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Abstract 
 
Varför väljer ungdomar att dricka alkohol och att använda droger? Det är 
inget nytt och det hör ungdomstiden till att experimentera och prova. Syftet 
med studien var att undersöka om självkänsla och sensationssökande, via 
attityder, är orsaker till att ungdomar i övre tonåren (18-20 år) konsumerar 
alkohol och använder droger samt vilka effekter som eftersöks av deltagarna 
och deras tillvaro, ses också som möjliga faktorer för påverkan på både 
konsumtion och attityd. I studien deltog 166 elever ur avgångsklasser från 
olika inriktningar av gymnasieskolor i en medelstor stad i Sverige. Som 
mätinstrument användes till stor del standardiserade frågor ur 
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysningens årligen använda 
frågeformulär, Zuckermans ”Sensation Seeking Scale form V” dessa 
kompletterades med frågor för att mäta självkänsla och tillvaro. Resultatet 
av studien visar att det finns en påverkan på attityden från 
sensationssökande och självkänsla. Resultaten visar också att attityden har 
en påverkan på konsumtionen av både alkohol och droger. 
Föräldrarelationen har visat sig ha negativ samvariation med attityden till 
droger, men inte med attityd till alkohol. För att förhindra ungdomar att 
testa och exponera sig för ett missbruk bör alkoholens positiva effekter 
undersökas ytterligare för att ge svar på frågan om varför ungdomar dricker 
alkohol och för att ge uppslag till preventiva metoder. 
 
Nyckelord: Ungdomar, attityd, alkohol- och drogkonsumtion. 
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Varför väljer ungdomar att dricka alkohol och använda 
droger 

– Finns det samband mellan attitydens påverkan av självkänsla och 
sensationssökande som faktorer till konsumtion av alkohol eller 

droger? 
 
 

Veronica Hansson och Ann Ohlsson 
 
 

Inledning 
 
Att ungdomar dricker alkohol och använder droger är inte okänt och att debuten kryper 
längre och längre ner i åldrarna finns det flera studier som bekräftar. Årligen genomförs 
undersökningar om vad, hur mycket och hur ofta de konsumerar alkohol och droger, så 
kallade drogvaneundersökningar. Något mer sällan undersöks själva orsaken till att en del 
ungdomarna väljer att dricka alkohol eller använda droger, vilket denna studie är inriktad på. 
Sedan 1971 har Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) årligen gjort 
en undersökning av elevers alkohol- och drogvanor i årskurs 9. Flertalet studier handlar om 
varför ungdomar konsumerar alkohol. Gemensamt resultat av dessa är det faktum att 
alkoholen är en del av den svenska kulturen och sett ur det perspektivet är det lika relevant 
för ungdomar att dricka som för vuxna. I den tidiga tonårsperioden experimenterar ungdomar 
mycket för att finna sin identitet och kopierar ofta vuxnas beteende, Att testa alkohol och 
röka kan vara ett uttryck för olika vuxenroller (FMN, 2004). 
 
Alkohol är den mest förekommande så kallade drogen som används av ungdomar, det visar 
flertalet globala studier. Efter alkohol kommer cannabis som den mest utbredda och använda 
drogen globalt, även om användningen kan variera mellan olika länder. (Parry, Myers, 
Morojele, Flisher, Bhana, Donson & Pluddemann, 2004; FMN, 2004). 
När det gäller ungdomar och droger har nya drogtrender skapat en liberalare syn. Musiker, 
idoler, modeindustrin, Internet och trendmagasin hakar på de nya drogtrenderna och skapar 
drogromantiska budskap (FMN, 2004). Vissa droger räknar ungdomarna som säkra droger, 
som ecstasy och andra ”partydroger” (Parry et al., 2004). Upmark, Svensson, Bohlin, Huslid 
och Klevbom (2005) tar upp att Karlsryds intervjuer med ungdomar kan de tolka att 
ungdomar dricker utav samma anledning som vuxna. ”Det blir lite roligare, man kan slappna 
av och koppla bort verkligheten, för att det är gott eller för att: det är spänning att dricka för 
att det är förbjudet” (s 11). 
 
Leifman (2000) betonar alkoholens dubbla sidor. 
 

”Men det säger sig självt att för de flesta ungdomarna (och för många vuxna också 
för den delen) är det de positiva aspekterna av alkoholen som gör att man 
överhuvudtaget dricker. De negativa sidorna har belysts i mycket större 
omfattning än de ljusa. Det går dock inte att förstå alkoholbruket fullt ut om inte 
båda sidorna belyses. Detta blir speciellt tydligt vid studier av ungdomars 
alkoholvanor. Unga människor börjar inte dricka alkohol för att uppnå de negativa 
effekterna utan just för att alkoholen fyller flertalet sociala och kulturella roller, 
exempelvis som markör för samhörighet, vänskap och övergång från barndom till 
vuxenliv. Debuten av alkohol i tonåren, det experimentella bruket som sedan ofta 
följer under några år, och den många gånger höga alkoholkonsumtionen runt tjugo 
förblir ett mysterium om inte de positiva värderingarna runt alkoholens kulturella 
och sociala funktioner kartläggs” (s 48). 
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I Sato’s (2004) intervjuer med ungdomar visar det sig att alkohol och narkotika är en del av 
ungdomars vardag och det oavsett om det gäller hur mycket eller lite de använder av vardera, 
eller om det handlar om abstrakta eller konkreta erfarenheter. Vad det gäller droganvändning 
är det främst social mening som oftast kopplas samman med positiva händelser då de varit 
med om nya saker, träffat nya kompisar eller partners. Drogerna fyller även en viktig 
funktion i identitetsutvecklingen för unga och hjälper till att tydliggöra existentiella 
föreställningar om mening och mål i livet. Sato menar också att droger kan användas för att 
positionera sig och för att markera social tillhörighet i individens identitetsskapande. I 
intervjuerna framkom det ”att dricka uppfattas för det mesta som okomplicerat, inget som 
behöver förklaras eller försvaras”. ”Att inte dricka däremot uppfattas som något avvikande 
och onormalt, något som betraktas som ett problem och det har andra sociala konsekvenser” 
(s 49). 
 
Pape (1996) menar att det inte räcker med forskning kring skadeverkningar eller riskfaktorer 
för att hitta effektiva förebyggande metoder utan det krävs även forskning kring alkoholens 
positiva sidor. Användandet av alkohol tillvaratar ett antal sociala och 
utvecklingspsykologiska behov. Pape påpekar att just därför är användandet av alkohol 
speciellt lämpat som markör för närmandet in i ”vuxenrollen” och ”vuxenvärlden”. Där 
alkohol har en stark förankring kulturellt ses det som en socialisering och anpassning in i 
vuxenrollen att dricka alkohol. En slutsats som Pape (1996) drar är att en realistisk preventiv 
metod är att få ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut, hon menar att det är lättare att 
begränsa tillgängligheten på alkohol än att få dem att leva ett liv utan den. Detta samband 
mellan alkoholdebuten och framtida alkoholkonsumtion har påvisats i en norsk studie, som 
under en sexårsperiod följt ungdomar i 12-15 års ålder (Pedersen & Skrondal, 1998). Andra 
studier har visat att ungdomar som har en sen alkoholdebut eller inte dricker alls uppvisar 
olika typer av avvikelser avseende socialt umgänge och är så emotionellt bundna till sina 
föräldrar att de har svårt att verka autonomt etc. (Pape, 1996; Leifman, 2000). 
 
I Sundell’s & Kraft’s (2003) rapport visade statistiska analyser på att det är främst föräldrars 
agerande som är viktigt. Hade föräldrarna sämre insyn i vad deras barn gjorde på fritiden och 
själva hade en tillåtande attityd till tobak (rökte själva) och alkohol (barnen bjöds) visade 
resultaten att barnen i större utsträckning testat både alkohol och tobak. Även skolans inre 
klimat tycktes spela en viktig roll. Fungerade inte lärarsamarbetet bra och den sociala 
ordningen i klassen var dålig var det vanligare att eleverna hade erfarenhet av alkohol och 
tobak. Ett annat resultat som framkom var att elever i årskurs 2 som varit okoncentrerade och 
störande oftare hade berusat sig på alkohol eller rökt tobak i årskurs 5. 
 
Enligt Fahlke (2002) uppger barn under tio år att de har positiva förväntningar på alkohol 
innan de har smakat någon och detta synsätt tycks följa barnet in i tonåren. Fahlke tar upp 
flera skäl, som framkommit i intervjuer med ungdomar, till att de dricker, varav de främsta 
skälen är för att uppleva sig mer som en del i kamratgruppen och för att känna sig 
avslappnade i sällskapet. Andra skäl som anges är för att känna sig säkrare i en relation och 
för att våga ha sex. Ett gemensamt element för alla skälen är dock för att underlätta i olika 
sociala situationer där berusning i sig blir ett hjälpmedel. 
 
Tidigare studier visar också att yngre tonåringar dricker vid speciella tillfällen som 
födelsedagar, fester, bröllop, festivaler med mera. En annan viktig aspekt är den positiva 
sociala situationen. Många uppger också att de dricker för att de tycker att det är kul (Parker, 
Aldridge & Measham, 1998). Hos äldre tonåringar är fortfarande speciella tillfällen en stark 
anledning till att dricka alkohol, också de som gillar klubbar, diskotek och pubar ofta uppger 
det som skäl till att de dricker (Parker et al., 1998). 
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Flertalet studier visar att många ungdomar blir bjudna på alkohol hemma. I Sundells studie 
(2003) var det var fjärde grundskoleelev i årskurs 9 (n=4464) och hälften av 
gymnasieeleverna (n=36) som blev bjudna på alkohol hemma. 
Samstämmiga undersökningar visar att ungdomar som bli bjudna på alkohol hemma dricker 
mer, oftare och tidigare, än ungdomar som inte får smaka alkohol hemma (Gerlofson, 1998; 
FMN, 2004). 
 
 
Självkänslans koppling till alkohol- och drogkonsumtion 
 
Självkänsla definieras av Egidius (2002) som ”upplevelse av självförtroende och självsäkerhet 
eller brister i detta avseende”. ”Man har god eller dålig självkänsla, accepterar vissa sidor hos 
sig själv men inte andra osv.” (s 492). Enligt Wild, Flisher, Bhana och Lombard (2004) är den 
huvudsakliga anledningen till ungdomars dödlighet eller sjuklighet inte sjukdomar utan ett 
beteende som kan förebyggas i samspel mellan sociala och miljömässiga faktorer. I deras 
studie undersöktes det om det fanns ett samband mellan ungdomars riskbeteende (relaterat till 
droganvändning, mobbning, självmordsbenägenhet och sexualitet) och självkänsla (indelat i 
sex områden: jämlikhet, skola, familj, idrott, kroppsuppfattning och total självaktning). 
Studiens resultat visade ett signifikant samband mellan låg självkänsla inom områdena familj 
och skola och flertalet riskbeteenden oavsett kön. Låg kroppsuppfattning, självkänsla och total 
självaktning var unikt associerade med riskbeteende hos flickor men inte hos pojkar. Deras 
slutsats tyder på att preventiva åtgärder ämnade åt att skydda ungdomen från att engagera sig i 
riskbeteenden genom att öka deras självkänsla, kan bli  mest effektiva om tillämpas inom 
familjen och skolans område. 
 
