungdomar. Denna studie fokuserar på impulsivitet och callous-unemotional (CU) traits. 

Kombinationen av dessa är viktiga att studera eftersom CU traits är en dimension som innefattar 

en affektiv brist hos personen, medan impulsiviteten handlar om individens beteende och 

utagerande. Kopplingen mellan affektiva och beteendemässiga förhållanden kan vara speciellt 

viktiga att förstå, snarare än att se dem som två separata aspekter. Vidare så är både CU traits och 

impulsivitet av stor betydelse ur ett utvecklingsperspektiv då dessa dimensioner återfinns hos 

vuxna personer med personlighetsstörningen psykopati och det är viktigt att kunna förebygga en 

utvecklingsväg mot antisociala beteenden. Både CU traits och impulsivitet är starka riskfaktorer 

för normbrytande och aggressiva utageranden (Freidenfelt & Klinteberg, 2007; Andershed et al., 

2002), och CU traits har bedömts ha stor betydelse när det gäller allvarligt våld och stabilitet i ett 

normbrytande beteende (Andershed et el., 2002; Frick & White, 2008). Flera studier har även 

visat att ett aggressivt normbrytande beteende även tenderar att generaliseras till olika 

sammanhang och situationer (t ex Einarsen et al., 2003; Andershed et al., 2001), vilket leder till 

en ökad risk för att beteendet stabiliseras och även en ökad risk för att beteendet förstärks, om 

personen umgås med andra antisociala tonåringar.  

      Studier har gett impulsivitet i ensam bemärkelse stor betydelse när det gäller aggressiva och 

antisociala beteenden. Det finns en mängd forskning på CU trait, likaså när det gäller den 

impulsivitet som är relaterat till HIA problem, ADHD liknande problem och ADHD. Två 

svenska studier har visat att hyperaktivitet i tonåren kan predicera impulsivitet i vuxen ålder. 

Dock mätte dessa studier inte den ”rena” formen av impulsivitet då personerna var i tonåren, utan 

personerna fick som vuxna utföra skattning gällande impulsivitet. Impulsivitet är en faktor som 

återfinns hos vuxna personer med psykopati, och i kombination med CU traits utgör de 

tillsammans två dimensioner av psykopatins tre dimensioner. Till dags dato, så vitt jag vet så 
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finns det ingen studie som lyft ut och studerat impulsiviteten i ren form hos tonåringar, det vill 

säga utan att relatera till ADHD eller HIA problematik.  

    Vidare har det framkommit att aggressiva beteenden tenderar att generaliseras till olika 

situationer (exempel Einarsen et al., 2003; Andershed et al., 2001), samt att aggressiva beteenden 

innefattar en bristfällig emotionell reglering (Gross, 2003) vilket bidrar till att en person hanterar 

olika situationer på samma vis, oavsett vilket sammanhang det rör sig om, det vill säga den 

bristfälliga emotionella regleringen medför en beteendemässig disinhibering av aggressiva 

utageranden. 

      En studie (Andershed et al., 2001) har specifikt relaterat aggressiva utageranden i skolan till 

aggressiva handlingar på fritiden. Resultatet av studien visar att hänsyn ska tas till aggressiva 

tendenser i skolan, då dessa ger starka signaler om en ökad risk för aggressivitet utanför 

skolmiljön. Således kan inte aggressivitet ses som isolerat till skolans miljöer. 

      Sammanfattningsvis så har forskare kunnat konstatera att både impulsivitet och CU traits hos 

personer är starka riskfaktorer för aggressiva utageranden, som tenderar att intensifieras och 

generaliseras då de studerat vuxna personer med en allvarlig grad av antisocial problematik. 

Aggressivitet bidrar till att socialt anpassade kamratgrupper drar sig undan, detta kan leda till att 

personen söker sig till antisociala kompisar, vilket medför att acceptansen för normbrytande 

beteenden förstärks. Det blir som en illavarslande spiral och risken är att många personer drabbas 

på ett negativt sätt utav den aggressivitet som uppvisas. Därför är det viktigt att så tidigt som 

möjligt kunna identifiera vilka personer som ligger i riskzonen för att utveckla en allvarlig grad 

av antisocialtbeteende.  

Syfte med studien 

      Denna studie har två syften. Det första syftet är att undersöka om en kombination av CU 

traits och impulsivitet kan identifiera en undergrupp av tonåringar som uppvisar ett aggressivt 
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utagerande beteende mot andra. För detta syfte används en klusteranalys. Hypotesen är att 

klusteranalysen kommer att generera ett kluster där personerna både har hög grad av CU traits 

och hög grad av impulsivitet. Det andra syftet är att undersöka om personer som har denna 

kombination, hög grad av CU traits och hög grad av impulsivitet är de personer som tenderar att 

aggressivt utagera i olika miljöer – mot föräldrar, mot lärare, mot andra elever i skolan och mot 

andra personer på fritiden. 

     Syfte 1: Undersöka om en kombination av höga CU traits och hög grad av impulsivitet kan 

identifiera en undergrupp av tonåringar som uppvisar ett aggressivt utagerande beteende mot 

andra. 

