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UNGDOMARS ALKOHOLVANOR, INVERKAN AV KÖN OCH SJÄLVKÄNSLA 
EN SAMBANDSSTUDIE 

 
Terese Sjögren 

 
 
 

Självkänsla är vår värdering av vem vi är, den kan var hög eller låg men 
relativt bestående över tid (Jonsson, 2003). Det sägs att killar har högre 
självkänsla samt bättre psykiskt välbefinnande jämfört med tjejer 
(Socialstyrelsen 2009). Syftet med undersökningen var att ta reda på om 
grad av självkänsla påverkade alkoholkonsumtionen, om killar skattade 
sin självkänsla högre än tjejer samt om det fanns könsskillnader i 
alkoholkonsumtionen. Sextioen gymnasieungdomar deltog i 
enkätundersökningen, 27 killar och 34 tjejer. Resultatet påvisade att 
självkänslan påverkar alkoholkonsumtionen i grad av berusning (p<0.01) 
och inverkar på debutåldern, (p<0.01) killar skattar sin självkänsla högre 
än tjejer (p<.001) och tjejer alkoholdebuterar tidigare än killar (p<.05). 

 
 
En god självkänsla anses fungera som skydd mot ohälsa (Statens offentliga utredningar, 2006) 
I människans unga år grundläggs många av de hälsoproblem som uppkommer senare i livet, 
därmed är det av största vikt att satsa på förebyggande insatser för ungdomar (Socialstyrelsen 
2007). I Sverige finns det 250 000 människor med en sådan alkoholkonsumtion att de får 
skador av den, inom den psykiatriska vården är det 40 % som behandlas på grund av 
alkoholrelaterade problem dessutom upptas 20 % av akutsjukvården av individer som behöver 
vård på grund av alkoholrelaterade skador eller problem, detta enligt CAN (Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning, 2009). 
 
 
Självkänsla enligt Jonsson, (2003, sid.15) kan vara hög eller låg, men är en relativt stabil och 
bestående över tid. Självkänsla är vår utvärdering av vad och vem vi är (Johnsson, 2003, 
sid.15). Cullberg-Weston, (2006, sid.26) menar att självkänsla är den känsla vi har inför oss 
själva, den tillit vi har till vår egen person. I begreppet självkänsla ingår även självacceptans 
samt självrespekt (Cullberg-Weston, 2006, sid. 21). Detta anser även Jonsson (2003, sid.15) 
då hon skriver att självkänsla inbegriper acceptans för sig själv samt självrespekt och står för 
vår evaluering av den egna personen. Det finns två vägar till självkänsla, en aktiv och en 
passiv. Den aktiva handlar om att individen skapar självkänsla genom handlingar medan den 
passiva handlar om att individen speglar sig i omgivningens reaktioner på handlingar och 
reaktioner enligt Jonsson (2003, sid.75). Cullberg-Weston (2006, sid.35) betonar också vikten 
av spegling och bekräftelse för skapandet av självkänsla. Självkänsla är de känslor och de 
värderingar vi har om oss själva (Hogg och Vaughan, 2008, sid.370). Bowlby (1969 refererad 
i Johnson sid.23) anser att anknytningen spelar stor roll när det kommer till självkänsla. Han 
anser att barn som har en trygg anknytning är mer stabila och avslappnade och har mindre 
benägenhet att hamna i psykisk ohälsa senare i livet. Självkänsla, att känna sig nöjd med sig 
själv, är en inre indikator på social acceptans och att känna tillfredsställelse med sig själv är 
ett mått på att man lyckats uppnå social acceptans (Carlson, Martin och Buskist, 2007, 
sid.630). 
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Hög grad av självkänsla ger individen förmåga att visa sina känslor öppet samt en grundsyn 
på livet som är positiv (Johnson, 2003, sid.50). Cullberg-Weston (2006 sid.37) anser att en 
god självkänsla innebär att individen klarar att stå upp för sig själv och sina åsikter, individen 
har även en acceptans för sig själv som den är. Hogg och Vaughan (2008, sid.370) anser att 
individer med hög självkänsla har ett grundligare och mer konsekvent underlag av 
självkännedom än individer med låg grad av självkänsla. Förmågan till problemlösning i 
sociala sammanhang är relaterat till en hög självkänsla (Hamarta, Erdal, 2009, 37, sidan 73-
82). 
 
