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Unga vuxnas attityd till krogrelaterade riskbeteenden 
 

Mikael Dahlberg 
 
 

Tidiga vuxenlivet präglas av oprövade miljöer och situationer. Detta ställer 
höga krav på individens perception, anpassningsförmåga och attityd. En 
intensiv miljö flertalet unga vuxna kommer i kontakt med för första gången 
är krogen. Positiv attityd till riskfyllda beteenden där kan i förlängningen 
resultera i negativa hälsoeffekter. Syftet med denna enkätstudie var i 
huvudsak att undersöka unga vuxnas attityd till Verbal aggression, 
Rekreationellt berusningsdrickande, Riskfyllt sex, Fysisk aggression, 

Ekonomiskt riskfylld modekonsumtion, Ekonomiskt riskfylld festkonsumtion, 

Rekreationellt drogbruk och Riskfyllt spelande om pengar. Resultatet av de 
256 personer som deltog visade genom variansanalys att män hade 
signifikant mer positiv attityd än kvinnor till fem av åtta riskbeteenden och 
att största skillnaden då kön, etnicitet och studieval analyserades i 
kombination förelåg mellan ickesvenska män och kvinnor på 
studieförberedande program. Klusteranalys visade på förekomst av 
högriskgrupp där män var i majoritet. Eventuella preventiva insatser bör i 
huvudsak lämpligen riktas mot unga vuxna män. 
 
Keywords: adolescents, aggression, attitudes, binge drinking, risky sexual 
behavior 

 
Inledning 

 
Den sena tonårsperioden eller det tidiga vuxenlivet brukar normalt beskrivas som ett hektiskt 
skede i en människas liv. Känslor, impulser, omdöme och grupptryck är bara några få av flera 
komponenter som kan ställa till det. Som om det inte vore nog kanske flera unga vuxna också 
för första gången är iväg från sin familj eller hemstad på grund av studier eller nöjesresor 
vilket ställer ytterligare krav på personen att tolka rätt och anpassa sig till en ny omgivning. 
Gamla vänner byts ut mot nya, måhända inte för alltid, men för ett tag. Förut okända miljöer 
upptäcks, bland annat krogen, en speciell miljö där flera unga vuxna kanske för första gången 
sätter sin fot. En socialpsykologisk funktion som det har forskats mycket om och som är av 
stor betydelse för att vi på ett framgångsrikt sätt skall kunna lotsa oss själva genom tillvaron 
utan att utsätta oss själva eller andra för onödig risk är våra attityder. Fel sådana kan resultera 
i problematiskt beteende, speciellt i krogmiljö och kan säkerligen ha ett finger med i spelet 
när unga vuxna hamnar i svårigheter.  

I studien undersöks sambandet mellan attityd och kön då både unga vuxna män och 
kvinnor besöker krogen frekvent, även etnicitet behandlas då unga vuxna av olika etniskt 
ursprung är vanligt förekommande i krogmiljö. Likaså unga vuxna med olika studieval får på 
ett förenklat sätt symbolisera någon variant av grov ”klassindelning” då det är vanligt 
förekommande att ungdomar från hem med lägre utbildning, inkomstnivå och boendestandard 
i högre grad studerar på yrkesinriktade program än studieförberedande program 
(Ambjörnsson, 2003). Klassificeringen som ickesvensk måste dock beskrivas som bred eller 
trubbig då ingen specificering av land förekom, detta betyder att den som inte är född i 
Sverige och har föräldrar som inte är födda i Sverige klassificerades som ickesvensk, vare sig 
den härstammade från något nordiskt land, inomeuropeiskt eller utomeuropeiskt land. Detta 
måste beaktas vid tolkning av resultaten.  
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Vad är attityder? 
 
Attityder definierat som ”a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular 
entity with some degree of favor or disfavor” (Eagly & Chaiken, 2007, p.598) är ingenting vi 
föds med utan är ett resultat av erfarenheter vi har förvärvat under den tid vi har levt. Oftast 
börjar attityder formas genom att barnet ser eller hör hur närstående personer, till exempel 
föräldrar eller kanske syskon agerar. Senare kanske intrycken kommer från massmedia eller 
vänner. Det kan även vara olika händelser en person har varit inblandade i vilket har gjort att 
den upplever (värderar) någonting som positivt eller negativt. Attitydobjektet kan vara en 
person, en grupp, ett föremål, idé eller någonting individen själv eller någon annan gör 
(Ajzen, 2001; Eagly & Chaiken, 1998). Attityder kan vara av generell karaktär, som till 
exempel, ogillande av alkohol, eller så kan de vara av mer specifik, ogillande av Alsacevin. 

Under ett helt liv är det sannolikt att människor någon gång ändrar sin inställning (attityd) 
till vissa attitydobjekt, oftast kan det vara saker eller företeelser de inte uppfattar som speciellt 
viktiga och därför lätt kan ändra inställning till. Men det kan också vara så att någon upplever 
något som extra viktigt eller relevant och därför behåller attityden under en lång tid, kanske 
hela livet (Ajzen, 2001). För att en attityd skall påverka hur någon tänker och i vissa fall beter 
sig måste den lätt kunna plockas fram, alltså vara lätt att tillgå från minnet. Har någon till 
exempel haft en attityd under en längre tid är det stor chans eller risk att den per automatik 
styr dennes tänkande och beteende (Fazio, Powell, & Williams, 1989).  

Attityder kan fylla olika funktioner för individen. Bland annat kan attityder fungera som 
uttryck för ens värderingar, hjälpa oss att undvika otrevliga saker, göra så att vi uppnår mål vi 
har satt upp, hjälpa oss förenkla hur vi tolkar världen, hjälpa oss relatera till oss själva och 
andra, men också skydda oss från oss själva och andra (Eagly & Chaiken, 1998; Katz, 1960). 
En annan aspekt av attityder är att vår inställning till saker och ting kan vara både medveten 
och omedveten. Attityder kan finnas på ett omedvetet plan som gör att vi ibland rent 
instinktivt reagerar på olika attitydobjekt utan att vi först hinner tänka (Ajzen & Fishbein, 
2005). Ofta brukar situationen styra om vi manifesterar medvetna attityder beroende på deras 
lämplighet och karaktär. Det är också viktigt att nämna att ibland kan personer ha ambivalenta 
attityder till objekt (Ajzen, 2001). Någon kan till exempel tycka att alkohol både är positivt 
och negativt vilket gör att det är svårt att predicera den personens beteende utifrån dennes 
attityd. Slutligen bör påpekas att attityder kan variera i sin interna konsistens när det gäller de 
kognitiva och affektiva komponenterna. Man kan tycka att de båda jämt borde 
överensstämma, men så behöver fallet alltså inte vara (Eagly & Chaiken, 1998). Det brukar 
påstås att kognition, affekt eller beteende kan ligga till grund för en attityd och att den 
kognitiva komponenten brukar kopplas till tanke och förnuft, hur vi granskar och värderar 
objektet grundat på våra kunskaper, övertygelser och föreställningar. Vilken inställning har 
personen till exempel till troende människor även om den själv inte är troende eller vice 
versa? Den affektiva komponenten omfattar ett känslomässigt perspektiv där olika känslor 
kopplas till objektet. Hur känner personen till exempel för vissa personer den träffar eller 
olika företeelser? Känner den glädje, ilska, hat eller är den likgiltig? Den tredje och sista 
komponenten behandlar beteende eller intention om att genomföra ett beteende. Denna 
komponent brukar sammankopplas med de två andra (kognitiva och affektiva).  
 

 

Attityder och beteende 
 
Kopplingen attityd-beteende är ett omtvistat område. Mycket forskning har behandlat ämnet 
och studier visar på att attityder kan predicera beteende i vissa fall (Armitage & Conner, 
2001; Wallace, Paulson, Lord, & Bond, 2005), men ibland inte (Wicker, 1969). Festinger 
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(1962) menar att beteende i vissa fall formar attityder. För att en attityd skall styra ett 
beteende förefaller det som att vissa faktorer är speciellt viktiga. Nämligen, att attityden är 
specifik eller relevant. Det duger alltså inte med generella attityder som till exempel, jag bryr 
mig om miljön. Detta skulle troligtvis inte medföra att personen alltid skulle agera 
miljömedvetet, utan det måste vara en mer specifik, som till exempel, jag är positiv till 
sortering av metall och glas. Denna typ av attityd skulle i mycket högre grad predicera ett 
beteende att sortera metall och glas. Attityden bör vara av relevans för personen. Om den inte 
är viktig och ingenting personen bryr sig om kan den lätt gå stick i stäv med beteendet. Det är 
också viktigt att extern påverkan är minimal. Det kan vara så att personen befinner sig i en 
situation där ett specifikt beteende inte skulle uppfattas som önskvärt av signifikanta andra, 
utan bryta den rådande normen. Därför skulle personen dra sig för att visa sin attityd. Vidare 
är det av vikt hur individen värderar sitt beteende, har den någonting att vinna eller förlora på 
hur den beter sig. Slutligen, har det visat sig att attitydens styrka är av betydelse. Det kan vara 
en attityd någon har haft under en lång tid och bli påmind om i specifika situationer, till 
exempel att man inte ska slåss eller heja på en vän när man möts, eller att attityden är 
förvärvad genom egna direkta erfarenheter, vilket gör den mer relevant och därmed starkare. 

