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Sammanfattning  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka positiva och negativa 

känslors inverkan på gymnasieungdomars sociala-, äventyrliga-, 

hälsomässiga- och etiska riskbeteenden. Syftet var även att undersöka 

könsskillnader i gymnasieungdomars positiva och negativa känslor 

samt riskbeteenden. Deltagarna gick på gymnasieskolor i Örebro län 

och var 18-21 år. Totalt medverkade 240 personer i studien. För att 

mäta riskbeteenden och känslor användes en enkät som bestod av två 

skalor. Resultatet visade att positiva och negativa känslor kombinerat 

förklarade 5 % av variansen i gymnasieungdomars riskbeteenden. 

Positiva respektive negativa känslor predicerade två typer av 

riskbeteenden vardera. Resultatet visade att killar sannolikt tar mer 

risker än tjejer i tre av fyra risktyper. Det fanns ingen könsskillnad i 

känslor. Sammanfattningsvis visade resultatet att känslor påverkar 

gymnasieungdomars riskbeteenden. 

Nyckelord. Riskbeteende, positiva känslor, negativa känslor, 

gymnasieungdomar, könsskillnader 
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The role of positive and negative emotions on high school students risk behaviors 

Sofie Carlberg & Sofia Linderholm 

Örebro University  

Abstract 

  The purpose of this study was to examine whether positive and negative 

emotions affected high school students social, recreational, ethical and 

health risk behaviors. The goal was also to investigate gender 

differences in specific risk behaviors and positive and negative 

emotions. The participants were high school students in Örebro County, 

between 18 and 21 years old. In total there were 240 participants. To 

measure emotions and risk behaviors, we used a questionnaire 

consisting of two scales. The results showed that emotions explained 5 

% of the variance in high school students risk behaviors. Positive and 

negative emotions predicted two types of risk behaviors each. The 

results showed that boys were more likely to take risks than girls in 

three out of four types of risks. There were no gender differences in 

emotions. In summary, the results showed that emotions play a role in 

high school students risk behaviors. 

  Keywords: Risk behaviors, Positive emotions, Negative emotions, 

High school students, gender differences 
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Positiva och negativa känslors inverkan på gymnasieungdomars riskbeteenden 

De flesta av oss känner en eller flera personer som tar sig an nästan vad som helst i livet utan 

att fundera på konsekvenserna. Det kan vara allt ifrån att flytta till ett nytt land utan ett socialt 

nätverk till att testa droger eller bestiga berg. Människor tenderar att ha riskfyllda beteenden i 

olika stor utsträckning. Vissa ägnar sig åt riskfyllda aktiviteter såsom att hoppa bungyjump 

eller fuska på skatten medan andra aldrig ens skulle kunna tänka sig att cykla utan hjälm eller 

åka bil utan säkerhetsbälte. Somliga kan se en aktivitet som utmanande och rolig medan andra 

istället ser den som farlig och obehaglig. En allmän uppfattning tycks vara att killar tar mer 

risker än tjejer. Hur kommer det sig? Alla människor är olika i huruvida vi vill tänja på 

gränser men vad är det som hindrar eller får oss att agera olika?  

Intresset för människors riskbeteenden och behovet av att förstå uppkomsten av dessa 

har bidragit till ett brett forskningsfält på området. Trots det finns fortfarande inget entydigt 

svar på frågan om varför människor i olika utsträckning tenderar att utsätta sig för risker och 

ha mer eller mindre riskfyllda beteenden. Begreppet riskbeteende definieras som ett beteende 

vilket kan ge oönskade negativa konsekvenser (Boyer, 2006). 

Boyer (2006) har presenterat hur olika psykologiska perspektiv förklarar ungdomars 

riskbeteenden och utvecklingen av dessa. Ur ett kognitivt perspektiv sätts fokus på att 

riskuppfattningar och riskbedömningar styrs av mentala processer och att det är avvikelser i 

dessa som får människan att utveckla riskbeteenden. Det emotionella perspektivet förklarar 

istället riskbeteenden som en konsekvens utifrån av olika typer av känslor. Forskare inom det 

fysiologiska perspektivet redogör för att det finns ett samband mellan neurala och hormonella 

förändringar och riskbeteenden (Boyer, 2006). Området i hjärnan som kallas prefrontala 

cortex är inte färdigutvecklat förrän vid 25 års ålder och detta område reglerar beslutsfattande 

och självkontroll (Santrock, 2013). Slutligen har riskbeteenden även undersökts utifrån ett 

socialt perspektiv där utvecklingen av beteenden förklaras utifrån påverkan av människor i 
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omgivningen (Boyer, 2006). Specifikt påverkas ungdomar av vänner och klasskamrater när 

det gäller att ta olika typer av risker. Förutom den egna umgängeskretsen influeras ungdomar 

av andra som anses vara populära och ha hög status (Helms, Choukas-Bradley, Widman, 

Giletta, Cohen & Printstein, 2014). Ytterligare faktorer till uppkomsten av riskbeteenden 

inom det sociala perspektivet är ensamstående föräldrar, familjens inkomst (Blum, Beuhring, 

Shew, Bearinger, Sieving & Resnick, 2000) och etnicitet (Anyon & Whitaker, 2014). Utöver 

enskilda perspektiv har riskbeteenden även undersökts genom att integrera flera möjliga 

påverkande faktorer såsom exempelvis känslor och tankar (Loewenstein, Weber, Hsee, & 

Welch, 2001) samt sociala faktorer tillsammans med personlighetstyper (Boyer, 2006). Utan 

att välja perspektiv är frågan om varför ungdomar tar risker inte en enkel fråga att svara på.  

I föreliggande studie undersöks känslornas inverkan på riskbeteenden ur det 

emotionella perspektivet. Som tidigare nämnt sätts fokus på att känslor styr benägenheten till 

att ta risker. En oförmåga att kontrollera sina känslor leder till ökat risktagande (Boyer, 2006). 