Enligt Mang och Martell (1976) är flertalet forskare tillsammans överens om att ungdomar 
som söker sig till droger av olika slag har ”tidiga störningar”, då ofta av oral karaktär. 
Exempel på var beroende och osjälvständighet med låg självkänsla där ”basic trust” i 
Eriksons mening saknas antingen totalt eller tillfälligt. Mang och Martell (1976) nämner två 
aspekter på sambandet mellan identitetsproblem och narkotikamissbruk. ”Vissa avancerade 
missbrukare har sin identitet förankrad i sin narkotikastatus, att vara narkoman är att vara 
någon” (s 181). Enligt Mang och Martell (1976) kan det också handla om att leva ut en 
”negativ attityd”. Även aggressionsproblem kan vara vanliga där narkotikan används som en 
form av ”medicin” mot ett tyranniskt överjag som ger depressiva tillstånd. Ungdomar kan 
genom ensamhet drivas in i gäng och till droger. Attityden kan också upplevas som en frihet 
som inte orkar bäras det leder i sin tur till flykt genom narkotika. Mang & Martell (1976) tar 
även upp att valet av narkotiska preparat hänger samman med personens ”psykiska struktur 
och problematik”. 
 
Joao, Nunes, Elvin och Parson (1995) har genom sin forskning identifierat ett antal 
riskfaktorer som, utan åtgärd av förebyggande faktorer, kan förväntas ge eller påskynda ett 
narkotikamissbruk. Riskfaktorerna är: dålig ”föräldra- barn” relation, psykiska störningar 
(speciellt depressioner), hög grad av sensationssökande beteende, någon eller några ur 
familjen eller kompis med drogmissbruk, låg studiemotivation, generella beteendeproblem, 
frånvaro av religion/skenhelighet, tidigt nyttjande av tobak, låg självkänsla, endast en vuxen 
eller styvföräldrar i familjen, hög grad av så kallade stressorer i familjen och ”health-
compromising” beteendemönster. De menar att ju fler riskfaktorer individen har ju högre 
sannolikhet för narkotikamissbruk. 
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Sensationssökande; ett riskbeteende eller bara någon som söker spänning 
 
Sensationssökande återfinns ofta i litteraturen och kan beskrivas som en egenskap som 
föranleder till aktiviteter som ger spänning, upplevs som riskfyllda och är omväxlande 
(Nihlgård, 2001). Det har visat sig att sensationssökare bland ungdomar är mer benägna att 
använda droger och att begå kriminella handlingar (Nihlgård, 2001). Det kan på så vis vara 
viktigt och finnas en nytta med att tillgodose sensationsökarens behov inom mer eller mindre 
socialt accepterade områden som till exempel sport för människor med ett stort behov av 
yttre stimulering (Zuckerman, 1994). Zuckermans ”Sensation Seeking Scale form V” är den 
mest använda metoden för att mäta sensationssökande (Nihlgård, 2001). Den mäter enligt 
Zuckerman själv behovet av omväxlande, nya och komplexa situationer och erfarenheter 
samt att för dessa erfarenheters skull viljan att ta fysiska risker. Av Zuckemans skala har två 
av fyra faktorer använts i studiens frågeformulär; Thrill and adventure seeking (spännings 
och äventyrssökande) och Disinhibition (ohämmat beteende). Spännings och 
äventyrssökande, i engelskan förkortad med TAS, visar på ett behov av att delta i riskfyllda 
aktiviteter som till exempel fallskärmshoppning etc. vilka medför starka känslor av fart och 
spänning. Ohämmat beteende, i engelskan förkortat med DIS, visar på ett sensationssökande 
av en mer social prägel där starka känslor inom områden som ”festande”, alkohol och 
droganvändning, sex etc. söks (Nihlgård, 2001). 
 
Människor med höga poäng på ”Sensation Seeking Scale”, så kallade sensationssökare, 
tenderar ofta att utsätta sig för fysiska riskaktiviteter såsom fallskärmshoppning, 
motorcykelkörning, undervattensdykning, ridning, och yrken såsom brandman etc. Sådana 
riskaktiviteter verkar mindre farliga för sensationssökare än för de med låga poäng på 
”Sensation Seeking Scale”. Sensationssökarna är också mer intresserade av spel, satsar mer, 
och föredrar höga odds emot dem. Tendenser till att vilja experimentera med droger är också 
relaterat till höga poäng på ”Sensation Seeking Scale” och där finns en antydan till att de 
föredrar mer stimulerande droger såsom amfetaminer och LSD (lysergsyredietylamid). Icke 
sensationssökare verkar mer föredra så kallade ”downers”, det vill säga sådant som lugnande 
medel och droger som till exempel marijuana (Smith 1995). 
 
Hellbom (2005) beskriver sensationssökarna som människor som gör vad andra människor 
inte ens skulle drömma om att göra. Hon menar att sensationssökarna är födda med detta 
anlag, och andra inte. Grupp tillhörighet kan påvisas genom ett enzym, vilket har döpts till 
MAO. Enzymet MAO finns i lägre halt hos de sensationssökarna, äventyrslystna, än hos 
andra. Hellbom beskriver också att senare forskning har kommit fram till att halten av MAO i 
blodet hänger samman med halten serotonin i hjärnan, ett av de signalämnen som påverkar 
vår personlighet. Detta kan vara en av många genetiska faktorer bakom risken för alkoholism 
då alkoholister med ärftlig bakgrund till sitt missbruk i allmänhet har låga halter av MAO i 
blodet. 
 
Att ungdomars drogvanor samvarierar med andra riskbeteenden kan förklaras med olika risk- 
och skyddsfaktorer. Här menar Sundell (2003) att om många riskfaktorer samverkar med få 
skyddsfaktorer, så är sannolikheten större för riskbeteende, medan sannolikheten för 
riskbeteende minskar vid många skyddsfaktorer och få riskfaktorer. Olika riskbeteende som 
studeras är den sociala situationen, skolanpassning, kriminalitet, fritidssysselsättning, 
vänner/föräldrarna och dess relationer, psykosociala faktorer, hälsa, uppväxtvillkor och 
drogkonsumtion (Sundell, 2004; Lundborg, 2003). Att sensationssökande ofta korrelerar med 
alkohol och droganvändning och olika riskbeteenden visar flertalet studier (Chen, Sheth, 
Elliott & Yeager, 2004; Sundell, 2003). 
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Attityd; uttryck för värderingar 
 
Värdering definieras enligt nationalencyklopedin som ”handlingen att sätta ett värde på något 
eller resultatet av att utföra en sådan handling”. Värderingar är abstrakta ideal som individer, 
medlemmar av en viss grupp eller ett visst samhälle vårdar”. ”Värderingar bedöms positivt 
(har ett värde) eller negativt” (Nationalencyklopedin, 1996). 
Attityd kan definieras som uttryck för värderingar. De flesta fenomen i samhället blir föremål 
för attityder (Ungdomsstyrelsen, 2003). Attitydobjekten kan vara abstrakta objekt som 
trosuppfattning eller jämställdhet mellan könen. De kan också vara specifika objekt så som öl 
och vin. Personer, både den egna och andra, kan vara föremål för en attityd och den är ofta 
bunden till en social roll som till exempel kamrater och förälder. Attityder är oftast hierarkiskt 
uppbyggda. De som är generella och speglar något som är viktigt eller centralt för individen 
är oftast överordnade och stabila, längre ner finns attityder som rör alltmer specifika objekt 
(Ungdomsstyrelsen, 2003). Många ungdomar menar att den allmänna attityden till alkohol i 
dagens samhälle måste ändras (Gerlofson, 1998). Attityden är en varaktig inställning. Den 
byggs upp genom erfarenheter och uttrycks genom inställningar för eller emot något fenomen 
(attitydobjekt). Fördomar är en grupp av negativa attityder, i den bemärkelsen att man har 
bildat sig en förutfattad negativ mening om ett fenomen. 
 
En modell av attitydens funktioner lyfter fram, kunskapsfunktionen, nyttofunktionen, 
värdefunktionen och försvarsfunktionen. Här hjälper kunskapsfunktionen oss att förstå den 
omvärld vi lever i, medan nyttofunktionen underlättar för oss att nå uppställda mål genom att 
styra handling mot det vi har positiva attityder till och undvika det vi har negativa attityder 
mot. Värdefunktionen stärker vår självbild och andras syn på oss, genom att vi ger uttryck för 
de värderingar vi har om sociala företeelser och andra individer. Försvarsfunktionen gör att vi 
kan skapa olika attityder för att undvika eller försvara oss mot obehagliga situationer eller 
företeelser (Hogg & Vaughan, 1998). 
 
Fahlke (2002) tar upp, avseende psykosociala riskfaktorer, att det spelar en avgörande roll 
huruvida familjens vanor och attityder ser ut att ha en direkt spegling på ungdomars 
förhållningssätt till alkohol och tobak. Avgörande för tobaksanvändning är att om tonåringen 
tillåts röka; oavsett om den kommer från en rökande familj eller ej, är det en större risk att 
tonåringen börjar röka än om den hade förbjudits. Samma fenomen råder för 
alkoholanvändning. En annan viktig riskfaktor som tas upp är familjeklimatet; en 
disharmonisk relation mellan föräldrarna eller mellan föräldrar och barn. Även eventuella 
förekomster av psykisk sjukdom eller missbruk tas upp. Fahlke påtalar dock att varje 
familjekonstellation är unik och att det därför inte enkelt kan plockas ut någon specifik 
riskfaktor inom familjerelationen som orsak till att en tonåring börjar dricka eller röka. 
 
 
Ungdomarnas sociala omvärld 
 
Kamratrelationen är viktig. I Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie uppger nästan 
varannan tonåring, cirka 47 %, mellan 16-19år (n=4500), att kamraterna är det som ger livet 
mest mening, 32 % uppger att familjen ger livet mening och 21 % fritiden 
(Ungdomsstyrelsen, 2003). Vännerna är något att identifierar sig med, en möjlighet att ge 
uttryck för sin personlighet, att får umgås med andra som har samma intressen och tycker och 
tänker ungefär lika. Att vara tonåring kan vara frustrerande då de dagligen omges av 
motsägelsefulla bilder. Det är inte bara åldern i sig som ofta ger ett förvirrande tillstånd då de 
försöker finna sin identitet utan utsattheten för multipel stress så som krav från 
föräldrar/skola, utbildning,  
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Samhälle, arbetsliv, höga yrkeskrav kontra arbetslöshet, påverkan av olika budskap från tv, 
video, spel (t.ex. rollspel), data, medier och Internet (Sharma, 2005; FMN, 2004). 
Debatter kring tonåringar kretsar ofta kring ungdomsproblem och våld. De dricker, använder 
droger, är rasister, mår dåligt och får inga jobb för ungdomsarbetslösheten är hög. Samtidigt 
ger media, reklam och tv en förskönad bild av tonåringen, de idealiseras, de är vackra, fria 
och avundsvärda. Den teknologiska utvecklingen, moderniseringen och den socialt kulturella 
förändringen har utmynnat i en betydande förändring i de konventionella rollerna för 
barnen/tonåringarna. 
 
Här menar Sharma (2005) att många föräldrar känner sig vilsna själva, för att de inte vet 
något om förändringens betydelse för tonåringens roll, vilket gör det svårt att leda dem och 
skapar förvirring hos föräldrarna. De ska motivera sina barn att studera och prestera bra 
resultat, de ska ge tonåringen frihet men samtidigt kunna skydda dem mot droger, missbruk, 
våld med mera. Tonåringen ska respekteras. Samtidigt vill de veta vilka de umgås med och 
var de håller hus och hur ska man klara detta när tonåringen har mobiler, Internet med mera. 
Trots allt klarar de flesta tonåringar av dessa förändringar och passerar smidigt över till 
vuxenrollen. För de flesta tonåringar är föräldrarna det viktigaste i deras liv. Tonåringen både 
behöver och vill ha kärlek, stöd, gränser och respekt från föräldern. Föräldern och den yttre 
världen behöver vara en konstant det är viktigt för tonåringen när dess inre värld håller på att 
förändras. Med andra ord ska föräldern finnas i bakgrunden och vara redo om det behövs. 
 
