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Abstract 

 

Society´s demands on individuals has changed, which can make young people feel 

increasingly depressed and causing lower self-esteem. Lower self-esteem contributes to 

greater aggression. If an individual is violent or has a positive attitude towards violence, 

could indicate that the individual does not feel good. This study aimed to identify high 

school adolescents' self-esteem, aggression and attitudes towards violence and examine 

the relationship between the variables. We also examined whether there are differences 

from a gender perspective. In order to answer the purpose we have constructed a 

quantitative survey among Kalmar´s high school youth in grades three. The questionnaire 

consisted of two self-rating scales and four vignettes. The results were analyzed including 

social learning theory and cognitive dissonance theory. The study showed that Kalmar´s 

high school youth in general was fine but that the woman felt that they have lower self-

esteem than men. Most of the young people saw themselves as not agressive, women´s 

and men´s average on the aggression scale was relatively smooth. Most of the young 

people had negative attitudes towards violence, but women had more negative attitudes 

towards violence than men. There were correlations between self-esteem and aggression 

and between aggression and attitudes towards violence. The study also showed that there 

were some differences between the sexes. 

 
Keywords: measuring, self-esteem, aggression, attitudes, violence. 

 



   

 2

Förord 

Den här studien har tillkommit genom ett nära samarbete mellan författarna. Förekomsten 

av blod, svett och tårar har varit hög och arbetet har kantats av såväl med- som 

motgångar vilket har stärkt oss både genom arbetet och som personer. Vi har lärt oss 

mycket och därför vill vi ge beröm till oss själva och varandra!   

 

   I första hand vill vi tacka de gymnasieungdomar som deltagit i vår studie samt deras 

lärare som genom att avvara lektionstid gjort det möjligt för oss att nå ut till ungdomarna. 

Vi upplever att vi har fått ett trevligt bemötande i alla klasser. Utan Er hade vår 

undersökning aldrig varit möjlig att genomföra!  

 

   Vi vill ge vår handledare Rickard Carlsson en guldstjärna. Han har genom sitt 

engagemang, intresse och kunskap inom området stöttat oss genom uppsatsprocessen 

med konstruktiv kritik och positiv feedback. Tack Rickard!    

 

   Slutligen vill vi rikta en stor tacksam kram till våra familjer som har stått ut med oss 

under tiden uppsatsen har pågått!   

 

  Kalmar 18 December 2009 
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1. Problemformulering 

Detta kapitel syftar till att ge en introduktion till vår undersökning. Vi kommer att 

presentera det område vi valt att studera med en kort inledning. Därefter presenteras vårt 

syfte och våra frågeställningar samt vår förförståelse. Kapitlet avslutas med fortsatt 

disposition av uppsatsen.   

  

1:1 Inledning 

När ett barn växer upp påverkas det av människor i sin omgivning. Denna påverkan kan 

enligt Angelöw och Jonsson exempelvis handla om språk, uppfattning om sig själv samt 

attityder och sker i samspelet med viktiga personer för barnet.1 Barnet lär in hur andra 

personer ser på det och hur man ”ska” känna, tänka samt göra och vad som inte är okej 

genom att bland annat observera den andra personens kroppsspråk och innebörden i det 

som sägs. Enligt Wrangsjö lägger detta grunden till barnets självkänsla och kommer att 

påverka hur denne ser sig själv och sin förmåga.2 Självkänsla är ett begrepp som är 

förknippat med hur en person värderar sig själv och sin förmåga att hantera olika 

situationer i förhållande till de inre och yttre krav och förväntningar man upplever sig 

ha.3 Försämrad självkänsla och negativa attityder till sig själv kan enligt en undersökning 

genomförd av statistiska centralbyrån innebära att man tvivlar på sig själv vilket leder till 

att man mår sämre och kan uppleva oro och ångest.4   

   I takt med att samhället genomgår förändringar har många människors situation 

förändrats. Arbetslöshet bland ungdomar, förändrad ekonomisk situation och ökade krav 

på den enskilde individen är några av de förändringar som blivit märkbara bland annat 

genom medias rapporteringar. I samband med att kraven på den enskilde höjs kan 

upplevelsen av att inte räcka till förstärkas och ens självkänsla kan försämras. Enligt den 

undersökning som statistiska centralbyrån genomfört känner många unga att det kan vara 

svårt att nå upp till de krav och förväntningar man upplever att man har på sig.5 Studier 

som genomförts av Bushman, Baumeister, Thomaes, Ryu, Begeer och West har visat att 

                                                 
1 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 82, 2000.  
2 Wrangsjö, B., s. 34-35, 1995. 
3 Egidius, H., s. 323, 2006. 
4 Statistiska Central Byrån, nr. 2:09. 
5 Statistiska Central Byrån, nr. 2:09. 
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det finns samband mellan låg självkänsla och aggression.6 En person med låg självkänsla 

kan alltså uppvisa högre tendenser till aggressivt beteende. Det är dock inte enbart en 

individs självkänsla som påverkar måendet och beteendet, det kan finnas många andra 

orsaker bakom. Andra orsaker som bland andra Sohlberg & Leiulfsrud kommit fram till 

är att exempelvis arbetslösheten har drabbat ungdomar särskilt hårt och detta perspektiv 

kan ses som orsak till ekonomiska och sociala problem. De ekonomiska och sociala 

problemen drabbar människor hårt och kan visa sig genom individens beteende och 

attityder, bland annat beroende på vilken klass man tillhör. Klass är förknippat med den 

position man har i samhället.7    

   Andra faktorer som kan påverka människors beteende och attityder är genus och 

etnicitet. Enligt Franzen kan genus, etnicitet och klass ses som maktrelationer. 

Maktrelationer som är förknippade med genus och etnicitet upprättas och bekräftas 

ständigt och överallt och i alla maktrelationer är diskriminering vanligt.8  

   Minskad självkänsla och aggression bland ungdomar är inte det enda dilemmat i dagens 

samhälle. Enligt BRÅ är våldsbrott ett vanligt brott som anmäls i Sverige.9 År 2008 

anmäldes 50 flickor i åldern 15-17 för misshandel (inklusive grov misshandel) i Kalmar 

Län. Det var 158 pojkar i samma ålder och län som anmäldes för samma brott. Denna 

statistik från BRÅ visar att män som är 15-17 år i större utsträckning än kvinnor i samma 

ålder begår våldsbrott.10  

   Enligt olika studier kan våld ha sin grund i en kombination av inlärningshistoria, 

livsvillkor, maktförhållande och situationsbetingade förhållanden. I likhet med låg 

självkänsla, ångest och andra psykologiska problem kan våld ses som ett symtom på att 

något är eller har varit i fel i en individs liv. Om individen har vuxit upp i ett hem eller 

umgåtts i kretsar där det funnits positiva attityder till våld är möjligheten stor att denne 

påverkats av det enligt Angelöw och Jonssons resonemang.11 Det kan leda till att en 

person som använder våld saknar förmåga att se sitt eget beteende som ett problem 

eftersom beteendet kan vara inlärt.  

                                                 
6 Bushman, B. J., Baumeister, R. F., Thomaes, S., Ryu, E., Begeer, s. & West, S. G., s. 427, 2009. 
7 Sohlberg, P. & Leiulfsrud, H., s. 20, 31, 2000. 
8 Franzén, M., s. 113-114, 2000.8 
9 BRÅ, 2006:7. 
10 BRÅ, egenskapad tabell utifrån BRÅ´s statistik, 2008. 
11 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 82, 2000. 
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   En individs våldsbeteende och/eller positiva attityder till våld är intressant att studera 

eftersom självkänsla, uppfattning om den egna aggressionen och attityder till våld kan 

uppstå genom samspelet med andra. Eftersom tidigare forskning visar att det finns en 

koppling mellan självkänsla och aggression,12 är vi intresserade av att undersöka om det 

även finns en koppling mellan ungdomars självkänsla, aggression samt attityder till 

våldsrelaterat beteende.  

 

1:2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med undersökningen är att belysa ungdomars attityder till våldsrelaterat 

beteende genom att undersöka om det finns samband mellan självkänsla, aggression och 

dessa attityder. Ungdomskategorin är representerad av gymnasieelever i årskurs 3 från 

skolor i Kalmar. Vi har också för avsikt att undersöka om det finns skillnader beroende 

på kön. Utifrån syftet formulerade vi följande frågeställningar:  

• Hur ser gymnasieungdomars upplevelse av självkänsla, aggression och attityder 

till våld ut? 

• Finns det något samband mellan gymnasieungdomars upplevelse av självkänsla, 

aggression samt deras attityd till om det är rätt att använda våld? 

• Finns det skillnader mellan självkänsla, aggression och attityder till våldsrelaterat 

beteende beroende på kön? 

 

1:3 Vår förförståelse och utgångspunkt 

Vi har olika utgångspunkter och därmed också olika intresseområden. Den gemensamma 

grunden har varit ett intresse för hur våld kan utövas och påverka utövare och offer. 

Hannas intresse har legat hos ungdomar och deras beteende medan Heléna varit inriktad 

på självkänsla och attityder. Tillsammans beslutade vi oss för att inrikta undersökningen 

mot ungdomars självkänsla, aggression och attityder till olika våldssituationer.  

 

 

 

 

                                                 
12 Bushman, B. J., Baumeister, R. F., Thomaes, S., Ryu, E., Begeer, s. & West, S. G., s. 427, 2009. 
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1:4 Disposition 

I kapitel två beskriver vi olika studier som har gjorts tidigare och som är relevanta för vår 

enkätundersökning. I kapitel tre framställer vi våra teorier som är social inlärningsteori 

och kognitiv dissonansteori. I kapitel fyra skildrar vi vår metod som vi har valt för att 

genomföra vår enkätundersökning. Utifrån tidigare forskning och våra teorier har vi 

analysera vårt resultat, detta presenterar vi i kapitel fem. Därefter följer en avslutande 

diskussion i kapitel sex. Slutligen redovisar vi de referenser som vi har använt i vår 

uppsats och sist i uppsatsen finns en bilaga med vår enkät som vi har använt som 

instrument för vår undersökning.  
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2. Tidigare forskning  

Det finns forskare som berört självkänsla, aggression och attityder till våld i samband till 

andra variabler eller i andra konstellationer med varandra. Här kommer en kort 

presentation av de studier vi funnit mest intressanta för vår undersökning och som legat 

till grund då vi valt riktning på vår uppsats.      