Emotioner kan delas in i två kategorier: affekter och känslor (Tomkins, 1962). Affekter är 

omedelbara reaktioner på stimuli och innefattar inga mentala processer. Ett spädbarn kan 

exempelvis gråta utan att förstå varför denne är ledsen. Känslor infinner sig däremot när 

människan är medveten om de affekter hon känner. Ett äldre barn kan förstå varför denne är 

ledsen och varför känslan har uppkommit (Tomkins, 1962). Känslor kan i sin tur delas in i två 

kategorier: positiva och negativa. Positiva känslor präglas av hög koncentration, förnöjsam 

entusiasm och vakenhet (Watson, Clarke & Tellegen, 1988). Negativa känslor karaktäriseras 

däremot av nedstämdhet, skuldkänslor, ilska och nervositet (Watson m.fl, 1988). En teori som 

lyfter fram känslornas betydelse för mänskligt beteende är Tomkins affektteori (1962). 

Tomkins förklarar att människan alltid strävar efter att fylla sitt liv med positiva känslor för 

att må bra. De känslor som upplevs som behagliga är lättare att acceptera än de som upplevs 

http://web.a.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/detail/detail?sid=ff183900-8756-4098-b320-ff1cac478d14%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4201&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#c15
http://web.a.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/detail/detail?sid=ff183900-8756-4098-b320-ff1cac478d14%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4201&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#c15
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som obehagliga, såsom mättnad och hunger. Mänskliga beteenden är alltså i hög grad 

motiverade av affekter (Tomkins, 1962).  

Ytterligare en teori till varför människan agerar på olika sätt är Damasios “Somatic 

Marker Hypothesis”. Damasio (1994) definierar somatiska markörer som de känslomässiga 

indikatorerna människan förlitar sig på i olika situationer. De somatiska markörerna är de 

positiva eller negativa känslorna människan får i olika situationer. Dessa är i hög grad 

instinktiva och präglade av erfarenheter. Dessutom styr dessa markörer utvärderingen av 

fördelarna och nackdelarna med både vardagliga och riskfyllda situationer. Positiva markörer 

vägleder människan på så sätt att hon ser fler fördelar med olika situationer medan negativa 

leder till att hon ser fler nackdelar. Trots att negativa markörer kan infinna sig som 

exempelvis oro, vid tanken på att ha oskyddat sex med en främling, väljer många ändå att 

bortse från känslan och agera ändå. Detta beror enligt Damasio (1994) på att fördelarna i 

situationen, exempelvis bekvämlighet, väger tyngre än den direkta negativa markören, i detta 

fall oro. Teorin lägger stor vikt vid känslornas roll i beslutsfattande och förklarar att utan 

känslor fattas beslut inte lika effektivt och rationellt (Damasio, 1994).  

Utöver detta visar forskning att människans benägenhet till att ta risker varierar 

beroende på sammanhang och den typ av risk hon ställs inför (Blais & Weber, 2006). Risker 

kan delas in i flera olika kategorier såsom investeringsrisker, sociala risker, äventyrliga risker, 

hälsomässiga risker och etiska risker. Exempel på en investeringsrisk är att satsa en dags 

inkomst på trav/matchresultat. En social risk är exempelvis att flytta till en stad långt bort från 

vänner och familj. Exempel på en äventyrlig risk är att ta en fallskärmskurs. En hälsomässig 

risk är exempelvis att köra bil utan bilbälte. Exempel på en etisk risk är att hävda att man gjort 

ett arbete någon annan gjort (Blais & Weber, 2006). Sammanfattningsvis har känslor och 

situationens karaktär betydelse för vilka riskbeteenden man har.  
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Trots perspektivens olikheter när det gäller uppkomsten av riskbeteenden, finns det en 

samstämmighet när det gäller könsskillnader och riskbeteenden. Tidigare forskning indikerar 

att män är större risktagare än kvinnor. I en metaanalys på 150 studier där 16 olika typer av 

riskbeteenden studerades visade resultatet att män tar fler risker än kvinnor (Byrnes, Miller & 

Schafer, 1999). Könsskillnaderna varierar dock i de olika riskbeteendena beroende på kontext 

och ålder. Exempelvis röker fler tjejer än killar under gymnasietiden, medan killar brukar 

alkohol och droger i större utsträckning under högskoletiden än vad tjejer gör. Det är mellan 

gymnasietiden och högskoletiden könsskillnaden ökar som mest i olika riskbeteenden. Denna 

skillnad blir sedan mindre påtaglig igen efter 21 års ålder och fortsätter att minska i takt med 

stigande ålder (Byrnes m.fl, 1999). Trots att det finns vissa variationer i män och kvinnors 

riskbeteenden beroende på kontext och ålder är män generellt sett större risktagare än kvinnor 

i de flesta sammanhang.  

Precis som samstämmighet angående könsskillnader och risk finns en enighet i 

könsskillnader och känslor. Flertalet studier har visat att kvinnor upplever känslor mer 

utpräglat och intensivt än män (Brody, 1993; Brebner, 2003; Diener, Sandvik & Larsen, 1985, 

Fujita, Diener & Sandvik, 1991; Larsen, Billings & Cutler 1996). I en studie framkommer 

bland annat att kvinnor känner mer rädsla och nervositet än män. Förklaringar till detta kan 

vara påverkan av både biologiska faktorer som innefattar genetik och hormoner, samt av yttre 

faktorer som innefattar det sociala livet (Brody, 1993). Exempel på dessa är inlärd hjälplöshet 

hos kvinnor och könsroller i samhället (Brody, 1999; Nolen-Hoeksema, 1987). Som en effekt 

av könsrollerna förklarar Brody (1999) att kvinnor uppmanas att tränga undan känslor som 

ilska, medan män uppmanas att tränga undan känslor som sårbarhet. Könsskillnader i känslor 

skulle minska om samhället var mer jämlikt när det gäller makt, status och roller eftersom 

detta präglar män och kvinnors sätt att visa känslor (Brody, 1999). Av olika anledningar har 
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det alltså visat sig att kvinnor upplever känslor mer intensivt än män vilket kan bero på både 

biologiska faktorer och könsroller.  