Låg grad av självkänsla gör individen benägen att kritisera sig själva och dessa individer är 
känsliga för kritik från omvärlden även om dessa redan förväntar sig negativa reaktioner från 
omgivningen (Cullberg-Weston, 2006, sid. 88-91). Johnson (2003, sid.70-74) anser att en låg 
självkänsla kan ligga bakom psykiska problem som missbruk, självskadande beteenden, 
självmord samt självmordsbenägenhet. Även om låg självkänsla kan var dysfunktionellt så 
misskrediterar många forskare den populära tron på att låg självkänsla skulle leda till våld och 
andra sociala problem. Våldstendenser hänger istället samman med narcissism och inte med 
låg självkänsla enligt Carlson, et al (2007, sid.630). Hogg and Vaughan (2008, sid.136-138) 
skriver att forskning visar att sociala problem som våldsbenägenhet inte hänger ihop med låg 
självkänsla utan tvärtom med en hög självkänsla När den vackra självbilden och den höga 
självkänslan blir hotad kan det utlösa våldstendenser hos individer. Vidare skriver Hogg and 
Vaughan (2008, sid.371) att det finns en bild särskilt i USA, att en låg själkänsla föder drog- 
beroende, våld samt kriminalitet. 
 
Könsskillnad vad gäller självkänsla är enligt Johnson (2003, sid.63-65) en myt. Hon menar att 
det istället handlar om beteenden och strukturer som är inlärda och inte har med självkänsla 
att göra, dessa attityder och beteenden förväxlas dock med självkänsla (Johnson, 2003, 
sid.64). Hirdman, (2001, sid.84-97) menar även hon att skillnader mellan män och kvinnor, 
samt deras känsla inför sig själva är inlärda beteenden och strukturer.  Undersökningar om 
självkänsla, Ahlgren (1991) samt (Nowicka, Hoglund, Birgerstam, Lissau, Pietrobelli och 
Flodmark, 2009) rapporterar att killar har högre grad av självkänsla jämfört med tjejer. 
Socialstyrelsen (2007) rapporterar att killar har ett bättre psykiskt välbefinnande i jämförelse 
med tjejer. Då självkänsla kan ses som ett mått på den psykiska hälsan överrensstämmer detta 
med ovan nämnda undersökningar.  
 
Alkoholkonsumtionen bland unga har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet, medan 
totalkonsumtionen hos befolkningen i sin helhet har sjunkigt sedan mitten av 2000-talet 
(Socialstyrelsen 2009). Vidare kan man i Socialstyrelsens rapport läsa att det är bland unga 
som de riskabla alkoholvanorna är vanligast, 34 procent av männen och 25 procent av 
kvinnorna i åldern 16–29 år har riskabla alkoholvanor (2009). Ungdomars alkoholdebutålder 
kan vara viktig för utvecklandet av ett missbruk eller ett alkoholberoende menar Carlson, et al 
(2004, sid. 777-778). De skriver att alkoholberoende är vanligare hos individer som börjar 
dricka stora kvantiteter alkohol före tjugofem års ålder samt att forskning nu menar att det 
finns genetiska orsaker till utvecklandet av ett alkoholberoende. Vidare i Carlson et al (2004) 
kan man läsa att det är vanligare med andra störningar hos ungdomar som använder alkohol 
eller andra droger samt att detta ofta leder till sociala, personliga och medicinska problem. 
Alkoholkonsumtionen bland ungdomar i årskurs nio minskar, den högsta nivån bland flickor 
uppmättes 2005 och bland pojkar 2000 (Socialstyrelsen 2009). Vidare kan man läsa att pojkar 
dricker något mer än flickor samt att pojkarna blir något mer berusade. Socialstyrelsen (2009) 
menar att gymnasieelever dricker mer än elever i årskurs nio, samt att könsskillnaderna i 
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gymnasiet är betydligt större än hos de yngre eleverna, men att dessa undersökningar pågått så 
kort tid att man inte kan visa på hur alkoholvanorna hos gymnasieelever har utvecklats. Enligt 
CAN (2009) är den åldersgrupp som totalt sett konsumerar mest alkohol kategorin 18-29 år 
vad gäller pojkar. I (Statens offentliga utredningar 2004 sid, 86) kan man läsa att männens 
konsumtionstopp kommer i åldern 24-25 år medan kvinnors konsumtionstopp kommer i 20-
21 årsåldern. Landahl (2006) skriver i sin uppsats att ¾ delar av både flickorna och pojkarna i 
undersökningen drack alkohol frekvent, flickorna konsumerade alkohol oftare men mindre 
mängd per tillfälle medan pojkarna drack vid färre tillfällen men konsumerade mer alkohol 
vid dessa tillfällen. Enligt Socialstyrelsen (2009) har vård på grund av för hög 
alkoholkonsumtion ökat mer bland unga kvinnor i åldern 16 till 29 år än bland unga män, och 
är i dag nästan lika vanlig för båda könen.  
 