Sundells studie (2003) visar att det inte var så ofta som föräldrar och tonåringen gör saker 
tillsammans, men föräldrarna fanns hela tiden med i bakgrunden, de visar intresse för 
tonåringens skolgång, kamrat umgänge, var tonåringarna höll hus och vilka regler/tider som 
gällde. Tonåringen talade också med föräldrarna om de saker som bekymrade dem. Den 
mesta tiden tillbringar tonåringen tillsammans med vänner, antingen ute på stan eller hemma 
hos varandra. De flesta tonåringar i Sundells (2003) undersökning hade en nära vän som de 
trivdes bra tillsammans med; så många som 8 av 10 flickor och 7 av 10 pojkar ansåg sig ha 
en nära vän. 
 
 
Problemformulering 
 
Syftet med studien var att undersöka om självkänsla och sensationssökande, via attityder, är 
orsaken till varför ungdomar väljer att konsumera alkohol och droger, samt vilka effekter 
som eftersöks och deltagarnas relationer ses också som bidragande faktorer för påverkan på 
konsumtion och attityd. Analyserna är gjorda utifrån samvariation, men modellerna är här 
formulerade i termer påverkan. Figur 1a och b visar hur problemformuleringen är ställd och 
åskådliggör hur variablerna via attityd eller självständigt antas påverka konsumtionen. 
 
1a                1b 
 d

t
Attityd Konsumtion

o

Konsumtion 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Modeller som för åskådlighetens skull visar på hur problemformuleringen är ställd. 
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Självkänsla
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Metod 
 

 
Undersökningsdeltagare 
 
I studien deltog 166 gymnasieelever i åldern 18-19 år, då undersökningen riktade sig till 
ungdomar i övre tonåren. Undersökningsdeltagarna kom från avgångsklasserna ur samtliga 
gymnasieskolor i en medelstor stad i södra Sverige. Av totalt 166 deltagare var 90 kvinnor 
(54 %) och 76 män (46 %). De som var födda 1984-85 (19-20 år) utgjorde 17 %, och de 
födda 1986-87 (18-19 år) utgjorde 83 % av deltagarna. 
 
 
Material 
 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av ett frågeformulär där försättsbladet informerade 
deltagarna om frivillighet och deras anonymitet. Innan frågeformuläret distribuerades ut till 
undersökningsdeltagarna fick skolkuratorerna och rektorerna på respektive gymnasieskola ta 
del av frågeformuläret ur ett etiskt perspektiv men också för att kritiskt granska det. 
 
Frågeformuläret baserade sig främst på standardiserade frågor ur Centralförbundet för 
alkohol och narkotikaupplysnings (CAN) frågeformulär, årligen använd på årskurs 9 sedan 
1971. För att mäta sensationssökande har delar, till viss del omarbetade, av Nihlgårds (2001) 
omarbetade version av Zuckermans ”Sensation Seeking Scale form V” som omfattar 
delskalorna Thrill and adventure seeking (TAS) och Disinhibition (DIS) använts. Skalan 
bestod ursprungligen av dubbla svarsalternativ där deltagaren uppmanades att välja det 
alternativ som passade bäst. Liksom hos Nihlgård (2001) användes i studien istället en 
intervallskala. Den sexgradiga intervallskalan som Nihlgård (2001) använde gjordes om till 
en femgradig skala som sträcker sig från stämmer inte alls till stämmer helt och hållet. 
 
Frågeformuläret är uppdelat i sex huvudområden som i Figur 1: konsumtion, attityd, effekt, 
tillvaro, självkänsla/självförtroende och sensationssökande. Frågorna besvarades med fasta 
svarsalternativ med en femgradig intervallskala som löper från 1 (stämmer inte alls) till 5 
(instämmer helt), några frågor hade ”Annat” som svarsalternativ och några frågor var öppna. 
 
Frågeformuläret bestod av 91 frågor. Fråga 36 och 37, var öppna frågor, där deltagaren fritt 
fick svara på vilken effekt de skulle vilja ha respektive inte vilja ha på en ny fiktiv drog. 
Även de två sista frågorna var öppna frågor där deltagarna uppmanades att fritt besvara: fråga 
90 (spänning), där de kortfattat fick beskriva de roligaste/vanligaste fritidssysselsättningarna 
som de brukade ha på sin fritid, samt fråga 91 där de fick besvara varför de tror att ungdomar 
i samma ålder som de själva dricker alkohol och/eller använder droger. I fråga 40, fick 
deltagarna rangordna det som de tyckte var minst farligt med 1 upp till det som de såg som 
mest farligt med 5. 
 
Vid bearbetning av resultaten från undersökningen vändes skalan på frågorna 30, 45, 46, 54, 
59, 63, 71, 73, 77 och 79. 
 
Vid analys och bearbetning konstruerades frågeformulärets frågor till fjorton (se Tabell 1) 
sammansatta variabler. 
Cronbach’s alpha har beräknats för att visa hur väl frågorna hänger ihop inom respektive 
variabel. 
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Tabell 1. Beräkning av Cronbach´s alpha på de sammansatta variablerna. (Frågornas 
nummer refererar till frågeformuläret, se Bilaga 1.) 
 
Variabler Fråga α-värde
Attityd till droger (attityd) 19, 21, 23 0,79 
Attityd till alkohol (attityd) 18, 20, 22 0,62 
Attityd till alkohol och drog lag (attityd) 29, 30, 31 0,61 
Attityd till alkohol lag (attityd) 29, 30 0,69 
Föräldrarelation (tillvaro) 47, 48, 49 0,68 
Kompisrelation (tillvaro) 50, 51, 52 0,67 
Alkohol hemma (tillvaro) 55, 56 0,77 
Självkänsla/självförtroende (självkänsla) 59-79 0,84 
Sensationssökande (sensation) 80-89 0,75 
Attityd till risker med konsumtion (attityd) 24 a-d 0,89 
Egna erfarenheter av skadeverkningar (effekt) 44 a-e 0,79 
Egen känsla för alkohol och droger (effekt) 41 a-b, 41 d, 42, 43, 45V, 46V 0,80 
Konsumtion av alkohol (konsumtion) 4, 5, 6, 7, 8 0,78 
Konsumtion av droger (konsumtion) 13, 14, 15, 16, 17 0,90 
 
 
Beräkningen av Cronbach´s alpha (Se Tabell 1) visade att två variabler uppvisade låg 
reliabilitet. Variabeln attityd till alkohol, p 0,62, och variabeln attityd till alkohol- och drog 
lag p 0,61, där den sistnämnda variabeln delades upp i attityd till alkohollag och attityd till 
droglag (en enstaka fråga som jämfördes separat till konsumtion av droger). Alla variabler 
förutom attityd till alkohol och attityd till alkohol- och droglag hade Cronbach’s alphavärde 
på över 0,65 vilket accepterades här. Flertalet variabler hade ett alpha över 0,75 och några 
variabler hade över 0,80 i alphavärde vilket ansågs tillfredställande. På de två sista 
variablerna, konsumtion av alkohol och konsumtion av droger i tabellen, har Z-score 
omvandling gjorts för att ge jämförbara skalor. 
 
Frågorna 53 och 54 (tillvaro) ligger separat eftersom Cronbach’s alpha var lågt. Frågorna 
korreleras som separata variabler med konsumtion av alkohol och konsumtion av droger (Se 
tabell 2 och 6). 
 
Den öppna frågan 36 (effekt) kategoriserades i fem kategorier, öppna frågan 37 (effekt) 
kategoriserades i fem kategorier, öppna frågan 90 (övrigt) kategoriserades i åtta kategorier 
och öppna frågan 91 (övrigt) kategoriserades i 10 kategorier. Kategorierna skapades efter 
antalet flest svar som var lika och kunde relateras till en huvudkategori, till exempel öppna 
fråga 90 där deltagaren kunde ha svarat tennis som en fritidsaktivitet vilket fördes på som ett 
svar till kategori sport. Frågorna 34-35 (attityd) där deltagarna uppmanades att svara med 
maximalt tre svarsalternativ transformerades om för att kunna göras mätbara. 
 
 
Procedur 
 
Under det förberedande arbetet (våren 2005) kontaktades gymnasieskolorna och 
informerades om studien. Detta för att undersöka om de ställde sig positiva till själva 
genomförandet av studien samt en lämplig tidpunkt för densamma. Skolornas kuratorer fick 
möjlighet att och ombads ta del av frågeformuläret innan studien ur ett etiskt perspektiv, för 
att kritiskt granska och för att vara förberedda på eventuella frågor från eleverna efter  
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undersökningstillfället. Samtliga tillfrågade skolor ställde sig positiva och var villiga att 
medverka i undersökningen. Kontakten var i samtliga fall respektive skolas rektor alternativt 
studierektor. Respektive rektor, alternativ studierektor, delgav i sin tur informationen till 
berörda klasslärare som på varje skola anordnade ett specifikt tillfälle för eleverna att fylla i 
frågeformuläret. 
 
En förundersökning (pilotstudie) gjordes ett par veckor före huvudstudiens genomförande. 
Vid förundersökningen användes ett antal testpersoner vid försvaret då en av författarna 
arbetar inom försvarsmakten. Testpersonerna var både kvinnor och män i åldern 25-45 år. 
Förundersökningen gjordes för att vi skulle försöka hitta och eliminera eventuella 
felaktigheter och missförstånd i vårt mätinstrument. Synpunkterna från förundersökningen 
medförde vissa justeringar i frågeformuläret. 
 
Frågeformuläret distribuerades ut till skolorna efter överenskommelse. Respektive klasslärare 
för avgångsklasserna delade ut dem vid ett tillfälle avsett för studien och tillsåg att 
frågeformuläret samlades in. Fördelen med att kontrollerat ge eleverna möjlighet att deltaga i 
undersökningen var att det blev ett litet bortfall. 
 
Alla avgångsklasser i kommunen är inte representerade, detta då många var ute på praktik 
eller för att de avböjde av andra skäl. Dock finns alla programinriktningar inom 
gymnasieskolan representerade. 
Det förekommer ett mindre bortfall av svar på enskilda frågor, men dessa bortfall bedöms ha 
en marginell betydelse. Hela testproceduren tog mellan 17-35 minuter per elev och skola. 
 
 

Resultat 
 

 
Andelen elever som uppgav att de dricker alkohol var 86,9 % och 10,7 % uppgav att de inte 
dricker alkohol alls. Andelen elever som använt droger var 16,3 %, varav 3,6 % bara provat 
men inte ansåg sig använda droger och 1,2 % uppgav att de inte visste ifall de hade provat 
eller fått i sig någon drog. 82,5 % uppgav att de aldrig använt droger. 
 
 
Samband med konsumtion av alkohol 
 
För att se vilka variabler som korrelerade med varandra och därmed stärkte valet av faktorer 
för regressionsanalysen så gjordes en korrelationsanalys av de variabler som hypotetiskt 
antagits vara av vikt för konsumtionen av alkohol. I Tabell 2 presenteras aktuella 
korrelationskoefficienter
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Tabell 2. Korrelation (Pearson) med konsumtion av alkohol för att finna för hypotesen relevanta variabler. (n=163-166). 

           Variabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.     12. 13. 14. 15.
1.                --
2.                