Sambandet mellan risktagande och positiva känslor har i många studier visat sig vara 

starkt. Forskning har visat att positiva känslor påverkar människors benägenhet att i större 

utsträckning ta risker, speciellt när det gäller ekonomiska investeringar och spel (Nygren, 

Isen, Taylor & Dulin, 1996; Nguyen & Noussair, 2014; Cheung & Mikels 2011). Flertalet 

experiment har gjorts där deltagare som blivit primade, det vill säga i förväg exponerade med 

positiva känslor, tar risker i större utsträckning än både de som blivit primade med negativa 

känslor (Yuen & Lee, 2003) och de som inte blivit primade alls (Nygren m.fl, 1996). Studier 

har även visat att människor med positiva känslor gör överdrivet optimistiska bedömningar 

och färre negativa bedömningar i riskfyllda situationer (Jorgensen, 1998). Det har även visats 

att positiva känslor bidrar till sämre förståelse för konsekvenserna av riskfyllda situationer 

(Haase & Silbereisen, 2011). Således är en övervägande del av forskningen överens om att det 

finns ett samband mellan positiva känslor och ökat risktagande.  

Litteraturen om negativa känslors påverkan på riskbeteenden är däremot inte lika 

utbredd och visar större variation i resultaten. Å ena sidan har samband mellan ungdomars 

sämre risk- och konsekvensuppfattning, större risktagande och negativa känslor upptäckts 

(Curry & Youngblade, 2006). Å andra sidan har det visats att människor med negativa känslor 

är mer försiktiga eftersom de förutsätter att något dåligt ska hända (Jorgensen, 1998). 

Däremot visar resultatet från en annan studie att negativa känslor inte har någon inverkan på 

uppfattningar om riskbeteende vid jämförelse med neutrala och positiva känslor (Haase & 

Silbereisen, 2011). Forskning visar därmed att negativa känslors inverkan på riskbeteenden 

varierar och är inte lika samstämmig som litteraturen på positiva känslors inverkan på 

riskbeteenden. 
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För att bidra ytterligare till forskning om riskbeteenden vill vi i föreliggande studie 

undersöka både de positiva och negativa känslornas inverkan på riskbeteenden, separat och 

kombinerat. Forskningen har lagt större vikt vid positiva känslor och riskbeteenden jämfört 

med negativa känslor. De flesta studier har på förhand primat sina deltagare med känslor inför 

ett experiment och inte undersökt deltagarnas generella känslor. Fördelen med priming i 

experiment är att forskningsledarna kan manipulera och kontrollera vilka känslor deltagarna 

har i stunden. Nackdelen är att det inte går att uttala sig om eller jämföra människor som 

generellt har positiva eller negativa känslor. Forskningen har inte jämfört specifika 

riskbeteenden utifrån generella positiva och negativa känslor. Det har heller inte undersökts i 

vilken utsträckning ungdomars specifika riskbeteenden förklaras av positiva och negativa 

känslor. Den svenska forskningen på området har för vår kännedom inte berört känslornas roll 

för riskbeteenden.  

Vi anser att det är viktigt att ta reda på om känslor påverkar riskbeteenden för att se 

om känslor är en del i vad som motiverar ungdomar till detta. Det är viktigt att få en förståelse 

av vad som förklarar olika riskbeteenden för att kunna utveckla framgångsrika 

preventionsprogram specifikt för ungdomar. Även för att medvetengöra känslornas inverkan 

på risktagande och öka denna förståelse hos ungdomar. Med hjälp av sådan kunskap kan 

ungdomar utvärdera hur de ska agera i riskfyllda situationer. I följande studie undersöker vi 

gymnasieungdomar i Sverige. Gränsdragningen från ungdom till ung vuxen varierar mellan 

18-25 år (Santrock, 2013) därför benämner vi i följande studie samtliga deltagare som 

ungdomar.  

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning positiva och negativa känslor 

predicerar gymnasieungdomars riskbeteenden. Syftet är även att undersöka om det finns 

könsskillnader i dels känslor dels specifika riskbeteenden. Frågeställningarna i följande studie 

är: (1) I vilken utsträckning predicerar positiva och negativa känslor kombinerat 
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gymnasieungdomars riskbeteenden? (2) I vilken utsträckning predicerar positiva och negativa 

känslor separat gymnasieungdomars riskbeteenden? (3) I vilken utsträckning predicerar 

positiva respektive negativa känslor följande riskbeteenden; sociala, äventyrliga, 

hälsomässiga och etiska? (4) Förekommer könsskillnader i gymnasieungdomars olika 

riskbeteenden? (5) Förekommer könsskillnader i gymnasieungdomars positiva och negativa 

känslor? 

Metod 

Deltagare 

Följande studie utfördes i två delar. Inledningsvis gjorde vi en pilotstudie med 20 

gymnasieungdomar för att säkerställa reliabiliteten på en omarbetad skala. Deltagarna till vår 

huvudstudie var 240 gymnasieungdomar som läste tredje året på två olika kommunala skolor i 

Örebro län. Deltagarna studerade på följande program; el och energi, vård och omsorg, 

naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, tekniska, ekonomiska, barn och fritid, restaurang 

och VVS fördelat på 16 olika klasser. Vi rekryterade deltagarna genom att kontakta rektorerna 

på olika skolor i Örebro län via e-mail och telefon. Deltagarna var mellan 18-21 år med en 

medelålder på 18,5 år, SD= 0,63. Procentandelen tjejer var 57,1 % och procentandelen killar 

var 42,9 %.  