Theory of planned behavior (TPB) är en av de vanligaste teorierna när det gäller att 
undersöka relationen mellan attityd och beteende. Där mäts personens attityd till det 
avsiktliga beteendet, den uppfattade sociala normen och den upplevda kontrollen till det 
avsiktliga beteendet (Ajzen, 1980). TPB har i viss mån fungerat som inspiration vid 
konstruerande av påståendena i enkäten. 
 
 
Vad är krogen? 
 
Att beskriva krogmiljön exakt kan vara svårt, men i denna studie åsyftas en miljö där minst 18 
årsgräns gäller (i Sverige) och alkohol serveras. Människor är inte där kanske i första hand för 
att äta mat, utan för att festa, ragga, fira, visa upp sig, dansa, dricka alkohol, ta droger et 
cetera. Alltså är det barer, nattklubbar, nöjesställen studien anspelar på, inte renodlade 
matrestauranger. Visst finns det näringsställen som drivs som både restauranger, barer och 
nattklubbar, men i dessa fall brukar stället genomgå en förvandling under kvällens lopp, 
vanligtvis brukar tyngden ligga på matservering i början på kvällen men ju senare det blir 
desto mer flyttas aktiviteten över till baren eller nattklubben. Ljudvolymen åker upp och 
gästklientelet kan bytas ut både en och två gånger. Ofta är krogen sista anhalten innan 
nattamat, efterfester, sexuella aktiviteter et cetera tar över. Krogen brukar präglas av högt 
tempo, hög intensitet och ytliga kontakter. Ibland kan en viss ängslan skönjas hos personer då 
de ivrigt jobbar med att förmedla ”rätt” bild av sig själva. Inte alltför sällan premieras hög 
konsumtion av alkohol och ett attraktivt yttre (personligt utseende, kläder, skor et cetera.). 
Goffmans (2000) dramaturgiska perspektiv beskriver livet som en ”teaterscen” där människor 
uppträder, spelar olika roller, upprätthåller en fasad, är medvetna om inramningen av sig 
själva och beter sig som de normalt annars inte skulle göra. Kanske är detta en passande 
beskrivning av krogmiljön? 
 
 
Riskbeteenden kopplade till krogen 
 
Vad kan då gå fel? Det finns ett flertal riskbeteenden ”levnadssätt som medför risker, särskilt 
hälsorisker för personen i fråga eller andra” (Svenska Akademien, 2009) som kan orsaka 
negativa hälsoeffekter. Till exempel, kan en oskyldig knuff vid bråk mynna ut i allvarliga 
fysiska skador för den knuffade om den faller olyckligt, men det kan också leda till att den 
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som knuffar drabbas av psykiska besvär i form av ångest eller oro på grund av det inträffade. 
Vidare kan situationen leda till problem av mer social karaktär, att folk tar avstånd från de 
inblandade eller att de bråkande personerna blir avhysta från krogen. De negativa 
hälsoeffekterna bör alltså ses i ett bredare perspektiv (Engel, 1977).  

Riskbeteendet behöver inte realiseras i direkt krogmiljö utan kan förekomma direkt före 
eller efter krogbesöket. I denna undersökning har åtta kritiska riskbeteenden valts ut där 
negativa konsekvenser kan drabba individen omedelbart eller inom en snar framtid. Det är 
viktigt att betona att ett visst riskbeteende inte nödvändigtvis behöver uppfattas som 
riskbeteende av individen eller leda till en negativ hälsoeffekt utan kan till och med leda till 
en positiv sådan. Till exempel, kan en person som slår en annan känna positiva känslor för att 
den personen ”vann” bråket, eller så kan sexuellt umgänge utövas utan negativa hälsoeffekter 
och kännas förträffligt trots att inget skydd mot oönskad graviditet eller smittsam infektion 
användes.  

De riskbeteenden som tidigare forskning behandlat och som har undersökts i denna studie 
är följande: Verbal aggression, Rekreationellt berusningsdrickande, Riskfyllt sex, Fysisk 

aggression, Ekonomiskt riskfylld modekonsumtion, Ekonomiskt riskfylld festkonsumtion, 

Rekreationellt drogbruk och Riskfyllt spelande om pengar, listade i fallande ordning med 
högst medelvärde först. Det bör påpekas att de riskbeteenden som valts ut inte skall ses som 
allomfattande eller som en total analys av krogrelaterade riskbeteenden, dock som ett försök 
till att i ett bredare perspektiv kartlägga ökad risk för negativa hälsoeffekter.  

Vidare går det att förstå att samhällets inställning är att ungdomars riskbeteenden inom 
olika områden måste tas på största allvar. Läser man till exempel regeringens nationella 
handlingsplan för alkohol och narkotika går det att notera att ungdomars hälsa prioriteras högt 
(Regeringens proposition, 2010/11). Forskning om unga vuxna bedrivs och undersökningar 
görs årligen i Sverige inom olika områden. Bland annat undersöker Centralförbundet för 
alkohol och narkotikaupplysning årligen ungdomars alkohol och narkotikavanor. Även 
Centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning rapporterar om ungdomars 
alkoholkonsumtion och dess negativa konsekvenser. Bränström och Andréasson (2008) visar 
hur inte bara kön och ålder utan även sociodemografiska faktorer påverkar alkohol och 
drogkonsumtion. Projektet STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem) som 
numera är ett programområde inom Centrum för psykiatriforskning Stockholm undersöker 
bland annat förekomsten av droger i krogmiljö.  

Staten bryr sig inte bara om hur vi konsumerar alkohol och droger utan även våra sexuella 
vanor är också av betydelse. Ett område av flera där Statens folkhälsoinstitut gör 
undersökningar är just Sexualitet och reproduktiv hälsa och rättigheter. Detta område är 
viktigt enligt myndigheterna för vårt egenvärde, nära relationer och välbefinnande. Herlitz 
och Forsberg (2010) har till exempel undersökt unga vuxnas riskfyllda sexliv i Sverige. När 
det gäller våld visar Irlander och Hvitfeldt (2012) unga vuxnas utsatthet för att drabbas av 
misshandel, personrån eller sexualbrott jämfört med resten av befolkningen. 

Ungdomars spelande om pengar har granskats av Statens folkhälsoinstitut. Kronofogden 
och Konsumentverket har studerat unga vuxnas ekonomiska situation och deras attityd till 
konsumtion. Den forskning och de undersökningar som har bedrivits i Sverige har alltså både 
behandlat unga vuxnas riskbeteende generellt, men även mer krogrelaterad problematik när 
det gäller till exempel alkohol, droger, spel, konsumtion et cetera. De krogrelaterade studierna 
som till exempel Stockholm förebygger alkohol och drogproblem bedrivit har dock ofta riktat 
sig mot personer som arbetar inom krogvärlden eller deras observationer av kroggäster, inte 
unga vuxna som besöker krogen.  

Vissa studier har även behandlat kopplingar mellan skilda riskbeteenden. Till exempel har 
i Sverige Haggård-Grann, Hallqvist, Långström och Möller (2006) visat att alkohol är en 
viktig utlösare av våld. Nork, Raninen och Leifman (2011) har visat att konsumtion av både 
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alkohol och narkotika ökar det sexuella riskbeteendet bland HBT-personer i Stockholm. En 
granskning av utländsk forskning visar att I USA har exempelvis Certain, Harahan, Saewyc 
och Fleming (2009) visat att riskfylld alkoholkonsumtion minskar kondomanvändningen. 
Wells, Kelly, Golub, Grov, & Parsons (2010) visar att hög alkoholkonsumtion i 
nattklubbsmiljö ökar förekomsten av riskfylld sex. Forskning bedrivs, men det tycks saknas 
en sammanlagd utvärdering av unga vuxnas attityder till krogrelaterade riskbeteenden.  
 
 
Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 
Syftet med studien var i huvudsak att undersöka unga vuxnas eventuella skillnader i attityd till 
krogrelaterade riskbeteenden. Sekundärt analyserades även möjliga kopplingar mellan dessa 
riskbeteenden, detta för att i framtiden kunna skapa ett instrument som skulle kunna användas 
för att upptäcka individer i riskzonen. Syftet resulterade i dessa frågeställningar och 
hypoteser. 
 
1) Fanns det något samband mellan faktorerna kön, etnicitet, studieval och attityd till 
riskbeteenden? Hypotesen var att unga vuxna män skulle visa signifikant mer positiv attityd 
än kvinnorna till alla riskbeteenden oavsett etnicitet eller studieval. 
 