 
Det är sedan länge känt att psykiska besvär kan leda till ökad alkoholkonsumtion, och att ökad 
konsumtion kan leda till ökade psykiska besvär menar Socialstyrelsen (2009). Det är därför 
troligt att den ökade alkoholkonsumtionen också har bidragit till att öka de psykiska besvären 
kan man läsa i deras rapport. Fler ungdomar vårdas på sjukhus för alkoholförgiftning i dag 
jämfört med början av 1990-talet enligt Socialstyrelsen (2009). Enligt Neighbors, Larimer, 
Geisner och Knee, (2004) är det så att individer som baserar sitt självvärde, självkänsla på 
socialt godkännande dricker för att få detta godkännande. Vidare menar Neighbors et al att 
vissa individer med låg självkänsla drack för att försöka reglera självkänslan. DeHart, Tennen, 
Armelli, Todd och Mohr (2009) menar att ett motiv att dricka alkohol för ungdomar med låg 
självkänsla är att de inte känner sig accepterade och deras respons till detta är att dricka. De 
anser även att ungdomar med låg självkänsla tenderar att dricka mer när deras självkänsla 
hotas på något vis än ungdomar med hög självkänsla (DeHart, et al, 2009).  
 
 En annan undersökning visar att självförringande tankar och beteenden ökar 
alkoholkonsumtionen hos flickor men inte hos pojkar (Epstein, Griffin, Botvin, 2004). I 
motsats till detta menar Korn och Maggs (Korn och Maggs, 2004) att ungdomar med låg 
självkänsla dricker mindre och har färre förväntningar på effekten av alkoholen än ungdomar 
med högre grad av självkänsla. Socialstyrelsen (2009) rapporterar att nedsatt psykiskt 
välbefinnande har blivit vanligare bland unga då andelen ungdomar som uppgett att de 
besväras av ängslan, oro och ångest tredubblats mellan åren 1988–1989 och 2004– till dags 
dato bland både flickor och pojkar. Däremot kan i dagsläget inte någon särskild social 
bakgrund sägas vara orsak till detta och denna studie kommer inte att undersöka social 
bakgrund. Vidare rapporterar Socialstyrelsen (2009) att dödsfallen som orsakats av 
alkoholkonsumtion har ökat bland unga män men inte bland unga kvinnor under 2000-talet.  
 
Landahl (2006) menar att konsumtionen har varit ökande de senaste fem åren hos äldre 
ungdomar än niondeklassare och att trenden hos dessa ungdomar pekar mot en fortsatt ökande 
konsumtion. Prissänkningar samt ökad tillgång till alkohol kan vara en del av förklaringen till 
detta står det men detta kommer inte att undersökas i föreliggande studie. Carlson et al (2004) 
menar att när individen har en låg självkänsla så dricker han eller hon alkohol och även om 
det får negativa effekter så fortsätter individen att dricka alkohol då han eller hon upplever en 
tillfällig lättnad från sin låga självkänsla och sina tillkortakommanden. Individen hamnar då i 
en ond spiral som leder till mer drickande och mer negativa känslor. Vidare kan man läsa att 
personer som missbrukar alkohol ofta har andra personlighetsstörningar. (Carlson et al, 2004, 
sid.778). 
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Grundat på tidigare forskning (Socialstyrelsens Folkhälsorapport, 2009) vilken har visat att 
det finns ett samband mellan alkoholkonsumtionen och det psykiska välbefinnandet antas det 
i föreliggande studie finnas ett samband mellan god självkänsla och låg alkoholkonsumtion. 
Ett antagande om att självkänsla har ett samband med psykiskt välbefinnande görs för 
hypotesen nedan.  
 
 
Det antas finnas en könsskillnad vad gäller självkänsla hos ungdomarna då Socialstyrelsen 
(2007) rapporterar om ett bättre psykiskt välbefinnande bland pojkar än bland flickor. 
Socialstyrelsens rapport överrensstämmer med tidigare forskning om en högre självkänsla 
bland pojkar än bland flickor (Nowicka, Hoglund, Birgerstam, Lissau, Pietrobelli, Flodmark, 
2009) och detta utgör grunden för antagandet om en högre grad av självkänsla bland pojkar än 
bland flickor. 
 
Följande hypoteser testades: 
 
a) Det föreligger ett samband mellan hög grad av självkänsla och låg alkoholkonsumtion 
 
b) Killar har en högre grad av upplevd självkänsla än vad tjejer har 
 
c) Det finns könsskillnader i ungdomars alkoholvanor (oriktad hypotes) 
 
 
 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i Dalarna. På skolan tillfrågades elever i 
åk tre på teoretiska program om deltagande i undersökningen. Totalt medverkade 61 personer 
i undersökningen, 27 killar och 34 tjejer. En skola kontaktades via telefon och 
uppsatsförfattaren talade med ansvariga lärare för varje klass, och de var positiva till 
medverkan när det förstått syftet med studien samt fått kopia på enkätundersökningen via 
mail. Datum för undersökningen bestämdes via telefon. Undersökningsdeltagarna 
informerades muntligt samt skriftligt om frivilligheten och anonymiteten dessutom 
informerades de om att de när som helst kunde avbryta testet. 
 