 

2:1 Självkänsla och aggression 

I en studie som genomfördes av Boden, Fergusson och Horwood studerades huruvida 

ungdomars självkänsla kunde förutsäga senare konsekvenser i livet. Resultatet visade att 

självkänslan påverkade hur individen mådde och reagerade på olika skeenden senare i 

livet, men att konsekvenserna av låg självkänsla kunde minska i takt med att tiden gick 

och att individen utvecklade och förbättrade sin självkänsla i sitt sociala sammanhang.13 

   I ett forskningsprojekt baserat på tre studier utförda av Bushman, Baumeister, 

Thomaes, Ryu, Begeer och West var syftet att undersöka om aggressivitet endast kunde 

sammankopplas med om individen hade låg självkänsla. Resultatet visade att 

aggressivitet bland annat kunde härledas till två motpoler; antingen var man aggressiv på 

grund av att man hade låg självkänsla eller på grund av att man hade ett egoistiskt 

personlighetsdrag.14 

   Sambandet mellan aggression och självkänsla har blivit statistiskt undersökt av 

Diamantopoulou, Rydell och Henricsson. Syftet med studien var att undersöka ifall både 

hög och låg självkänsla kunde föranleda barns aggression och resultatet visade att barn 

med lägre självkänsla lättare blev aggressiva än barn med högre självkänsla.15 

   De studier som omnämnts ovan visar att det finns samband mellan en individs 

självkänsla och aggression.  

 

2:2 Attityder till våld 

En studie som genomfördes av Deveci, Acik och Ayar avsåg bland annat att mäta 

studenters attityder till fysiskt våld. Resultatet visade att en del av dem som råkat ut för 

våld ansåg att våldet syftat till att lösa en konflikt i högre grad än de som inte utsatts för 
                                                 
13 Boden, J. M., Ferguson, D. M. & Horwood, L.J., s. 319-321, 2008. 
14 Bushman, B. J., Baumeister, R. F., Thomaes, S., Ryu, E., Begeer, S. & West, S. G., s. 427-428, 2009. 
15 Diamantopoulou, S., Rydell, A-M. & Henricsson, L., s. 682-689, 2008. 
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våld. Resultatet visade också att de som själva blivit slagna oftare skulle kunna tänka sig 

att använda fysiskt våld som bestraffning gentemot sina barn. Bland dem som utsatts för 

våld ansåg en del att våld var något bra jämfört med dem som inte utsatts, vilka menade 

att våld var dåligt och borde undvikas.16     

   Ovan nämnda undersökning visar att attityderna till våld tenderar att bli mer positiva 

om individen själv råkat ut för våldet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Deveci, S. E., Acik, Y. & Ayar. A., s. 28, 2006. 
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3. Teori 

Här presenteras de teorier vi har valt att utgå ifrån vid analysen av materialet vi samlat in. 

Teorierna är social inlärningsteori och kognitiv dissonansteori. Genom att analysera 

empirin genom just dessa teorier vill vi belysa hur attityder och beteenden kan läras 

in/läras om och formas beroende på vilka konsekvenser attityden/beteendet möter eller 

vilka drivkrafter som finns bakom attityden/beteendet.  

 

3:1 Social inlärningsteori 

Enligt Bandura kan en individs beteende ses som en summa av dennes personliga 

erfarenheter av olika sociala situationer17. Det innebär enligt Angelöw och Jonsson att 

beteendet eller attityden utvecklats genom samspelet med andra beroende på hur 

samspelet sett ut.18 Växer individen upp i ett sammanhang där våld anses vara ett sätt att 

exempelvis lösa konflikter genom är möjligheten stor att individen lär in det beteendet 

och agerar likadant i konfliktsituationer. Men eftersom individer både är producenter och 

produkter av en social miljö menar Bandura att det finns möjligheter att påverka sitt 

beteende samt att vidta åtgärder för att kontrollera det.19 Om individen som varit 

uppvuxen med att lösa konflikter med våld exempelvis går på en skola där personalen 

aktivt arbetar för att ge eleverna andra handlingsalternativ kan beteendet och attityden 

förändras.     

   Enligt Angelöw och Jonsson kan individens beteende läras in på två sätt; både genom 

egna erfarenheter från omvärlden eller genom att iaktta andras handlande. Ett beteende 

som lärs in genom de direkta konsekvenserna innebär att individen omedelbart upplever 

de konsekvenser beteendet får. Anses beteendet vara något positivt belönas det, anses det 

vara negativt bestraffas det.20 Om individen växer upp i en omgivning där man tar 

avstånd från våld kommer konsekvenserna av ett våldsbeteende bli negativa. 

Omgivningens reaktion kan framkalla obehag hos individen som i sin tur kan leda till att 

beteendet förändras så att det i högre grad överensstämmer med vad omgivningen anser 

vara rätt beteende. Om individen däremot hade löst den uppkomna situationen på ett sätt 

                                                 
17 Bandura, A., s. 26, 2004. 
18 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 82, 2000. 
19 Bandura, A., s. 245, 2003. 
20 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 47, 2000. 
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som överensstämde med omgivningens synsätt hade konsekvenserna kunnat belöna 

beteendet och ökat möjligheterna för att nästa situation skulle lösas på liknande sätt.     

   Angelöw och Jonsson menar att individen också kan lära in ett beteende genom att 

iaktta hur andra människor beter sig, härma andras beteende och identifiera sig med andra 

människor. För en individ som exempelvis iakttar en annan människas beteende och ser 

att det leder till positiv respons är sannolikheten stor att individen kommer att ta efter och 

lära sig det beteendet. Om det observerade beteendet däremot skulle leda till negativ 

respons är det troligt att individen istället väljer att inte upprepa det observerade 

beteendet.21 När den individ som lärt sig lösa konflikter genom våld börjar skolan kan det 

leda till möten med nya människor och relationer kan skapas till nya viktiga personer. 

Man observerar varandra och varandras beteenden och upptäcker vilka konsekvenser 

handlandet får vilket kan innebära att vissa beteenden förstärks medan andra förändras. 

Hamnar individen med kamrater som tycker att våld är något positivt belönas beteendet 

medan detsamma kan straffas i andra kretsar och leda till att beteendet förändras.   

   Enligt Bandura finns det tre faktorer som ömsesidigt påverkar varandra och ofta är 

närvarande i situationer där inlärning sker. Dessa är förstärknings-, stimulus- och 

kognitiv kontroll. De tre faktorerna påverkar varandra, fast i olika grad beroende på vem 

individen är och hur inlärningssituationen ser ut.22 

   Förstärkningskontroll innebär att individen lärt in ett beteende genom att detta antingen 

har fått positiv eller negativ respons. Enligt Angelöw och Jonsson kan responsen komma 

från omgivningen eller från individen själv och beteendet kan styras beroende på 

responsen.23 Om individen exempelvis ingriper i en våldshandling gentemot en 

medmänniska kan denne känna stolthet över sig själv och sitt agerande vilket i sin tur kan 

leda till ett ingripande nästa gång också. Det skulle också kunna vara så att individen inte 

ingriper vilket kan innebära att skuldkänslor uppstår och medföra att individen blir arg på 

sig själv. Möjligheten är större att individen inte är passiv nästa gång denne ställs inför 

liknande situation.        

   Stimuluskontroll innebär att beteendet påverkas av yttre omständigheter. Om stimuli är 

förknippat med negativ respons kommer individen försöka undvika att hamna i de 

                                                 
21 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 47-48, 2000. 
22 Bandura, A., s. 246-247, 2003. 
23 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 50-51, 2000. 
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situationerna igen. Är däremot stimuli förknippad med positiv respons så menar Angelöw 

och Jonsson att denna kan sträva efter att hamna i de situationerna igen.24 Om individen 

fått negativ respons från exempelvis klasskamrater på ett våldsrelaterat beteende i 

skolmiljön ökar möjligheten att denne undviker att handla så igen, men om responsen 

varit positiv bland kamraterna kan individen sträva efter att hamna i situationen igen.   

   Kognitiv kontroll innefattar enligt Angelöw och Jonsson de inre tankar som påverkar 

individens beteende exempelvis genom att denne funderar kring konsekvenser samt för- 

och nackdelar av ett beteende.25 När en individ ingår i ett sammanhang där våld utövas 

mot någon kan denne reflektera kring för- och nackdelar med att gripa in och beroende på 

vad individen bestämmer sig för påverkas dennes agerande.  