     Syfte2: Undersöka om denna grupp består av de personer som tenderar att utagera aggressivt i 

olika miljöer- mot föräldrar, mot lärare, mot andra elever i skolan och mot andra på fritiden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                              
     
 
       
 
  

      
 
 

 
Figur 1. Studien undersöker om CU traits och impulsivitet är associerat med aggressivitet i olika 
situationer. 
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Metod 

Deltagare 

     Denna studie är en del av en större longitudinell studie med syfte att studera tonåringars hälsa 

och anpassning. Föreliggande studie en tvärsnittsstudie som följer de forskningsetiska 

principerna. Deltagarna bestod av högstadieelever i årskurs 7-9 vid kommunala skolor i en större 

svensk ort. Totalt går det 1750 elever i dessa skolor. Skolungdomarna kommer från 

bostadsområden som har varierade sociala förutsättningar. I denna studie ingick totalt 1478 

elever. Det var 507 elever i årskurs 7 (262 pojkar och 245 flickor), 493 elever i årskurs 8 (258 

pojkar och 235 flickor) och 478 elever i årskurs 9 (233 pojkar och 245 flickor). Medelåldern för 

studiens deltagarna var 13,98 år. 

Mätinstrument 

Självrapportering av psykopatiska traits 

      The Youth Psychopathic traits Inventory (YPI). Detta är ett självskattningsinstrument som 

består av 50 items och är utformat för att mäta helheten av den psykopatiska 

personlighetskonstellationen. Instrumentet är speciellt utformat för ungdomar som ännu inte 

befinner sig i kliniska sammanhang. YPI innefattar tio subskalor, med fem frågor på varje. 

Subskalorna är; ytlig charm, grandiositet, lögnaktighet, manipulation (de fyra skalorna som mäter 

den grandiosa och manipulativa dimensionen), känslokyla, okänslighet, bristande skuldkänslor 

(de tre skalorna som mäter callous-unemotional dimensionen) samt impulsivitet, 

spänningssökande och oansvarigt beteende (de tre skalorna som mäter den impulsiva och 

oansvariga dimensionen). Subskalorna i YPI formar således tre olika interrelaterade faktorer eller 

dimensioner. YPI har fyrgradiga responsskalor, från ”stämmer inte alls” till ”stämmer precis”.  

I föreliggande studie används två av de tre dimensionerna: callous-unemotional och impulsivitet. 

Alpha reliabiliteten av dessa två dimensionerna är: .74 (callous-unemotional) och .78 (impulsiva, 
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oansvariga). Exempel på frågor är: ”Jag gör gärna saker enbart för spänningens skull” (mäter den 

impulsiva dimensionen) samt ”Jag förstår inte ur människor kan bli så ledsna att de gråter av att 

se sorgliga saker på TV eller film” (mäter callous-unemotional traits). 

Självrapportering av normbrytande problem 

      Våld. Mättes med tre items: ”Har du deltagit i slagsmål ute på stan?”, ”Har du med burit 

vapen (t ex knogjärn, slagträ, kniv, stillett eller något annat liknande) i skolan eller på stan?”, 

”Har du hotat eller tvingat någon att ge dig pengar, cigaretter, eller något annat ?” En fem-poängs 

responsskala har använts enligt följande: (1) ”Nej, det har inte hänt”, (2) ”1 gång”, (3) ”2-3 

gånger”, (4) ”4-10 gånger”, och (5) ”Mer än 10 gånger”. Samtliga items innefattade det senaste 

året. Cronbach’s alpha reliabilitet för denna skala var .69.  

      Allvarlig grad av våld. Detta mått innefattar en grövre grad av våld i den bemärkelsen att 

våldet inkluderar en grov och allvarlig grad fysisk skada. Detta mättes med tre items: ”Har du 

varit med om att hota eller tvinga någon till att göra något som hon/han inte ville?”,” Har du med 

flit gjort någon illa med kniv, stillett, knogjärn eller något liknande? ”Har du varit med om att slå 

någon så att du tror eller vet att han/hon behövde sjukvård?” En fem-poängs responsskala har 

använts enligt följande: (1) ”Nej, det har inte hänt”, (2) ”1 gång”, (3) ”2-3 gånger”, (4) ”4-10 

gånger”, och (5) ”Mer än 10 gånger”. Samtliga items innefattade det senaste året.  

Cronbach’s alpha reliabilitet för denna skala var .59. 

      Fritidshändelser. Mäter våld som sker på fritiden och innefattar fyra items som samtliga 

berörde ”denna termin”. Följande items presenterades: ”Har du själv varit med om att angripa 

andra utan att de först har hotat eller angripit dig eller dina kompisar?”, ”Har du själv haft vapen 

på dig på din fritid (även som självförsvar)?”, ”Har du själv varit med och sparkat någon som 

ligger eller har du sparat mot hans/hennes huvud?” och ”Har du själv varit med om att hota eller 

tvinga någon att ge dig pengar, mobiltelefon, cigaretter, eller något annat?”. Skattning skedde 
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efter en fyrapoängs responsskala enligt följande: (1) ”Nej, det har inte hänt”, (2) ”Ja, det har hänt 

1 gång”, (3)” Ja, det har hänt 2-3 gånger”, och (4)” Ja, det har hänt 4 eller fler gånger”. 