2) Skulle en riskgrupp av unga vuxna kunna identifieras? Hypotesen var att ett högriskkluster 
skulle kunna skapas där unga vuxna män var överrepresenterade. 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i studien rekryterades genom en kombination av tillgänglighets och stratifierat 
urval från gymnasieskolor, stödverksamheter, centrum och stranden i en mellanstor stad i 
Mellansverige. Antalet deltagare uppgick till 256. Av dessa var 143 kvinnor (55.9%). 
Undersökningsgruppen bestod vidare av 152 (59.4%) svenskar (deltagare med båda 
föräldrarna födda och själv född i Sverige). Fördelning efter studieval resulterade i följande: 
studieförberedande program 130 (50.8%), yrkesförberedande program 73 (28.5%) samt ingen 
gymnasial utbildning 53 (20.7%). Åldern var 17-25 år (M = 18.93, SD = 1.72). Generella 
bortfallet uppgick till fem personer och det partiella (interna) bortfallet till som högst 11 
personer per beroendevariabel. Deltagarna mottog ingen form av kompensation för sin 
medverkan.  
 

 

Material 
 
Som instrument användes en egenkonstruerad enkät vilken innehöll totalt 13 frågor och 64 
påståenden. Kön, Etnicitet och Studieval fungerade som oberoendevariabler. 
Beroendevariabler var Verbal aggression, Rekreationellt berusningsdrickande, Riskfyllt sex, 
Fysisk aggression, Ekonomiskt riskfylld modekonsumtion, Ekonomiskt riskfylld 
festkonsumtion, Rekreationellt drogbruk och Riskfyllt spelande om pengar, listade i fallande 
ordning med högst medelvärde först. Attityden mättes genom att deltagarna fick skatta i 
vilken grad de instämde med de aktuella påståendena. En Likertskala bestående av en 
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sjugradig skala från 0 ”instämmer inte alls” till 6 ”instämmer helt” användes. Påståendena 
berörde åtta olika riskbeteenden (beroendevariabler) där ett index för varje beroendevariabel 
skapades. Definition av varje riskbeteende, interna konsistensen per index och alla påståenden 
i sin helhet redovisas i Appendix. 

Innan den slutliga enkäten godtogs genomfördes två pilotstudier med cirka 30 
gymnasieungdomar per tillfälle. Variablerna Ekonomiskt riskfylld festkonsumtion och 
Ekonomiskt riskfylld modekonsumtion var från början en och samma variabel men 
förändrades till två separata då de antogs mäta olika aspekter av konsumtion. Påståenden 
trimmades för att uppnå acceptabelt Chronbach’s alfa värde. Språket gjordes även mer 
lättförståeligt. 
 
 
Procedur 
 
Första kontakten togs genom e-post, telefon eller personligt besök med antingen berörd lärare, 
rektor eller ansvarig person. Studiens syfte, att undersöka unga vuxnas attityder till olika 
krogrelaterade riskbeteenden och etiska riktlinjer förklarades angående informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav enligt Vetenskapsrådet (2002). I de fall 
deltagaren kontaktades direkt undanhölls studiens egentliga syfte. Tre skolor samt tre 
inrättningar där stödverksamhet bedrevs förklarade sig villiga att delta i studien. Lämplig tid 
och plats bestämdes varefter uppsatsförfattaren personligen distribuerade enkäterna på plats. 
Före ifyllande (papper och penna) av enkäten som tog cirka 15 minuter att fylla i förklarades 
de etiska riktlinjerna för respondenterna och vikten av att de svarade så sanningsenligt och 
individuellt som möjligt. Studien beskrevs inte som en krogrelaterad undersökning för 
respondenterna utan som en studie som undersöker attityder till riskbeteenden generellt. Detta 
för att uppsatsförfattaren misstänkte att respondenterna annars kunde tänkas ge förvrängda 
svar på grund av uppfattad social önskvärdhet. Studiens egentliga syfte beskrevs inte heller 
efter ifyllandet. Uppsatsförfattaren var närvarande under hela tiden då enkäterna fylldes i för 
att svara på eventuella frågor. Vid ett tillfälle delades enkäterna ut av en lärare i 
uppsatsförfattarens frånvaro. Dock hade läraren upplysts om studiens syfte och de etiska 
riktlinjerna fanns tryckta på enkätens försättsblad för respondenterna att läsa. Då inte 
tillräckligt med enkäter hann distribueras ut initialt delades även enkäter ut i stadens centrum 
och på stranden. Även vid dessa tillfällen förklarades de etiska riktlinjerna för respondenterna 
och vikten av att de svarade så sanningsenligt och individuellt som möjligt.  
 
 

Resultat 
 
Efter inledande kontroll av kategori och kontinuerliga variabler där medelvärden, 
standardavvikelser, skevhet (skewness) och toppighet (kurtosis) granskades bestämdes att 
extremvärden skulle transformeras genom poängförändring (Tabacknick & Fidell, 2007). 
Transformering genomfördes också för positiv skevhet avseende variablerna Rekreationellt 
drogbruk(log) och Riskfyllt spelande om pengar(log). Medelvärden, standardavvikelser samt 
korrelationsvärden per variabel visas sammantaget (se Tabell 1). 
 
Tabell 1 
Medelvärden, standardavvikelser samt Pearson korrelationer per variabel 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M SD N 

  1. Köna - 
  2. Etnicb -.08 -         - - 256 
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Tabell 1(forts) 
  3. Stvalc -.10  .02 -        - - 256 
  4. RB  -.15* -.00 .04        3.06 1.27 252 
  5. RD    -.28**  .14*  .18** .43**       0.37 0.19 245 
  6. RS    -.29**  .09  .15* .63** .55** -     2.71 1.24 246 
  7. FA    -.40**  .21** .15* .41** .30** .32** -    2.47 1.30 252 
  8. VA -.10   .09 -.03 .42** .26** .35** .45** -   3.20 0.89 256 
  9. ERM -.11   .03 -.07 .43** .20** .35** .41** .39** -  2.39 1.03 250 
10. ERF   -.25** .16**  .17**.59** .47** .53** .54** .37** .52** - 2.25 1.02 250 
11. RSP   -.43*   .11  .05 .33** .28** .33** .54** .33** .39** .49** 0.35 0.18 251 
Not. ∗p < .05,  ∗∗p < .01, Köna = man 1, kvinna 2; Etnicb = svensk 1, ickesvensk 2; Stvalc = studieförberedande 1, 
yrkesförberedande 2, inte gymnasium 3; RB = Rekreationellt berusningsdrickande; RD = Rekreationellt 
drogbruk; RS = Riskfyllt sex; FA = Fysisk aggression; VA = Verbal aggression; ERM = Ekonomiskt riskfylld 
modekonsumtion; ERF = Ekonomiskt riskfylld festkonsumtion; RSP = Riskfyllt spelande om pengar. För 
variablerna Rekreationellt drogbruk och Riskfyllt spelande om pengar redovisas transformerade värden. 
 
 
Variansanalys 
 
Då syftet med studien i huvudsak var att undersöka eventuella skillnader i attityder mellan 
grupper gjordes en trevägs-ANOVA med efterföljande enkeleffektsanalys och post hoc test 
(Tukey) när så krävdes för var och en av de åtta beroendevariablerna. För varje trevägs-
ANOVA redovisas gruppmedelvärden i två separata grafer för svenskar och ickesvenskar med 
studieval markerad längs x-axeln och kön plottad i grafen, detta för att få en mer övergripande 
bild av resultatet. 

Rekreationellt berusningsdrickande. En 2 (Kön: man/kvinna) × 2 (Etnicitet: svensk/icke-
svensk) × 3 (Studieval: studie/yrkes/inte gym) ANOVA med beroendevariabeln 
Rekreationellt berusningsdrickande gjordes. Resultatet visade endast tendens till huvudeffekt 
för kön där män (M = 3.27, SD = 1.17) visade mer positiv attityd än kvinnor (M = 2.90, SD = 
1.32), F(1, 240) = 3.76, p = .054, vilket alltså inte gav stöd åt första hypotesen. Det 
ickesignifikanta resultatet gällde dock inte genomgående då också en signifikant 
trevägsinteraktionseffekt F(2, 240) = 7.07, p = .001, �2 = .056 förelåg som beskrev hur 
attityden var beroende av både etnicitet och studieval (se Figur 1). Till exempel fanns en 
signifikant skillnad för svenskar men inte för ickesvenskar där svenska män (M = 3.21, SD = 
1.12) visade mer positiv attityd än svenska kvinnor (M = 2.97, SD = 1.26), F(1, 144) = 4.06, p 
= .046, �2 = .027.  

Bland ickesvenskar kunde en signifikant skillnad upptäckas som inte förelåg hos svenskar 
för unga vuxna på studieförberedande program F(1, 51) = 11.05, p = .002, �2 = .178. 
Ickesvenska män på studieförberedande program (M = 3.64, SD = 1.39) visade signifikant 
mer positiv attityd jämfört med ickesvenska kvinnor på studieförberedande program (M = 
2.36, SD = 1.38). 



 

Figur 1. Rekreationellt berusningsdrickande som en funktion av kön och studieval för 
svenskar och ickesvenskar. Skalans variationsvidd 0
 

Rekreationellt drogbruk. En 2 (Kön: man/kvinna) × 2 (Etnicitet: svensk/icke
(Studieval: studie/yrkes/inte gym) ANOVA med beroendevariabeln 
gjordes. Analysen visade på huvudeffekt för kön 
(M = 0.43, SD = 0.19) hade signifikant mer positiv attityd än kvinnor (
vilket var i linje med första hypotesen. Inga signifikanta interaktionseffekter förelåg även om 
tendenser till sådana fanns (se Figur 2).