Innan undersökningen gjordes genomfördes en pilotstudie på totalt fem deltagare för att 
kontrollera upplägget samt förståelsen av enkäten. Deltagarna i pilotundersökningen var 18-
19 år. Efter pilotstudiens genomförande bestämdes det att behålla enkäten i sitt ursprungliga 
skick. 
 
Apparatur och material 
Undersökningen bestod av en enkät (se bilaga A) utformad i två delar. Den första delen 
berörde begreppet självkänsla. Rosenberg self-esteem scale användes för detta vilket är ett test 
för att mäta upplevd självkänsla. Denna skala utvecklades av M. Rosenberg (Rosenberg 1965, 
refererat i Boucher, Kaiping, Junqi, Lei, 2009). Rosenbergs self-esteem scale (Rosenberg self-
esteem scale) användes för att mäta graden av självkänsla hos ungdomarna. Översättning från 
engelska till svenska gjordes av uppsatsförfattaren Skalan (Rosenberg 1965) består av tio 
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påståenden som exempel: ”Jag känner att jag har flera goda egenskaper.” Till varje påstående 
finns en svarsskala som går från 1 till 4 där 1 innebär Stämmer helt. 2 innebär Stämmer 
ganska bra, 3 innebär Stämmer inte särskilt mycket, 4 innebär stämmer inte alls. Utifrån detta 
ombads undersökningsdeltagarna att skatta hur de instämde i påståendet. Poängsättningen 
görs på följande sätt: gällande påståendena 1,2, 4,6 samt 7 ger svar 1 (Stämmer Helt) 3 poäng, 
svar 4 (Stämmer inte alls) ger 0 poäng. Påståendena 3,5, 8,9 samt 10 bedöms med en omvänd 
poängsättning (Rosenberg self-esteem scale). Rosenbergs test har i tidigare studier visat på en 
hög validitet samt en god reliabilitet (1997, refererad i Park, 2009, Park 2009). Ett Cronbach´s 
alphavärde på .75 har rapporterats i en tidigare rapport (Martyn-Nemeth, et al, 2009). 
 
Den andra delen av enkäten bestod av sju frågor rörande undersökningsdeltagarnas 
alkoholvanor, dessa frågor hämtades från CAN: s studier om ungdomars alkoholvanor (CAN, 
2007). Dessa frågor rörande alkoholkonsumtion behölls i sitt ursprungliga skick, (se bilaga 
A). Det tre första frågorna handlar om alkoholkonsumtion, känsla av berusning vid 
dryckestillfällen samt debutålder. Poängsättningen räknades på följande sätt, fråga 1 hade 6 
svarsalternativ och alternativ ett gav 1 poäng, alternativ sex gav 6 poäng. Fråga 2 hade 6 
svarsalternativ där alternativ ett gav 1 poäng, alternativ 2 gav 6 poäng alternativ 3 gav 5 
poäng och så vidare ner till alternativ 6 som gav 2 poäng. Fråga 3 handlade om debutålder och 
hade 7 alternativ, alternativ 1 gav 7 poäng alternativ 2 gav 6 poäng och så vidare ner till 
alternativ 7 som gav 1 poäng (se bilaga B)    
 
Procedur 
Enkäten delades ut till deltagare i tre olika klasser under lektionstid. Undersökningen pågick 
under en dag under likvärdiga förhållanden. Undersökningsdeltagarna uppmanades av 
undersökningsledaren om att läsa igenom frågorna noggrant samt informerades om vikten av 
att kontrollera att allt var korrekt ifyllt innan enkäten lämnades till undersökningsledaren. 
Enkäterna delades ut och samlades in vid ett och samma tillfälle i respektive klass. 
 
Databearbetning 
Undersökningsmaterialet har bearbetats i statistikprogrammet SPSS 18.0 (Statistical Package 
for the Social Sciences). Ett Cronbach´s Alpha-test på .78 erhölls vad gäller reliabiliteten för 
testet om självkänsla i föreliggande studie. Ett t-test gjordes med syfte att undersöka möjlig 
könsskillnad angående variabeln självkänsla. Ett Mann Whitney räknades ut med syfte att 
undersöka möjlig könsskillnad och alkoholkonsumtion (fråga 1,2 respektive 3 i bilaga B). 
Bonferroni korrigering gjordes (α=0.05) för tre tester. De korrigerade värdet p<.017 användes 
som signifikansgräns. Medianen räknades ut med syfte att se skillnaden mellan kön och 
debutålder, detta utifrån resultatet på Mann Whitney-testet. Tre regressionsanalyser 
genomfördes för att undersöka möjliga samband mellan självkänsla samt alkoholkonsumtion, 
självkänsla samt grad av berusning och självkänsla och alkoholdebutålder.  
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Resultat 
 