      Beteende gentemot andra elever i skolan. Mäter aggressivt utagerande mot andra i skolan och 

innefattar två items som samtliga berörde ”denna termin”. Följande items presenterades: ”Har du 

själv vid något tillfälle sagt eller gjort något mot andra som beskrivs här ovanför denna termin 

(det handlar om sexuella saker)?” och ”Har du själv vid något tillfälle sagt eller gjort något mot 

andra som beskrivs här ovanför denna termin (det handlar om utseende och personliga 

egenskaper)?”. Skattning skedde efter en femgradig responsskala enligt följande: (1) ”Aldrig”, 

(2) ”Någon gång”, (3) ”Varje månad”, (4) ”Varje vecka”, och (5) ”Dagligen”. Cronbach’s alpha 

reliabilitet för denna skala var .81. 

      Skolan och vägen dit och hem: Detta mättes med följande fyra items: ”Har du varit med och 

fryst ut någon denna termin?”, ”Har du slagit, sparkat, eller angripit någon på ett obehagligt sätt i 

skolan eller på väg till eller från skolan denna termin? ”Har du sagt fula saker, hånat eller retat 

någon på ett obehagligt sätt i skolan denna termin?”, och ”Har du sagt fula saker till någon i 

skolan, bara därför att personen var invandrare denna termin?”. En fyragradig responsskala enligt 

följande användes: (1) ”Nej, det har inte hänt”, (2) ”Ja, det har hänt 1 eller 2 gånger”, (3) ”Ja, det 

har hänt ungefär en gång i veckan”, och (4) ”Ja, det har hänt flera gånger i veckan”. Cronbach’s 

alpha reliabilitet för denna skala var .88. 

       Beteende gentemot lärare. Detta mättes med sex items. Instruktionerna var följande: ”Elever 

kan reagera olika på olika lärare, tänk på en lärare som du inte gillar så mycket”. Ett exempel på 

en fråga är: ”Vad gör du oftast om den läraren säger åt dig att göra något du inte har lust med?”. 

Svarsalternativen för denna fråga var: ”Gör det som han/hon vill att jag ska göra”, ”Försöker 

övertala honom/henne, men gör nog det han/hon vill ändå”, ”Startar bråk, gör vad han/hon vill 
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ibland, ibland inte” samt ”Bryr mig inte om vad han/hon tycker”. En fyrgradig responsskala på 

vardera användes med undantag för ett item som innehöll en femgradig responsskala. 

       Relation till föräldrarna. Detta mättes med sexton stycken frågor. Ett exempel på en fråga är 

”vad brukar du oftast göra om dina föräldrar säger åt dig att sluta med något de inte gillar?”. 

Svartalternativen på denna fråga var: ”Slutar med det samma”, ”Slutar för det mesta”, ”Slutar 

ibland-men ibland inte”, ”Slutar först efter upprepade tillsägningar” samt ”lyssnar inte alls på vad 

de säger”. Två frågor innefattade tre svarsalternativ, en fråga hade fyra svartalternativ samt 

tretton stycken frågor som innefattade fem olika svarsalternativ 

Procedur 

      Förfrågan om en elevundersökning, en gång per år under skoltid godkändes först av den 

kommunala utbildningsförvaltningen för att sedan godkännas av respektive skolrektor. Föräldrar 

informerades om forskningsprojektets syfte samt så gavs information om att föräldrarna när som 

helst kunde avböja barnets deltagande (ca 1 % avböjde). Under skoltid besvarade tonåringarna ett 

frågeformulär som administrerades av utbildade testledare. Lärarna var inte närvarande. 

Administreringen inleddes med information om att deltagandet var frivilligt, och att eleverna 

kunde avbryta sin medverkan när som, även under pågående administrering. Om en elev avstod 

från att delta fick de utföra någon annan uppgift under den tid då deras klasskompisar besvarade 

frågeformuläret.  Ingen betalning utgick för deltagandet, men tonåringarna fick en penna med 

projektets logga. Cirka en vecka senare, besökte en testledare klassen för att samla in data från de 

tonåringar som inte varit i skolan den dag då datainsamlingen skedde. Studien godkändes av en 

etikprövningskommitté vid Örebro Universitetssjukhus.  
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Resultat 

Sambandsanalyser 

      För att se hur de olika mått som används i studien relaterar till varandra redovisas nedan en 

Pearsons korrelationsanalys (Tabell 1). Som ses i Tabellen finns det positiva signifikanta 

samband mellan alla de mått som handlar om att utsätta andra människor för aggression. Dessa 

mått var också signifikant relaterade till CU traits och impulsivitet. Impulsivitet var det mått som 

hade kraftigast samband med att utsätta andra för aggressioner.  

      Det framgår i Tabellen att CU korrelerar signifikant positivt med att utsätta familjen för 

aggressivitet (r =.23, p<.001), att utsätta andra elever i skolan för aggressivitet (r =.20, p<.001), 

att utsätta lärare för aggressivitet (r =.24, p<.001), att utsätta andra för aggressivitet på fritiden (r 

=.20, p<.001), samt så finns det ett medelstarkt samband mellan CU och impulsivitet (r =.41, 

p<.001). Vidare så visar Tabell 1 att impulsivitet har ett starkt samband med att utsätta familjen 

för aggressivitet (r =.47, p<.001), ett medelstarkt samband med att utsätta andra elever på skolan 

(r =.31, p<.001), ett medelstarkt samband med att utsätta lärare (r =.39, p<.001), ett svagt positivt 

samband med att utsätta andra för aggressivitet på fritiden (r =.18, p<.001). 