Vi kontaktade tio gymnasieskolor och fick godkännande av två. De rektorer som 

tackade nej angav att det var på grund av högt tryck på förfrågningar av enkätundersökningar 

och/eller tidsbrist. Det blev ett bortfall av 34 personer som inte infann sig under lektionstid 

och detta kontrollerades genom att stämma av närvarolistan. Det gav en total svarsfrekvens på 

88 %.  

Mätinstrument 
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Studien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning. För mätning av positiva/negativa 

känslor och riskbeteenden använde vi oss utav två olika självskattningstest. Utöver detta 

efterfrågades även information om deltagarnas kön, ålder och utbildningsprogram  

PANAS. Vi använde PANAS “Positive and Negative Affect Schedule” för att mäta 

deltagarnas positiva och negativa känslor (Watson & Tellegen, 1988). PANAS är ett validerat 

självskattningstest som är översatt till flera språk och citerat över 17,000 gånger. Vi använde 

en redan befintlig svensk version av PANAS (Hilleras, Jorm, Herlitz & Winblad, 1998). Den 

här skalan bestod av 20 olika känslor, tio positiva och tio negativa, där deltagarna fick 

indikera hur de känner sig i allmänhet. Alternativen på skalan var mellan 1-5, där 1 stod för 

“mycket lite eller inte alls” och 5 stod för “Mycket” (se bilaga 1). Den totala maxpoängen var 

100 men deltagarnas medelvärden presenteras utifrån skalnivåerna 1-5. I denna studie var 

Cronbach’s alpha för negativa känslor ,75 och för positiva känslor ,82.  

DOSPERT. En reliabel och valid skala för att mäta riskbeteenden är DOSPERT 

”Domain-Specific Risk-Taking Scale” (Weber, Blais & Betz, 2002). Denna har så småningom 

utvecklats och omarbetats vilket har gjort den användbar i ett bredare spektrum gällande 

ålder, kultur och utbildningsnivå (Blais & Weber, 2006). Vi har använt den uppdaterade 

versionen i vår studie. DOSPERT är ett självskattningstest där deltagaren indikerar hur 

sannolikt det är att denne tar risker, utifrån fem olika typer av risker; finansiella risker, sociala 

risker, äventyrliga risker, hälsomässiga risker och etiska risker (Blais & Weber, 2006). Varje 

typ av risk innefattade sex olika situationer, totalt 30 stycken. Alternativen på skalan var 

mellan 1-7. Siffran 1 stod för “Inte alls sannolikt” och 7 stod för “Mycket sannolikt”. Vi 

översatte den engelska versionen till svenska då ingen tidigare svensk översättning på 

DOSPERT-skalan har gjorts. Vi valde att exkludera de finansiella riskerna på grund av att de 

inte var lika aktuella för vår målgrupp som de övriga fyra riskerna. Vår översatta skala bestod 

då slutligen av 24 påståenden utifrån fyra olika typer av risker; sociala, äventyrliga, 
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hälsomässiga och etiska (se bilaga 2). Maxpoäng var 168 men deltagarnas medelvärden 

presenteras utifrån skalnivåerna 1-7. För att säkerställa vår översatta och omarbetade skalas 

interna reliabilitet genomfördes en pilotstudie som resulterade i Cronbach’s alpha ,82. Innan 

pilotstudien lät vi två oberoende personer översätta tillbaka skalan till engelska för att 

säkerställa att vår översättning samstämde med deras. Reliabiliteten på vår översatta 

DOSPERT-skala med samtliga deltagare och riskbeteenden var α ,76. Cronbach’s alpha för 

riskerna separat var; social risk ,56, äventyrlig risk ,77, hälsomässig risk ,63 och etisk risk ,60.  

Procedur 

Vi besökte två gymnasieskolor vid tre tillfällen och deltagarna ombads att fylla i enkäten i 

början av lektionstiden. Detta gjordes, istället för i slutet av lektionen, för att undvika att 

deltagarna skulle fylla i enkäten under eventuell trötthet och/eller tidsbrist. Inledningsvis 

informerade vi om uppsatsens syfte, anonymitet och att deltagandet var frivilligt samt 

möjligheten att avbryta deltagandet. Vi fokuserade på att förklara innebörden av 

konfidentialitet och anonymitet på grund av vissa av frågornas känsliga karaktär såsom 

sexualliv. Vi underströk även att deltagarna skulle svara individuellt och sanningsenligt för att 

få ett tillförlitligt resultat. Utöver den muntliga informationen bifogades även ett missivbrev 

tillsammans med enkäten (se bilaga 3). Pilotstudien påvisade att vissa deltagare hade svårt att 

förstå ett av orden i enkäten, därför förklarade vi dess innebörd. Därefter delade vi ut 

enkäterna utan krav på maxtid. Presentation och information tog ungefär två minuter och att 

fylla i enkäten tog mellan fem och tio minuter. 

Statistisk analys 

För att bearbeta och analysera den insamlade datan användes programmet Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). De oberoende variablerna i studien var positiva och negativa 

känslor och den beroende variabeln var riskbeteende. Inledningsvis gjorde vi en multipel 

linjär regressionsanalys. Detta för att se i vilken utsträckning positiva och negativa känslor 
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kombinerat predicerar riskbeteenden hos gymnasieungdomar. Därefter utförde vi två skilda 

enkla linjära regressioner för att se i vilken utsträckning positiva och negativa känslor separat 

predicerade riskbeteenden. Fortsättningsvis för att svara på i vilken utsträckning positiva 

respektive negativa känslor predicerar de fyra separata riskbeteenden gjorde vi åtta skilda 

enkla linjära regressioner. Slutligen gjorde vi även två oberoende t-test. Dels för att undersöka 

könsskillnader i positiva och negativa känslor kombinerat dels för att se om det fanns 

könsskillnader i de olika typerna av riskbeteenden.  