                
              
               
              
             
               
              
               
                
                
                
               
                

.40** --
3. .10 .14 --
4. .30** .21**

 
 .29** --

5. -.10 -.12 .24**
 

.09 --
6. .55** .23**

 
-.04 .10 -.06 --

7. -.13 -.11 .49** .24**
 

 .25** -.10 --
8. -.07 .00 .36**

 
.01 .16* -.05 .17* --

9. .61** .40**
 

.14 .26** -.04 .36** -.06 -.06 --
10. -.00 .19* -.03 .09 .03 .10 -.10 .02 .18* --
11. .63** .42** -.07 .21** -.14 .39** -.25** -.17* .49** .00 --
12. .80** .39** .18* .27** -.11 .49** -.12 -.01 .58** .10 .53** --
13. -.07 -.28**

 
-.31** -.16* .10 .09 -.13 -.30** -.12 -.07 .06 -.14 --

14. -.16* -.07 -.12 .07 -.07 -.12 -.04 -.15 .01 -.03 .14 -.23** .06 --
15. .02 -.02 .08 .10 .06 -.16* .02 -.07 .06 -.10 -.06 .00 .01 -.03 --

**Korrelationen är signifikant vid .01 nivån (2-tailed). 
   *Korrelationen är signifikant vid .05 nivån (2-tailed). 
 
1. Konsumtion av alkohol (konsumtion) 6. Alkohol hemma (tillvaro) 11. Egna erfarenheter av skadeverkningar (effekt) 
2. Sensationssökande (sensation) 7. Trivsel i skola (fråga 53, tillvaro) 12. Attityd till alkohol (attityd) 
3. Självkänsla (självkänsla) 8. Framtidskänsla (fråga 54, tillvaro) 13. Kön (1=man, 2=kvinna) 
4. Kompisrelation (tillvaro) 9. Egen känsla för alkohol och droger (effekt) 14. Ålder 
5. Föräldrarelation (tillvaro) 10. Attityd till alkohollag (attityd) 15. Tror att ungdomar dricker alkohol (konsumtion) 
 
 
Tabell 2 visar korrelationer mellan variabler som hypotetiskt antagits varit av vikt för konsumtionen av alkohol. Tabellen visar samband mellan 
sensationssökande, attityd till alkohol och konsumtion av alkohol. Ingen korrelation mellan självkänsla och konsumtion av alkohol förelåg. Attityd till 
droger eller droglag togs inte med här. 
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Det antogs att sensationssökande, relationer till kompisar och föräldrar, att bli bjuden på 
alkohol hemma eller att tillåtas att dricka alkohol hemma, egen känsla för alkohol och droger 
samt egna erfarenheter av skadeverkningar efter alkohol- och drogkonsumtion hade 
förklaringsvärde för konsumtion. 
Självkänsla togs med fast att den inte visade något i korrelationen (Tabell 2), på grund av 
tidigare forskningsresultat och ställd hypotes. För att klargöra om attityd rymde något eget 
extra förklaringsvärde lades de först nämnda variablerna in i en modell, varefter attityd lades 
till i en regressionsanalys. Till sist lades den demografiska variabeln ålder till, se Tabell 3. 
 
 
Tabell 3. Regressionsanalys med beroende variabel konsumtion av alkohol. 
Variabler Adj. R² Sig. F ökning Std Beta t Sig. 
Modell 1 .59 .00    
  Sensationssökande (sensation)   .05 .79 .43 
  Självkänsla (själkänsla)   .07 1.34 .18 
  Kompisrelation (tillvaro)   .09 1.70 .09 
  Föräldrarelationen (tillvaro)   -.04 -.79 .43 
  Alkohol hemma (tillvaro)   .30 5.40 .00 
  Egen känsla för alkohol och droger (effekt)   .28 4.55 .00 
  Egna erfarenheter av skadeverkningar (effekt)   .34 5.38 .00 
      
Modell 2 .72 .00    
  Sensationssökande (sensation)   .01 .29 .77 
  Självkänsla (själkänsla)   -.01 -.19 .85 
  Kompisrelation (tillvaro)   .06 1.35 .18 
  Föräldrarelationen (tillvaro)   .00 .03 .98 
  Alkohol hemma (tillvaro)   .16 3.35 .00 
  Egen känsla för alkohol och droger (effekt)   .13 2.50 .01 
  Egna erfarenheter av skadeverkningar (effekt)   .22 3.99 .00 
 Attityd till alkohol (attityd)   .51 8.59 .00 
      
Modell 3 .73 .09    
  Sensationssökande (sensation)   .01 .12 .90 
  Självkänsla (själkänsla)   -.01 -.25 .80 
  Kompisrelation (tillvaro)   .07 1.56 .12 
  Föräldrarelationen (tillvaro)   -.00 -.12 .90 
  Alkohol hemma (tillvaro)   .16 3.24 .00 
  Egen känsla för alkohol och droger (effekt)   .14 2.69 .01 
  Egna erfarenheter av skadeverkningar (effekt)   .24 4.32 .00 
  Attityd alkohol (attityd)   .47 7.61 .00 
  Ålder   -.08 -1.68 .09 
 
Som framgår av tabell 3, modell 1, har tillvarovariabeln alkohol hemma och effektvariablerna 
förklaringsvärde för konsumtionen och deras bidrag kvarstår sedan attityd lagts till i modell 
2. Tabellen visar signifikant Sig. F ökning för Modell 2 med tilläggsvariabel attityd till 
alkohol. Adjusted R² visar en ökning från Modell 1 till Modell 2 där 72 % av variansen hos 
konsumtion av alkohol förklaras. En ökning ses även från Modell 2 till Modell 3, där 73 % av 
variansen hos konsumtion av alkohol förklaras. Resultatet visade att den demografiska 
variabeln ålder gav ett tillskott till modellen men dock inte något signifikant ökning. 
 
 
Attityd till alkohol 
 
För att se vilka variabler som korrelera med varandra och där med stärkte vårt val av faktorer 
för regressionsanalysen så gjordes en korrelationsanalys av de variabler som hypotetiskt 
antagits vara av vikt för attityd till alkohol presenteras i Tabell 4 utöver de som ses i Tabell2. 
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Tabell 4. Korrelation (Pearson) över variabler som är relevanta för hypotesen avseende attityd till alkohol. 
(n=163-166); se även tabell2. 
Variabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1. Attityd till alkohol --          
8. Hur berusad senast .66** .32** .10 -.10 .26** .40** -.09 --   
9. Hur ofta du dricker .76** .57** .14 -.09 .26** .41** -.18* .62** --  
10. Hur ofta berusad  .63** .34** .12 -.09 .26** .28** -.06 .60** .62** -- 
**Korrelationen är signifikant vid .01 nivån (2-tailed). 
   *Korrelationen är signifikant vid .05 nivån (2-tailed). 
 
1. Attityd till alkohol (attityd) 6. Sensationssökande  
2. Alkohol hemma (tillvaro) 7. Ålder 
3. Självkänsla  8. Hur berusad senast (konsumtion) 
4. Föräldrarelation (tillvaro) 9. Hur ofta du dricker (konsumtion) 
5. Kompisrelation (tillvaro) 10. Hur ofta berusad (konsumtion) 
 
Av Tabell 4 framgår att det förelåg samband mellan sensationssökande, självkänsla, 
konsumtionsvariablerna och attityd till alkohol. Ingen korrelation mellan föräldrarelation och 
attityd till alkohol förelåg, men föräldrarelationen undersöktes ändå i regressionsanalysen 
eftersom det i tidigare studier visat sig att föräldrars vanor och attityder har en direkt spegling 
i ungdomars förhållningssätt till alkohol och tobak (Fahlke 2002), så det antogs att 
sensationssökande, självkänsla, relationer till kompisar och föräldrar, att bli bjuden på alkohol 
hemma eller att tillåtas att dricka alkohol hemma hade förklaringsvärde för attityd till alkohol. 
För att klargöra om ålder och alkoholkonsumtionsvariabler rymde något eget extra 
förklaringsvärde lades de först nämnda variablerna in i en modell, varefter ålder och 
konsumtionsvariablerna lades till i en andra modell i regressionsanalysen; se Tabell 5. 
 
 
Tabell 5. Regressionsanalys med beroende variabel attityd till alkohol. 
Variabler Adj. R² Sig. F ökning Std. Beta t Sig. 
Modell 1 .36 .00    
   Sensationssökande   .23 3.39 .00 
   Självkänsla   .15 2.25 .03 
   Kompisrelation  (tillvaro)   .14 2.12 .04 
   Föräldrarelationen (tillvaro)   -.11 -1.62 .11 
   Alkohol hemma (tillvaro)   .42 6.48 .00 
      
Modell 2  .66 .00    
   Sensationssökande   .03 .56 .58 
   Självkänsla   .07 1.46 .15 
   Kompisrelation (tillvaro)   .04 .74 .46 
   Föräldrarelationen (tillvaro)   -.06 -1.19 .24 
   Alkohol hemma (tillvaro)   .11 2.02 .04 
   Ålder   -.11 -2.33 .02 
   Hur berusad senast (konsumtion)   .23 3.49 .00 
   Hur ofta berusad (konsumtion)   .18 2.85 .00 
   Hur ofta du dricker (konsumtion)   .39 5.16 .00 
 
Tabell 5 visar att sensationssökande, själkänsla och tillvarovariablerna kompisrelation och 
alkohol hemma har förklaringsvärde för attityden till alkohol. Tabell 5 visar signifikant 
ökning mellan modell 1 och 2. Adjusted R² visar en ökning från modell 1 till modell 2 med 
tilläggsvariablerna ålder och konsumtionsvariabler. Modell 2 med tillägget ålder respektive 
konsumtionsvariabler visar det högsta värdet där 66 % av variansen hos attityd till alkohol 
förklaras. Föräldrarelationen visar i denna och i förgående modell inte någon signifikans.  
 
Fråga 32 där deltagarna fick svara på vad den huvudsakliga anledningen var till att de drack 
alkohol redovisas i procent för de tre främst representerade svarsalternativen. 10,7 % drack 
inte alkohol och angav därför inga huvudsakliga skäl. För de som konsumerade alkohol blev 
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resultatet att 46,4 % angav att de ville dricka alkohol och ansåg att de själva kunde bestämma 
det; 35,5 % angav att det fick dem att koppla av och må bra och 7,8 % angav att det var av 
personliga skäl. 
 
Svaren på fråga 34, där deltagarna fick besvara den eller de huvudsakliga anledningarna till 
att de inte drack alkohol (max tre svarsalternativ fick besvaras), redovisas i procent för de tre 
oftast givna alternativen. 86,9 % svarade att de drack alkohol och angav därför inga 
huvudsakliga skäl. För de som inte konsumera alkohol blev resultatet att 11,4 % angav att de 
inte behövde dricka för att vara sociala, 9,6 % angav att de inte tyckte om smaken och 3,6 % 
svarade att de var rädda för att tappa kontrollen och avstod av hälsoskäl eller dåliga 
erfarenheter. Det sammanlagda procenttalet överstiger 100 % då de tilläts svara med upp till 
tre svarsalternativ. 
 
 
Konsumtion av droger 
 
För att se vilka variabler som korrelerade med varandra och därmed stärkte vårt val av 
faktorer för regressionsanalysen så gjordes en korrelationsanalys av de variabler som 
hypotetiskt antagits vara av vikt för konsumtionen av droger (De presenteras i Tabell 6.) 
utöver de som ses i Tabell 2. 
 
 
Tabell 6. Korrelation (Pearson) av konsumtion av droger för att finna de för hypotesen relevanta variabler. 
(n=154-166). Se även Tabell 2 
Variabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 
1. --              
2. .29**              
3. -.12              
4. .11              
5. -.14              
6. -.20**              
7. -.12              
8. .36**       --       
9. .42** .23** -.04 .13 -.03 -.04 .06 .20** --      
10. .46**        .20** --     
11. .69** .34** -.09 .08 -.24** -.14 -.03 .29** .43** .32** --    
12. .06        -.06  -.09    
13. .12        .03  .10 -- --  
14. -.03 .13 -.13 -.05 -.12 -.02 -.03 -.00 .12 .11 .01 .04 -.08 -- 
**Korrelationen är signifikant vid .01 nivån (2-tailed). 
   *Korrelationen är signifikant vid .05 nivån (2-tailed). 
 