 

Tabell 1. Pearsons korrelationsanalys för måtten: utsätta familjen, utsätta andra  
elever i skolan, utsätta lärare, utsätta på fritiden, CU-traits och impulsivitet.  
                                                      1              2           3              4             5             6    
 
1. Utsätter familjen                     ---          .28*        .41*       .18*        .23*         .47* 
 
2. Utsätter elever i skolan            .29*       ---          .32*        .42*       .20*         .31*  
 
3. Utsätter lärare                          .41*        .32*       ---           .20*       .24*        .39* 
 
4. Utsätter på fritiden                   .18*       .42*        .20*        ---          .20*       .18* 
 
5. Callous-unemotional                .23*       .20*        .24*       .20*         ---         .41* 
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6. Impulsivitet                              .47*       .31*        .39*       .18*         .41*       --- 

Not. * p< 0.001 
 

 

Klusteranalys 

      För att ta reda på om det naturligt förekommer grupper av tonåringar som har hög grad av CU 

traits och hög grad av impulsivitet utfördes en hierarkisk klusteranalys enligt Ward’s metod. 

Klusteranalysen visade att det fanns fem olika kluster (denna klusteranalys förklarade 70 % av 

felvariansen vilket är bättre än kriteriet på 67 % som normalt används i forskningslitteraturen). 

Dessa grupper presenteras enligt följande: Gruppen som skattat lågt på CU och impulsivitet= Låg 

(n=390), gruppen som skattat inom medel= Medel (n=292), gruppen som skattat lågt på Impulsivitet 

och högt på CU= LågI-HögCU (n=162), gruppen som skattat högt på Impulsivitet och lågt på CU= 

HögI-LågCU (n=381), samt den femte gruppen som skattat högt på Impulsivitet och högt på CU= 

HögI-HögCU (n=182). Resultaten är således entydiga. Den sista klustergruppen utgörs just av de 

personer som har hög grad av både CU traits och impulsivitet. 

 

 
 

 

 

Figur 2. De fem kluster som framkom enligt Ward’s metod. 

       

      Studiens första syfte var att undersöka om en kombination av CU traits och impulsivitet, kan 

identifiera en undergrupp av tonåringar som uppvisar ett aggressivt utagerande beteende mot 

KLUSTER A 
 
Impulsiv: -1.03 
CU trait: -.88 
 
     (Låg) 
    
 

KLUSTER B 
 
Impulsiv: -.47 
CU trait: .28 
 
    (Medel) 

KLUSTER C 
 
Impulsiv: .12 
CU trait: 1.10 
 
(LågI-HögCU) 

KLUSTER D 
 
Impulsiv: .72 
CU trait: -.46 
 
(HögI-LågCU) 

KLUSTER E 
 
Impulsiv: 1.37 
CU trait: 1.43 
 
(HögI-HögCU) 
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andra. I klusteranalysen enligt Ward’s metod framkom att så är fallet, då en undergrupp av dessa 

personer identifierades (Figur 2). 

Aggressiva utageranden: vilka klustergrupper utmärks av detta?    

      En envägs ANOVA utfördes för att upptäcka om det fanns någon skillnad mellan grupperna 

när det gäller deras aggressivitet gentemot andra – i hemmet, på skolan och på fritiden. Här 

utfördes även ett Post Hoc-test enligt Student Newman Keuls modell för att se mellan vilka 

klustergrupper som det fanns signifikanta skillnader. Tabell 2 innehåller medelvärden och 

standardavvikelser på de variabler som studerades. 

 
 
Tabell 2.  Visar medelvärden och (standardavvikelser) för respektive klustergrupp gällande: att 
utsätta familjen, att utsätta andra i skolan, att utsätta lärare samt att utsätta andra på fritiden 
enligt en envägs- ANOVA. 
                                                                                            

 
Låg              Medel          LågI-HögCU    HögI-LågCU    HögI-HögCU             

Utsätter familjen 
 
 
Utsätter andra i 
skolan 
 
Utsätter lärare 
 
 
Utsätter andra på 
fritiden 

-.50e (.81)    -.19d (.89)        .08c (.95)           .33b (.99)        .66a (.93)                              
386                286                 159                    374                 176 
                               
-.33d (.47)   -.10c (.84)         .08b (1.09)         .14b (1.13)       .57a (1.41)                              
382                280                 154                     364                 169                               
   
-.42d (.75)    -.16c (.83)         .18b (1.00)         .22b (1.00)       .57a (1.20)                           
377                276                  153                     354                 170                               
                             
-.19c (.45)      -.05bc (.87)       .08b (1.17)         -.00bc (.93)       .49a (1.73)                           
381                 280                  154                      367                 168 

Not. Alla poäng är z-transformerade. Skillnader i bokstäverna a,b,c,d,e mellan grupperna 
indikerar signifikanta (p<.001) gruppskillnader som  framkom i Student Newman Keuls post-hoc 
test. Antalet (n) visas under respektive medelvärde. F-value (df) = 4. 
 