   Genom att inlärningen av ett beteende sker i relation till andra människor påverkar 

individerna varandra i ett samspel enligt Bandura.26 Det skulle enligt Angelöw och 

Jonsson innebära att individer omedvetet kan tilldelas och läras in i olika sociala roller 

exempelvis beroende på vem man är och i vilket sammanhang man rör sig och rollernas 

tillhörande förväntningar kan påverka individerna på olika sätt. Angelöw och Jonssons 

resonemang innebär vidare att förväntningar på hur barnet ska vara beroende på vilket 

kön det tillhör kan avspegla sig i hur barnet uppfostras och hur det lär sig att hantera 

känslor och beteenden.27   

       

3:2 Kognitiv dissonansteori 

Aronson, Wilson och Akert menar att det är viktigt för de flesta människor att bevara en 

stabil och konsekvent självbild.28 Enligt Egidius innebär det att ens attityder och/eller 

handlingsmönster överensstämmer med varandra och med hur individen ser sig själv.29 

Festinger betecknar de viktigaste begreppen som konsonans och dissonans.30 Ekehammar 

menar att dissonans uppstår när man utsätts för information som visar att ens attityder och 

                                                 
24 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 50-51, 2000. 
25 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 50-51, 2000. 
26 Bandura, A., s. 26, 2004. 
27 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 31-33. 
28 Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M., s. 160, 2007. 
29 Egidius, H., s. 72, 2006. 
30 Festinger, L., s. 2, 1962. 
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handlingsmönster inte överensstämmer med varandra.31 Aronson, Wilson och Akert 

menar att när det finns en motsättning mellan hur man tänker att man är och hur man 

verkligen är kan en känsla av obehag uppstå.32 Denna känsla av obehag kallar Festinger 

kognitiv dissonans. Den kognitiva dissonansen kan alltså innebära att individen vet att ett 

beteende är fel, men ändå fortsätter att handla på samma sätt. Dissonansen medför alltid 

obehag för individen och kan motivera individen till en förändring i sättet att tänka om 

omvärlden och/eller hur man beter sig.33 Egidius menar att motiveringen till förändring 

syftar till att föra samman attityderna och/eller handlingarna för att minska obehaget.34 

Att minska motsättningarna är viktigt för bibehållandet av självkänsla enligt Aronson, 

Wilson och Akert.35 Festinger menar att man kan på föra samman attityderna och/eller 

handlingarna på tre grundläggande sätt;  

• Förändra beteendet så att det överensstämmer med ens attityder,   

• Rättfärdiga beteendet genom att förändra attityden och/eller 

• Rättfärdiga beteendet genom att lägga till nya attityder.36 

   Om en person till exempel inte tycker att det är rätt att använda våld men som ändå gör 

det kan försöka upprätthålla självbilden genom olika strategier. En strategi kan vara att 

sluta med de våldshandlingar man egentligen inte tycker är rätt, en annan strategi kan 

vara att rättfärdiga handlingarna genom att tänka att det är rätt eller som den tredje 

strategin genom att tänka att det finns en godtagbar anledning till att utföra våldet. Om 

självbilden inte är konsekvent och obehaget uppstår blir motiveringen för att förändra sin 

handling eller attityd så stark att man till slut lär sig att tycka att det är rätt att använda 

våld. Den kognitiva dissonansen, som innebär en minskning av motsättningar mellan 

individens attityder och handlingar, sker enligt Aronson, Wilson och Akert oftast helt 

omedvetet och oreflekterat.37 Personer som använder våld kan genom kognitiv dissonans 

komma att få en mer positiv attityd till våld för att behålla sin självbild.  

                                                 
31 Ekehammar, B., s. 283, 2005. 
32 Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M., s. 160, 2007. 
33 Festinger, L., s. 2-3, 1962. 
34 Egidius, H., s. 72, 2006. 
35 Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M., s. 183, 2007. 
36 Festinger, L., s. 19-24, 1962. 
37 Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M., s. 163, 2007. 



   

 15

   Enligt Angelöw och Jonsson kan den kognitiva dissonansen också innebära en konflikt 

mellan individens olika sociala roller.38 Om en skötsam ungdom hamnar bland ungdomar 

som prioriterar andra aktiviteter än att studera exempelvis kan den skötsamma ungdomen 

hamna i en inre konflikt mellan sina roller. Förväntningarna på vem individen är bland 

sina vänner kan skilja sig mot vem individen är hemma. Detta kan skapa kognitiv 

dissonans och medföra att individen förändrar sitt beteende eller sina attityder för att 

skapa inre harmoni.   

 

3:3 Sammanfattning teorier 

Vi har valt social inlärningsteori och kognitiv dissonans teori eftersom de kompletterar 

varandra. Om en individ lär in beteenden i samspelet med andra påverkas också 

individens attityder och slutligen också självbilden. Lär sig individen att hantera 

konflikter på ett fredligt sätt kommer detta att spegla av sig på personens attityder till 

våld och självbilden förblir konsekvent. Men om individen hamnar i ett kompisgäng där 

man har positiva attityder till och använder våld kommer ett nytt beteende att läras in. Det 

nya beteendet kan medföra obehag för individen vilket i sin tur kan leda till att attityderna 

eller beteendet förändras för att självbilden ska bli sammanhållen.  

   Detta gäller även för de roller man lärs in i under livet. Är individen kvinna lär hon in 

vilka beteenden, attityder och förväntningar som är kopplade till hennes roll. Avviker hon 

från rollen genom att exempelvis vara högljudd och stökig kan dissonansen medföra att 

hon exempelvis försöker förändra sitt beteende för att passa in för att bevara den inre 

balansen.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 33-36, 2000.  
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4. Metod 

Här presenteras vilket urval vi har i enkätundersökningen samt vårt val av metod och vi 

förklarar hur vi har utformat vår enkät. Vi ger en beskrivning av hur vi har gått tillväga 

vid kontakt med skolorna, lärarna och utdelningen av enkäterna. Därefter kommer för- 

och nackdelar med enkätundersökning och undersökningens validitet och reliabilitet. Vi 

presenterar den statistiska behandlingen, det bortfall vi fick och vilka dilemman vi har 

stött på med metoden och hur vi har hanterat dessa. Slutligen tar vi upp våra etiska 

överväganden samt vår arbetsfördelning under uppsatsskrivandet.  

   

4:1 Urval 

Vi har varit intresserade av att belysa ungdomars attityder till våldsrelaterat beteende. För 

att kunna göra detta har vi valt att genomföra undersökningen bland ungdomar som går 

tredje året på gymnasiet. På grund av den begränsade tiden och omfattningen på vårt 

arbete har vi valt ungdomar i Kalmars gymnasieskolor och låter dem representerar 

ungdomskategorin. Eftersom vi har strävat efter att urvalet ska vara så representativt som 

möjligt har vi valt att engagera gymnasieelever från olika program både inom praktiska 

och teoretiska inriktningar från tre skolor samt strävat efter en relativ jämn 

könsfördelning. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen speglar resultatet i ett 

representativt urval det som skulle kunna gälla för hela populationen som helhet.39 

Tanken har varit att få ett så pass brett urval som möjligt inom ungdomskategorin för att 

kunna se hur ungdomars självkänsla, aggression och attityder till våld generellt ser ut.                   

   Vi gjorde ett stratifierat urval när vi valde vilka program från varje gymnasieskola som 

skulle delta, eftersom vi strävade efter att få ungdomar från både praktiska och teoretiska 

program samt med en relativ jämn könsfördelning. Enligt Denscombe så innebär ett 

stratifierat urval att man sätter upp ramar där bestämda egenskaper ska ingå och att man 

inom dessa ramar tillämpar slumpmässighet.40 Vi bestämde oss för att genomföra studien 

bland gymnasieungdomar under tredje året och valde därefter ut klasser med ungdomar 

från de olika programmen slumpmässigt. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen så 

betyder det att alla klasser inom de olika programmen hade lika stor chans att komma 

                                                 
39 Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., s. 105, 2009. 
40 Denscombe, M., s.33-34, 2009.  



   

 17

med i vår undersökning oberoende av varandra.41 Vår förhoppning är att få en indikation 

om att urvalet är representativt och visar på resultat som speglar ungdomars attityder. Vi 

är dock medvetna om att vi inte har ett tillräckligt stort antal ungdomar med i vår 

undersökning för att kunna säkerställa att vårt resultat är representativt. Genom en jämn 

fördelning mellan teoretiska och praktiska program och olika skolor tror vi att vi kommer 

att få ungdomar från olika samhällsklasser samt från både landsbygd, tätorter och stad. 

 

4:2 Val av metod 

Med utgångspunkt från vårt syfte och våra frågeställningar valde vi den kvantitativa 

metoden för att belysa ungdomars attityder. Vi har varit intresserade av att belysa 

ungdomars självkänsla, aggression och attityder till våldsrelaterat beteende för att få en 

uppfattning av ungdomars attityder. Vårt intresse har även legat i att se om det finns ett 

samband mellan variablerna självkänsla, aggression och attityder till våldrelaterat 

beteende samt se om det finns skillnader beroende på kön. Detta har endast varit möjligt 

att undersöka med en kvantitativ metod. Fördelar med en kvantitativ undersökning är att 

man kan göra statistiska signifikanstester som ökar trovärdigheten till resultaten och när 

resultatet ska analyseras baseras tolkningar och resultat på uppmätta kvantiteter istället 

för på intryck. Andra fördelar med metoden vi valt är att vi kunnat analysera stora 

volymer kvantitativ data samt att resultatet kan presenteras i tabeller och diagram vilket 

är ett effektivt sätt att delge läsaren resultaten av undersökningen enligt Denscombe.42 

För att kunna besvara syfte och frågeställningar valde vi att genomföra en 

enkätundersökning. Genom enkätundersökningen kunde vi nå ut till ett större antal 

informanter än om vi valt att göra kvalitativa intervjuer. Enligt Denscombe är det 

lämpligt att använda frågeformulär i undersökningen om man vill nå ut till ett stort antal 

respondenter.43 Enkäterna bearbetade vi genom datorprogrammet Statistical Package for 

the Social Sciences, SPSS. 

 

 

 

                                                 
41 Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., s. 116, 2009. 
42 Denscombe, M., s. 364, 2009.  
43 Denscombe, M., s. 208, 2009.  
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4:3 Enkätens utformning 

Enkäten innehåller tre olika delar som består av; självkänsla, aggression och attityder till 

våld. Dessa tre delar består av dels två olika skalor för att mäta hur ungdomarna upplever 

sin självkänsla och aggressivitet samt fyra vinjetter som innefattar fyra olika situationer 

som mäter ungdomarnas attityder till om det är rätt att använda våld.    