Figur 2. Rekreationellt drogbruk som en funktion av kön och studieval för svenskar och 
ickesvenskar. Skalans variationsvidd 0
 

Riskfyllt sex. En 2 (Kön: man/kvinna) × 2 (Etnicitet: svensk/icke
studie/yrkes/inte gym) ANOVA med beroendevariabeln Riskfyll
visade på en signifikant huvudeffekt för kön 
(M = 3.11, SD = 1.20) hade signifikant mer positiv attityd än kvinnor (
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berusningsdrickande som en funktion av kön och studieval för 
svenskar och ickesvenskar. Skalans variationsvidd 0–6. 

En 2 (Kön: man/kvinna) × 2 (Etnicitet: svensk/icke
: studie/yrkes/inte gym) ANOVA med beroendevariabeln Rekreationellt drogbruk 

gjordes. Analysen visade på huvudeffekt för kön F(1, 233) = 11.86, p = .001, 
= 0.19) hade signifikant mer positiv attityd än kvinnor (M 

vilket var i linje med första hypotesen. Inga signifikanta interaktionseffekter förelåg även om 
tendenser till sådana fanns (se Figur 2). 

 

drogbruk som en funktion av kön och studieval för svenskar och 
ickesvenskar. Skalans variationsvidd 0–6. 

En 2 (Kön: man/kvinna) × 2 (Etnicitet: svensk/icke-svensk) × 3 (Studieval: 
studie/yrkes/inte gym) ANOVA med beroendevariabeln Riskfylld sex gjordes. Analysen 
visade på en signifikant huvudeffekt för kön F(1, 234) = 12.77, p < .001, 

= 1.20) hade signifikant mer positiv attityd än kvinnor (M 

berusningsdrickande som en funktion av kön och studieval för 

En 2 (Kön: man/kvinna) × 2 (Etnicitet: svensk/icke-svensk) × 3 
kreationellt drogbruk 

= .001, �2 = .048. Män 
 = 0.32, SD = 0.17) 

vilket var i linje med första hypotesen. Inga signifikanta interaktionseffekter förelåg även om 

drogbruk som en funktion av kön och studieval för svenskar och 

svensk) × 3 (Studieval: 
d sex gjordes. Analysen 

< .001, �2 = .052 där män 
 = 2.39, SD = 1.18) 
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vilket gav stöd åt första hypotesen. En trevägsinteraktionseffekt F(2, 234) = 4.97, p = .008, �2 

= .041 visade dock att huvudeffekten varierade beroende av etnicitet och studieval (se Figur 
3). 

 

Figur 3. Riskfyllt sex som en funktion av kön och studieval för svenskar och ickesvenskar. 
Skalans variationsvidd 0–6. 

 
Till exempel visade resultaten att skillnaden var mindre för svenskar jämfört med 

ickesvenskar. Svenska män (M = 2.92, SD = 1.20) jämfört med svenska kvinnor (M = 2.42, 
SD = 1.19), F(1, 140) = 5.67, p = .019, �2 = .039 medan ickesvenska män (M = 3.32, SD = 

1.18) jämfört med ickesvenska kvinnor (M = 2.34, SD = 1.17), F(1, 94) = 7.28, p = .008, �2 = 
.072. Resultatet visade också att män på studieförberedande program (M = 3.02, SD = 1.30) 
generellt hade signifikant mer positiv attityd än kvinnor på studieförberedande program (M = 
2.21, SD = 1.13), F(1, 122) = 17.49, p < .001, �2 = .125. Den skillnaden kunde inte hittas för 
andra studieval. Intressant också att ickesvenskar visade på signifikant skillnad för unga 
vuxna på studieförberedande program F(1, 51) = 24.32, p < .001, �2 = .323. Ickesvenska män 
på studieförberedande program (M = 3.58, SD = 1.22) hade signifikant mer positiv attityd 
jämfört med ickesvenska kvinnor på studieförberedande program (M = 2.01, SD = 1.08) 
medan samma skillnad inte kunde upptäckas för svenskar.  

Verbal aggression. En 2 (Kön: man/kvinna) × 2 (Etnicitet: svensk/icke-svensk) × 3 
(Studieval: studie/yrkes/inte gym) ANOVA med beroendevariabeln Verbal aggression 
gjordes. Resultatet visade inga signifikanta huvudeffekter eller interaktioner vilket inte gav 
stöd åt den första hypotesen (se Figur 4). 
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Figur 4. Verbal aggression som en funktion av kön och studieval för svenskar och 
ickesvenskar. Skalans variationsvidd 0–6. 
 

Fysisk aggression. En 2 (Kön: man/kvinna) × 2 (Etnicitet: svensk/icke-svensk) × 3 
(Studieval: studie/yrkes/inte gym) ANOVA med beroendevariabeln Fysisk aggression 
gjordes. Resultatet visade på signifikant huvudeffekt för kön F(1, 240) = 33.08, p < .001, �2 = 
.121 där män (M = 3.06, SD = 1.23) hade signifikant mer positiv attityd jämfört med kvinnor 
(M = 2.02, SD = 1.17) vilket gav stöd åt första hypotesen. Resultatet visade dock också på 
trevägsinteraktionseffekt F(2, 240) = 6.36, p = .002, �2 = .050 och hur attityden varierade 
beroende av både etnicitet och studieval (Se Figur 5). 

 

Figur 5. Fysisk aggression som en funktion av kön och studieval för svenskar och 
ickesvenskar. Skalans variationsvidd 0–6. 
 

Till exempel visade resultatet på intressanta signifikant skillnader för kön när unga vuxna 
på studieförberedande program testades F(1, 123) = 35.14, p < .001, �2 = .222. Män på 
studieförberedande program (M = 3.00, SD = 1.47) hade signifikant mer positiv attityd 
jämfört med kvinnor på studieförberedande program (M = 1.78, SD = 1.02), men också att 
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skillnaden var störst för ickesvenskar. Resultatet för ickesvenskar på studieförberedande 
program visade F(1, 51) = 28.18, p < .001, �2 = .356, ickesvenska män på studieförberedande 
program (M = 3.80, SD = 1.48) hade signifikant mer positiv attityd än ickesvenska kvinnor på 
studieförberedande program (M = 1.97, SD = 1.03). Motsvarande resultat för svenskar visade 
F(1, 72) = 6.14, p = .016, �2 = .079. Svenska män på studieförberedande program (M = 2.26, 
SD = 1.04) hade signifikant mer positiv attityd än svenska kvinnor på studieförberedande 
program (M = 1.65, SD = 1.00).  

Ekonomiskt riskfylld modekonsumtion. En 2 (Kön: man/kvinna) × 2 (Etnicitet: svensk/icke-
svensk) × 3 (Studieval: studie/yrkes/inte gym) ANOVA med beroendevariabeln Ekonomiskt 
riskfylld modekonsumtion gjordes. Resultatet var inte i linje med första hypotesen då ingen 
signifikant skillnad kunde upptäckas mellan män och kvinnor, dock verkade det 
ickesignifikanta resultatet inte gälla genomgående då en interaktion mellan kön och studieval 
F = 2, 238) = 3.34, p = .037, �2 = .027 och också en trevägsinteraktionseffekt F = (2, 238) = 
3.82, p = .023, �2 = .031 förelåg. Resultatet visade exempelvis på enkeleffekt för kön när 
ungdomar på studieförberedande program analyserades F(1, 125) = 12.11, p = .001, �2 = 
.088. Män på studieförberedande program (M = 2.74, SD = 1.02) hade signifikant mer positiv 
attityd jämfört med kvinnor på studieförberedande program (M = 2.20, SD = 1.01). 
Motsvarande skillnad kunde inte hittas för unga vuxna på yrkesförberedande program eller 
unga vuxna som inte studerade på gymnasium.  
 

  

Figur 6. Ekonomiskt riskfylld modekonsumtion som en funktion av kön och studieval för 
svenskar och ickesvenskar. Skalans variationsvidd 0–6. 

 

Ekonomiskt riskfylld festkonsumtion. En 2 (Kön: man/kvinna) × 2 (Etnicitet: svensk/icke-
svensk) × 3 (Studieval: studie/yrkes/inte gym) ANOVA med beroendevariabeln Ekonomiskt 
riskfylld festkonsumtion gjordes. Resultatet visade på huvudeffekt för kön F(1, 138) = 11.17, 
p = .001, �2 = .045. Män (M = 2.54, SD = 1.01) hade signifikant mer positiv attityd än 
kvinnor (M = 2.03, SD = 0.97) vilket gav stöd åt första hypotesen (Se Figur 7). Inga 
signifikanta interaktioner förelåg.  



 

Figur 7. Ekonomiskt riskfylld festkonsumtion som en funktion av kön och studieval för 
svenskar och ickesvenskar. Skalans variationsvidd 0
 

Riskfyllt spelande om pengar.