      Som redovisas i Tabell 2 är det gruppen av tonåringar med kombinerad hög grad av CU traits 

och hög impulsivitet som är signifikant högre på samtliga studerade variabler med avseende på 

aggressivt utagerande beteende mot andra.  
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Variansanalys 

      En envägs ANOVA visar att det finns en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna 

(Tabell 2) när det gäller att utsätta föräldrarna för aggressiva utageranden (F(4, 1376)=67.58, 

p<.001), att utsätta andra elever på skolan för aggressiva utageranden (F(4, 1344)=28.33, 

p<.001), att utsätta lärare för aggressiva utageranden (F(4, 1325)=42.51, p<.001), samt att utsätta 

andra för aggressiva utageranden på fritiden (F(4, 1345)=14.32, p<.001). 

Post Hoc-test 

      Ett Post Hoc-test enligt Student Newman Keuls metod användes för att undersöka mellan 

vilka grupper signifikanta skillnader fanns (se Tabell 2). 

Aggressivitet mot föräldrar 

      Medelvärdet för den grupp av tonåringar som skattat högt på CU traits och högt på 

impulsivitet skilde sig signifikant från samtliga andra grupper gällande att agera aggressivt mot 

föräldrarna.      

Aggressivitet mot elever i skolan 

      Medelvärdet för gruppen tonåringar som skattat högt på CU traits och högt på impulsivitet 

skilde sig signifikant från övriga grupper. Guppen som skattat högt på CU traits och lågt på 

impulsivitet (M=.08, SD=1.09), delade medelvärde med den grupp som skattat högt på 

impulsivitet och lågt på CU traits (M=.14, SD=1.13). Medelvärdet för gruppen som är hög på 

impulsivitet och låg på CU traits har något högre medelvärde än gruppen som skattat högt på CU 

traits och lågt på impulsivitet, men skillnaderna mellan deras medelvärden var inte signifikant. 

Dock skilde sig dessa gruppers medelvärde signifikant från de övriga grupperna. 

Aggressivitet mot lärare 

     Medelvärdet för gruppen tonåringar som skattat högt på CU traits och högt på impulsivitet 

skilde sig signifikant från övriga grupper.  Guppen som skattat högt på CU traits och lågt på 
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impulsivitet (M=.18, SD=1.01), delade medelvärde med den grupp som skattat högt på 

impulsivitet och lågt på CU traits (M=.22, SD=1.01). Medelvärdet för den först nämnda gruppen 

var något högre än den sist nämnda, men ingen signifikant skillnad fanns mellan dessa grupper. 

Dock skilde sig dessa gruppers medelvärde signifikant från de övriga grupperna.   

Aggressivitet mot andra på fritiden 

      Medelvärdet för gruppen tonåringar som skattat högt på CU traits och högt på impulsivitet 

skilde sig signifikant från övriga grupper. När det gäller att utsätta andra för aggressiva 

beteenden på fritiden så delar tre grupper medelvärden; gruppen som skattat högt på CU traits 

och lågt på impulsivitet (M=.08, SD=1.17), delade medelvärde med den grupp som skattat högt 

på impulsivitet och lågt på CU traits (M=-.01, SD=.93), och med den grupp som skattat medel på 

CU traits och impulsivitet (M=-.05, SD=.87). Gruppernas specifika medelvärden skilde sig åt, 

dock var skillnaderna inte signifikanta. Den grupp som skattade medel och den grupp som skattat 

högt på impulsivitet och lågt på CU traits delade medelvärde med den grupp som skattat lågt på 

samtliga (M=-.19, SD=.87).  

      Studiens andra syfte var att undersöka om denna grupp av personer, med höga CU traits och 

hög impulsivitet, är de som tenderar att agera aggressivt i olika miljöer- mot föräldrar, mot lärare, 

mot andra elever i skolan och mot andra på fritiden.  

      Resultaten visar att de tonåringar som skattat högt på CU traits och högt på impulsivitet är de 

personer som uppvisar ett utagerande aggressivt beteende i skolan mot andra elever, gentemot 

lärare, föräldrar och mot andra på sin fritid. Denna grupp av tonåringar är signifikant högre på 

samtliga studerade variabler, vilket visas i Tabell 2. När det handlar om att agera aggressivt mot 

andra på fritiden, var medelvärdet högre för den grupp av tonåringar som hade höga CU traits 

och låg impulsivitet, jämfört medelvärdet för den gruppen av tonåringar med låga CU traits och 

hög impulsivitet, dock så var denna skillnad inte signifikant. Detta var omvänt då det gäller 
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aggressivt utagerande mot andra i skolan, då medelvärdet var högre för den grupp av tonåringar 

som skattat högt på impulsivitet och lågt på CU, jämfört gruppen som skattat högt på CU och 

lågt på impulsivitet, dock så fanns det ingen signifikant skillnad mellan dessa grupper. 