   Anledningen till att vi valde skalorna är för att vi ansåg att dessa på bästa sätt skulle 

kunna leda till att vårt syfte och våra frågeställningar blev besvarade. Skalorna vi 

använder i enkäten valdes på grund av att de är välbeprövade, de har tidigare använts av 

flera forskare som vid upprepade tillfällen kommit fram till liknade resultat. Fördelen 

med att använda dessa välbeprövade skalor är att vi i förväg vet att vi stärker 

reliabiliteten. En nackdel med att skapa egna skalor kan vara att frågorna blir otydligt 

formulerade samt att svarsalternativen kan bli tvetydiga vilket kan leda till ett dåligt 

mätinstrument. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen kan det även leda till bristande 

reliabilitet vilket vi ville undvika.44 Skalorna valdes även av etiska skäl då de inte var allt 

för djupgående men de hade ändå ett tillräckligt djup för att vi skulle kunna få fram 

tillräcklig information för att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

   En av skalorna är Rosenbergs self-esteem scale som har utformats av Morris Rosenberg 

och består av tio påståenden där informanten får ta ställning till påståenden om hur de 

upplever sig själva.45 Vi har utgått från originalet som är på engelska och översatt 

påståendena och svarsalternativen till svenska. Vi valde att använda Rosenbergs skala i 

sin helhet som en av tre delar i vår enkät (se bilaga 1). Fem av påståendena är ställda i 

positiv riktning (”På det stora hela är jag nöjd med mig själv”) och de andra fem i negativ 

riktning (”Ibland känner jag mig verkligen värdelös”) för att undvika att informanterna 

svarar slentrianmässigt.46 Svarsalternativen är: 1 – ”stämmer inte alls”, 2 – ”stämmer 

dåligt”, 3 – ”stämmer bra” och 4 – ”stämmer precis”. Informanten kan få mellan 0 – 30 

poäng. Högre poäng på skalan indikerar att informanten har högre självkänsla. Poäng 

under 15 indikerar på låg självkänsla och poäng mellan 15 och 25 tyder på genomsnittlig 

självkänsla.47 Skalan är välbeprövad och reliabiliteten är hög eftersom flera forskare 

                                                 
44 Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., s. 108-109, 2009. 
45 Blascovich, J. & Tomaka, J., s. 121, 1991. 
46 Rosenberg, M., s. 18, 1989. 
47 Rosenberg´s self-esteem scale. 
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genom olika undersökningar har kommit fram till liknande resultat.48 När vi härefter 

skriver om Rosenberg´s Self-esteem scale benämner vi den självkänsloskalan.  

   Den andra skalan i vår enkät är the aggression questionnaire som Arnold H Buss och 

Mark Perry har utformat. Den består av 29 påståenden där informanten får ta ställning i 

vilken grad de upplever sig vara aggressiva. Vi utgick från originalet som är på engelska 

och har översatt påståendena och svarsalternativen till svenska. Skalan är utformad i fyra 

olika delskalor som mäter fysisk aggression, verbal aggression, ilska och fientlighet.49 

Man kan antingen välja att mäta informantens totala aggression eller välja att mäta någon 

eller flera av delskalorna. Vi valde att använda hela skalan med 29 påståenden som en av 

tre delar i vår enkät (se bilaga 1). Svarsalternativen är: 1 – 5, där 1 står för ”stämmer inte 

alls in på mig” och 5 ”stämmer precis in på mig”.50 Alla påståenden är ställda i negativ 

riktning utom två som är positivt ställda. Vi har valt att ge varje svarsalternativ en poäng 

mellan 1 – 5 på varje påstående vilket innebär att varje informant totalt kan få mellan 29 

– 145 poäng på hela aggressionsskalan, som innebär individens totala aggression. Vi 

menar att högre poäng indikerar på högre aggressivitet. Skalan är välbeprövad vilket 

bland annat har inneburit att samma undersökning har gjorts två gånger med ett nio 

veckors intervall där resultaten liknade varandra vilket stärker reliabiliteten.51 När vi 

fortsättningsvis skriver om Buss och Perrys the aggression questionnaire benämner vi den 

aggressionsskalan.  

      För att undersöka attityder till våld har vi skapat fyra vinjetter där ungdomarna 

ombetts ta ställning till om de anser att det är rätt att använda våld i olika situationer. 

Detta har vi gjort för att kunna ringa in ungdomarnas attityder till om det är rätt att 

använda våld. Vinjetterna är utformade efter situationer där instrumentell aggression 

påverkar de inblandade fiktiva personerna så att de hamnar i någon form av 

våldssituation. Vi valde att använda oss av fyra svarsalternativ av olika orsaker men 

mestadels för att vi ville att informanterna skulle ta ställning genom att inte ha något 

mittenalternativ. Vinjetterna är en av tre delar i vår enkät (se bilaga 1). Ungdomarna 

ombeds ta ställning till om det är rätt att använda våld i fyra olika situationer. 

                                                 
48 Blascovich, J. & Tomaka, J., s. 122, 1991. 
49 Buss, A. H. & Perry, M., s. 454, 1992. 
50 Buss, A. H. & Perry, M., s. 453, 1992. 
51 Buss, A. H. & Perry, M., s. 455, 1992. 



   

 20

Svarsalternativen är: 1 – ”instämmer inte alls”, 2 – ”instämmer dåligt”, 3 – ”instämmer 

bra” och 4 – ”instämmer precis”. Syftet med vinjetterna är att belysa i vilka situationer 

ungdomarna anser att det är rätt att använda våld samt se om det finns samband mellan 

attityderna till våld, aggression och självkänsla.   

 

4:4 Genomförande av enkätundersökningen 

Vi började med att maila rektorer för de olika programmen för att få ett officiellt 

godkännande. Eftersom svar från rektorerna dröjde tog vi kontakt med skolornas 

respektive receptioner samt lärare. Vi blev positivt bemötta och alla tillfrågade var villiga 

att avvara lektionstid för vår studie. Vi fick kontakt med lärare från sju klasser (150 

elever) som var villiga att avvara lektionstid för undersökningen och tillsammans 

bestämde vi tid för att få återkomma med enkäterna. Vi valde att genomföra en 

pilotstudie på den första klassen för att se hur enkäten mottogs. Vi förberedde oss genom 

att sortera enkäten i tre olika uppsättningar där vi bytte ordning på skalorna och 

vinjetterna för att gymnasieeleverna inte skulle påverkas av i vilken ordning de kom. Vi 

döpte dem till enkät nr. 1 (självkänsla, aggression, vinjetter), enkät nr. 2 (aggression, 

självkänsla, vinjetter) och enkät nr. 3 (vinjetter, självkänsla, aggression). Vi ville utesluta 

att ungdomarna genom reflektion av till exempel den egna självkänslan påverkade hur de 

sedan svarade på resten av enkäten.     

   Väl ute i de sju klasserna presenterade vi oss och gav en kort instruktion till enkäten. 

Gymnasieungdomarna ombads att dela på bänkarna för att kunna svara enskilt och 

anonymt. Vid utdelningen av enkäten i klassrummet säkerställde vi att en tredjedel av 

eleverna fick samma enkät oberoende på var de satt i klassrummet eftersom att de var 

sorterade på förhand. Anledningen till detta var att vi ville utesluta att ungdomarna skulle 

påverkas av var de satt i klassrummet.  

   Vi väntade kvar i klassrummet tills ungdomarna var färdiga med ifyllandet av 

enkäterna. De såg ut att fundera över enkätens påståenden vilket medförde att vi upplevde 

att de svarade seriöst. Hela proceduren tog ungefär femton minuter. Vi gick tillväga på 

samma sätt i alla klasser för att inte påverka svarsfrekvenserna eller eleverna åt något 

håll. I någon klass ställdes frågor kring enkäten under tiden den fylldes i som vi försökte 

besvara så kort som möjligt för att inte påverka ungdomarnas svar. 
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   Det var 123 ungdomar som deltog i vår enkätundersökning. Av dessa var 58 kvinnor 

och 65 män. Det var ingen av eleverna som öppet avstod från att besvara enkäten, men 

hade någon valt att avstå hade vi i förväg beslutat oss för att be dessa lämna rummet 

under tiden klasskamraterna fyllde i enkäten.     

   Vi kodade materialet och förde in enkäternas resultat i SPSS, vilket var en tidskrävande 

uppgift. Vi kodade materialet genom att ge varje enkät en siffra och vi kodade in om 

deltagaren var kvinna eller man genom att använda olika siffror för könen. Varje fråga 

och påstående samt de olika svarsalternativen fick också en siffra. Därefter hittade vi ett 

eget system för att säkerställa att vi matade in materialet rätt som innebar att vi 

tillsammans systematiskt matade in flera svar åt gången i en jämn ström. När vi matade in 

varje enkät i SPSS stämde vi av efter minst varje del i enkäten för att ta reda på att det 

inte blivit något fel vid inmatningen.  

 

4:5 För- och nackdelar med enkätundersökning 

En fördel med frågeformulär brukar enligt Denscombe vara att det är relativt enkelt att 

dela ut enkäten eftersom utlämnandet ofta inte behöver planeras.52 Det visade sig dock 

inte bli så i vår undersökning eftersom de lärare som vi varit i kontakt med behövt 

planera in vår studie i lektionstiden. Det har medfört att vi vid ett fåtal gånger fått ändra 

tidsplanen och planera in ett nytt besök. En annan fördel som Denscombe nämner i 

samband med en enkätundersökning är den ekonomiska aspekten.53 Själva 

undersökningen har tagit ungefär en kvart i varje klass och i förhållande till den stora 

mängd information vi fått genom enkäten har tidsåtgången varit liten. Ytterligare en 

fördel med enkätundersökningen enligt Denscombe har varit att vi i minsta möjliga mån 

påverkat ungdomarna.54 Vi har presenterat oss på samma sätt, och var förberedda på hur 

vi skulle bemöta exempelvis frågor som kunde uppkomma eller om någon inte ville delta 

i undersökningen. Två nackdelar med metoden som Denscombe talar om har varit den 

stora informationsmängden och den manuella inmatningen av materialet i SPSS.55 

Eftersom vi matat in 123 enkäter som innehållit 6 A4-sidor styck har vi ibland gjort fel 

                                                 
52 Denscombe, M., s. 225, 2009. 
53 Denscombe, M., s. 225, 2009. 
54 Denscombe, M., s. 226, 2009. 
55 Denscombe, M., s. 226, 2009. 
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beroende på trötthet vilket vi upptäckt direkt då vi stämde av varje enkät. I dessa fall har 

vi gått tillbaka och rättat till det som blivit fel, vilket ibland har inneburit att vi fått mata 

in hela enkäten på nytt. En annan nackdel som Denscombe tar upp är att vi inte kan veta 

om ungdomarna svarat sanningsenligt på enkäten.56 Vi förmodar dock i efterhand att 

detta inte har varit något problem i vår studie eftersom samband mellan låg självkänsla 

och aggressivitet samt mellan hög aggressivitet och positiva attityder till våld har funnits 

och blivit bekräftade av tidigare forskning.           