× 3 (Studieval: studie/yrkes/inte gym) ANOVA med beroendevariabeln Riskfyllt spelande om 
pengar gjordes. Resultatet visade på Huvudeffekt för kön 
.131. Män (M = 0.43, SD = 0.17) hade signifikant mer positiv attityd jämfört med kvinnor (
= 0.28, SD = 0.15) vilket var i linje med första hypotesen (Se Figur 8), men att kön också var 
beroende av studieval. Interaktionseffekt upptäcktes mellan kön och studieval 
4.42, p = .013, �2 = .036 där vidare analys visade på signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor på studieförberedande program 
0.46, SD = 0.16) hade signifikant mer positiv attityd jämfört med kvinnor 
0.13). Signifikant skillnad hittades också för Kön 
unga vuxna som inte studerar på gymnasium. Män (
mer positiv attityd än kvinnor (
program hittades inte motsvarande skillnader. 
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riskfylld festkonsumtion som en funktion av kön och studieval för 
svenskar och ickesvenskar. Skalans variationsvidd 0–6. 

Riskfyllt spelande om pengar. En 2 (Kön: man/kvinna) × 2 (Etnicitet: svensk/icke
× 3 (Studieval: studie/yrkes/inte gym) ANOVA med beroendevariabeln Riskfyllt spelande om 
pengar gjordes. Resultatet visade på Huvudeffekt för kön F(1, 239) = 35.98, 

= 0.17) hade signifikant mer positiv attityd jämfört med kvinnor (
= 0.15) vilket var i linje med första hypotesen (Se Figur 8), men att kön också var 

beroende av studieval. Interaktionseffekt upptäcktes mellan kön och studieval 
= .036 där vidare analys visade på signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor på studieförberedande program F(1, 122) = 59.69, p < .001, �2 

= 0.16) hade signifikant mer positiv attityd jämfört med kvinnor 
0.13). Signifikant skillnad hittades också för Kön F(1, 49) = 6.27, p = .016, 
unga vuxna som inte studerar på gymnasium. Män (M = 0.40, SD = 0.17) hade signifikant 
mer positiv attityd än kvinnor (M = 0.28, SD = 0.13). För unga vuxna på yrkesförberedande 
program hittades inte motsvarande skillnader.  

 

riskfylld festkonsumtion som en funktion av kön och studieval för 

En 2 (Kön: man/kvinna) × 2 (Etnicitet: svensk/icke-svensk) 
× 3 (Studieval: studie/yrkes/inte gym) ANOVA med beroendevariabeln Riskfyllt spelande om 

(1, 239) = 35.98, p < .001, �2 = 
= 0.17) hade signifikant mer positiv attityd jämfört med kvinnor (M 

= 0.15) vilket var i linje med första hypotesen (Se Figur 8), men att kön också var 
beroende av studieval. Interaktionseffekt upptäcktes mellan kön och studieval F(2, 239) = 

= .036 där vidare analys visade på signifikant skillnad mellan män och 
2 = .329. Män (M = 

= 0.16) hade signifikant mer positiv attityd jämfört med kvinnor (M = 0.25, SD = 
= .016, �2 = .114 för 

= 0.17) hade signifikant 
= 0.13). För unga vuxna på yrkesförberedande 
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Figur 8. Riskfyllt spelande om pengar som en funktion av kön och studieval för svenskar och 
ickesvenskar. 
Skalans variationsvidd 0–6. 
 
 

Klusteranalys 
 
För att undersöka om datamaterialet kunde kategoriseras och klassificeras genomfördes en 
klusteranalys av de åtta beroendevariablerna som undersöktes i den föregående 
variansanalysen. Slutligen utfördes en korstabulation med oberoendevariablerna och den 
slutliga treklusterlösningen för att ta reda på fördelningen av respondenter. Själva 
klusteranalysen gjordes i två steg. Först användes en hierarkisk procedur för att skapa en bild 
av hur variablerna relaterade till varandra. I den proceduren representerar varje variabel från 
början ett eget kluster. Stegvis paras varje kluster ihop tills alla kluster bildar ett gemensamt 
kluster. Att på det sättet bygga på kluster på redan existerande kluster kallas agglomerativ 
metod och kan följas i ett trädliknande dendrogram (Hair, et al. 2010). Som likhetsmått 
användes euklidiskt distansmått vilket är ett vanligt förekommande då närhet ska mätas och 
inte korrelation. Average linkage användes som klusteralgoritm då den tenderar att skapa 
kluster med låg inomklustervariation därför att likheten är baserad på alla medlemmar i 
klustret. Som stoppregel studerades agglomerationskoefficienten tillsammans med den 
praktiska signifikansen. Resultaten visade att en tre- och fyrklusterlösning var rimlig att 
studeras vidare i nästa steg (ickehierarkiska klusteranalysen). 

En K-mean klusteranalys genomfördes på både tre- och fyrklusteralternativen för att 
ytterligare utforska homogeniteten (likhet inom klustret) och heterogeniteten (olikhet mellan 
klustren). Analysen utfördes flera gånger med variablerna inmatade i olika ordning. På hela 
urvalet gjordes en ”split sample” där de båda undergrupperna genomgick samma analys som 
den slutliga treklusterlösningen. Testet visade på likartat resultat vilket tyder på stabilitet i 
klusterlösningen. Ingen standardisering av variablerna ansågs nödvändig då 
standardavvikelsen per variabel inte skiftade nämnvärt (SD = .89-1.30), dessutom hade 
samma skala använts för alla variabler (sjugradig Likertskala). Treklusterlösningen ansågs 
som lämpligast då den på bäst sätt visade olika typer av riskprofiler och deras karaktäristiska 
drag. Antal respondenter fördelade i respektive kluster var som följande: Högriskklustret (70 
personer), Mellanriskklustret (60 personer) och Lågriskklustret (126 personer). 

Redovisade klustercentermedelvärden per variabel och kluster. Korstabulering av 
oberoende faktorer visar fördelning i respektive kluster. Se tabell 11. 
 

Tabell 11 
Klustercentervärden per variabel och kluster samt fördelning av oberoendefaktorer per 

kluster (N = 256) 
  
Kluster Högrisk Mellanrisk Lågrisk 
 
Variabler 
Verbal aggression 3.78 3.39 2.79 
Riskfyllt sex 3.45 3.58 1.89 
Riskfyllt spelande om 
pengar 2.59 1.00 0.98 
Ekonomiskt riskfylld  
modekonsumtion 3.36 2.37 1.88 



14 

 

Tabell 11(forts) 
Ekonomiskt riskfylld  
festkonsumtion 3.18 2.68 1.57 
Rekreationellt 
berusningsdrickande 4.02 3.88 2.17 
Rekreationellt 
drogbruk 2.06 2.53 0.87 
Fysisk aggression 3.91 2.30 1.77 
 
Oberoende faktorer 
Kön 
 Man  50 (44.2) 24 (21.2) 39 (34.5) 
 Kvinna  20 (14.0) 36 (25.2) 87 (60.8) 
Etnicitet 
 Svensk  34 (22.4) 38 (25.0) 80 (52.6) 
 Ickesvensk 36 (34.6) 22 (21.2) 46 (44.2) 
Studieval 
 Studieförberedande 30 (23.1) 23 (17.7) 77 (59.2) 
 Yrkesförberedande 28 (38.4) 17 (23.3) 28 (38.4) 
 Inte gymnasium 12 (22.6) 20 (37.7) 21 (39.6) 
 
Not. Fördelning av oberoendefaktorer i respektive kluster redovisat i antal och (%) inom gruppen.   
 

Klustercentervärdena per variabel i respektive kluster visade att högriskklustret överlag 
visade högst värden, förutom i två fall, Riskfyllt sex och Rekreationellt drogbruk, där 
mellanriskklustret hade högst värden. Alla värden i lågriskklustret låg under både hög- och 
mellanriskklustret. Fördelningen av män och kvinnor i respektive kluster visade att 
högriskklustret i huvudsak representerades av män och lågriskklustret av kvinnor. 
Fördelningen av svenskar och ickesvenskar i högriskklustret visade på klar övervikt för 
ickesvenskar procentuellt sett inom gruppen. I lågriskklustret var förhållandet det motsatta. 
Olika studieval visade att unga vuxna på yrkesförberedande program var klart mer 
förekommande i högriskklustret procentuellt sett inom gruppen jämfört med unga vuxna som 
studerar på studieförberedande program eller inte studerar alls. I mellanriskklustret var 
personer som inte studerar på gymnasium i klar majoritet procentuellt sett inom gruppen. 
Unga vuxna på studieförberedande program var i klar majoritet i lågriskklustret. Alla resultat 
från klusteranalysen sammantaget visade att undersökningen gav stöd åt hypotesen, att ett 
riskkluster kunde skapas där unga vuxna män var överrepresenterade.  
 