Diskussion 

      Denna studie har undersökt kombinationen av CU traits och impulsivitet i relation till 

aggressiva och normbrytande beteenden i ett svenskt urval av tonåringar. Det visade sig att 

kombinationen av dessa är av stor betydelse när det gäller aggressiva utageranden gentemot 

andra elever i skolan, mot lärare, mot föräldrar och när det gäller aggressiva beteenden på 

fritiden. Resultaten visar att det är den grupp av tonåringar som har höga CU traits och hög 

impulsivitet som tenderar att uppvisa högst grad av aggressiva beteenden riktade mot andra. En 

hög grad av endast impulsivitet hos en person tycks påverka graden av trotsigt beteende 

gentemot föräldrar, dock så visade resultaten att kombinationen av CU traits och impulsivitet 

bidrar till än högre grad av denna trotsighet jämfört endast hög impulsivitet. Men det först 

nämnda är intressant eftersom ett trotsigt och normbrytande beteende gentemot föräldrarna kan 

påverka relationen mellan barnet och föräldrarna. Detta är intressant ur ett utvecklingsperspektiv 

eftersom en föräldra- barnrelation är en viktig faktor för en hälsosam utveckling. En spekulativ 

hypotes om detta skulle kunna vara att bråk och gräl mellan föräldrarna och barnet leder till att 

inga lösningsfokuserade strategier används, utan bidrar till att relationen präglas av 

konfrontationer. Dock är detta endast spekulationer, men det finns exempel på forskning som 

visat att familjeklimatet är av betydelse, och att detta ska kännetecknas mer av ett ömsesidigt 

samspel snarare än kontroll. Det kan vara lätt att bemöta ett trotsigt beteende med en högre grad 

av gränssättning och en ökad kontroll av barnet, dock har det visat sig att denna strategi inte leder 

till en positiv anpassning (Kerr & Stattin, 2000).  
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      Resultaten i denna studie överensstämmer med tidigare forskning där HIA relaterade problem 

bedöms vara av stor betydelse för aggressiva utageranden hos barn och ungdomar (t ex Loeber et 

al., 1998) och att CU traits är associerat med en hög grad av normbrytande och aggressiva 

beteenden (t ex Larsson et al., 2006). Tidigare forskning har främst studerat HIA problematik 

som ett helhetsbegrepp gällande olika normbrytande beteenden. Denna studie har visat 

betydelsen av kombinationen av impulsivitet i ren form och CU traits. Impulsivitetsbegreppet har 

undersökts i ensam bemärkelse, utan att mäta hyperaktivitet, ouppmärksamhet och motorisk 

rastlöshet. Det resultat som framgick indikerar att impulsiviteten med dess undergrupper 

(impulsivitet, spänningssökande och oansvarighet) ensamt (utan att mäta HIA eller ADHD 

problematik) kan skilja ut en subgrupp av aggressiva och utagerande personer, om det 

förekommer tillsammans med CU traits. Det visade sig även att det är denna grupp av personer 

som konstant uppvisar en högre grad av aggressiva beteenden. Denna tendens uppvisades på 

samtliga studerade variabler.  

      En svensk studie har visat att hyperaktivitet i barndomen kunde predicera impulsivitet i 

vuxen ålder (Klinteberg et al.,1989), och impulsivitet är ett drag som återfinns hos vuxna 

personer med personlighetsstörningen psykopati.  Resultatet av föreliggande studie ger 

indikationer om att impulsivitet är en viktig faktor att ta hänsyn till redan under tonåren. En 

hypotes skulle kunna vara att det som vid vuxen ålder mäts och skattas som impulsivitet även 

kan skattas vid tidig ålder, det vill säga ingen mätning på helhetsbegreppet HIA, utan endast 

skattning på impulsivitetsbegreppet. Forskningen ser redan impulsivitet som en riskfaktor för 

aggressiva beteenden, men impulsiviteten har främst studerats i kombination med hyperaktivitet 

och uppmärksamhetsstörningar (HIA och ADHD). En studie visade att de personer som hade 

höga psykopatiska drag karaktäriserades av en extrem grad av ”ren” impulsivitet samt en hög 

grad av empatibrist (Freidenfelt et al., 2007) vilka utgör två av psykopatins tre dimensioner.  
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Föreliggande studie har undersökt tonåringar som skattat högt på impulsivitet samt tonåringar 

som skattat högt på CU traits, och det visade sig att det fanns en grupp av personer som skilde ut 

sig gällande aggressiva utageranden och normbrytande beteenden. Denna grupp av tonåringar 

uppvisar, enligt gjorda självskattningar, en liknande karaktär som vuxna personer med 

personlighetsstörningen psykopati. Detta då dessa tonåringars medelvärde skiljer sig signifikant 

gällande utagerande aggressivitet, jämfört med de andra grupperna, men även att deras 

utageranden enligt denna studie är generaliserad till olika situationer eftersom de agerar 

aggressivt både i skolan och på fritiden. Detta stämmer överens med forskningen, som har visat 

att personer med psykopatiliknande drag tenderar att uppvisa normbrytande beteenden i olika 

situationer och att det normbrytande beteendet även är av en allvarligare grad (t ex Andershed et 

al., 2008; Frick et al., 2008; Andershed, Köhler, Eno Louden & Hinrichs, 2008). Föreliggande 

studie ger stöd för att psykopatiliknande drag kan återfinnas hos tonåringar. Det är viktigt att 

kunna identifiera vilka egenskaper som kännetecknar dessa personer vid en så tidig ålder som 

möjligt. Genom kunskap ökar möjligheterna till att finna preventiva metoder riktade gentemot 

personer med denna typ av problematik. Vidare är det viktigt ur ett utvecklingsperspektiv att 

intervenera vid tidig ålder, innan beteendet intensifierats och förstärkts genom t ex uteslutning ur 

grupper med socialt anpassade kompisar, som kan leda till att personen söker sig till antisociala 

kamratgrupper.  