 
Självkänsla och alkoholvanor 
Tabell 1 redovisar resultatet för killar och tjejers alkoholkonsumtion sammantaget, grad av 
berusning vid dryckestillfällen samt debutålder, prediktorn är självkänsla. Tabell 1 visar att 
det finns en negativ korrelation mellan grad av berusning vid dryckestillfällen och självkänsla 
samt en negativ korrelation mellan debutålder och självkänsla. Båda dessa är signifikanta på 1 
% nivå. Detta innebär att en hög grad av självkänsla ger en lägre grad av berusning vid 
dryckestillfällen samt en högre grad av självkänsla ger en högre debutålder. Däremot fanns 
ingen signifikans när det gäller hur ofta undersökningsdeltagarna dricker när det kommer till 
prediktorn självkänsla. 
 
 
Tabell 1. Standardiserat Beta, t-värde samt signifikans för respektive fråga rörande hur ofta, 
hur mycket samt debutålder för undersökningsdeltagarna. 
 
       
Frågor om alkohol                    Standardiserat       t     p-värde 
        Beta                
   
      
Hur ofta          .046       .351   .727 
Dricker du     
                   
Hur ofta känner du dig 
Berusad vid dryckestillfället     -.420      -3.308   .002 
                                                               
Alkoholdebutålder                    -.423      -3.334    .002 
       
                                                  
*p < 0,05 oriktad hypotes 
 
 
 
Könsskillnader i grad av självkänsla 
Ett t-test gjordes för att undersöka eventuella könsskillnader i grad av självkänsla. Detta 
visade att det fanns en signifikant skillnad mellan killar och tjejer i grad av upplevd 
självkänsla. Berörande variabeln självkänsla visade t-testet följande: (t = -4,062, df = 59, 
p<.001 oriktad hypotes).  Killar uppgav att de hade en högre grad av självkänsla än vad 
tjejerna gjorde. 
 
Könsskillnader i alkoholvanor 
Ett Mann Whitney för att testa om det var någon signifikant skillnad mellan tjejer och killars 
alkoholvanor. Vad gäller fråga 1 och 2 fanns ingen signifikant könsskillnad men när det kom 
till debutålder så fanns en signifikans på 5 % (Efter Bonferronikorrigeringen) nivån med 
tvåsvansad hypotes. Därför gjordes en uträkning av medianvärdet mellan tjejer och killar för 
fråga 3 (debutålder). Detta visade att tjejerna var yngre än killarna när de alkoholdebuterade.  
Tjejernas medianålder var 14.5 år medan killarnas medianålder låg på 15 år eller äldre.  
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Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka om självkänsla hade något samband med 
alkoholkonsumtionen hos ungdomar.  Förutom detta syftade studien även till att undersöka 
om det fanns några könsskillnader vad gäller grad av upplevd själkänsla samt eventuella 
könsskillnader i alkoholkonsumtion. Resultatet visade att det fanns signifikanta 
könsskillnader i grad av upplevd självkänsla, där killarna skattade sin självkänsla betydligt 
högre än tjejerna. Det fanns även signifikanta könsskillnader vad gäller alkoholdebutålder där 
tjejerna debuterade tidigare än killarna. Resultatet visade även att prediktorn självkänsla 
påverkar grad av berusning vid dryckestillfällen samt att grad av upplevd självkänsla påverkar 
debutåldern, så att hög grad av självkänsla var kopplad lägre grad av berusning vid 
dryckestillfällen, och hög grad av upplevd självkänsla ger en högre debutålder. Resultatet i 
föreliggande studie visar att hypotes (a) det föreligger ett samband mellan hög grad av 
självkänsla och låg alkoholkonsumtion fick stöd i grad av berusning vid dryckestillfällen samt 
i högre alkoholdebutålder, däremot inte i frågan om hur ofta undersökningsdeltagarna drack 
eller inte. Hypotes (b) att killar har en högre grad av upplevd självkänsla än vad tjejer har 
kunde godtas samt hypotes (c) att det fanns könsskillnader i alkoholvanor kan godtas när det 
gäller debutålder. 
 