 

Diskussion 
 
Sammanfattningsvis visade studien att flest signifikanta skillnader generellt förelåg mellan 
män och kvinnor. Män tenderade att ha mer positiv attityd än kvinnor till tre riskbeteenden 
och signifikant mer till fem. De största skillnaderna i attityd fanns dock mellan ickesvenska 
män och kvinnor i studieförberedande program då kön, etnicitet och studieval analyserades i 
kombination. Vidare kunde en högriskgrupp identifieras där majoriteten bestod av män. 
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Variansanalyser 
 

Rekreationellt berusningsdrickande. Att unga vuxnas attityd till rekreationellt 
berusningsdrickande generellt var förhållandevis positivt och lika kan vara illavarslande då 
det kan vara ett tecken på att kvinnors attityd till berusningsdrickande börjar likna männens. 
Meashams (2002) koppling mellan feminitet och kontrollerad kontrollförlust vid 
alkoholkonsumtion tycks inte gälla i lika hög grad nuförtiden, i alla fall inte bland delar av 
populationen unga vuxna kvinnor. Abrahamsson (2004) beskriver unga vuxna mäns 
berusningsdrickande som någonting socialt och någonting som kan stärka grupptillhörigheten. 
Kanske börjar berusningsdrickandet få samma betydelse även för unga vuxna kvinnor. 
Henriksson och Leifman (2011) visar dock att unga vuxna män i gymnasiet fortfarande 
dricker intensivare och mer än unga vuxna kvinnor. Plant, Plant, Miller, Gmel, & Kuntsche, 
(2009) resultat pekar åt samma håll. Resultaten i dessa studier skulle kunna tyda på viss 
generaliserbarhet av resultatet i denna studie då män tenderade att ha mer positiv attityd till 
berusningsdrickande jämfört med kvinnor, men också visa på ett visst samband mellan attityd 
och faktiskt beteende. De stora skillnaderna mellan olika undergrupper visar hur komplext 
situationen är och hur både kön, etnicitet och studieval samvarierar. 

Rekreationellt drogbruk. Att attityden bland unga vuxna till rekreationellt drogbruk var 
totalt sätt förhållandevis negativ jämfört med de andra riskbeteendena skulle kunna vara en 
indikation på att unga vuxna generellt inte förknippar festande med droger vilket är positivt då 
Bränström, Sjöström och Andréasson (2007) visar att attityden är en viktig prediktor eller 
riskfaktor för alkohol- och drogbruk bland ungdomar i Sverige. Henriksson och Leifmans 
(2011) resultat där självskattat faktiskt drogande (cannabis) bland ungdomar undersöktes 
överensstämmer också med resultatet i denna studie, även Bränström & Andréasson (2008) 
pekar åt samma håll, dock visade Bränström et al. (2007) på annorlunda resultat där unga 
vuxna kvinnor hade testat cannabis i högre omfattning än män. En förklaring kan vara att 
undersökningen inkluderade ungdomar i åldern 15-18 år.  

Varför visade då unga vuxna män mer positiv attityd till droger än unga vuxna kvinnor? 
När det gäller användande av droger på krogen skulle en förklaring kunna vara att unga vuxna 
män har en övertro på sig själva när det gäller att kunna kontrollera sitt drogande, vare sig det 
gäller risk för upptäckt eller att kontrollera drogen i sig, detta kan göra dem mer benägna att 
använda droger. Det kan finnas en ekonomisk aspekt då män kanske hellre tar någon drog 
därför att det kanske är billigare än att dricka alkohol en hel kväll. Möjligtvis kan unga vuxna 
män i högre grad se drogandet som någonting socialt man gör tillsammans för att ha kul och 
stärka gemenskapen i den egna gruppen. Den sociala aspekten belyser Johansson och Wirbing 
(2005) i Riskbruk och missbruk, de menar att alkohol och narkotika kan ha en social betydelse 
för individen och kan kopplas till olika sociala världar och därmed används för att skapa 
identiteter och sociala tillhörigheter eller för att uttrycka känslor och definiera olika sociala 
situationer.  

Att ta någon drog i samband med fest kan också vara ett sätt att hantera umgänget med 
andra, ett socialt smörjmedel helt enkelt. Det sporadiska drogbruket många tycker att de ägnar 
sig åt kan dock lätt övergå till missbruk eller beroende enligt DSM- IV- TR:s kriterier 
(American Psychiatric Association, 2000). De eventuella ekonomiska fördelarna man har 
kalkylerat med och den kontroll man tror sig ha över drogen kan lätt och snabbt sluta i en 
krasch.  

Riskfyllt sex. Generellt sätt visade unga vuxna tämligen positiv attityd till riskfyllt sex 
vilket är i linje med Herlitz och Forsberg (2010), dock visade också resultatet att attityden var 
beroende av både kön, etnicitet och studieval. Varför unga vuxna män låg högre än unga 
vuxna kvinnor generellt sett kan säkerligen ha flera förklaringar. Kanske speglar resultatet 
unga vuxna mäns riskbenägenhet, känsla av osårbarhet, känsla av kontroll eller dyrkan av ett 
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machoideal där flera partners är lika med framgångsrik och ”riktig karl”. Herlitz och 
Ramstedt (2005) visade på snarlika resultat då unga vuxna män och kvinnors attityder och 
sexuellt riskbeteende undersöktes. Smittskyddsinstitutet (2010) visar att fler unga vuxna män 
än kvinnor rapporteras smittade av gonorré vilket skulle kunna tyda på en koppling mellan 
attityd och faktiskt beteende, men det omvända när det gäller klamydia vilket skulle kunna 
tyda på diskrepans mellan attityd och faktiskt beteende eller att mörkertalet förvränger 
statistiken då unga kvinnor är mer benägna än män att testa sig för sexuellt överförbara 
sjukdomar. Det är vanskligt att dra några generella slutsatser om eventuella skillnader i 
attityder till riskfyllt sex mellan unga vuxna män och kvinnor. Denna studie visar dock att 
riskfyllt sex är bland de riskbeteenden som unga vuxna hade mest positiv attityd till av de 
undersökta riskbeteendena. En del unga vuxna ser säkerligen krogen som en arena där man 
träffar någon för tillfälliga sexuella kontakter och om då en positiv attityd till riskfyllt sex 
resulterar i faktiskt beteende vid krogbesök, kan detta leda till ökad risk för negativa 
hälsoeffekter.  

Verbal aggression. Attityd till verbal aggression var ett område där inga signifikanta 
skillnader eller interaktioner upptäcktes för varken kön, etnicitet eller studieval, dock 
tenderade män att vara något mer positiva än kvinnor. Studier om unga män och kvinnor har 
visat på resultat som pekar åt samma håll men också att frågan är komplicerad. Björkqvist 
(1994) menar att hänsyn bland annat måste tas till mellan vilka konflikten gäller. Är det till 
exempel man-man, man-kvinna eller kvinna-kvinna? Han menar också att anledningen till 
könsskillnader i beteendet kan komma av att kvinnor riskerar mindre om de involverar sig i 
indirekt och verbal aggression istället för fysisk aggression då de oftast är fysiskt underlägsna 
män. Österman et al. (1998) påvisade att 15-åriga killar och tjejer från olika länder var mer 
lika när verbal aggression testades än fysisk aggression. Archer (2004) visar att unga vuxna 
män är både mer fysiskt och verbalt aggressiva än kvinnor men att skillnaden är mindre när 
verbal aggression analyseras vilket kan tyda på generaliserbarhet av resultatet i denna studie. 

Den starka positiva attityden generellt till verbal aggression och den ickesignifikanta 
skillnaden mellan könen kan vara ett tecken på att stå upp för sig själv, göra sig lustig över 
andra och att hävda sin rätt utan att bruka fysiskt våld inte är könsbundet utan någonting som 
upplevs som acceptabelt för både män och kvinnor. Unga vuxna kvinnor kanske också känner 
att det är mer accepterat att uttrycka verbal aggression istället för fysisk aggression då detta 
kan uppfattas som oförenligt med den feminina könsrollen. Att ironisera och kommentera 
torde vara vanligt förekommande bland båda könen även om det som sägs kan variera. 
Ambjörnsson (2003) menar att det som sägs kan vara ett sätt att undersöka och konstruera den 
rådande normen om hur någon ska se ut och vara.  

Att stå upp för sig själv ses normalt som någonting positivt, och att ironisera eller 
kommentera varandra bland kompisar är oftast inget problem då det görs på ett skämtsamt sätt 
och de inblandade personerna känner varandra. Problemen som kan uppstå i krogmiljö är att 
människor går in i konflikter utan någon som helst vetskap om vem de grälar med. De kanske 
får för sig att kommentera eller ironisera över obekanta eller personer utanför den egna 
gruppen. Dessa personer kanske inte uppskattar tilltaget och kan därmed reagera häftigt, 
ibland med fysisk aggression. Vidare kan en utskällning också bemötas med fysisk aggression 
om den drabbade känner sig kränkt eller orättvist behandlad. Diskussioner mellan gäster–
gäster eller gäster–personal löper oftast friktionsfritt, men när berusning, allmänt stimmig 
miljö och stress kombineras med attityden att ”jag skall alltid vinna en diskussion” kan detta 
öka risken för negativa hälsoeffekter. 