      En intressant kontrast i denna studie var att personer med låg impulsivitet och höga CU traits 

hade högre medelvärde än den grupp som skattat högt på impulsivitet och lågt på CU traits, när 

det handlade om aggressivitet på fritiden, medan det var tvärt om då det gällde aggressiva 

utageranden i skolan, då det visade sig att gruppen med hög impulsivitet och låg CU hade högre 

medelvärde. Det kan vara så att de krav som ställs i skolmiljöer bidrar till att personer med hög 

impulsivitet har svårigheter med att sortera intryck och nå upp till de krav som ställs (Duvner, 
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1997), och att detta bidrar till att de gör spontana, hastiga utageranden gentemot andra. Denna 

hypotes skulle få stöd av att medelvärdena för denna grupp även var högre gällande trotsighet 

mot lärare och föräldrar, då dessa sannolikt i hög utsträckning ställer krav. Forskning har visat att 

impulsivitetsproblematik och hyperaktivitet är associerat till att bli utsatt för mobbning och att 

mobba andra (t ex Holmberg, 2009), vilket ger stöd och en förklaring till varför denna grupp 

skattade högre på aggressivitet som uppvisas i skolan. Således kan det vara så att de utsätter 

andra elever för aggressivitet genom mobbning och utsätts för mobbning, och att denna utsatthet 

bidrar till att de reagerar aggressivt för att försvara sig. Dock så var dessa gruppskillnader inte 

signifikanta och bör därför beaktas med försiktighet.  

      Gällande den andra gruppen, även om gruppskillnaden var liten, och icke signifikant är det av 

intresse att spekulera kring resultatet. Det kan vara så att den låga graden av impulsivitet hos de 

personer med höga CU traits, bidrar till att dessa personer kan i en högre utsträckning hejda sina 

aggressiva utageranden i skolmiljön, som är kontrollerad av lärare och annan personal. Detta 

höjer betydelsen av impulsiviteten ensamt, gällande inhibering av beteenden. CU traits innefattar 

endast en persons avsaknad av skuld, empatibrist och defekta affektiva reaktioner, vilket innebär 

att dessa personer faktiskt kan hejda ett beteende om de är låga på impulsivitet, men tillsammans 

med en hög grad av impulsivitet uppvisar dessa personer en extrem grad av aggressivitet. Således 

är kombinationen av dessa av stor betydelse. 

Slutsatser av studien 

      Denna studie visar vikten av komorbiditet av CU traits och impulsivitet med avseende på 

aggressiva utageranden. Studien har visat att dessa två traits kan urskilja en specifik grupp av 

aggressiva tonåringar som har tendenser till att agera aggressivt i olika miljöer. Varken CU i 

ensam bemärkelse, eller impulsivitet ensamt kan skilja ut de mest aggressiva personerna, utan det 

krävs en komorbiditet av dessa.  
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      Studien har även visat att impulsivitesbegreppet i ensam bemärkelse, tillsammans med CU 

traits ger möjlighet till att identifiera personer som agerar aggressivt. Således lyfts betydelsen av 

impulsiviteten, utan att ta hänsyn till hyperaktivitet eller koncentrationssvårigheter.  

Bidrag till tidigare forskning 

     Denna studie har visat att det går att identifiera en grupp av tonåringar med psykopatiliknade 

drag. Studien har även studerat impulsivitet i ensam bemärkelse, utan att ta hänsyn till HIA eller 

ADHD problematik, och visat på att impulsivitet i ensam mening, tillsammans med CU traits kan 

identifiera en undergrupp av tonåringar som uppvisar en hög grad av aggressiva utageranden. 

Studien har även visat betydelsen av komorbiditet av höga CU traits och hög impulsivitet, när det 

handlar om att identifiera grupper med en extrem och generaliserad form av aggressivitet. 

Studiens svagheter 

      Denna studie har ett antal svagheter. En svaghet är att ingen hänsyn tagits till karaktären av 

det aggressiva beteendet, om det är av proaktiv eller reaktiv karaktär, detta hade varit av 

betydelse då den reaktiva aggressiviteten kan handla om att försvara sig gentemot någon. Barn 

som är impulsiva löper högre risk för att bli utsatta för aggressiva beteenden i skolan i form av 

mobbning (Bacchini et al., 2000) vilket kan leda till att de agerar med en aggression av reaktiv 

karaktär, dels för att försvara sig men också för att dessa personer även tenderar att agera 

spontant och hastigt på stimuli, utan att tänka på konsekvensen av ett agerande, just på grund av 

deras impulsiva drag. En annan svaghet är att studien inte undersökt om det finns skillnader 

mellan pojkar och flickor. Eftersom aggressivitet även kan uppvisas genom relationella 

mobbningstendenser, vore det viktigt att undersöka könsskillnader då tidigare forskning har visat 

att flickor i högre grad än pojkar använder sig utav relationell mobbning (Herrenkohl, McMorris, 