1. Konsumtion av droger 6. Trivsel i skolan  (tillvaro) 11. Attityd till droger 
2. Sensationssökande 7. Framtidskänsla  (tillvaro) 12. Kön 
3. Självkänsla 8. Egen känsla för alkohol och droger 

(effekt) 
13. Ålder 

4. Kompisrelation (tillvaro) 9. Attityd till droglag 14. Tror att ungdomar använder droger 
(konsumtion) 

5. Föräldrarelation 
(tillvaro) 

10. Egna erfarenheter av skadeverkningar 
(effekt) 

 

 
Tabell 6 visar korrelationer som hypotetiskt antagits ha varit av vikt för drogkonsumtionen. 
Resultatet visar samband mellan sensationssökande, trivsel i skola, egen känsla för alkohol 
och droger, attityd till droglag, egna erfarenheter av skadeverkningar och attityd till droger. 
Ingen korrelation mellan självkänsla och konsumtion av droger förelåg. 
Det antogs att sensationssökande, självkänsla, relationer till kompisar och föräldrar, trivsel i 
skolan, egen känsla för alkohol och droger samt egna erfarenheter av skadeverkningar efter 
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alkohol- och drogkonsumtion hade förklaringsvärde för konsumtion baserat på korrelationer 
och tidigare forskning. 
För att klargöra om attityd rymde något eget extra förklaringsvärde lades de först nämnda 
variablerna in i en modell, varefter attityd lades till i en regressionsanalys. Till sist lades 
variabeln attityd till droglag till; se Tabell 7. 
 
 
Tabell 7. Regressionsanalys med beroende variabel konsumtion av droger. 
Variabler Adj. R² Sig. F ökning Std Beta t Sig. 
Modell 1 .23 .00    
   Sensationssökande   .09 1.14 .26 
   Självkänsla   -.11 -1.30 .20 
   Kompisrelation (tillvaro)   .03 .34 .73 
   Föräldrarelationen (tillvaro)   -.05 -.63 .53 
   Trivsel i skola (tillvaro)   -.05 -.56 .57 
   Egen känsla för alkohol och droger (effekt)   .19 2.24 .03 
   Egna erfarenheter av skadeverkningar (effekt)   .29 3.38 .00 
      
Modell 2 .53 .00    
   Sensationssökande   -.04 -.69 .49 
   Självkänsla   -.05 -.74 .46 
   Kompisrelation (tillvaro)   .02 .41 .68 
   Föräldrarelationen (tillvaro)   .06 .94 .35 
   Trivsel i skola (tillvaro)   -.06 -.85 .40 
   Egen känsla för alkohol och droger (effekt)   .10 1.51 .13 
   Egna erfarenheter av skadeverkningar (effekt)   .21 3.17 .00 
   Attityd till droger   .68 10.08 .00 
      
Modell 3 .54 .03    
   Sensationssökande   -.05 -.85 .40 
   Självkänsla   -.04 -.59 .56 
   Kompisrelation (tillvaro)   .01 .24 .81 
   Föräldrarelationen (tillvaro)   .04 .75 .45 
   Trivsel i skola (tillvaro)   -.06 -.91 .37 
   Egen känsla för alkohol och droger (effekt)   .09 1.43 .16 
   Egna erfarenheter av skadeverkningar (effekt)   .21 3.20 .00 
   Attityd till droger   .56 8.64 .00 
   Attityd till droglag   .13 2.18 .03 
 
Som framgår av Tabell 7 har effektvariablerna, och särskilt erfarenhetsvariabeln, stort 
förklarings värde för konsumtionen i modell 1. Tabellen visar signifikant ökning mellan 
modell 1 och 2 med tilläggsvariabeln attityd till droger samt mellan modell 2 och 3 med 
tilläggsvariabeln attityd till droglag. Resultatet visar att det fanns signifikant tillskott av 
tilläggsvariablerna i båda modellerna. Adjusted R² visar att i modell 2 förklaras 53 % av 
variansen för konsumtion av droger och i modell 3 förklaras 54 % av variansen för 
konsumtion av droger. 
 
 
Attityd till droger 
 
För att se vilka variabler som korrelerade med varandra och där med stärkte vårt val av 
faktorer för regressionsanalysen så gjordes en korrelationsanalys av de variabler som 
hypotetiskt antagits vara av vikt för attityd till droger (de presenteras i Tabell 8.) utöver de 
som ses i Tabell 2. 
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Tabell 8. Korrelation (Pearson) över variabler som är relevanta för undersökningen avseende attityd till 
droger. (n=163-166) Se även Tabell 2  

Variabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
. 

1.   Attityd till droger --          
2    Alkohol hemma (tillvaro) .20** --         
3.   Självkänsla -.09  --        
4.   Föräldrarelation (tillvaro) -.24**   --       
5.   Kompisrelation (tillvaro) .08    --      
6.   Sensationssökare .34**     --     
7.   Ålder   .10      --    
8. Hur ofta du tar droger (konsumtion) .63** .14 -.07 -.12 .14 .27** .06 --   
9. Hur ofta berusad (konsumtion) .16*       .25** --  
10. Hur berusad senast (konsumtion) .26**       .21**  -- 

**Korrelationen är signifikant vid .01 nivån (2-tailed). 
   *Korrelationen är signifikant vid .05 nivån (2-tailed). 
 
Tabell 8 visar samband mellan sensationssökande, konsumtionsvariablerna och attityd till 
droger. Ingen korrelation mellan självkänsla och attityd till droger förelåg. Noterbart är att 
variabeln föräldrarelation samvarierar med attityd till droger, så en sämre föräldrarelation 
gynnar en liberalare drogsyn. 
 
Det antogs att sensationssökande, självkänsla, relationer till kompisar och föräldrar, att bli 
bjuden på alkohol hemma eller att tillåtas att dricka alkohol hemma hade förklaringsvärde för 
attityd till droger. För att klargöra om ålder, berusningsvariablerna och hur ofta droger 
används rymde något eget extra förklaringsvärde lades de först nämnda variablerna in i en 
modell, varefter ålder, berusningsvariablerna och hur ofta droger används lades till i en 
regressionsanalys, se Tabell 9. 
 
 
Tabell 9. Regressionsanalys av beroende variabel attityd till droger. 
Variabler Adj. R² Sig. F ökning Std. Beta t Sig. 
Modell 1 .15 .00    
   Sensationssökande   .30 3.90 .00 
   Självkänsla   -.10 -1.21 .23 
   Kompisrelation  (tillvaro)   .04 .58 .57 
   Föräldrarelationen  (tillvaro)   -.18 -2.36 .02 
   Alkohol hemma  (tillvaro)   .11 1.52 .13 
      
Modell 2  .44 .00    
   Sensationssökande   .15 2.27 .03 
   Självkänsla   -.01 -.16 .88 
   Kompisrelation  (tillvaro)   -.04 -.56 .58 
   Föräldrarelationen  (tillvaro)   -.13 -2.19 .03 
   Alkohol hemma  (tillvaro)   .10 1.48 .14 
   Ålder   .08 1.37 .17 
   Hur berusad senaste  (konsumtion)   .13 1.68 .09 
   Hur ofta berusad (konsumtion)   -.12 -.65 .10 
   Hur ofta du tar droger (konsumtion)   .56 8.91 .00 
 
Som framgår av Tabell 9 stimulerar sensationssökande en positiv attityd, medan 
samvariationen mellan föräldrarelationen och attityd är negativt. Tabell visar två signifikanta 
modeller med signifikant Sign. F ökning mellan modell 1 och 2. Adjusted R² visar en ökning 
från modell 1 till modell 2 med tilläggsvariablerna ålder och konsumtionsvariabler. Modell 2 
med tillägget ålder respektive konsumtionsvariabler visar ett värde där 44 % av variansen hos 
attityd till droger förklaras. 
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Fråga 33, där deltagarna fick svara på vad den huvudsakliga anledningen var till att de 
använder droger, redovisas i procent för de tre främst representerade svarsalternativen. 87,3 % 
angav att de inte använde droger, till dessa räknades också de 1,2 % som inte visste om de 
någon gång fått i sig droger och de 3,6 % som svarat att de bara provat en gång och ansåg sig 
inte använda droger. Av de 11,5 % som använde droger blev resultatet att 4,8 % angav att de 
ville använda droger och ansåg att de själva kunde bestämma det. 3,0 % angav att det fick 
dem att koppla av, må bra och släppa loss och 1,8 % angav personliga skäl eller annat 
svarsalternativ. Fråga 35, där deltagarna fick besvara den eller de huvudsakliga anledningarna 
till att de inte använder droger (max tre svarsalternativ fick besvaras) redovisas i procent för 
de tre främst representerade svarsalternativen. Resultatet för de som inte använde droger 
angav 38,6 % att de inte behövde använda droger för att vara sociala, 38,0 % angav hälsoskäl 
och 3,7 % svarade att de var rädda för att bli beroende. 
 
Tabell 10 redovisar i procent vilken drog som undersökningsdeltagarna såg som minst farlig 
till mest farlig. En frekvensanalys gjordes på fråga 40 (refererar till fråga 40 i frågeformuläret) 
där deltagarna fick svara på intervallskala med 1 för minst farlig till 5 för mest farlig. 
 
Tabell 10. Rangordning av den drog som de svarande ansåg var minst farlig med 1 till den som var farligast 
med 5. N=152-154. 
Rangordning 1-5 M SD N Farligast i % 
Alkohol 1.22 .60 155 1.3 
Hasch 2.53 1.05 154 6.5 
Ectasy 3.55 .83 152 11.8 
Amfetamin 4.36 .83 152 55.9 
Läkemedel 3.32 1.24 154 24.0 
 
Resultatet visar alkohol som minst farlig och amfetamin som mest farlig av drogerna som var 
valbara i frågan. 
 
 
Öppna och enskilda frågor 
 
På fråga 57 svarade 35 % av 164 svaranden, att de hade någon i familjen eller bland sina 
närmaste vänner som missbrukade eller hade missbrukat alkohol. På fråga 58 svarade 36 % 
av165 svaranden, att de hade någon i familjen eller av sina närmaste vänner som använder 
eller har använt droger. Tabell 11 redovisar svaren på den öppna frågan (fråga 90) där 
deltagarna kortfattat fick beskriva de roligaste/vanligaste fritidssysselsättningar som de 
brukar ägna sig åt på sin fritid. Frågan ställdes för att visa om de har en meningsfull tillvaro, 
svaren kategoriserades i åtta kategorier. Här kan ett svar representeras i mer än en kategori, 
vilket gör att totalvärdet överstiger hundra procent. 
 
Tabell 11. Svar på öppen fråga 90. 
Kategori  Antal 

svarande 
Svarande i 

procent 
Umgås med vänner, familj, pojk- eller flickvän 101 60,8 
Sporta, träna 87 52,4 
Datorer, TV, spel, film 61 36,7 
Övriga fritidssysselsättningar, 
föreningsdeltagande etc. 

42 25,3 

Dansa, festa 41 24,7 
Musik, sång, spela instrument 26 15,7 
Studera, läsa, jobba 25 15,1 
Övriga alternativt ej svarat 20 12,0 
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De tre oftast angivna svaren var att umgås med vänner, familj, pojk- eller flickvän; sporta och 
att hålla på med datorer, film, spel etc. Svaren bekräftar att tillvaron är en betydelsefull faktor 
för ungdomarna. 
 
Tabell 12 redovisar svaren på den öppna frågan (fråga 91), där deltagarna fick svara på varför 
de tror att ungdomar i samma ålder som de själva dricker alkohol eller använder droger, 
kategoriserades i tio kategorier. Här kan ett svar representeras i mer än en kategori, vilket gör 
att totalvärdet överstiger hundra procent. 
 
 
Tabell 12. Svar på öppen fråga 91. 
Kategori Antal 

svarande 
Svarande i 

procent 
Släppa loss, ha roligt (alkohol) 44 26,5 
Grupptryck (alkohol, droger) 39 23,5 
Osäkerhet, dålig självkänsla (alkohol, droger) 37 22,3 
Socialt, kultur, tillgängligt (alkohol) 37 22,3 
Övrigt alternativt ej svarat 37 22,3 
Verklighetsflykt, deprimerad (droger) 35 21,1 
Tuffa, coola, få uppmärksamhet (droger) 28 16,9 
Spänning, nyfikenhet (droger) 23 13,9 
Dåliga hemförhållande, skola (droger) 20 12,0 
För att det är gott (alkohol) 11 6,6 
 
De tre mest representativa svaren var att för att kunna släppa loss, ha roligt; på grund av 
grupptryck; låg självkänsla samt för att det är kulturellt och socialt. 