Resultat 

Vår första frågeställning löd; I vilken utsträckning predicerar positiva och negativa känslor 

kombinerat gymnasieungdomars riskbeteenden? Resultatet av en multipel regression visade 

att positiva och negativa känslor kombinerat förklarade 5 % av variansen i 

gymnasieungdomars riskbeteende F(2,238)=6,09, p<.05. Positiva känslor positivt predicerade 

gymnasieungdomars riskbeteenden β=,17, p<.05 och negativa känslor positivt predicerade 

gymnasieungdomars riskbeteenden β=,17, p<.05. 

Vår andra frågeställning var; I vilken utsträckning predicerar positiva och negativa 

känslor separat gymnasieungdomars riskbeteenden? Resultatet av två enkla regressioner 

visade att positiva känslor förklarade 2 % av variansen i gymnasieungdomars riskbeteenden 

F(1,239)=5,40, p<.05. Negativa känslor förklarade likaså 2 % av variansen i 

gymnasieungdomars riskbeteenden F(1,239)=4,72, p<.05. Vid både positiva känslor, β=,15, 

p<.05 och negativa känslor, β= ,14, p<.05 är gymnasieungdomar mer benägna att ta risker. 

Den tredje frågeställningen var; I vilken utsträckning predicerar positiva respektive 

negativa känslor följande riskbeteenden; sociala, äventyrliga, hälsomässiga och etiska? För 

att besvara den frågan gjorde vi åtta separata enkla linjära regressioner. Resultatet visade att 

positiva känslor förklarade 4 % av variansen i sociala risktaganden och 2 % av variansen i 

äventyrliga risktaganden Vid positiva känslor var gymnasieungdomarna mer benägna att ta 
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sociala risker och äventyrliga risker. Vidare visade resultatet att negativa känslor förklarade 4 

% av variansen i hälsorisker och 8 % av variansen i etiska risktaganden. Vid negativa känslor 

var gymnasieungdomar mer benägna att ta hälsomässiga risker och etiska risker. Slutligen 

visade resultatet däremot att negativa känslor inte predicerar sociala och äventyrliga risker 

samt att positiva känslor inte predicerar hälsomässiga och etiska risker (se tabell 1). 

Tabell 1 

Resultatet av åtta enkla linjära regressionsanalyser gällande prediktionen av 

positiva respektive negativa känslor för olika riskbeteenden 

 

  

               

Positiva  

 

 

känslor 

  

      

Negativa  

 

 

känslor 

 

 

Risk 

 

F 

 

β 

 

R² 

 

F 

 

β 

 

R² 

 

Social  

 

9,63** 

 

,20 

 

,04 

 

,004 

 

-,004 

 

,000 

 

Äventyr 

 

5,76* 

 

,15 

 

,02 

 

,565 

 

-,049 

 

,002 

 

Hälsa 

 

,538 

 

,048 

 

,002 

 

9,03** 

 

,19 

 

,04 

 

Etisk 

 

,104 

 

-,021 

 

,000 

 

20,26*** 

 

,28 

 

,08 

       

*p<.05; **p<.01; ***p<.0001 

För att svara på vår fjärde forskningsfråga; Förekommer könsskillnader i 

gymnasieungdomars olika riskbeteenden? gjorde vi ett oberoende t-test som visade att det 

fanns en signifikant könsskillnad i tre av fyra riskbeteenden. Specifikt visade resultatet 

könsskillnader i äventyrliga risker, hälsomässiga risker och etiska risker. Killar är mer 

benägna än tjejer att ta äventyrliga risker, hälsomässiga risker och etiska risker. Däremot 

visade resultatet ingen signifikant könsskillnad i sociala riskbeteenden. Nedan visas en 

deskriptiv tabell för medelvärden, standardavvikelser och t-värden gällande olika 

riskbeteenden (se tabell 2).  
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Tabell 2 

 

Medelvärden, standardavvikelser och t-värden för olika riskbeteenden  

  

Tjej 

  

Kille 
  

  

M 

 

SD 

 

M 

 

SD 

 

t 

 

Etisk 

 

2,00 

 

,83 

 

2,60 

 

1,02 

 

 

-5,02*** 

Hälsa 3,48 1,18 3,95 1,17 

 

-3,08** 

Social 4,95 ,93 4,87 ,92 

 

,70 

Äventyr 3,31 1,31 4,00 1,61 

 

-3,65*** 

n 137  103  

 

 

Not. M= Medelvärde. SD= Standardavvikelse. n= Antal deltagare 

*p<.05; **p<.01; ***p<.0001 

I femte och sista frågan; förekommer könsskillnader i gymnasieungdomars positiva 

och negativa känslor? visade resultatet, genom ett oberoende t-test, ingen signifikant 

könsskillnad i positiva och negativa känslor. Nedan visas en deskriptiv tabell för 

medelvärden, standardavvikelser och t-värden gällande känslor (se tabell 3). 

Tabell 3  

Medelvärde, standardavvikelse och t-värde för positiva och negativa känslor  

  

Tjej 

  

Kille 

  

  

   M 

 

SD 

 

M 

 

SD 

 

t 

 

Positiva känslor 

 

3,44 

 

,60 

 

3,52 

 

,63 

 

 

-,99 

 

Negativa känslor 2,30 ,59 2,18 ,58 

 

1,58 

n 137  103   

 

Not. M= Medelvärde. SD= Standardavvikelse. n= Antal deltagare 

Sammanfattningsvis visade resultatet att positiva och negativa känslor kombinerat 

förklarar 5 % av variansen i gymnasieungdomars riskbeteenden. Resultatet visade även att 

positiva och negativa känslor förklarar 2 % vardera av variansen i riskbeteenden. Vidare 

visade resultatet att positiva känslor påverkar sannolikheten att gymnasieungdomar tar 

sociala- och äventyrliga risker och att negativa känslor påverkar sannolikheten att de tar 
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hälsomässiga- och etiska risker. Det fanns en signifikant könsskillnad i äventyrliga-, 

hälsomässiga- och etiska risker, på så vis att killar sannolikt tar mer risker än tjejer. Det fanns 

dock ingen signifikant könsskillnad i gymnasieungdomarnas positiva och negativa känslor. 