 

4:6 Reliabilitet och validitet 

Vi har lagt ner mycket tid på att skapa hög reliabilitet och validitet på vårt mätinstrument. 

För att säkra validiteten och reliabiliteten utförde vi en pilotundersökning på en klass där 

vi testade vår enkät. Därefter konstaterade vi att våra frågor i enkäten gav svar på det vi 

ville mäta. Då vi utformat vinjetterna i enkäten själva var det viktigt att genomföra en 

pilotstudie vilket Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen tar upp. Genom den fick vi styrkt att 

frågorna hade hög validitet då de gav svar på det vi ville undersöka vilket betyder att 

enkäten mätte det den var avsedd att mäta enligt för att vi skulle kunna besvara vårt syfte 

och våra frågeställningar.57 

   En anledning till att vi valde att ha med självkänsloskalan och aggressionsskalan i vår 

enkät var att de skalorna hade hög reliabilitet. Skalorna är välbeprövade och forskare har 

vid olika tillfällen kommit fram till liknande resultat för respektive skala när de upprepat 

undersökningen som tidigare gjorts vilket ger en hög reliabilitet enligt Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen.58 Rosenbergs självkänsloskala är välbeprövad och reliabiliteten är hög 

eftersom flera forskare genom olika undersökningar har kommit fram till liknande 

resultat.59 Även Buss & Perrys aggressionsskala är välanvänd och prövad vilket bland 

annat har inneburit att samma undersökning har gjorts två gånger med ett nio veckors 

intervall där resultaten liknade varandra vilket stärker reliabiliteten.60     

 

 
                                                 
56 Denscombe, M., s. 227, 2009. 
57 Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., s. 108-109, 2009. 
58 Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., s. 108, 2009. 
59 Blascovich, J. & Tomaka, J., s. 122, 1991. 
60 Buss, A. H. & Perry, M., s. 455, 1992. 
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4:7 Statistisk behandling  

Vi har använt oss av SPSS för inmatning och bearbetning av enkäterna. Vi har 

kontrollerat medelvärde och standardavvikelse för variablerna självkänsla, aggression 

och attityder till våld. Medelvärdet räknades ut genom att alla poäng på respektive 

variabel räknades ut och delades med antalet deltagare. Standardavvikelsen är ett 

spridningsmått och anger hur mycket varje individ i genomsnitt avviker från medelvärdet 

enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen.61 Konfidensintervall användes för att visa på 

precisionen i våra medelvärden vilket vill säga att populationens egentliga medelvärde 

med 95 % säkerhet ligger inom detta intervall.62 

   Ett t-test för oberoende grupper genomfördes för att se om det fanns skillnader mellan 

könen för de olika variablerna. Robson skriver att i ett t-test jämförs två populationers 

medelvärden för att upptäcka skillnader.63 Oberoende grupper innebär enligt Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen grupper som inte antas vara beroende av varandra, exempelvis 

kön.64 Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen skriver att signifikansnivån anger hur stor 

möjligheten är att resultatet beror på slumpen.65 Nivåerna kan skilja sig beroende på vad 

man mäter. När vi redovisar samband använder vi oss av r (korrelationskoefficient) som 

är ett mått på styrkan på sambandet. Vi har även skapat histogram och stapeldiagram som 

presenterar resultatet i analysen.  

 

4:8 Bortfallens art  

Vi hade i inledningsskedet räknat med att få lämna ut 150 stycken enkäter. Det var inte 

möjligt då flera klasser inte var fulltaliga med elever när vi var ute i klasserna och 

genomförde undersökningen. Vi fick av lärare veta att många elever var hemma på grund 

av biverkningar av influensavaccinet. Detta bidrog till att 123 ungdomar deltog i vår 

enkätundersökning. 

   Vid inmatningen upptäckte vi att två elever missat att fylla i en sida och en elev hade 

avbrutit efter att fyllt i delar av enkäten. Dessa har vi tagit bort från undersökningen 

eftersom att det var ofullständigt ifyllda och vi har inte använt oss av dem alls. 
                                                 
61 Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., s. 246, 2009.  
62 Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., s. 216, 2009. 
63 Robson, C., s. 438, 2002. 
64 Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., s. 242, 2009. 
65 Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., s. 216, 2009. 
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Anledningen till att två ungdomar har missat att fylla i en sida kan ha varit att bladen 

eventuellt satt ihop. Den tredje ungdomen hade endast fyllt i halva enkäten. Det är svårt 

att säga vad orsaken till det var, men eftersom inte fler missat ifyllandet tror vi inte att det 

beror på enkätens frågor. Vi har uteslutit att ta med de tre enkäterna i vår studie eftersom 

vi inte tror att de kommer att påverka resultatet.   

   Vi hade inget systematiskt bortfall där ungdomar med särskilda egenskaper var 

underrepresenterade vilket Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen tar upp. Därför anser vi att 

resultatet inte är missvisande på grund av något bortfall.66 

 

4:9 Olika dilemman med metoden 

En svårighet vi stött på berör de skalor vi valt att använda oss av. Det har visat sig att det 

inte är alldeles enkelt att använda dem. Eftersom skalornas originalspråk är engelska så 

översatte vi dem till svenska och anpassade språket så att det skulle passa ungdomarna. 

Anpassningen fick inte medföra att originalfrågorna förändrades eftersom validiteten då 

kunde försämras. Vi översatte frågorna på ett sätt så att ungdomarna skulle kunna förstå 

och ta till sig påståendena.  

   En annan svårighet vi stötte på var kontakten med rektorerna. Vi började med att 

kontakta dem på grund av att vår undersökning krävde relativt många deltagare och 

berörde känsliga ämnen. Dessvärre dröjde deras svar så vi bestämde oss för att gå vidare 

på egen hand. Om undersökningen inte hade fått genomföras tror vi att rektorerna hade 

återkommit med detta. Alla inblandade lärare har varit mycket positiva till vår studie 

vilket vi tolkar som det godkännande vi behövt.  

   Inmatning och analysering har gjorts genom SPSS vilket har gått smidigt. Det har dock 

varit lite snårigt att hitta rätt bland de olika tester som datorprogrammet utför på det 

inmatade materialet. Dels mäter många test samma saker på olika sätt och dels är 

datorprogrammets språk på menyerna engelskt vilket har försvårat processen. Vi löste 

detta med hjälp av litteraturen, stöd från vår handledare och den fil som lades ut i 

samband med ett föreläsningstillfälle om metoden under förra terminen.  

                                                 
66 Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., s. 212, 2009. 
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   Slutligen har den kvantitativa terminologin krävt en del reflektioner. Vår ambition har 

varit att på ett tydligt sätt förklara hur vi har genomfört analyseringen av materialet 

genom SPSS för att underlätta förståelsen och den kritiska reflektionen kring vår studie.   

 

4:10 Etiska övervägande 

Eftersom vi har vänt oss till ungdomar i tredje året på gymnasiet sent under året har vi 

tagit för givet att de allra flesta har hunnit fyllt 18 år så att föräldrars medgivande inte 

behövts. Om någon av eleverna fyller 18 år under kvarvarande del av november eller 

december månad har vi tagit för givet att de på ett moget sätt kunnat ta ställning till om 

de velat delta i undersökningen eller inte. Vi har varit tydliga och helt öppna med vad vi 

kommer att göra med informationen vi fått från enkäterna. Detta är enligt Holme & 

Solvang en förutsättning så att informanterna själva kunnat ta ställning till om de velat 

delta.67 Vi har kunnat garantera informanternas anonymitet eftersom vi endast behövt 

veta vilket kön de tillhört för att kunna kategorisera enkäterna och presentera resultatet i 

olika diagram vilket innebär att svaren inte kunnat kopplas till individen. Det har inte 

varit möjligt att urskilja enskilda individer då enkäterna har lagts in i SPSS och svaren 

har gjorts om till siffror och tabeller. Kvale skriver att man som forskare inte ska redovisa 

data som kan identifiera undersökningspersonerna.68 Därmed har vi uppfyllt 

konfidentialitetskravet. Enligt Vetenskapsrådet innebär nyttjandekravet att insamlad 

information om en enskild person endast får användas till forskningsändamål.69 Det har 

vi uppfyllt genom att endast vi har haft tillgång till de ifyllda enkäterna som enbart har 

använts till vår undersökning. Enkätens första sida bestod av ett vitt papper. Själva 

enkäten inleddes med ett informationsbrev som innehöll en kort presentation av oss, 

syftet med undersökningen och information om att deras deltagande var anonymt, 

frivilligt och att de när som helts kunde avbryta sin medverkan. Enligt Kvale uppfyllde vi 

genom detta både informations- och samtyckeskravet.70 

                                                 
67 Holme, I. M. & Solvang, B. K., s. 32, 2006. 
68 Kvale, S., s. 109, 1997. 
69 Vetenskapsrådet, s. 14 
70 Kvale, S., s. 107-108, 1997. 
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  Vi tror att informanterna har fått den kunskap som behövts för att ta ställning till om de 

velat medverka i undersökningen eller inte, efter att ha fått informationen både muntligt 

och skriftligt.  