Fysisk aggression. Att största skillnaden när attityd till fysisk aggression undersöktes fanns 
mellan män och kvinnor är kanske mindre förvånande. Tänkvärt också att se hur kön 
samvarierade med både etnicitet och studieval. Att män är mer benägna att ta till fysiskt våld 
kan skådas i flera miljöer i samhället, ta till exempel krogrelaterat- eller läktarvåld. Kanske 
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kan en av flera förklaringar till detta vara skillnaden i attityd. Resultatet i denna studie är i 
linje med existerande forskning (Archer, 2004; Björkqvist, 1994) och kan tyda på 
generaliserbart resultat. Beaktas de påståenden som användes i enkäten visar detta kanske på 
ett tvång eller en beundran av ”machoideal” där män i högre grad kanske känner sig pressade 
eller tror att de har mer att vinna om de agerar aggressivt. I vissa kretsar kan aggressivt 
beteende göra att individen får respekt i sin ”innegrupp” (Smith & Tyler, 1997). Kanske har 
flera av respondenterna format sin attityd till fysisk aggression i kulturer eller miljöer där 
”heder”, ”värdighet/respekt” och ”ansikte” är någonting som till varje pris måste försvaras 
(Cohen & Leung, 2011). 

Krogmiljön är intensiv och ibland kaotisk vilket leder till att det spills eller knuffas. Ofta är 
det struntsaker eller missförstånd som utmynnar i bråk. En person kan uppleva att någon 
tränger sig före, eller uppfattar någonting som en förolämpning. Detta i kombination med en 
positiv attityd till att lösa problem med fysisk aggression kan resultera i ett beteende som 
skapar problem för både förövare och offer. Polisanmälan, skadestånd, portad från krogen, 
utpekad som bråkstake, oro och ångest är några konsekvenser som kan drabba individen. 

Ekonomiskt riskfylld modekonsumtion. Unga vuxnas attityd till riskfylld modekonsumtion 
visade sig vara tämligen positiv och likvärdig generellt sett med några få undantag. Resultatet 
skulle kunna tolkas som att unga vuxna har tagit till sig konsumtionskulturen i ungefär lika 
hög grad och att de flesta anser att modekonsumtion skall utövas någorlunda ansvarsfullt. En 
amerikansk undersökning visade dock att unga vuxna kvinnor hade mer finansiellt 
problematiskt beteende än män (Worthy, Jonkman, & Blinn-Pike, 2010), detta skiljer sig 
alltså från resultatet i denna studie. En förklaring kan vara att attityd och faktiskt beteende 
skiljer sig, eller så kan frågorna i enkäterna ha spelat roll då de skiljde sig. Det kanske mest 
intressanta var ändå att ickesvenska män och kvinnor på studieförberedande program skiljde 
sig signifikant, där alltså männen hade mer positiv attityd än kvinnorna medan svenskar var i 
stort sätt lika. Kanske upplever unga vuxna ickesvenska män på studieförberedande program 
modekonsumtion som en extra viktig markör som måste få kosta även om det riskerar att 
försätta dem i en ansträngd ekonomisk situation. Kanske finns en extra stark idé om att rätt 
kläder och skor skapar en identitet och livsstil som ger önskvärd status.  

Konsumtion av ”rätt” varumärken kan ha stor betydelse för ungdomars konstruerande av 
sin identitet. De kan även användas som statussymboler, för att skapa image och stil, men 
också för att ”märkas” eller bli en del av den egna gruppens gemenskap (Gianneschi, 2007). 
Studier visar att unga vuxna i allmänhet lägger mycket pengar på kläder och skor just för att 
skaffa sig en identitet och livsstil, men också för att uppnå status, dock talas det inte om i hur 
hög grad unga vuxna män eller kvinnor köper kläder för mer pengar än de har även om 
sparande och planering behandlas. Alla människor har olika ekonomiska förutsättningar som 
de måste anpassa sig till, speciellt när de är unga med mindre marginaler och kanske är mer 
beroende av andra. Krogmiljön kan ha en provocerande effekt på individen då krogen är en 
plats där utseende och stil är centralt. Detta kan i sin tur leda till försvårade av förnuftigt 
tänkande och frammana oansvarigt beteende vilket ökar risken för negativa hälsoeffekter.  

Ekonomiskt riskfylld festkonsumtion. Att attityd till riskfylld festkonsumtion skiljde sig 
signifikant mellan unga vuxna män och kvinnor där män var mer positiva överraskade inte 
uppsatsförfattaren då det är mer vanligt bland unga vuxna män än kvinnor att det spenderas 
mera och talas om hur budgeten tänjts för mycket. Normalt är det de unga vuxna män och inte 
kvinnor som beställer in ”rundor” med drinkar på krogen. En förklaring kan vara att unga 
vuxna män i allmänhet kanske mer än kvinnor upplever det som viktigt att uppfattas som 
”vinnare” och framgångsrika, och genom att konsumera i baren hoppas de kunna skapa sin 
identitet, markera eller höja sin status. Enligt Schmitt och Wirth (2009) skulle attityden och 
beteendet även kunna vara kopplat till social dominans eller välvillig sexism.  
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Att spendera mycket pengar behöver inte vara ett stort problem om man har pengar. 
Problemen uppstår oftast när personen försöker upprätthålla en fasad och är tvungen att låna 
eller skuldsätta sig för att finansiera sin livsstil. Krogmiljön kan ha en provocerande effekt på 
individens beteende då konkurrens kan uppstå i olika situationer och i kombination med en 
positiv attityd till ekonomiskt riskfylld festkonsumtion kan detta leda till ett beteende som 
resulterar i ökad risk för negativa hälsoeffekter. Vill det sig riktigt illa kan det leda till brott, 
hot eller ångest då pengarna inte räcker till och skulder inte kan betalas tillbaka.  

Riskfyllt spelande om pengar. Det mest framträdande var att unga vuxna män hade 
generellt mer positiv attityd till riskfyllt spelande om pengar än kvinnor vilket är i linje med 
existerande forskning (Blinn-Pike, Worthy, & Jonkman, 2007) och visar på möjlig 
generaliserbarhet av resultatet. Kanske kan således attityd i viss mån förklara varför unga 
vuxna män i högre grad än kvinnor involverar sig i riskfyllt spelande om pengar. Sett till 
påståendena i enkäten verkar unga vuxna män överskatta sin egen förmåga, se spelande om 
pengar som en sorts copingstrategi eller ett sätt att uppleva spänning. Undersökningar visar att 
unga vuxna män jämfört med unga vuxna kvinnor är mer benägna att spela på till exempel 
Black jack eller Roulette som är mer riskfyllda spel med snabb feedback än till exempel 
lotteri (Fröberg, 2006).  

Totalt sätt var riskfyllt spelande om pengar den variabel där unga vuxna visade minst 
positiv attityd till. Detta torde visa att riskfyllt spel inte är det beteende som ökar risken mest 
generellt sett vid krogbesök eller direkt efter (en del engagerar sig i internetbaserade spel om 
pengar efter krogbesök) om attityden får styra, men skulle någon drabbas är sannolikheten 
stor att det är en ung vuxen man.  
 
 
Klusteranalys 
 
Genom att klassificera variablerna i kluster efter deras medelvärden kunde profiler 
åskådliggöras på ett enkelt sätt. Att ligga högt i attityd till en mängd olika riskbeteenden torde 
betyda att personen löper en större risk att drabbas av negativa hälsoeffekter om attityderna 
omsätts i faktiskt beteende vid krogbesök. Kombinationen av olika riskbeteenden kan också 
ha en förstärkande effekt på varandra. Om en person till exempel ligger högt på både attityd 
till Rekreationellt berusningsdrickande och Riskfyllt sex bör också risken öka markant. 
Resultaten visade tydligt hur respondenterna grupperades i de olika klustren. Det kanske mest 
utmärkande var hur unga vuxna män positionerades i högriskklustret, medan unga vuxna 
kvinnor placerades i lågriskklustret. Värt att notera och en smula överraskande var unga 
vuxna som inte läste på gymnasiums låga representation i högriskklustret.  
 
 
Kritisk granskning av studien 
 

I samband med undersökningar av människors attityder och ifyllande av enkäter finns alltid 
en risk att svaren som ges förvrängs på grund av respondenternas vilja att uppfattas som 
socialt önskvärda. Detta kan i denna studie ha resulterat i att somliga respondenter kan ha valt 
att framställa sig som något mindre riskfyllda i sina attityder och beteende än vad de 
egentligen är, men det kan också ha påverkat respondenter åt det andra hållet, att framställa 
sig som mer riskfyllda. Då inga kontrollfrågor eller påståenden för social önskvärdhet ingick i 
enkäten måste detta ses som en nackdel för reliabiliteten i studien och beaktas vid tolkning av 
resultaten, inte heller ställdes någon fråga huruvida respondenten hade någon fast partner 
(levde i ett förhållande), detta kan ha påverkat resultatet för Riskfyllt sex. En högre intern 
konsistens för variabeln Verbal aggression hade varit önskvärd. Vidare kan 
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poängförändringen av extremvärden ha lett till att skillnader mellan jämförda grupper visat på 
mindre skillnader än vad som annars skulle ha upptäckts. Det hade också varit önskvärt om 
mängden respondenter i varje grupp hade varit fler och lika till antalet då det kunde ha 
resulterat i annorlunda resultat och möjliggjort större säkerhet vid generalisering.  
 