 
 
Diskussion 

 
Avsikten med studien var att undersöka om självkänsla och sensationssökande, effekt och 
tillvaro via attityder, är orsaker till att ungdomar i övre tonåren (18-20 år) konsumerar alkohol 
och använder droger. Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten som framkommit i studien 
visar att det finns en samvariation mellan sensationssökande och självkänsla å ena sidan och 
attityden till alkohol å andra sidan, och att attityden till alkohol i sin tur påverkar konsumtion 
av alkohol, där självkänslan enligt litteraturen skulle ha haft en dämpande effekt. Vidare visar 
resultatet att attityden till droger och droglag samvarierar med konsumtionen av droger. 
Resultaten visar också att sensationssökande har en påverkan på attityden till droger vilket 
däremot självkänsla inte har. Föräldrarelationen har stor betydelse för attityden till droger. 
 
Som framgår av Tabell 3, har tillvarovariabeln alkohol hemma och effektvariablerna 
förklaringsvärde för konsumtionen, stöder figur 1a, och deras bidrag kvarstår sedan attityd 
lagts till. Effekten d.v.s. måtten på erfarenheten av konsumtion dominerade över traits 
(sensationssökande och självkänsla) och tillvarofaktorerna med undantag för alkohol hemma 
när sambanden med konsumtion undersöktes i Tabell 3. Alkohol hemma försvagades något av 
attityden men behöll sin signifikans. Det framgår av Tabell 3 att attityd har ett eget innehåll 
som ger ett eget bidrag utöver traits, tillvaro och effekt. Sensationssökande och självkänsla 
via attityd stöder orsak till varför ungdomar väljer att konsumera alkohol med bidragande 
faktorer från enskilda tillvaro- och effektfaktorer se figur 1b. 
Som stöd för modellen i figur 1b visar resultatet i Tabell 5 att sensationssökande och 
självkänsla hade förklaringsvärde för attityden till alkohol tillsammans med tillvaro faktorerna 
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kompisrelation och alkohol hemma, medan konsumtionen i sig har en starkare koppling än 
måtten på sensationssökande och självkänsla. 
 
Med drogkonsumtion som beroendevariabel, se Tabell 7, ses att erfarenhet och attityd 
dominerar konsumtionssambanden. Sensationssökande och tillvarovariabeln föräldrarelation 
via attityd var de variablerna som stöder orsak till varför ungdomar väljer att konsumera 
droger. Tillvaro och effekt bidrar mest till att förklara konsumtionen, se figur 1a, med 
undantag av enskilda faktorer som stärkte sensationssökande och självkänslan via attityd. 
Tillvaro mättes bland annat som relation till föräldrar och kamrater och effekt som 
övervägande positiva erfarenheter av konsumtionen.  
Sensationssökande stimulerade en positiv attityd till droger, framgår av Tabell 9, medan 
samvariationen mellan tillvarovariabeln föräldrarelation och attityd är negativ. Dock hade 
båda förklarings värde för attityden till droger så som i modellen i figur 1b. Vidare kan också 
sägas att konsumtionen hänger samman med attityden. 
 
Resultatet visar, likt flertalet tidigare studier (Sundell & Kraft, 2002; Sundell, 2003; 
Gerlofson, 1998; FMN, 2004), att ungdomar som blir bjudna på alkohol eller tillåts att dricka 
alkohol hemma har en signifikant större tendens till konsumtion av alkohol. Resultatet visar 
också signifikans på att ungdomar dricker alkohol för att tona ner osäkerhet, skuldkänslor och 
känslor av otillräcklighet men även för att de tycker om att känna sig påverkade av alkohol. 
Tolkningen blir likt i flera tidigare studier (Leifman, 2000; Parker et al., 1998) att ungdomar 
konsumerar alkohol av liknande skäl som vuxna. Studien har gjorts på ungdomar som närmar 
sig vuxenvärlden där konsumtionen av alkohol kan förklaras som ett närmande in i 
”vuxenvärlden”, likt en markör (Pape, 1996). Resultaten har även visat att ungdomarna i 
studien inte övervägande har råkat ut för negativa effekter av alkoholkonsumtion såsom råkat 
ut för olycka, slagits, fått problem med föräldrar eller vänner eller att konsumtionen lett till 
oönskat sex eller oskyddat sex vilket flera andra studier visat signifikanta resultat på (Sundell, 
2003). Attityden till alkohol visar också signifikans i resultaten vilket tolkas som en faktor av 
betydelse för konsumtion av alkohol likt Fahlke (2002) som tar upp det som en psykosocial 
riskfaktor om familjens vanor och attityder. 
 
Andelen deltagare som uppgav att de dricker alkohol var 86,9 %. Att deltagarna har god 
kunskap om risker/bieffekter med alkohol och droger, 92,3 % ansåg sig veta om 
risker/bieffekter med alkohol och 83,3 % kände till risker/bieffekter med droger, tycks inte 
spela någon avgörande roll för konsumtion av alkohol. Resultatet på den öppna frågan (fråga 
91) visade på att de främsta anledningarna till att deltagarna tror att ungdomar dricker alkohol 
var för att släppa loss, för att ha roligt, på grund av grupptryck och för att det var socialt och 
kulturellt. I CAN’s rapport (2004) visar en samlad bedömning på att ungdomars alkoholvanor 
och bruk under 1990-talet har ökat i omfattning, undantaget för lite yngre ungdomar där en 
viss nedgång inträtt i konsumtion och berusning under 2000-talet. Konsumtionen är också 
klart högre bland äldre ungdomar än bland yngre. Kvinnors konsumtionstopp inträffar i 20-21 
–årsålder och männens i 24-25 –årsålder. Därefter sjunker konsumtionen nästan linjärt med 
åldern med ett undantag för kvinnors konsumtion som visar en svag puckel i 40-årsåldern. 
 
Sensationsökandes positiva påverkan på attityd till alkohol tabell 5 visade signifikanta resultat 
i en modell. Likt i tidigare studier visar här sensationssökande eller personer med 
riskbeteende större benägenhet för att bland annat konsumera alkohol (Sundell, 2004; 
Lundborg, 2003; Chen et al., 2004; Sundell, 2003), detta stöder problemformuleringen att 
sensationssökande via attityd är en orsak till att ungdomar väljer att konsumera alkohol se 
figur 1b. Anmärkningsvärt var dock att i en andra modell med tilläggsvariabler av 
alkoholkonsumtion och ålder visade sensationssökande inte något signifikant resultat. 
Tolkningen blir att mängden av alkohol som konsumeras inte påverkas direkt av 
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sensationssökande i denna studie men att resultatet tyder på en benägenhet att 
prova/konsumera olika sorters alkohol, vidare dominerar den positiva erfarenheten av alkohol 
attityden till alkohol. 
 
Liksom sensationssökande visade sig självkänsla vara signifikant på attityd till alkohol enligt 
Tabell 5. Detta tolkas som att hög självkänsla uppträder tillsammans med positiv attityd till 
alkohol och att låg självkänsla visade negativ inställning till varför tonåringarna dricker 
alkohol, så som att dölja osäkerhet, skuldkänslor och att våga vara sig själv. En positiv 
inställning till varför tonåringarna dricker alkohol, är att kunna slappna av och ha roligt. Det 
är ett socialt beteende. I tidigare studier (Wild et al., 2004) visade resultat på ett signifikant 
samband mellan låg självkänsla (inom områdena familj och skola) med flertalet riskbeteende 
oavsett kön. Deras slutsats tyder också på att genom att öka ungdomars självkänsla skyddas 
de från riskbeteenden vilket i sin tur leder till minskad dödlighet eller sjuklighet relaterat till 
alkohol. Självkänsla är dock inte signifikant i en andra modell, likt sensationssökande. 
Tolkningen blir att erfarenheten tar över avseende mängden av alkohol som konsumeras och 
erfarenheten har starka samband med attityd. 
 
Kompisrelation gav signifikant resultat i Tabell 5 för påverkan av attityd till alkohol. Enligt 
modellen i figur 1b så är tillvarovariablerna signifikanta och har förklaringsvärde för attityden 
till alkohol. Kamratrelationer är viktiga. I Ungdomsstyrelsens attityd och värderingsstudie 
(2003) uppger var tredje tonåring, cirka 47 %, mellan 16-19 år (n=4500) att kamraterna är det 
som ger livet mest mening (Sundell, 2003). Fahlke (2002) tar upp, som framkommit i 
intervjuer med ungdomar, att ett av de främsta skälen till att de dricker alkohol är att de vill 
känna sig som en del i kamratgruppen. Likt både sensationssökande och självkänsla är inte 
kompisrelation signifikant i en andra modell, tolkningen blir att mängden av alkohol som 
konsumeras inte påverkas av kompisrelationer i denna studie. Resultatet på den öppna frågan 
(fråga 90) visar också att relationer till familj och vänner är viktiga. 
 
Resultat visar att effekten, den positiva erfarenheten egna känslor för alkohol och droger är 
av signifikant betydelse för konsumtion av droger figur 1a. Samma resultat gäller för egna 
erfarenheter av skadeverkningar. Detta får dock tolkas med en viss försiktighet då 
frågeformuläret inte delat frågan avseende egna erfarenheter av skadeverkningar mellan 
konsumtion av alkohol och konsumtion av droger. Andelen deltagare som använt droger var 
16,3 %. Varav 3,6 % bara provat men ansåg sig inte använda droger och 1,2 % visste inte om 
de någon gång fått i sig en drog. 82,5 % uppgav att de aldrig använt droger. Det låga antalet 
deltagare som använder eller provat droger gör att resultaten tolkas med försiktighet. 
Drogattitydens påverkan på konsumtion av droger i modell 2 och 3 tabell 9 ger signifikanta 
resultat vilket tolkas som att det höga antalet som inte använder eller provat droger, har en 
stark negativ attityd till droger och därför då inte använder droger. Synen på droger i studien 
är inte lika liberal relaterat till nya drogtrender som skapar drogromantiska budskap som 
tidigare studier visat (FMN, 2004). I tredje modellen gav tillägget attityd till droglag ett 
signifikant resultat vilket tolkas till att deltagarna vill ha en lag mot droghandel. Båda 
attitydvariablerna tillförde extra bidrag till konsumtion av droger detta stöder figur 1a, Sig. F 
ökning ökade från modell 1 med .00 till modell 3 med .03. 
 
Ställd hypotes figur 1b bekräfta att sensationsökandets påverkan på attityd till droger är 
signifikant i båda modellerna tabell 9. Flertalet tidigare studier visar att sensationsökare bland 
ungdomar är mer benägna att använda droger (Nihlgård, 2001; Jonah, 1997), även tendenser 
till att vilja experimentera med droger är relaterat till höga poäng på Sensation Seeking Scale 
och att de oftare föredrar mer stimulerande droger (Smith, 1995). Sensationssökare korrelerar 
oftare med alkohol- och droganvändning och olika riskbeteenden (Chen et al., 2004; Sundell, 
2003). 
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Självkänsla är inte signifikant relaterat till attityd till droger vilket skiljer sig gentemot attityd 
till alkohol. Detta resultat kan bero på det låga antalet deltagare som provat och/eller använder 
droger, för vissa av de som provat men inte använder droger var det bara en nyfikenhetsgrej 
som inte är knutet till självkänslan. 
 