   De flesta ungdomarna hade inte i förväg kännedom om att vi skulle komma till deras 

klass och genomföra en enkätundersökning. Vi är medvetna om att detta kan ha lett till att 

någon känt att de inte öppet ha vågat säga nej till att delta. Vi anser dock att det funnits 

möjlighet för de ungdomar som inte ville delta att istället lämna tillbaka sin enkät blank 

då vi inte skulle märka det direkt utan i efterhand. Endast någon enstaka klass hade i 

förväg blivit informerad om vår ankomst av sin lärare. Detta berodde på att alla lärare 

inte träffade sina klasser innan vår planerade ankomst. 

   Enkätens frågor rörde den egna upplevelsen av självkänsla, aggressivitet och attityder 

till våld i olika situationer. Det innebär att vi inte har ställt några frågor som kan härröras 

till yttre egenskaper. Enligt Kvale kan yttre egenskaper leda till att deltagarna blir 

igenkända.71  

 

4:11 Arbetsfördelning 

Tanken var från början att dela upp arbetet mellan oss och träffas vid ett par tillfällen i 

veckan för att föra samman delarna. Vi upptäckte dock att vi kompletterade varandra bra 

vilket ledde till att vi valde att arbeta tillsammans vilket innebär att vi har tagit lika ansvar 

för delmomenten och skrivandet. Vi har läst uppsatsen under kvällarna för att sedan 

träffas och reflektera kring vad vi har skrivit och göra de förändringar vi enats om.  Vi 

står för uppsatsens innehåll tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Kvale, S., s. 108-109, 1997. 
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5. Resultat och analys 

Här presenteras de resultat vi kommit fram till i vår undersökning och resultaten 

analyseras utifrån social inlärningsteori och kognitiv dissonansteori samt utifrån den 

tidigare forskning vi tidigare tagit upp. Kapitlet börjar med enkätens resultat och lättare 

analyser. Därefter följer sambandstesten och deras resultat. Kapitlet avslutas med en 

fördjupad analys i ett sammanfattande avsnitt. 

 

5:1 Självkänsla 

Den högsta poängen på självkänsloskalan kunde uppmätas till 30 poäng och den lägsta 

till 0. Medelvärdet räknades ut till 19,86 med en standardavvikelse på 6,24. Vi räknade ut 

ett 95- % konfidensintervall för medelvärdet vilket blev 18,75 – 20,98. Se figur 1 för ett 

histogram över fördelningen av deltagarnas poäng på självkänsloskalan.  

   För att testa skillnader mellan könen när det gällde självkänsla genomförde vi ett t-test 

för oberoende grupper. Skillnaden var signifikant på 5 % -nivån. Kvinnornas medelvärde 

var 18,16 poäng medan männens var 21,38. Männen hade alltså signifikant högre poäng 

på skalan. 

 

 

Figur 1. 
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   I figuren ovan visas fördelningen av gymnasieungdomarnas poäng på 

självkänsloskalan. Poäng under 15 tyder på låg självkänsla, poäng mellan 15-25 på 

genomsnittlig självkänsla samt poäng mellan 25-30 indikerar på hög självkänsla.72 Vår 

studie visar att 101 av de 123 deltagarna (82,4 %) upplevde sig ha genomsnittlig till hög 

självkänsla, vilket enligt Bandura kan innebära att summan av deras erfarenheter från 

omgivande sociala samspel varit positiva.73 Resultatet i vår studie indikerar att de flesta 

av de deltagande ungdomarna haft en konsekvent självbild, som enligt Festinger betyder 

att deras syn på sig överensstämde med hur de agerade och deras attityder.74 Det är dock 

viktigt att uppmärksamma att 22 deltagare (17,8 %) upplevde sig ha låg självkänsla. 

Ungdomarnas låga poäng på självkänsloskalan kan indikera på en uppväxt i en 

omgivning där samspelet har medfört att man lärt sig att se sina svagheter istället för sina 

styrkor. Detta kan enligt Angelöw och Jonssons resonemang om hur beteenden lärs in 

exempelvis ha skett genom att ungdomen försökt att leva upp till de krav och 

förväntningar som ställts men som enligt viktiga personer inte lyckats.75  

   De kvinnor som deltog i vår studie hade i snitt lägre självkänsla än männen. Det skulle  

enligt Angelöw och Jonsson kunna förklaras genom att individen redan som barn lär in 

olika beteenden i samspel med omvärlden.76 

 

5:2 Aggression 

På aggressionsskalan uppmättes den högsta poängen till 145 poäng och den lägsta till 29. 

Medelvärdet räknades ut till 68,67 med en standardavvikelse på 15,54. Det 95-% 

konfidensintervallet för medelvärdet blev 65,89 – 71,44. Se figur 2 för ett histogram över 

fördelningen av deltagarnas poäng på aggressionsskalan.    

   Vi testade även om det fanns skillnader mellan könen när det gällde aggression genom 

ett t-test för oberoende grupper. Kvinnornas medelvärde uppgick till 68,41 poäng och 

männens till 68.89. Vi kunde inte se någon signifikant skillnad mellan könen utifrån 

poängen på skalan.   

                                                 
72 Rosenberg´s self-esteem scale. 
73 Bandura, A., s. 26, 2004. 
74 Egidius, H., s. 72, 2006. 
75 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 47-48, 2000. 
76 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 47, 2000. 
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Figur 2.  

 

 

    I figuren ovan visas fördelningen av gymnasieungdomarnas poäng på 

aggressionsskalan. Högre poäng tyder på högre aggressivitet. I vår undersökning 

hamnade medelvärdet för båda könen på 68,67 poäng. Det indikerar att de flesta av de 

gymnasieungdomar som deltog i vår studie inte upplever sig vara aggressiva och skulle 

enligt Angelöw och Jonssons tankegångar kunna tyda på att de har lärt sig att hantera 

olika känslor.77  

   Ingen av deltagarna fick den maximala poängen 145, däremot befann sig fem av 

gymnasieungdomarna som hade högst poäng mellan 100-114, vilket är relativt höga 

siffror. Ungdomar med högre poäng på aggressionsskalan kan enligt Angelöw och 

Jonssons resonemang om inlärt beteende ha lärt sig att bemöta svåra situationer med 

aggression beroende på vilken respons beteendet tidigare frambringat.78 Det skulle i så 

fall innebära att om den unge under uppväxten lärt sig att bemöta sina känslor med 

utagerande beteende och att detta uppmuntras av kompisar senare i livet ökar möjligheten 

för att beteendet kommer att fortsätta.   

                                                 
77 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 50-51, 2000. 
78 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 50-51, 2000. 
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   Enligt Buss och Perrys undersökning med aggressionsskalan hamnade männens 

genomsnittspoäng på 77,8 poäng och kvinnornas på 68,2 poäng.79 Kvinnorna som ingick 

i vår studie hade ett medelvärde på 68,41 poäng och männen 68,89 poäng. Med 

utgångspunkt från Buss och Perrys undersökning hade männen i vår studie lägre 

medelvärde än mäns genomsnittspoäng vilket pekar mot att de män som deltog i vår 

studie fått verktyg för att lära sig bemöta och hantera sina känslor både genom att känna 

konsekvenserna av sitt handlande men även genom att viktiga personer i ungdomarnas 

närhet visar hur de hanterar svårigheter.80 Medelvärdet för kvinnorna i vår studie skiljde 

sig inte märkbart från det medelvärde Buss och Perry kom fram till genom sin 

undersökning.  

 

5:3 Attityder till våld 

Den högsta poängen på vinjetterna var 4 poäng och den lägsta 1. Medelvärdet räknades ut 

till 2,11 med en standardavvikelse på 0,75. Det 95 % konfidensintervallet för 

medelvärdet blev 1,98 – 2,25. Se figur 3 för ett histogram över fördelningen av 

deltagarnas poäng på vinjetterna. 

   Vi gjorde ett t-test för oberoende grupper för att se om det fanns skillnader mellan 

könen när det gällde attityderna till våld. Medelvärdet för kvinnorna hamnade på 1,99 

poäng och männens på 2,22. Det fanns ingen signifikant skillnad på 5 % -nivån. Däremot 

kunde vi ana en trend för signifikans på 10 % -nivån där männen hade högre poäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Buss, A. H. & Perry, M., s. 455, 1992. 
80 Bandura, A., s. 26, 2004. 
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Figur 3. 

 

        
   I figuren ovan visas fördelningen av gymnasieungdomarnas poäng på hur rätt de tycker 

att det är att använda våld i olika situationer. De flesta av ungdomarna har negativa 

attityder till att använda våld, men som histogrammet visar finns det ändå en del som har 

positiva attityder. Medelvärdet för vinjetternas poäng har uppgått till 2,11 av maximalt 4 

poäng.  

  Ungdomarnas attityder gentemot våldssituationerna kan ses som en indikation på det 

Aronson, Wilson och Akert menar med att känslomässiga komponenter kan påverka 

attityderna.81 Enligt Aronson, Wilson och Akert skulle det exempelvis kunna innebära att 

det i situationerna kan upplevas moraliskt och rätt att använda våld för att hjälpa en vän 

eller för att skydda sig själv.82 Om en individ upplever sig vara lugn och empatisk 

gentemot sin omgivning kan utförda våldshandlingar av densamme skapa ett inre obehag. 

För att lindra obehaget och behålla självbilden intakt förklaras och försvaras handlingen 

enligt Festingers resonemang om konsonans och dissonans genom att den använts i ett 

annat syfte än att skada den som utsattes för våldet.83  

                                                 
81 Aronson, E., Wilson, T. D. & Akert, R. M., s. 192-193, 2007. 
82 Aronson, E., Wilson, T. D. & Akert, R. M., s. 132-134, 2007. 
83 Festinger, L., s. 19-24, 1962. 
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   Medelvärdet för kvinnor uppmättes i vår studie till 1,99 poäng och för männen 2,22 

poäng. Det innebär att männen i större utsträckning än kvinnorna tyckte att det var rätt att 

använda våld. Statistik över våldsbrott (misshandel) bland 15-17 åringar i Kalmar län 

visar att män i större utsträckning än kvinnor begår våldsbrott.84 Vårt resultat bekräftar 

den statistiken.  