Diskussion  

Syftet med studien var dels att undersöka i vilken utsträckning positiva och negativa känslor 

förklarar gymnasieungdomars riskbeteenden. Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att 

känslor är en prediktor för sannolikheten att ungdomar har riskbeteenden. Syftet var även att 

undersöka huruvida det finns könsskillnader i både känslor och specifika riskbeteenden. 

Således kan vi dra slutsatsen att killar sannolikt tar risker i större utsträckning än tjejer i 

gymnasieålder. Tjejer eller killar skiljer sig dock inte i vilka känslor de har, i varken positiva 

eller negativa. 

Den här studien har bidragit med ny kunskap i forskningsfältet på så sätt att vi har sett 

hur stor del av gymnasieungdomars riskbeteenden som är förklarade av känslor. Tidigare 

forskning har mestadels fokuserat på positiva känslor och risker. Dessutom har forskning i 

huvudsak undersökt riskbeteenden utifrån primade känslor istället för generella känslor. Det 

unika med vår studie är att vi har undersökt i vilken utsträckning generella positiva respektive 

negativa känslor predicerar fyra specifika riskbeteenden. Vårt resultat visade att positiva 

känslor predicerar sociala och äventyrliga risker samt att negativa känslor predicerar etiska 

och hälsomässiga risker. Sammanfattningsvis predicerar positiva respektive negativa känslor 

riskbeteenden i samma utsträckning. Det som skiljer dem åt är att de predicerar olika typer av 

risker.  

Ungdomars riskbeteenden kan leda till både individuella och samhälleliga problem, 

därför är det viktigt att få kunskap om bakomliggande faktorer. Genom den här studien kan vi 

se att känslor endast spelar en liten roll i varför gymnasieungdomar utför risker. Vårt resultat 

visar att endast 5 % av variationen i riskbeteenden är förklarat av positiva och negativa 
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känslor kombinerat. Detta lämnar utrymme för andra förklaringar till varför människor tar 

risker. Som tidigare nämnt finns fler perspektiv på denna fråga; sociala, fysiologiska och 

kognitiva perspektiven (Boyer, 2008). Någon av dessa eller en interaktion av perspektiven 

kan vara ytterligare prediktorer för riskbeteenden.  

Till skillnad från sambandet mellan generella känslor och olika riskbeteenden kan en 

spekulativ förklaring utifrån Damasios “Somatic marker hypothesis” (1994) vara att 

risksituationerna i sig skapade positiva eller negativa känslor hos deltagarna. Dessa känslor 

bör ej förväxlas med de känslor vi mätt i vår studie, det vill säga generella känslor. De 

situationsbundna känslorna kan ha påverkat huruvida deltagarna indikerade stor eller liten 

sannolikhet till att ta olika risker. Utifrån denna studies resultat skulle vi kunna göra en 

koppling mellan generella känslor och somatiska markörer (situationsbundna känslor), 

eftersom den somatiska markören inför en risksituation troligtvis är präglad av människans 

generella känslor. Utifrån studiens resultat kan vi se att generella positiva känslor predicerar 

sociala- och äventyrliga risker och att generella negativa känslor predicerarar etiska- och 

hälsomässiga risker. Med denna utgångspunkt kan vi spekulera i att sociala och äventyrliga 

risker ger en direkt positiv markör på grund av att deltagaren har generella positiva känslor. 

Hälsomässiga och etiska risker ger däremot en direkt negativ markör på grund av att 

deltagaren har generella negativa känslor. När negativa markörer infinner sig reglerar 

människan sitt agerande och situationen undviks (Damasio, 1994). Enligt detta borde 

deltagare med generella negativa känslor och negativa markörer inte ta risker över huvud 

taget. En förklaring till varför dessa människor ändå tar risker kan utifrån Damasio (1994) 

vara att de negativa markörerna har ignorerats för att fördelarna troligtvis vägt tyngre än 

nackdelarna. Fördelarna skapar då en starkare positiv markör som vägleder människans 

agerande. I denna studie var ett exempel på etisk risk att inte återlämna en upphittad plånbok 

som innehöll mycket pengar. Utifrån detta exempel kan vi dra slutsatsen att den direkta 
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markören är negativ (skuldkänsla) vid tanken på att behålla någon annans ägodel. Fördelarna i 

det här fallet (pengarna) ”utklassar” den negativa markören och bildar en positiv markör som 

vägleder agerandet. Därmed kan vi dra parallellen att resultatet varierar eftersom de somatiska 

markörerna deltagarna fått varierar beroende på vilka generella känslor de har och vilken 

risksituation de ställts inför. 

En annan synvinkel är att det kan finnas en allmänt positiv uppfattning om sociala och 

äventyrliga risker och en allmänt negativ uppfattning om etiska och hälsomässiga risker. 

Sociala och äventyrliga risker ger troligtvis mer positiva känslor eftersom konsekvenserna av 

dessa risker oftast inte leder till stor psykisk eller fysisk skada på samma sätt som etiska och 

hälsomässiga risker kan göra. En social risk är exempelvis att erkänna att man har en 

annorlunda åsikt än sina vänner och konsekvenserna av detta är betydligt mildare än ta en 

hälsomässig risk såsom att ha oskyddat sex. Huruvida människan har en positiv eller negativ 

uppfattning om risker är dock individuellt och beror i hög grad på vilka erfarenheter hon har 

(Damasio, 1994). Exempel det troligtvis mer sannolikt att en modig och utåtriktad människa 

får positiva känslor av de äventyrliga riskerna än de som är ängsliga.  