Föräldrarelationen visar signifikant resultat i båda modellerna i studien tabell 9, vilket inte 
visade signifikanta resultat för konsumtion av alkohol eller attityd till alkohol. Tolkningen blir 
att skillnaden ligger i att det är mer accepterat och vanligt att föräldrarna dricker alkohol än att 
de använder droger. Tolkningen är också att det förmodas ligga starkare attityder och åsikter 
bakom avseende droganvändning än för konsumtion av alkohol. Enligt Pape (1996) har 
alkohol en stark förankring kulturellt och det ses som en socialisering och anpassning in i 
vuxenrollen att dricka alkohol, droger har inte denna förankring och det är i dagsläget inte 
heller enligt svensk lag tillåtet att inneha droger. Forskning visar tydligt på att ett lågt 
känslomässigt engagemang med dåligt gränssättande från föräldrar, instabil hemmiljö och 
otrygghet alla tillsammans utgör riskfaktorer som kan leda till att tonåringen får svårigheter i 
sitt sätt att hantera alkohol och andra droger (Fahlke, 2002). 
 
CAN’s rapport (2004) visar normalt också på att ca 60 % av dem som använt narkotika enbart 
använt cannabis, 5-10 % enbart använt annan narkotika. Näst vanligaste är ecstasy och 
amfetamin. Tas illegalt använda läkemedel med (oftast lugnande/sömnmedel) är de lika 
vanligt förekommande som ecstasy och amfetamin. Det framkommer också tydliga regionala 
skillnader, narkotikaerfarenhet är vanligare i storstadsregioner än i glesbygdsregioner eller på 
mindre orter (detta gäller även regelbunden användning). Det är också känt från olika 
undersökningar att ungdomar som använt narkotika i regel skiljer ut sig från andra ungdomar 
med till exempel skolk, otrivsel i skola, lägre utbildningsnivå etc. 
I CAN’s pressmeddelande (2004), en preliminär sammanfattning då rapporten beräknas vara 
klar vintern 2005, visas på betydligt mer omfattande alkohol- och narkotika vanor i gymnasiet 
än i årskurs 9. Alkoholkonsumtionen är betydligt högre bland eleverna i gymnasiets årskurs 2 
i jämförelse med årskurs 9 och gäller både pojkar och flickor, men för flertalet variabler är 
skillnaden störst bland pojkar. I jämförelsen var erfarenhet av narkotika dubbelt så stor. 
 
Resultatet efter studien avseende antalet som provat eller använder droger var litet i 
jämförelse med flera andra rapporter som visar på motsatta förhållande. Tolkningen blir att 
urvalet inte är representativt; dels är antalet deltagande förhållandevis litet, dels kommer 
undersökningsgruppen uteslutande från en medelstor stad. 
 
Resultatet på den öppna frågan (fråga 91) visade att de främsta anledningarna till att de tror att 
ungdomar överlag använder droger är på grund av grupptryck, osäkerhet, dålig självkänsla, 
depression och som en verklighetsflykt. På frågan (fråga 40) där deltagarna fick rangordna 
alkohol och olika droger blev resultatet att alkohol var den ofarligaste av de fem olika 
alternativen men att hasch inte låg långt bort som nummer två efter alkohol. Detta tolkas som 
ett resultat med samband till att alkohol är socialt accepterad, ligger i kulturen och är laglig 
(enligt svensk lag från 18 år för inköp på krog och 20 år för inköp på systembolag). Enligt 
tidigare studier stämmer detta överens med globala resultat (Parry et al., 2004; FMN, 2004). 
Amfetamin rangordnades som den farligaste av de fem alternativen.  
 
Frågeformulär valdes som mätmetod eftersom det är viktigt att kunna tolka alla svar liktydigt. 
Det ger även undersökningsdeltagarna anonymitet och respekt då vissa utav frågorna är av 
känslig karaktär (eller personliga frågor). Författarna har försökt att inta en objektiv ställning, 
men det är uppenbart att en viss grundläggande attityd kan ha påverkat uppsatsen. Vi har 
funnit att enbart ett frågeformulär med till stor del fasta svarsalternativ inte är tillfyllest för 
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kartläggning av problemformuleringen. Intervjuer hade kunnat ge en mer nyanserad bild och 
skapat en möjlighet för eventuella följdfrågor. Genom djupintervjuer skapas möjligheter att 
diskutera kring orsakerna till ungdomarnas mer akuta skäl till att dricka alkohol och att 
använda droger. En annan nackdel med frågeformuläret är det stora antalet frågor vilket gör 
att deltagarna efterhand kan tröttna och svara utan att ha tänkt färdigt. Valet av att mäta 
exempelvis attityd har skett genom att deltagarna fått besvara ett stort antal påståendesatser 
och därigenom ta ställning i vilken utsträckning deltagaren instämmer i påståendena, ett annat 
alternativ hade kunnat vara att ställa ett antal frågor som istället besvaras jakande eller 
nekande. Det fanns inte någon möjlighet till när på dagen deltagarna fick fylla i 
frågeformuläret, som ett exempel kan en elev välja att fylla i svaren snabbt för att sedan kunna 
gå på rast eller sluta för dagen. Ytterligare en brist i undersökningen är att den skulle ha 
kompletterats med en viktig/oviktig fråga för mig, det vill säga deltagarna skulle ha fått svara 
på en följdfråga till varje eller vissa frågor om hur viktig/oviktig frågan var för dem. En annan 
brist har också visat sig vara att alla frågorna inte är mätbara, det vill säga inga skalsteg eller 
liknande har funnits med på de öppna frågorna, viket resulterat i att dessa inte kunnats 
användas utan att ha transformerats om eller använts enskilt. På dessa öppna frågor har 
deltagarna också varit mer benägna att låta bli att svara alternativt svarat med flera 
svarsalternativ. 
 
Åldern på undersökningsdeltagarna är den att de är tillåtna att själva köpa alkohol på krog- 
och restaurang vilket kan påverka deras attityd och relation till alkohol. I deras fall kan 
tillgängligheten ha en stor betydelse i såväl positiv som negativ bemärkelse: Är den 
tillgänglig kan det vara så att de konsumerar mer men också att den inte är lika spännande och 
attraktiv vilket kan resultera i mindre konsumtion. Detta kan ha påverkat resultatet av studien 
i jämförelse med om undersökningsdeltagarna hade varit under 18 år. 
 
Generaliserbarheten från urvalet till hela populationen kan diskuteras eftersom 
undersökningsdeltagarna enkom är tagna ur en medelstor stad i södra Sverige. Vi anser därför 
att undersökningsresultatet inte kan gälla samtliga gymnasieungdomar i åldern 18-19 år, utan 
att resultatet bör tolkas med försiktighet. Även storleken på urvalet, 166 deltagande, kan ha 
en påverkan på resultatet. 
 
Vi hade som avsikt att låta psykologer och terapeuter från Barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) uttala sig om vad de tror är den främsta anledningen till att ungdomar dricker alkohol 
och använder droger samt även låta dem kommentera undersökningsresultatet kring studien. 
Främsta skälet för detta var för att hitta eventuella meningsskiljaktigheter i deras svar 
respektive undersökningens resultat. Tiden medgav dock inte detta samarbete, vi tror dock att 
detta hade kunnat vara av intresse. 
Avslutningsvis ser vi att det är komplext och svårt att plocka fram specifika orsaker och 
orsakssamband till varför ungdomar konsumerar och instämmer i vad flertalet andra forskare 
påtalar att undersöka alkoholens positiva sidor är nödvändigt för att kunna finna mer effektiva 
preventiva metoder. 
 
 
Förslag till vidare forskning 
 
Sannolikt behövs det mer forskning vad det gäller arv och miljö samt kanske även genetiska 
faktorer. Kanske bör det även undersökas om det finns samband med andra psykiska 
störningar såsom ätstörningar, panik ångest, depressioner med mera. Huvudintresset borde 
vara att försöka komma åt orsaken till varför de dricker och vad de får ut av drickandet, inte 
bara hur ofta, hur mycket eller vad de dricker. 
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Vi anser att fortsatt forskning i avseendet att finna preventiva metoder för att förhindra 
ungdomar att testa och exponera sig för ett missbruk är viktigt. Vi tror också likt flertalet 
andra forskare att undersöka alkoholens positiva sidor för att söka svar på varför ungdomar 
dricker alkohol, vilket bör innefatta även droger. Missbruk får i ett vidare sammanhang 
återverkningar på såväl den enskilde, anhöriga som samhället i stort med tanke på 
rehabilitering och eventuell påföljande kriminalitet. Just därför angår det oss alla, som 
individer och medmänniskor, föräldrar och samhälle. 
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1. Är du man eller kvinna? 

 Man 
 Kvinna 

 
2. Vilket år är du född? 

År 19 ___ ___ 
 
 
 
 
 
 

 

3. Hu
Ang

 
 
 
 

 
4. Hu

Ang
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Ha

att
 
 
 

 
6. Hu

R
Lätt be
 

 
 
7. Jag

R
Stämm
 
8. De

trä
R

Stämm
 

 

Följande frågor berör KONSUMTION av alkohol och/eller droger.
Kryssa endast för ett svarsalternativ om inte annat anges. 
r ofta tror du att ungdomar i din ålder dricker alkohol? 
e det som du tycker ligger närmast det du tror. 
De dricker inte alkohol 
Ett par gånger i veckan 
1-2 gånger i månaden 
1-2 gånger per år 

r ofta brukar du dricka alkohol? 
e det som du tycker ligger närmast. 
Jag dricker inte alkohol 
Jag har testat någon enstaka gång 
Dricker bara när jag är på semester någonstans 
Ett par gånger i veckan 
1-2 gånger i månaden 
1-2 gånger per år 
Dricker periodvis och håller mellan dem ”vita perioder” 

r du någon gång druckit så mycket alkohol att du känt dig påverkad, det vill säga 
 du känner av att du druckit alkohol? 
Nej, jag dricker inte alkohol 
Nej 
Ja 

r berusad var du senaste gången du drack alkohol? 
inga in den siffra som bäst stämmer in på dig 
rusad    Kraftigt berusad 

 1-----2-----3-----4-----5 
Jag dricker inte alkohol 

 dricker ofta så mycket alkohol att jag känner mig berusad. 
inga in den siffra som bäst stämmer in på dig 

er inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

t händer att jag dricker alkohol när jag är ensam, det vill säga utan att jag ska 
ffa andra senare och är helt för mig själv. 
inga in den siffra som bäst stämmer in på dig 

er inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
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9. Har du någon gång använt läkemedel tillsammans med alkohol? 