 

5:4 Samband mellan självkänsla, aggression och attityder till våld 

För att undersöka sambandet mellan självkänsla, aggression och attityder till våld gjorde 

vi en korrelationsanalys. Det fanns ett statistiskt signifikant negativt samband på 1 % - 

nivån mellan självkänsla och aggression: r = -0.337 vilket tyder på att de 

gymnasieungdomar som hade lägre självkänsla hade högre aggression. Det fanns även ett 

statistiskt signifikant positivt samband på 1 % - nivån mellan aggression och attityder till 

våld: r = 0.480. Detta tyder på att de som hade högre aggression också hade mer positiva 

attityder till våld. Däremot fanns det inget signifikant samband mellan självkänsla och 

attityder till våld:  r = 0.014.  

   Genom korrelationsanalysen visades ett samband mellan självkänsla och aggression. 

Detta samband har även bekräftats genom tidigare studier. De tre studier som genomförts 

av Bushman, Baumeister, Thomaes, Ryu, Begeer och West visade att en individ kunde 

vara mer aggressiv på grund av lägre självkänsla, men också att det fanns ett samband 

mellan variablerna självkänsla, aggression och attityd till våld.85 Även de statistiska 

undersökningar som genomförts av Diamantopoulou, Rydell och Henricsson har påvisat 

samband eftersom barn med lägre självkänsla lättare blev aggressiva än barn med högre 

självkänsla.86 Enligt Bandura kan detta förstås genom att ungdomar som vuxit upp i en 

miljö där individen inte blivit bekräftad och haft förebilder som varit aggressiva själva lär 

in samma beteende.87    

   Det fanns även ett samband mellan aggression och attityder till våld. Som vi anade 

inledningsvis i uppsatsen har vi sett att det finns ett samband mellan att vara aggressiv 

och att ha positiva attityder till våld. De positiva attityderna till våld kan vara resultatet av 

                                                 
84 BRÅ 2008. 
85 Bushman, B. J., Baumeister, R. F., Thomaes, S., Ryu, E., Begeer, S. & West, S. G., s. 427, 2009.  
86 Diamantopoulou, S., Rydell, A-M. & Henricsson, L., s. 682-689, 2008. 
87 Bandura, A., s. 26, 2004. 
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att individen själv blivit utsatt för våld, likt de resultat Deveci, Ayar och Acik kom fram 

till genom sina studier.88  

 

5:5 Sammanfattning självkänsla, aggression och attityder till våld 

Deltagande ungdomar i vår studie hade förhållandevis höga poäng på självkänsloskalan, 

låga poäng på aggressionsskalan och hade negativa attityder till våld. Det kan enligt 

Angelöw och Jonsson innebära att ungdomarna genom samspelet med viktiga personer i 

omgivningen blivit sedda och bekräftade samt lärt sig sina styrkor och svagheter och 

olika konsekvenser av sitt handlande, antingen genom egna erfarenheter eller genom 

andras.89 Aronson, Wilson och Akert menar att genom ett positivt socialt samspel växer 

en sammanhållen självbild fram där individens attityder och handlingsmönster 

överensstämmer.90  

   Enligt Angelöw och Jonsson påverkas individens mående, beteende och attityder av de 

olika sociala roller man lärs in i.91 Med rollerna lärs olika beteenden och konsekvenser av 

beteendet in som kan påverka hur ungdomarna mår och agerar. Det skulle enligt Angelöw 

och Jonssons resonemang kunna innebära att flickor och pojkar lär in olika beteenden och 

attityder beroende på vilka konsekvenser beteendet/attityden får av omgivningen.92 En 

individ som får uppmärksamhet och som uppskattas för det denne gör får högre 

självkänsla och en större tilltro till sin egen förmåga. En av anledningarna till att 

kvinnorna och männen i vår studie svarade olika på självkänsloskalan kan alltså bero på 

att deltagarna har lärt sig att manlighet betyder att vara stark, att våga synas och ta plats 

medan kvinnlighet betecknas med att vara svag, tyst och duktig, vilket skulle kunna 

avspegla sig i deltagarnas svar. Men resultatet skulle också kunna visa att de ungdomar 

som inte har hög självkänsla ändå graderar sina svar högt på självkänsloskalan beroende 

på vilka förväntningar och attityder som är kopplade till individens roll. En kille med låg 

självkänsla skulle alltså kunna gradera sin självkänsla högt i vår enkätundersökning för 

                                                 
88 Deveci, S. E., Acik, Y. & Ayar. A., s. 28, 2006. 
89 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 47-48, 2000. 
90 Aronson E., Wilson, T. D. & Akert, R. M., s. 160, 2007. 
91 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 31-33. 
92 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 31-33. 
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att bemöta de förväntningar han har på sig som man och för att bevara den inre balansen. 

Därigenom blir också självbilden mer konsekvent och sammanhållen.      

   Detsamma gäller svaren på aggressionsskalan. Tidigare undersökningar som gjorts av 

Buss och Perry visar att männen har haft högre medelvärde än kvinnorna vilket inneburit 

att männen haft högre poäng än kvinnorna.93 Anledningen till detta kan vara att det för 

män är mer okej att bli arga och synas än det är för kvinnor. Om kvinnor agerat 

aggressivt kan dem ha bemötts av negativa konsekvenser från omgivningen vilket enligt 

Banduras inlärningsteori i sin tur kan ha lett till att kvinnor lärt in ett annat beteende.94 

Men enligt vår studie visades inga större poängskillnader mellan könen vilket skulle 

kunna innebära att förväntningarna som följer vissa roller, exempelvis könsrollerna till 

viss del har förändrats. Det skulle kunna innebära att männen har lärt nya beteenden för 

att hantera sina känslor, fått positiv respons på dessa och förändrat självbilden enligt det 

nya beteendemönstret. Enligt Ekehammar medför det att individens attityder och 

handlingsmönster överensstämmer med varandra.95  

   De flesta av ungdomarna visade negativa attityder till våld, men det var fler som hade 

förhållandevis höga poäng varav två av deltagarna hade maximal poäng på vinjetterna. 

Detta kan enligt Festingers resonemang om den konsekventa självbilden förklaras av att 

ungdomarna genom möjligheten till självreflektion svarade utifrån hur de vill uppfattas 

av sig själv och omgivningen istället för hur de verkligen skulle agerat.96 Genom att tid 

för reflektion fanns hade ungdomarna också möjlighet att fundera kring hur olika följder 

skulle ha fått dem att agera vilket kan ha påverkat hur de svarade. Om 

erfarenheten/konsekvensen av att använda våld i en situation likt någon i vinjetterna varit 

negativ är möjligheten stor att individens attityd till våld blir negativ, enligt Banduras 

synsätt.97 Kvinnorna hade mer negativa attityder till våld än männen vilket återigen skulle 

kunna kopplas till vilka roller man lärts in i beroende på vilket kön man tillhör enligt 

Angelöw och Jonssons resonemang.98   

                                                 
93 Buss, A. H. & Perry, M., s. 455, 1992. 
94 Bandura, A., s. 245, 2003. 
95 Ekehammar, B., s. 283, 2005. 
96 Festinger, L., s. 19-24, 1962. 
97 Bandura, A., s. 245, 2003. 
98 Angelöw, B. & Jonsson, T., s. 31-33. 
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6. Avslutande diskussion 

Syftet med vår undersökning har varit att belysa gymnasieungdomars självkänsla, 

aggression och attityder till våld samt att se om det funnits några skillnader mellan könen.                             

   Vår undersökning har visat att kvinnorna har haft lägre självkänsla än männen. 

Majoriteten av de ungdomar som har deltagit i vår enkätundersökning har haft måttlig till 

hög självkänsla. För att bygga upp en bra självkänsla är det viktigt att ha med sig positiva 

erfarenheter från sociala samspel i ens omgivning. Genom vår undersökning har vi 

kommit fram till att det är väldigt viktigt att barn och ungdomar blir sedda och bekräftade 

av andra i sociala relationer för att de ska må bra. Personal i skolan och från andra sociala 

instanser som möter ungdomar har en viktig roll i att se och uppmärksamma dem. 

   Vi upptäckte inga större skillnader i aggression mellan könen. De flesta ungdomarna i 

vår studie upplevde sig inte vara aggressiva. Det kan tyda på att de har fått negativa 

konsekvenser från omgivningen när de har uppvisat ett aggressivt beteende. Därför är det 

väldigt viktigt att omgivningen reagerar och agerar när någon uppvisar ett aggressivt 

och/eller ett våldsamt beteende eftersom att det kan leda till att ungdomen förändrar sitt 

beteende. Att bli sedd och uppmärksammad genom omgivningens reaktion kan också 

leda till att ungdomarna lär sig att hantera sina känslor på ett bra sätt.  

   Männen i vår studie hade tendenser till mer positiva attityder än kvinnorna till 

våldsrelaterat beteende. De allra flesta ungdomarna i vår undersökning hade negativa 

attityder till våld. Vid ifyllandet av enkäten hade ungdomarna möjlighet att reflektera 

kring för- och nackdelar med att använda våld i de olika situationerna vilket kan ha 

bidragit till att de flesta hade negativa attityder till våld. Det fanns dock en del som hade 

positiva attityder till våld. Det kan vara så att de upplevde det moraliskt att använda våld i 

de situationer där det handlade om att skydda en vän eller sig själv. Ungdomarna med 

positiva attityder till våld kan själva någon gång i livet ha blivit utsatta för våld vilket kan 

vara en faktor till att själv använda våld. De kan också vara så att ungdomen har lärt sig 

att hantera olika situationer med våld. Om ett barn under sin uppväxt lärt sig att hantera 

exempelvis sin vanmakt med destruktivt beteende är sannolikheten stor att beteendet 

upprepas. Omgivningen och betydelsefulla personer för ungdomarna har en viktig roll i 

att visa hur ungdomarna kan hantera sina känslor och svårigheter på ett bra sätt utan att 

använda våld.  
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   Vi tror att de attityder som ungdomarna ha visat genom att svara på våra vinjetter kan 

ge en bild av hur attityderna förhåller sig i verkligheten Om en person använder våld är 

det viktigt att se det som en varningssignal på att denne inte mår bra. Vi har sett att högre 

självkänsla leder till lägre aggression som i sin tur leder till negativa attityder till våld. Av 

den anledningen är det viktigt att omgivningen stödjer ungdomarna i att stärka och 

utveckla deras självkänsla då den ligger till grund för beteendet. 