 

Framtida forskning 
 

En utveckling av enkäten skulle vara intressant då den kanske skulle kunna användas för att 
hitta individer i riskzonen och därmed bidra till att identifiera var eventuella preventiva 
insatser bör riktas. Kanske kunde andra faktorer undersökas eller fler riskbeteenden 
inkluderas som till exempel, attityd till kroppsfixering, drograttfylla eller dopning, eller varför 
inte undersöka kopplingen attityd-beteende. Det skulle även vara intressant att undersöka 
underliggande faktorer som formar attityder såsom värderingar, erfarenheter et cetera. Krogen 
är en miljö där många unga vuxna kanske kommer ha både sin bästa eller sämsta upplevelse 
beroende på vad som händer. Finns det en möjlighet att hjälpa unga vuxna att slippa problem i 
deras påbörjade ”krogkarriär” är det mycket vunnet för individen men också för samhället. 
 
 
Slutsatser 
 
Resultatet av studien visar att det finns ett samband mellan kön, etnicitet, studieval och attityd 
till riskbeteende. Män verkar generellt ha en mer positiv attityd till krogrelaterade 
riskbeteenden vilket kan betyda att de löper en större risk att drabbas av negativa 
hälsoeffekter i krogmiljö. Preventiva insatser bör i huvudsak alltså riktas mot unga vuxna 
män. 
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Appendix 
 

Rekreationellt berusningsdrickande. Definierat som Dricka sig berusad tillsammans i 
nöjessyfte med en föreställning om att berusning hör ungdomen till, gör festandet roligare 
utan risk. Påståenden som användes i indexet: ”Det hör till att vara berusad när man är ung”, 
”Är man berusad när det är fest blir det roligare”, ”Jag blir mycket roligare som person när jag 
är berusad än när jag är nykter”, ”Jag festar gärna nykter” (skalvänd), ”Jag tycker det är okej 
att dricka ganska mycket alkohol när det är fest”, ”Att dricka sig full med sina kompisar är det 
roligaste som finns”, ”Man ska vara försiktig med alkohol när det är fest” (skalvänd) och ”Att 
dricka sig berusad kostar oftast mer än vad det ger i form av ångest, huvudvärk etc.” 
(skalvänd). Interna konsistensen var .83. 
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Rekreationellt drogbruk. Definierat som Använda droger tillsammans i nöjessyfte med en 
föreställning om att drogandet är oproblematiskt, ekonomiskt fördelaktigt, har positiv 
inverkan på självkontrollen och ses som ett möjligt framtida beteende. Påståenden som 
användes i indexet: ”Att prova hasch känns ofarligt”, ”Blir jag bjuden på någon drog tackar 
jag nej” (skalvänd), ”Det kan vara bättre att ta någon drog än att dricka alkohol för då har man 
bättre kontroll över sig själv”, ”Jag skulle gärna prova någon drog”, ”Det är bättre att ta någon 
drog när det är fest för det är billigare än att dricka alkohol”, ”Att ta någon drog med sina 
kompisar ser jag som en ”kul grej” man gör tillsammans när det är fest”, ”Det är lätt att ha 
kontroll över sitt drogbruk”, ”Droger ska man alltid hålla sig ifrån” (skalvänd) och ”Alla 
droger kan vara livsfarliga” (skalvänd). Interna konsistensen var .87. 

Riskfyllt sex. Definierat som Ha tillfällig oskyddad sex i berusat tillstånd med flera olika 
partners med en föreställning om att viktig information om sexuellt överförbara sjukdomar 
kan nonchaleras. Påståenden som användes i indexet: ”Larmrapporter om sexuellt överförbara 
sjukdomar kan man ta med en ”nypa salt”, ”Det underlättar (hjälper) att vara lite berusad när 
man har sex”, ”Jag skulle bara ha sex med någon om jag var nykter” (skalvänd), ”Visst är det 
bra att använda skydd när man har tillfälligt sex, men ibland får man chansa (ta en chans) 
utan”, ”Det är roligt att ha många sexuella partners”, ”Jag skulle aldrig ha tillfällig oskyddat 
sex” (skalvänd) och ”Jag skulle aldrig ha ett ”one night stand” (skalvänd). Interna 
konsistensen var .72. 

Verbal aggression. Definierat som Ironisera över, kommentera, eller skälla ut andra med 
intentionen att agera stridslystet vid diskussion. Påståenden som användes i indexet: ”Att 
käfta (käbbla) med människor löser oftast ingenting” (skalvänd), ”Det är kul att ironisera 
(göra sig lustig) över ”annorlunda” människor man möter ibland”, ”Jag ger mig aldrig om jag 
hamnar i en diskussion”, ”Att ”tjafsa” med någon känns bara olustigt” (skalvänd), ”Jag har 
aldrig problem med att skälla ut någon”, ”Att få sista ordet i en diskussion är ingen stor grej 
för mig” (skalvänd) och ”Det är roligt att kommentera personer när de gör bort sig”. Interna 
konsistensen var .56. Borttagning av något påstående hade inte förbättrat den interna 
konsistensen för indexet. 

Fysisk aggression. Definierat som Ha för avsikt att möta provokation med fysiskt våld och 
vara offensiv vid bråk, ställa upp för kompisar och slåss för att inte förlora status. Påståenden 
som användes i indexet: ”Man måste vara beredd på att slåss om det blir trubbel”, ”Om jag 
hamnar i bråk med någon känns det säkrare att angripa först innan den andre hinner göra 
något”, ”Jag skulle slå till en person om den var ”jävligt stöddig” eller förolämpade mig eller 
mina kompisar”, ”Hamnar ens kompisar i bråk ställer man upp och slåss”, ”Hamnar man i 
bråk ska man lösa det genom att prata” (skalvänd), ”Det är dumt att vara den som slår först 
vid ett bråk” (skalvänd), ”Backar man ur när det är bråk minskar ens status (sociala 
anseende)” och ”Att slåss förvärrar oftast allting”(skalvänd). Interna konsistensen var .84. 

Riskfyllt spelande om pengar. Definierat som Ha en föreställning om att spelande om 
pengar är lukrativt, bra för hantering av problem, bidragande till positiva känslor och kan 
utövas med lånade pengar. Påståenden som användes i indexet: ”Att spela om pengar gör att 
jag vinner mer pengar”, ”Att spela om pengar är ett bra sätt att slippa tänka på andra 
problem”, ”Att spela om pengar är ett bra sätt att uppleva spänning”, ”Det är dumt att spela 
om pengar för man förlorar oftast” (skalvänd), ”Om pengarna tar slut när jag spelar om 
pengar kan jag låna av mina kompisar”, ”Spelar jag bort alla pengar en kväll vinner jag 
tillbaka allt nästa kväll”, ”Jag uppfattar spel om pengar som ointressant”(skalvänd), ”Känslan 
när man vinner gör det värt att spela om pengar” och ”Att låna pengar för att spela om pengar 
är dumt” (skalvänd). Interna konsistensen var .82. 

Ekonomiskt riskfylld festkonsumtion. Definierat som Ha en föreställning om att festande 
bör prioriteras före ekonomi, att sparsamhet är oförenligt med festande, att spenderande vid 
fest fungerar statushöjande och att festa för lånade pengar är okej. Påståenden som användes i 
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indexet: ”Att festa loss måste få kosta, det ekonomiska löser sig alltid”, ”Det känns värdelöst 
om jag måste snåla när jag festar”, ”Spenderar (är frikostig) man mycket när det är fest ökar 
ens status (sociala anseende)”, ”Om pengarna tar slut när man festar kan man alltid låna”, 
”Jag tycker man ska vara generös (givmild) mot andra när det är fest”, ”Jag skulle aldrig låna 
pengar för att få råd till att festa (skalvänd), ”Jag kan tänka mig att hålla mig nykter eller 
dansa en hel kväll när det är fest för att slippa göra av med mycket pengar” (skalvänd). 
Påståendet ”Man kan festa loss ordentligt utan att göra av med mycket pengar” (skalvänd) 
togs bort ur indexet för att höja det totala alphavärdet och användes inte i efterföljande 
analyser. Interna konsistensen var .70. 

Ekonomiskt riskfylld modekonsumtion. Definierat som Ha en föreställning om att 
märkeskläder är viktiga för ens status och att frekvent modekonsumtion av nya varor bör 
prioriteras före ekonomi.  Påståenden som användes i indexet: ”Att bära rätt klädesmärke ger 
mig högre status (socialt anseende)”, ”Att handla dyra kläder eller skor är onödigt” 
(skalvänd), ”Det går att fixa en schyst klädstil utan att göra av med mycket pengar” 
(skalvänd), ”Schysta kläder eller skor måste få kosta, det ekonomiska löser sig alltid”, ”Man 
ska aldrig handla kläder eller skor för mer än man har råd med”, (skalvänd), ”Det är viktigt att 
köpa nya kläder eller skor ofta”, ”Att köpa rätt klädesmärken är viktigt”, ”Att följa det senaste 
modet (kläder, skor, etc.) känns oviktigt” (skalvänd). Interna konsistensen var .76. 
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