Hypotes (a), om att det föreligger ett samband mellan hög grad av självkänsla och låg 
alkoholkonsumtion stärktes i denna undersökning vad gäller debutålder samt grad av 
berusning. Detta resultat stämmer bra överens med en annan undersökning som visar att 
studenter med låg självkänsla tenderar att dricka mer när deras självkänsla hotas på något vis 
än studenter med hög självkänsla (DeHart, et al, 2009). Dessa resultat motsägs dock av en 
annan undersökning som menar att ungdomar med låg självkänsla dricker mindre och har 
färre förväntningar på effekten av alkoholen än ungdomar med högre grad av självkänsla 
(Korn och Maggs, 2004). I föreliggande studie fanns överhuvudtaget inget samband mellan 
självkänsla och om undersökningsdeltagarna drack eller hur ofta de drack. Maggs och Korn 
(2004) skriver om att det är skillnad mellan planer på att dricka och att vilja ha resultatet av 
att dricka, det vill säga en upplevelse av högre självkänsla samt att bli mer social och rolig. De 
menar att ungdomar med låg själkänsla kan vilja ha effekten av att dricka men avstår ändå. 
Korn och Maggs (2004) menar att detta har med blyghet och introversion att göra och 
rapporterar vidare att mer studier kan behövas för att förstå vilka variabler som påverkar detta. 
Men några sådana resultat visar inte denna studie och motsägs också av bland annat 
Socialstyrelsen (2009) samt DeHart (et al 2009) som anser att det finns bevis för att en låg 
självkänsla i kombination med en otrygg/ambivalentanknytning är kopplad till en högre 
alkoholkonsumtion samt att DeHarts (et al, 2009) undersökning tyder på att individer med låg 
självkänsla dricker för att de inte känner sig accepterade i sociala och personliga 
sammanhang. Detta stämmer även överens med Neighbors (et al 2004) som anser att individer 
som baserar sitt självvärde, självkänsla på socialt godkännande dricker för att få detta 
godkännande. Utifrån detta kan man anse att det mesta pekar på att individer dricker mer om 
de har en låg grad av självkänsla än om de har en hög grad av självkänsla.  
 
Socialstyrelsen (2009) rapporterar att det sedan länge är känt att ett psykiskt illamående kan 
leda tillökad alkoholkonsumtion, och att ökad konsumtion kan leda till ett psykiskt dåligt 
mående. Det är därför troligt att den ökade alkoholkonsumtionen också har bidragit till att öka 
de psykiska besvären. I föreliggande studie gjordes ett antagande om att självkänsla har ett 
samband med psykiskt välbefinnande och utifrån detta kan man i alla fall sluta sig till att en 
låg självkänsla kan påverka det psykiska välbefinnandet i negativ riktning samt öka 
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alkoholkonsumtionen, vilket skulle stödja resultatet att självkänsla påverkar berusningsgraden 
samt alkoholdebutåldern. 
 
Hypotes (b), att killar har en högre grad av upplevd självkänsla än vad tjejer har, kunde 
godtas. Detta överrensstämmer med bland annat Nowicka (et al, 2009) som rapporterar att 
killar har högre grad av självkänsla i jämförelse med tjejer. Detta rapporteras av 
Socialstyrelsen (2007) som anser att killar har ett bättre psykiskt välbefinnande jämfört med 
tjejer. Att det är så undersökningsdeltagarna i föreliggande studie upplever det kan man sluta 
sig till, men varför det är så är svårare att dra några slutsatser om. Om det handlar om att killar 
ser annorlunda på frågor som ”Jag känner att jag är en person av värde, i alla fall lika 
värdefull som andra” än tjejer gör. På vilket sätt uppfostran eller kultur kan inverka på hur 
tjejer och killar uppskattar sin självkänsla är en spännande fråga. Johnson (2003) menar att det 
har med beteenden och strukturer att göra och inte med någon skillnad i självkänsla, hon 
menar vidare att det är en myt att killar har bättre självkänsla. Epstein (et al, 2004) menar att 
det finns tydliga bevis för att killar har högre självkänsla än tjejer och då särskilt i tonåren. 
Vidare anser de att självkänsla är en viktig faktor när det kommer till tjejers drickande, att 
tjejer använder sig av alkohol för att reglera sin låga självkänsla. Detta samband mellan 
självkänsla och alkoholkonsumtion gäller inte killar anser Epstein (et al, 2004). I föreliggande 
undersökning fanns inga könsskillnader när det handlade om hur ofta 
undersökningsdeltagarna drack, inte heller fanns några signifikanta könsskillnader i grad av 
berusning. Signifikanta könsskillnader fanns endast när det kom till debutålder och då var det 
i överrensstämmelse med Epstein (et al, 2004) med flera, att tjejerna var yngre när det 
alkoholdebuterade.  
 