   Vår undersökning visade att det fanns ett samband mellan ungdomarnas självkänsla och 

aggression. Resultatet visade att det finns att samband mellan att ha lägre självkänsla och 

vara mer aggressiv. Det fanns även ett samband mellan att vara aggressiv och ha mer 

positiva attityder till våld. Genom undersökning har vi kommit fram till att det är väldigt 

viktigt att betydelsefulla personer i ungdomarnas omgivning ser och bekräftar 

ungdomarna. Det är av vikt att ungdomarna lär sig att hantera sina styrkor och svagheter 

samt olika konsekvenser av sitt handlande, antingen genom egna erfarenheter eller genom 

andras. Vi vet att ungdomar som upplever sig ha normal till hög självkänsla även 

upplever sig vara mindre aggressiva. Därför är det viktigt att stärka ungdomars 

självkänsla då den ligger till grund för hur man mår och agerar i olika situationer. 

   Under tiden vi samlade in enkäterna i klasserna kunde vi höra hur ungdomarna började 

prata med varandra om enkäten. Vissa ungdomar har även skrivit små kommentarer i 

enkäten som tyder på att de reflekterat kring frågorna och att de velat framföra sina 

tankar som väckts i samband i enkäten. Vi har även sett att några ungdomar har velat 

förmedla personliga erfarenheter genom att de har skrivit en förklaring bakom en fråga i 

enkäten, som svar på vad anledningen var till att de svarade som de gjorde. Genom den 

här undersökningen ser vi att det finns ett behov för ungdomarna att prata om sig själva 

och hur de mår. Vi önskar att den här diskussionen fortsätter och fördjupas eftersom det 

är viktigt att fokusera på ungdomars självkänsla, aggression och attityder till våld!   
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Bilaga 1 
 
Hej!       

Vi heter Hanna Hjertqvist och Heléna Ersson och vi läser sista terminen på 

Socionomprogrammet vid Högskolan i Kalmar. Vi skriver nu C-uppsats där vi 

undersöker personlighet och inställningen till våld i olika situationer. 

   Vi är tacksamma om Du besvarar samtliga frågor, på det sätt som bäst stämmer överens 

med just Dig. Enkäten är anonym och det är frivilligt att besvara frågorna. Du har rätt att 

avbryta Din medverkan när som helst.  

   Det är viktigt att Ni inte pratar med varandra förrän alla enkäter är insamlade.  

 

Är du? (stryk under)   Kvinna  Man  

 
Ringa in det svarsalternativ som passar dig bäst och försök svara så 
sanningsenligt som möjligt. Det är viktigt att Du svarar på samtliga 
påstående. 
 
1 stämmer inte alls       2 stämmer dåligt       3 stämmer bra 4 stämmer precis 
 
 
1. På det stora hela är jag nöjd med mig själv. 

1  2  3  4 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
2. Ibland känner jag att jag inte är bra alls. 

1  2  3  4 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
3. Jag känner att jag har många goda egenskaper. 

1  2  3  4 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
4. Jag är kapabel att utföra saker lika bra som andra. 

1  2  3  4 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
5. Jag känner inte att jag har mycket att vara stolt över. 

1  2  3  4 
stämmer inte alls    stämmer precis 
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6. Ibland känner jag mig verkligen värdelös.  
1  2  3  4 

stämmer inte alls    stämmer precis 
 

7. Jag känner att jag har ett värde. 
1  2  3  4 

stämmer inte alls    stämmer precis 
 

8. Jag önskar att jag kunde ha mer respekt för mig själv. 
1  2  3  4 

stämmer inte alls    stämmer precis 
 
9. Jag tror ofta att jag är ett misslyckande. 

1  2  3  4 
stämmer inte alls    stämmer precis 
 
10. Jag ser positivt på mig själv. 

1  2  3  4 
stämmer inte alls    stämmer precis 
 
 
Ringa in det svarsalternativ som passar dig bäst och försök svara så 
sanningsenligt som möjligt. Det är viktigt att Du svarar på samtliga 
påstående.  
 
1 stämmer inte alls in på mig   5 Stämmer precis in på mig 
 
 
11. Ibland har jag svårt att kontrollera mitt behov av att slå en annan person.  

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 
 
12. Om jag blir tillräckligt provocerad kan jag slå en annan person. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
13. Om någon slår mig slår jag tillbaka. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
14.  Jag hamnar oftare i bråk än andra. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 
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15. Om jag måste använda våld för att skydda mina rättigheter så kommer jag att göra det. 
1 2 3 4 5 

stämmer inte alls    stämmer precis 
 
16. Det finns människor som kan påverka mig så starkt att vi kan hamna i slagsmål. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
17. Jag kan inte komma på någon bra orsak för att någonsin slå någon. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
18. Jag har hotat människor jag känner. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
19. Jag har blivit så arg att jag har tagit sönder eller slängt saker. 

1 2 3 4  5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
20. Jag talar högt om för mina vänner när jag inte håller med dem. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
21. Jag upplever ofta att jag inte håller med folk. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

   
22. När människor irriterar mig talar jag ofta om vad jag anser om dem.  

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
23. Jag kan inte hjälpa att jag hamnar i argumentation när människor inte håller med mig. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 
 
24. Mina vänner säger att jag ofta argumenterar i diskussioner. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 
 
25. Jag blir snabbt arg men det går över lika snabbt. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 
 
26. När jag blir frustrerad visar jag min ilska. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 
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27. Ibland känner jag mig så arg att jag är färdig att explodera. 
1 2 3 4 5 

stämmer inte alls    stämmer precis 
 
28. Jag är en person med jämnt humör. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
29. En del av mina vänner tycker att jag är hetsig. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 
 
30. Ibland tappar jag kontrollen utan någon vidare anledning. 

  1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
31. Jag har problem att kontrollera mitt humör. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 
 
32. Ibland blir jag väldigt avundsjuk. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
33. Ibland känner jag att jag har fått det svårt i livet. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
34. Andra människor verkar alltid ha det lättare. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
35. Ibland undrar jag varför jag är så negativt inställd till saker och ting. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
36. Jag vet att ”vänner” pratar bakom ryggen på mig. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 

 
37. Jag blir misstänksam när jag träffar övertrevliga främlingar. 

1 2 3 4 5 
stämmer inte alls    stämmer precis 
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38. Ibland känner jag att människor skrattar åt mig bakom min rygg. 
1 2 3 4 5 

stämmer inte alls    stämmer precis 
 
39. När människor är särskilt trevliga mot mig undrar jag vad de vill. 

1 2 3 4 5 

stämmer inte alls    stämmer precis 

 
 
Svara hur du ställer dig till olika påstående. Ringa in det svarsalternativ 
som passar dig bäst och försök svara så sanningsenligt som möjligt. Det 
är viktigt att Du svarar på samtliga situationer. 
 

1 instämmer inte alls    2 instämmer dåligt    3 instämmer bra   4 instämmer precis 
 
1. Du är på Media Markt och shoppar en dag. Du har länge letat efter en äldre skiva och 

blir jublande glad när du hittar den! Dessvärre är du inte ensam. En annan person har 

också tagit sikte på skivan. Ni når den samtidigt och diskussion uppstår. Den andra 

personen blir riktigt förbannad, tar tag i dina kläder och trycker upp dig mot väggen.  

 

Det är rätt att använda våld i den här situationen, exempelvis genom att slåss eller 

sparkas. 

1  2  3  4 

instämmer inte alls    instämmer precis 

 

2. Du och din kompis är på en fest och det är fullt med folk. En person visar stort intresse 

för din kompis. Personen blir väldigt närgången vilket inte uppskattas av din kompis. Ni 

försöker få personen att lämna er genom att prata med denne men det hjälper inte. 

Personen blir istället ännu mer påträngande och hänger runt halsen på din kompis. 

Situationen börjar bli riktigt jobbig.  

 

Det är rätt att använda våld i den här situationen, exempelvis genom att slåss eller 

sparkas. 

1  2  3  4 

stämmer inte alls    stämmer precis 
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3. Du och din kompis ska åka och shoppa. Ni bestämmer er för att åka till Hansa City. 

Kompisen backar på en annan bil på parkeringen. Din kompis kliver ur bilen och ber om 

ursäkt för att ha råkat backa på den andre bilen. Den andre föraren blir förbannad och 

godtar inte ursäkten, utan rusar fram till er bil och slår näven i motorhuven. Situationen 

börjar bli hotfull och den andra personen trycker upp din kompis mot bildörren.  

 

Det är rätt att använda våld i den här situationen, exempelvis genom att slåss eller 

sparkas. 

1  2  3  4 

stämmer inte alls    stämmer precis 

 

4. Du är på väg hem från skolan och det är mycket folk ute. Du hör någon komma 

springande bakom dig. När du vänder dig om ser du en panikslagen människa som du 

inte känner. Personen pratar osammanhängande och försöker klamra sig fast vid dig. Du 

försöker lugna ner personen genom att prata med denne, men det hjälper inte utan 

personen börjar istället slå mot dig.  

 

Det är rätt att använda våld i den här situationen, exempelvis genom att slåss eller 

sparkas. 

1  2  3  4 

stämmer inte alls    stämmer precis 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 

 
 
 
 