 Nej 
 Ja 

 
10. Om du använt läkemedel tillsammans med alkohol vad var anledningen? 

 
Svar:       
 
       

 
11. Hur ofta tror du att ungdomar i din ålder använder ”droger”? 

Med ”droger” avses t ex hasch, amfetamin, ecstasy/partydroger, samt sömnmedel utan recept eller 
lugnande medel av bensodiazepintyp? 
 De använder inte ”droger” 
 Ett par gånger i veckan 
 1-2 gånger i månaden 
 1-2 gånger per år 

 
12. Har du någon gång använt ”droger”? 

 Nej 
 Ja 
 Vet inte 

 
13. Hur ofta brukar du använda ”droger”? 

 Jag använder inte ”droger” 
 Jag har testat någon enstaka gång 
 Använder bara ”droger” när jag är på semester någonstans 
 Ett par gånger i veckan 
 1-2 gånger i månaden 
 1-2 gånger per år 
 Använder ”droger” periodvis och håller mellan dem ”vita perioder” 

 
14. Har du någon gång använt droger så mycket att du känt dig påverkad? 

 Nej, jag använder inte ”droger” 
 Nej 
 Ja 

 
15. Hur påverkad var du senaste gången du använde ”droger”? 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Lätt påverkad    Kraftigt påverkad 
  1-----2-----3-----4-----5 

 Jag använder inte ”droger” 
 
16. Jag använder ofta så mycket ”droger” att jag känner mig påverkad. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
17. Det händer att jag använder ”droger” när jag är ensam, det vill säga utan att jag ska 

träffa andra senare och är helt för mig själv. 
Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 

Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

  



  Bilaga 1  

 
  
 
 
 
18. Jag tyc

Ringa 
Stämmer int
 
19. Jag tyc

Ringa 
Stämmer int
 
20. Jag tyc

Ringa 
Stämmer int
 
21. Jag tyc

Ringa 
Stämmer in
 
22. Alkoho

Ringa 
Stämmer int
 
23. ”Droge

Ringa 
Stämmer int

 
24. Jag tro

sätt, om
Ringa 

 
a) dric

Stämmer int
 

b) röke
Stämmer int
 

c) tar a
Stämmer int
 

d) tar e
Stämmer int
 
25. Tror du

Ringa 
Stämmer in
 
26. Tror du

Ringa 
Stämmer in
 
27. Tror du

Ringa 
Stämmer int

 

Följande frågor berör ATTITYD till alkohol och/eller droger.
Fyll endast i ett svarsalternativ om inte annat anges. 
ker att det är helt okej att dricka alkohol. 
in den siffra som bäst stämmer in på dig 
e alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

ker att det är helt okej att använda ”droger”. 
in den siffra som bäst stämmer in på dig 
e alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

ker att det är mer okej att dricka alkohol än att använda ”droger”. 
in den siffra som bäst stämmer in på dig 
e alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

ker att det är mer okej att använda ”droger” än att dricka alkohol. 
in den siffra som bäst stämmer in på dig 
te alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

l är en förutsättning för en lyckad fest. 
in den siffra som bäst stämmer in på dig 
e alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

r” är en förutsättning för en lyckad fest. 
in den siffra som bäst stämmer in på dig 
e alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

r att det är stor risk att människor skadar sig själva, fysiskt eller på annat 
 de… 

in den siffra som bäst stämmer in på vad du tror 

ker alkohol 5-7 ggr/vecka 
e alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

r hasch regelbundet 
e alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

mfetamin regelbundet 
e alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

cstasy/partydroger regelbundet 
e alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

 att det är lätt att bli beroende av alkohol? 
in den siffra som bäst stämmer in på vad du tror 
te alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

 att det är lätt att bli beroende av ”droger”? 
in den siffra som bäst stämmer in på vad du tror 
te alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

 att du skulle kunna bli beroende av alkohol? 
in den siffra som bäst stämmer in på dig 
e alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
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28. Tror du att du skulle kunna bli beroende av någon drog? 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

 Om ja, i såfall     
 
29. Åldersgränsen för inköp av alkohol på systembolaget borde sänkas till 18 år. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på vad du tycker 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
30. Åldersgränsen för köp av alkohol på krogen borde höjas till 20 år. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på vad du tycker 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
31. Droghandeln borde avkriminaliseras. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på vad du tycker 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
32. Den huvudsakliga anledningen till att jag dricker alkohol är… 

 Jag dricker inte alkohol 
 För att jag vill det, anser mig kunna bestämma det själv 
 För att vara social (alla andra gör det) 
 För att orka hålla igång 
 Av personliga skäl (det tillför mig något t ex mod, spänning) 
 Det får mig att koppla av och må bra, ”släppa loss” 
 Mina vänner dricker alkohol 
 Annat:    

 
33. Den huvudsakliga anledningen till att jag använder ”droger” är… 

 Jag använder inte ”droger” 
 För att jag vill det, anser mig kunna bestämma det själv 
 För att vara social (alla andra gör det) 
 För att orka hålla igång 
 Av personliga skäl (det tillför mig något t ex mod, spänning) 
 Det får mig att koppla av och må bra, ”släppa loss” 
 Mina vänner använder ”droger” 
 Annat:    

 
34. Den eller de huvudsakliga anledningen till att jag inte dricker alkohol är… 

(Fyll i max tre alternativ som du ser som huvudsakliga orsaker) 
 Jag dricker alkohol 
 Tycker inte om smaken 
 Behöver inte dricka alkohol för att vara social 
 Är rädd för att tappa kontrollen 
 Är rädd för att bli beroende 
 Av religiösa skäl 
 Av hälsoskäl 
 Alkohol förekommer inte i umgängeskretsen 
 Rädd för biverkningar 
 Dåliga erfarenheter (egna eller från andra) 
 Annat:    
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35. Den eller de huvudsakliga anledningen till att jag inte använder ”droger” är… 
(Fyll i max tre alternativ som du ser som huvudsakliga orsaker) 

 Jag använder ”droger” 
 Behöver inte använda ”droger” för att vara social 
 Är rädd för att tappa kontrollen 
 Är rädd för att bli beroende 
 Av religiösa skäl 
 Av hälsoskäl 
 Droger förekommer inte i umgängeskretsen 
 Dåliga erfarenheter (egna eller från andra) 
 Det är för dyrt 
 Rädd för biverkningar 
 Annat:    

 
 
 
 
 
 

 

36. Om du
du då v
(t ex öka

 
 

 
37. Vilka e

(t ex bak
 

 
 
 
38. Känne

 Nej
 Ja, 

 
39. Känne

 Nej
 Ja, 

 
40. Rango

den so
___alk
___has
___ecs
___am

___lä
 
41. Jag tyc

Ringa
 

a) osä
Stämmer in

 

Följande frågor berör EFFEKT av alkohol och/eller droger.
Fyll endast i ett svarsalternativ om inte annat anges. 
 skulle få välja en drog som var ofarlig vilken/vilka egenskaper/effekter skulle 
ilja att den gav? 

d koncentration etc.) 

      

genskaper/effekter skulle den inte ha/ge? 
smälla etc.) 

      

r du till risker/bieffekter med alkohol? 
 
t. ex      

r du till risker/bieffekter med ”droger”? 
 
t. ex      

rdna den ”drog” som du anser är minst farlig med 1 och så vidare uppåt till 
m du ser som farligast med 5. 
ohol 
ch 
tasy/party droger 
fetamin 
kemedel av bensodiazepintyp (Rohypnol, Diazepam, Imovane, Stilnoct m fl) 

ker att berusning tonar ner… 
 in den siffra som bäst stämmer in på vad du tycker 

kerhetskänslor 
te alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
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b) skuldkänslor 

Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
c) nedstämdhet 

Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
d) känslor av otillräcklighet 

Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
42. Jag tycker om att känna mig påverkad av alkohol. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
43. Jag tycker om att känna mig påverkad av ”droger”. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
44. Jag har någon gång fått följande problem p g a att jag druckit alkohol eller/och 

använt ”droger”. 
a) Grälat, slagits, råkat ut för någon olycka, skadats eller blivit bestulen 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 

b) problem med föräldrarna, vänner eller lärare 
Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 

Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 

c) lett till oönskat sex eller oskyddat sex 
Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 

Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 

d) haft ”baksmälla” dagen efter 
Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 

Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 

e) haft minnesluckor dagen efter 
Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 

Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
45. Jag tycker inte om att känna mig påverkad av alkohol. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
46. Jag tycker inte om att känna mig påverkad av ”droger”. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
 Följande frågor berör din TILLVARO. 

Fyll endast i ett svarsalternativ om inte annat anges.  
 
 
47. Jag kommer överens med mina föräldrar. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
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48. När jag går någonstans på kvällarna vill mina föräldrar veta var jag är. 
Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 

Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
49. Jag vill att mina föräldrar skall veta var jag går någonstans på kvällarna. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
50. Jag är oftast tillsammans med mina vänner. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
51. Jag påverkas ofta av mina kompisar i val av sysselsättning på fritiden. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
52. Jag påverkar ofta mina kompisars val av sysselsättning på fritiden. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
53. Jag trivs bra i skolan. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
54. Jag är orolig inför framtiden. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
55. Jag vill bli bjuden på alkohol hemma. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
56. Jag blir bjuden på alkohol hemma. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
57. Är det någon i din familj eller av dina närmaste vänner som missbrukar eller har 

missbrukat alkohol? 
Med missbruk avses att missbruket påverkar negativt den missbrukandes liv och/eller påverkar närstående 
negativt. 

 Nej 
 Ja 

 
58. Är det någon i din familj eller av dina närmaste vänner som använder eller har 

använt ”droger”? 
 Nej 
 Ja 

 
 
 
 
 

 

59. Jag
Ri

Stämme

 

Följande frågor berör din SJÄLVKÄNSLA/SJÄLVFÖRTROENDE.
Fyll endast i ett svarsalternativ om inte annat anges. 
 har under en längre tid (de senaste 1-3 månaderna) känt mig nedstämd. 
nga in den siffra som bäst stämmer in på dig 
r inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
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60. Jag har under en längre tid (de senaste 1-3 månaderna) känt mig uppåt/upprymd. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
61. Jag känner mig trygg i skolmiljön. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
62. Jag är nöjd med mina insatser i skolan. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
63. Jag tycker att det ställs orimliga krav på mig i skolan. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
64. Jag känner mig uppskattad av min familj. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
65. Jag känner mig uppskattad av mina kompisar. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
66. Jag har riktigt nära vänner som jag kan lita på. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
67. Jag är nöjd med mitt utseende. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
68. Jag kan koppla av och ta det lugnt när jag är ledig. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
69. Jag tycker att det ställs rimliga krav på mig i skolan. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
70. Jag tycker att mina föräldrar ställer rimliga krav på mig. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
71. Jag känner mig ofta stressad. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
72. Jag har oftast bra kontroll på min situation. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
73. Jag är en person som vill planera saker och ting i god tid. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
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74. Jag mår oftast bra. 
Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 

Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
75. Jag föredrar att göra saker utan planering (impulsivt). 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
76. Jag anser mig vara en lugn och behärskad person. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
77. Jag anser mig vara en otålig och rastlös person. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
78. När jag tar ett beslut sker det oftast mycket snabbt. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
79. När jag tar ett beslut är det efter mycket övervägande. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
 
 

Fyll en 
 
 
80. Jag har haft lust att

Ringa in den siffra som
Stämmer inte alls 
 
81. Jag föredrar filmer

Ringa in den siffra som
Stämmer inte alls 
 
82. Jag skulle vilja lära

Ringa in den siffra som
Stämmer inte alls 
 
83. Jag skulle vilja prov

Ringa in den siffra som
Stämmer inte alls 
 
84. Jag skulle vilja prov

Ringa in den siffra som
Stämmer inte alls 
 
85. Jag tycker att mitt l

Ringa in den siffra som
Stämmer inte alls 
 
86. Jag tycker om att te

Ringa in den siffra som
Stämmer inte alls 

 

Följande frågor berör SENSATION. 
dast i ett svarsalternativ om inte annat anges. 
 pröva ”droger”. 
 bäst stämmer in på dig 

1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

 med action och äventyr och inte med romantik och hjältemod. 
 bäst stämmer in på dig 

1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

 mig att flyga flygplan. 
 bäst stämmer in på dig 

1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

a undervattensdykning. 
 bäst stämmer in på dig 

1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

a fallskärmshoppning. 
 bäst stämmer in på dig 

1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

iv är tråkigt och skulle vilja ha lite mer spännig. 
 bäst stämmer in på dig 

1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 

sta mina gränser. 
 bäst stämmer in på dig 

1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
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87. Jag tycker om vilda och ohämmade fester. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
88. En person bör ha stor sexuell erfarenhet innan han eller hon gifter sig. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på vad du tycker 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
89. Jag tycker om att se ”sexiga” scener på film. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig 
Stämmer inte alls 1        2        3        4        5  Stämmer helt och hållet 
 
90. Skriv kortfattat de roligaste/vanligaste fritids sysselsättningarna som du brukar göra 

på din fritid. 
       
 
       
 
       
 

 
91. Övrigt 

Berätta kortfattat varför det finns ungdomar i din ålder som dricker alkohol eller 
använder ”droger” enligt vad du tror. Plats (även) för övriga kommentarer. 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
 
 
 
 
 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
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