Vilket leder till hypotes (c) könsskillnader när det kom till alkoholvanor, där kan man se 
skillnader i föreliggande undersökning och Socialstyrelsens rapport (2009) som menar att 
pojkar dricker något mer än flickor samt att pojkarna blir något mer berusade i klass nio. 
Dessutom rapporterar de att gymnasieelever dricker mer än niondeklassare samt att 
könsskillnaderna i gymnasiet är betydligt större, men att dessa undersökningar pågått så kort 
tid att man inte kan visa på hur alkoholvanorna hos gymnasieelever har utvecklats. I 
föreliggande undersökning var det flickorna som hade lägre alkoholdebutålder. Föreliggande 
undersökning och Epstein (et al, 2004) med fler, går då inte i linje med Socialstyrelsens 
rapport (2009). Socialstyrelsen rapporterar där att pojkar dricker mer och har en högre grad av 
berusning om könsskillnaderna i årskurs nio skulle råda även för gymnasiet (Socialstyrelsen, 
2009). CAN (2004) anser att den åldersgrupp som totalt sett konsumerar mest alkohol är 
pojkar mellan 18-29 år. Undersökningsdeltagarna i föreliggande studie var just tjejer och 
killar i åldern 18-19 år. Detta skulle då kunna förklaras med att flickor, men inte pojkar, 
använder alkohol för att reglera en låg grad av upplevd självkänsla (DeHart et al, 2009; 
Epstein et al, 2004).  
 
Med ett större sampel skulle framtida forskning bättre kunna pröva eventuella könsskillnader 
och samband mellan här undersökta faktorer. Påpekas kan även att då det förekom känsliga 
frågor i formulären så kan det ha medfört att svaren inte alltid blev ärliga, speciellt i det fall då 
deltagarna satt tätt i klassrummet. I så fall är det mest sannolikt att svaren förvrängdes i 
riktning mot det mer fördelaktiga hållet, så att deltagarnas självkänsla exempelvis blev mer 
positiv än vad den verkligen var. Dessutom skriver Socialstyrelsen (2009) att forskningen om 
gymnasieungdomars alkoholvanor pågått för kort tid för att kunna påvisa någon säker 
utveckling. Detta skulle då sammantaget kunna vara en av förklaringarna till att föreliggande 
studie inte fick till resultat att killar berusade sig och drack mer än tjejerna. 
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Sammanfattningsvis fann denna studie skillnader mellan könen i självkänsla, vilket är i linje 
med tidigare forskning. Att tjejerna i denna studie generellt skattade lägre grad av upplevd 
självkänsla än vad killarna gjorde tyder på att normer för könsroller som finns i det 
västerländska samhället fortfarande är mer till tjejers än killars nackdel. Enligt Socialstyrelsen 
(2009) har vård på grund av för hög alkoholkonsumtion ökat mer bland unga kvinnor i åldern 
16 till 29 år än bland unga män, och är i dag lika vanlig för båda könen. Kanske tyder detta på 
att könsskillnader i alkoholkonsumtion samt berusningsgrad utjämnas, även detta till tjejers 
nackdel. Resultaten i denna studie kan vara en fingervisning om att insatser när det kommer 
till tjejers låga skattningar av sin självkänsla kräver insatser oavsett åsikter om varför detta 
problem finns. Denna undersökning visar även att ungdomar konsumerar alkohol långt innan 
det uppnått den ålder då detta är lagligt, vilket borde vara en fingervisning om att samhället 
inte lyckats med alkoholförebyggande insatser till en tillfredställande nivå. Socialstyrelsen 
(2007) menar att i människans unga år grundläggs många av de hälsoproblem som 
uppkommer senare i livet och det återstår att se hur detta kommer att falla ut.  
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Bilaga A 
 
 
Jag studerar till lärare vid Högskolan Dalarna och den här enkäten är en del av min psykologi 
III-uppsats. Det skulle vara till stor hjälp om du vill delta i undersökningen genom att besvara 
dessa frågor. Enkäten består av två delar. Titta gärna igenom enkäten innan du lämnar ifrån 
dig den, då det är viktigt att alla frågor blivit besvarade. Deltagandet i undersökningen är både 
frivilligt och anonymt och du kan när som helst avbryta om du inte längre vill delta. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
  
 
Kön (markera alternativ) 
 
Tjej  Kille 

Del 1: Självkänsla 
 
 Nedan följer några påståenden vilka berör dina känslor om dig själv. Ringa in det påståendet 
som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning om dig själv. 
 
 
1. Jag känner att jag är en person av värde, i alla fall lika värdefull som andra. 
 
Stämmer   Stämmer  Stämmer inte  Stämmer 
   Helt  ganska bra  särskilt mycket  inte alls 
 
 
2. Jag känner att jag har flera goda egenskaper. 
 
Stämmer   Stämmer  Stämmer inte  Stämmer 
   Helt  ganska bra  särskilt mycket  inte alls 
 
 
3. På det stora hela har jag en känsla av att jag är misslyckad. 
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Bilaga A 
 

Stämmer   Stämmer  Stämmer inte  Stämmer 
   Helt  ganska bra  särskilt mycket  inte alls 
 
 
4. Jag kan göra saker lika bra som de flesta andra.  
 
Stämmer   Stämmer  Stämmer inte  Stämmer 
   Helt  ganska bra  särskilt mycket  inte alls 
 
       
 
 
 
 
5. Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över. 
 