Catlano, Abbot, Hemphill & Toumbourou, 2007). Den relationella aggressiviteten har inte heller 

skiljts från den fysiska formen av utagerande mobbning i föreliggande studie. Studien har inte 
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heller beaktat bostadsområdets betydelse för ett aggressivt utagerande beteende. En tidigare 

studie har visat att relationen mellan impulsivitet och brottslighet var starkare i mindre 

fördelaktigt bostadsområden som även karaktäriserades av en dålig sammanhållning mellan de 

boende. Detta resultat gällde även ”callous” personlighetstraits (Meier, Slutske, Arndt & Cadoret, 

2008). Ytterligare svagheter är att föreliggande studie inte undersökt vilka items (som avser mäta 

aggressiva utageranden) som har högre skattningsfrekvens. Med detta menas att frysa ut någon 

kan ha skattats i högre grad än exempelvis fysiska utageranden. Studien hade med fördel kunnat 

använda sig utav ett instrument som avser mäta den mobbning som sker via sms (meddelanden 

som skickas via mobiltelefon) eller via Internet. Dagens tonåringar använder sig i hög grad 

Internet och ”sms-dialoger”, och mobbning förekommer sannolikt i hög grad där.  

Studiens styrkor 

      Studien baseras på ett relativt stort urval av svenska tonåringar i årskurs 7-9 på olika 

högstadieskolor, och innefattar personer från olika bostadsområden med varierande sociala 

förutsättningar, vilket har bidragit till ett brett urval som höjer den externa validiteten. 

Välvaliderade och reliabla mätinstrument ligger som grund för resultaten, vilket ger en positiv 

effekt på den interna validiteten. Samtliga instrument är självskattade vilket ger både användbar 

och unik information. 

Vidare forskning 

     Ett intressant område för framtida studier skulle vara att bryta ned impulsivitetsbegreppet i 

dess undergrupper (impulsivitet, spänningssökande & oansvarighet), för att undersöka huruvida 

den enskilda undergruppen är av betydelse för ett aggressivt utagerande beteende. En svensk 

studie har visat att vuxna personer med psykopatiska drag hade extrema poäng på impulsivitet. 

Det intressanta var att denna studie mätte impulsiviteten i ”ren” form. Impulsivitet och 

spänningssökande mättes i två items var för sig, och ändå gav impulsiviteten så högt utfall. Det 
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vore av intresse att få vetskap om detta även är aktuellt gällande barn och tonåringar. Kunskap 

om detta vore intressant ur ett preventivt syfte. Det kan vara lättare att påverka en persons 

impulsivitet, än att t ex påverka dennes spänningssökande.       

     Denna studie har undersökt aggressiva beteenden, dock så har studien inte inkluderat något 

instrument som avser mäta aggressiva utageranden i form av mobbning via sms och på Internet. 

Denna mobbning är en form av aggressivitet som blivit aktuell under de senast åren eftersom 

tonåringar i allt högre grad använder sig utav Internet. Framtida forskning om mobbning bör ta 

hänsyn till denna företeelse, dels då det är en form av mobbning men även för att detta är något 

som kan vara dolt för lärare och föräldrar. 

     Studiens resultat ger små antydningar på att den miljö som personen befinner sig i är av 

betydelse när det gäller graden av att uppvisa aggressivitet. Detta eftersom medelvärdet var något 

högre för den grupp som skattat högt på impulsivitet och lågt på CU traits då det handlade om att 

uppvisa aggressivitet i skolmiljön, men tvärt om då det gäller att uppvisa aggressivitet på fritiden, 

där medelvärdet var något högre för den grupp som skattat högt på CU traits och lågt på 

impulsivitet. Dock var skillnaderna mellan grupperna inte signifikanta, och skillnaden mellan 

gruppernas medelvärden var liten så resultatet ska beaktas med försiktighet. Sett utifrån ett 

behandlingsperspektiv vore det intressant att undersöka om gruppernas aggressiva utageranden 

skiljer sig åt, beroende på vilken miljö personerna befinner sig i.  

Författarens tillägg 

     Denna studie har visat att det finns en grupp av personer som i hög grad utsätter andra för 

aggressiva beteenden. Studien har även visat att detta beteende inte endast uppvisas i skolan, utan 

även i andra sammanhang. Detta borde ge starka indikationer om att preventiva insatser mot 

mobbning i skolan, även kan leda till en minskad grad av aggressiva tendenser ute i samhället. 

Förutom att det i längden skulle bli kostnadseffektivt, skulle det även bespara många personers 



                                                                                                            Aggressivt utagerande 37 

lidande. Skolverkets rapport för 2009 visar att 45 000 barn och ungdomar i Sverige känner sig 

mobbade eller trakasserade i skolan. Utsatthet för mobbning har en rad negativa konsekvenser 

(se exempelvis: Broberg, Almquist & Tjus, 2005), både kortsiktigt och långsiktigt. Därför 

uppmanas skolledningar och politiker att investera i evidensbaserade preventionsprogram mot 

mobbning, samt att ha ett väl utarbetat styrdokument om hur den specifika skolan ska hantera 

förekommande mobbning OCH hur skolan ska arbeta med förebyggande insatser mot mobbning. 
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