I den här studien har vi fokuserat på känslornas inverkan på riskbeteenden. En annan 

synvinkel är att människan utför risker för att uppnå en viss typ av känsla. Utifrån Tomkins 

affektteori (1962) kan gymnasieungdomars riskbeteenden förklaras som en strävan efter att ha 

positiva känslor för att må bra. Även om konsekvenserna av riskbeteenden kan vara negativa 

tar troligtvis ungdomarna dessa risker för att de i stunden får ut något positivt av dem. Detta 

kan vara en förklaring till varför alkoholkonsumtion och oskyddat sex förekommer bland 

ungdomar.  

Ett oväntat resultat är att känslors inverkan på riskbeteenden har visat sig ha mindre 

betydelse i denna studie än vad tidigare forskning gett intryck av. Forskningen har påvisat 

samband mellan både positiva och negativa känslor och risktagande. En stor del av 
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forskningsfältet har visat ett positivt samband mellan positiva känslor och risktagande, därför 

är ett oväntat resultat att positiva känslor endast förklarar 2 % av riskbeteenden. Det var även 

förvånande att positiva och negativa känslor predicerar riskbeteenden i lika stor utsträckning 

eftersom tidigare forskning har gett intrycket av att positiva känslor spelar en mer betydande 

roll.  

Ytterligare ett oväntat resultat är att det inte fanns några könsskillnader i känslor. I 

motsats till tidigare forskning som hävdar att kvinnor känner samtliga känslor mer intensivt än 

män, visar vårt resultat att tjejer och killar i gymnasieålder inte skiljer sig i fråga om positiva 

och negativa känslor. Detta skulle kunna bero på att vi idag lever i ett mer jämlikt samhälle 

där könsroller och maktskillnader har minskat (Brody, 1999). Dessutom kan kulturella 

skillnader vara en faktor till att denna studies resultat motsäger tidigare forskning, då större 

delen har gjorts i andra länder än Sverige. 

Ett annat förvånande resultat är att negativa känslor förklarade 8 % av etiska 

riskbeteenden. Detta var dubbelt så högt som samtliga prediktionerna i både positiva och 

negativa känslors inverkan på sociala, äventyrliga och hälsomässiga risker. Vad detta beror på 

är svårare att spekulera i då denna aspekt inte berörts i tidigare studier. Således behövs mer 

forskning i etiska risker och negativa känslor.  

Begränsningar i denna studie är att resultatet inte kan generaliseras eftersom 

deltagarna är för få och att de inte rekryterades slumpmässigt. Under pilotstudien 

uppmärksammades att innebörden av ordet “auktoritet” var svårt för eleverna att förstå. För 

att underlätta språkförståelsen i huvudstudien, utan att förändra skalan, inledde vi med att 

förklara ordets innebörd för eleverna utifrån Nationalencyklopedins definition. Under 

datainsamlingen framkom det även att ett par ord ur den andra skalan var svåra för vissa 

elever att förstå. Dessa ord var “fientlig” och “skuldmedveten”. När datan bearbetades kunde 

vi dessutom se att bortfallet på en del besvarade enkäter var just dessa ord. Trots att både 
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PANAS och DOSPERT är menade för vår population, tycks det således finnas en brist i 

enkäternas utformning för målgruppen.  

Enkäter överlag kan medföra begränsningar i huruvida deltagarna uppfattar frågorna 

korrekt och svarar sanningsenligt. I vissa klassrum förekom även diskussioner angående vissa 

frågor emellan deltagarna, vilket kan ha medfört att de påverkat varandras svar.  

En annan begränsning i denna studie är att deltagarnas “dagsform” skulle kunna 

påverkat resultatet. Eftersom vi undersökte deltagarnas generella känslor, kan det tänkas att 

deltagarnas mående för dagen påverkade hur de indikerade att de känner sig överlag. Samtliga 

ovan nämnda begränsningar kan ha påverkat vårt resultat.  

Styrkor med studien är att vi har använt oss av valida skalor med god reliabilitet (Blais 

& Weber, 2006; Watson & Tellegen, 1988). Detta är viktigt för att kunna dra en tillförlitlig 

slutsats av studiens resultat. En annan styrka är att vi inledningsvis genomförde en pilotstudie 

för att säkerställa reliabilitet för vår översatta skala. Ytterligare en styrka är att deltagarna är 

fördelade på nio olika utbildningsprogram. Detta öppnar upp möjligheten för ett bredare 

spektrum av personligheter då olika typer av människor tenderar att söka sig till olika typer av 

utbildningsprogram. Med större variation av deltagare blir således resultatet mer 

representativt. Trots att variation är en styrka för resultatet valde vi att endast undersöka 

tredjeårselever, dels för att de använda skalorna lämpar sig för personer över 18 år, dels att 

ungdomar utvecklas olika fort och troligtvis blir exponerade till olika risksituationer beroende 

på ålder. Det är exempelvis mer sannolikt att en 18 åring haft oskyddat sex och druckit 

alkohol jämfört med en 15 åring. Slutligen är en styrka med undersökningen att den utfördes 

på plats i skolorna under lektionstid vilket medförde att eleverna fick avsedd tid att fylla i 

enkäten samt att deltagarna fick möjlighet att ställa frågor i realtid.  

En förlängning av vår studie skulle kunna vara att undersöka huruvida tidigare fyra 

presenterade riskbeteenden kan vara förstadier för mer allvarliga risker såsom missbruk av 
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alkohol, sex och droger. Så länge ungdomars riskbeteenden är en problematik i samhället är 

det viktigt att utveckla forskning inom området för att skapa effektiva och framgångsrika 

preventionsprogram. För att undersöka sambandet mellan sannolikheten att ta risker och det 

faktiska riskbeteendet, skulle en longitudinell studie kunna göras utifrån DOSPERT. Detta 

genom att låta deltagarna inledningsvis indikera sannolikheten att ta risker och sedan efter ett 

flertal år, indikera vilka risker de faktiskt tagit. Ett annat förslag på framtida forskning är att 

undersöka huruvida tankar och sociala faktorer är prediktorer för de fyra olika riskbeteenden. 