Stämmer   Stämmer  Stämmer inte  Stämmer 
   Helt  ganska bra  särskilt mycket  inte alls 
 
 
6. Jag har en positiv inställning till mig själv. 
 
Stämmer   Stämmer  Stämmer inte  Stämmer 
   Helt  ganska bra  särskilt mycket  inte alls 
 
 
7. På det stora hela är jag nöjd med mig själv. 
 
Stämmer   Stämmer  Stämmer inte  Stämmer 
   Helt  ganska bra  särskilt mycket  inte alls 
 
 
8. Jag önskar att jag hade mer respekt för mig själv.  
 
Stämmer   Stämmer  Stämmer inte  Stämmer 
   Helt  ganska bra  särskilt mycket  inte alls 
 
 
9. Jag känner mig verkligen värdelös ibland. 
 
Stämmer   Stämmer  Stämmer inte  Stämmer 
   Helt  ganska bra  särskilt mycket  inte alls 
 
 
10. Ibland tycker jag att jag överhuvudtaget inte är något bra.   
 
Stämmer   Stämmer  Stämmer inte  Stämmer 
   Helt  ganska bra  särskilt mycket  inte alls 
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Bilaga B 

Del 2: Alkoholvanor 
 
1. Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, mm) det 
senaste halvåret? (Välj endast ett alternativ) 
 
1. Nej, dricker inte alkohol → Fortsätt med fråga 7 
2. Nej, har bara smakat → Fortsätt med fråga 7 
3. Ja, men max 1 gång per månad 
4. Ja, minst 1gång per månad men inte varje vecka 
5. Ja, 1 gång per vecka 
6. Ja, 2 gånger per vecka eller oftare 
 
2. Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? 
(Välj endast ett alternativ) 
 
1. Dricker inte alkohol → Fortsätt med fråga 7 
2. Varje gång 
3. Nästan varje gång 
4. Ibland 
5. Sällan 
6. Aldrig 
 
 
3. Hur gammal var du när du var berusad första gången? 
 
1. 10 år eller yngre 
2. 11 år 
3. 12 år 
4. 13 år 
5. 14 år 
6. 15 år eller äldre 
7. Har aldrig varit berusad 
 
4. Var dricker du oftast
 

 alkohol? (Välj endast ett alternativ) 

1. Hemma tillsammans med pappa och/eller mamma 
2. Hemma eller hos kompisar när det finns vuxna hemma 
3. Hemma eller hos kompisar när det inte finns vuxna hemma 
4. På restaurang/pub/diskotek 
5. Utomhus 
6. Annan plats 
 
5. Hur kan du få tag på alkohol? (Ett eller fler alternativ kan väljas) 
 
1. Köper själv i livsmedelsaffär 
2. Genom att fråga bekanta/kompisar/syskon 
3. Genom en okänd 
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4. Köper själv på systembolaget 
Bilaga B 

 
5. Genom att fråga föräldrarna 
6. Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 
7. Annat sätt 
 
6. Vet någon av dina föräldrar om att du dricker alkohol? 
 
1. Nej 
2. Vet inte 
3. Ja 
 
 
 
 
7. Tycker du att det är lätt att få tag på alkohol? 
 
1. Nej 
2. Vet inte 
3. Ja 
_______________________________________________________________________ 

Tack för att du svarade på frågorna! 
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Bilaga B 
 
 

Hur alkoholvanorna beräknades 
 
1. Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, mm) det 
senaste halvåret? (Välj endast ett alternativ) 
1 poäng 1. Nej, dricker inte alkohol → Fortsätt med fråga 7 
2 poäng 2. Nej, har bara smakat → Fortsätt med fråga 7 
3 poäng 3. Ja, men max 1 gång per månad 
4 poäng 4. Ja, minst 1gång per månad men inte varje vecka 
5 poäng 5. Ja, 1 gång per vecka 
6 poäng 6. Ja, 2 gånger per vecka eller oftare 
 
2. Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? 
(Välj endast ett alternativ) 
 
1 poäng 1. Dricker inte alkohol → Fortsätt med fråga 7 
6 poäng 2. Varje gång 
5 poäng 3. Nästan varje gång 
4 poäng 4. Ibland 
3 poäng 5. Sällan 
2 poäng 6. Aldrig 
 
 
3. Hur gammal var du när du var berusad första gången? 
 
7 poäng 1. 10 år eller yngre 
6 poäng 2. 11 år 
5 poäng 3. 12 år 
4 poäng 4. 13 år 
3 poäng 5. 14 år 
2 poäng 6. 15 år eller äldre 
1 poäng 7. Har aldrig varit berusad 
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