Studiens resultat verifierar uppfattningen om att män tar mer risker än kvinnor. Dock 

inte uppfattningen om att kvinnor känner mer intensivt än män. Eventuellt beror utjämningen 

när det gäller känslor på ett mer jämlikt samhälle. Kan det tänkas att samma förändring 

kommer att ske i framtiden när det gäller riskbeteenden?  

Att människor ägnar sig åt riskfyllda aktiviteter i olika stor utsträckning tycks delvis 

bero på känslor men troligtvis även flera faktorer så som kognitiva, sociala och fysiologiska. 

Denna studie visar hur stor inverkan känslor har på människors riskbeteenden. Alla människor 

är olika och att svara på frågan varför vissa tar mer risker än andra kommer troligtvis aldrig ha 

ett entydigt svar. Med hjälp av den här studien har dock vi lyckats svara på en del av frågan.  
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Bilaga 1. PANAS. 

Tjej          Kille 

Ålder: ________ 

Utbildningsprogram: ____________________________________ 

Denna skala består av ett antal ord som beskriver olika känslor. Läs varje ord och markera hur Du 

känner Dig i allmänhet, det vill säga hur Du känner Dig på det stora hela. Ringa in det svarsalternativ 

som passar in bäst på Dig. 

 1 2 3 4 5 

 Mycket lite 

eller inte 

alls         

Lite Måttligt  En hel del      Väldigt 

mycket 

1. Intresserad 1 2 3 4 5 

2. Ointresserad 1 2 3 4 5 

3. Ivrig  1 2 3 4 5 

4. Missbelåten  1 2 3 4 5 

5. Stark 1 2 3 4 5 

6. Skuldmedveten  1 2 3 4 5 

7. Rädd 1 2 3 4 5 

8. Fientlig  1 2 3 4 5 

9. Entusiastisk 1 2 3 4 5 

10.  Stolt 1 2 3 4 5 

11.  Lättirriterad  1 2 3 4 5 

12.  Alert  1 2 3 4 5 

13.  Skamsen  1 2 3 4 5 

14.  Inspirerad 1 2 3 4 5 

15.  Nervös 1 2 3 4 5 

16.  Bestämd  1 2 3 4 5 

17.  Uppmärksam 1 2 3 4 5 

18.  Spänd  1 2 3 4 5 

19.  Flitig 1 2 3 4 5 

20.  Skrämd 1 2 3 4 5 
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Bilaga 2. DOSPERT. 

 

Den här skalan består av 24 påståenden. Läs varje påstående och skriv in skalsiffran på 

sannolikheten att Du skulle agera på detta sätt, i dagsläget eller i framtiden. Skalan går från 

1-7. 

[1: Inte alls sannolikt]  [2: Ganska osannolikt]  [3: Lite osannolikt]   [4: Inte säker]  

[5: Lite sannolikt]         [6: Ganska sannolikt]    [7: Mycket sannolikt] 

 

1. Erkänna att du tycker annorlunda än en av dina vänner ___  

2. Campa långt ute i skogen ___  

3. Dricka en stor mängd alkohol i ett socialt sammanhang ___  

4. Medvetet göra ett felaktigt avdrag på skatten vid deklarationen ___  

5. Inte samtycka med en auktoritet på en viktig fråga ___  

6. Ha en kärleksaffär med en gift man eller kvinna ___  

7. Hävda att du gjort ett arbete någon annan gjort ___  

8. Åka skidor/snowboard i en svårare backe än din förmåga ___  

9. Åka forsränning under våren när vattnet är som högst ___  

10. Ha oskyddat sex ___  

11. Avslöja en väns hemlighet till någon annan ___  

12. Köra bil utan bilbälte ___ 

13. Gå en fallskärmskurs ___  

14. Köra motorcykel utan hjälm ___  

15. Välja en karriär som du verkligen gillar framför en som är mer säker ___ 

16. Säga vad du tycker i en icke-populär fråga på ett möte i skolan eller på jobbet ___ 

17. Sola utan solskyddsfaktor ___  

18. Hoppa bungy-jump från en hög bro ___  

19. Manövrera ett litet flygplan ___  

20. Gå hem själv på natten genom ett otryggt område ___   

21. Flytta till en stad långt bort från vänner och familj ___  

22. Starta en ny karriär i 35 års- åldern ___ 

23. Lämna dina unga barn hemma själva medan du gör ett ärende ___  

24. Inte lämna tillbaka en plånbok du hittat som innehöll 1700 kronor ___  

 

 

 

 

 

  



KÄNSLOR OCH RISKBETEENDEN  
 

               
27 

 

Bilaga 3. Missivbrev 

 

 

Hej! 

 

Vi är två psykologistudenter från Örebro universitet som skriver vår C-uppsats. Vi har för 

avsikt att undersöka gymnasieungdomars riskbeteenden utifrån olika typer av känslor. Ditt 

deltagande är anonymt och kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att uppgifterna 

endast tillhandahålls av undersökningsledarna. Resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål. Ditt deltagande är även frivilligt och om du skulle vilja så kan du avbryta 

enkäten och därmed ditt deltagande. Enkäten består av två delar med 20 respektive 24 frågor 

och tar ungefär 5-10 minuter att fylla i. Läs instruktionerna på varje del noga! 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vid frågor angående studien var vänlig kontakta oss: 

Sofie Carlberg 070 59 71 487, sofcav131@studentmail.oru.se 

Sofia Linderholm 073 56 22 144, sofliv131@studentmail.oru.se 
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