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Social ångest och dess samband med alkoholanvändning och depressiva symtom hos tjejer 

och killar. 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 

Den sociala ångesten många känner i olika situationer kan leda till 
undvikande, isolering och ibland även kompliceras av depressiva 
symtom och/eller alkoholanvändning. Huruvida ett samband mellan 
dessa problem kan visa sig i 16-17 årsåldern undersöktes genom en 
enkät om nedstämdhet, alkoholanvändning och social ångest. 
Resultatet visade att nedstämdhet hade en inverkan på grad av social 
ångest hos båda könen. Dock var tjejer i högre grad än killar mer 
nedstämda. Tjejer som drack mindre uppvisade en högre grad av 
social ångest. Alkoholanvändning hängde inte ihop med killars 
hantering av social ångest. Resultatet tyder på att samband mellan 
variablerna kan visa sig tidigt. Därför borde resurser sättas in tidigt 
för att förhindra en negativ utveckling, så att personer kan fungera i 
samhället. 

 
Nyckelord. Social ångest, alkohol, nedstämdhet, ungdomar, 
könsskillnader, samsjuklighet. 
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Abstract 
  

The social anxiety many people feel in different situations can lead to 
avoidance, isolation and be complicated with depressive symptoms 

and/or alcoholuse. Whether it’s possible to find relationships between 
these syndromes in age 16-17 was investigated through a survey 

about depression, alcoholuse and social anxiety. The result showed 
that depression had an impact on level of social anxiety for both 

sexes. Gals were more depressed than guys, though. Gals who drank 
less had a higher level of social anxiety. Alcoholuse had no impact in 
coping with social anxiety for guys. The result showes a connection 
between the variables that can be seen early. Therefore, resources 

should be available to prevent a negative development, so that people 
can function in society. 

 
Keywords: Social anxiety, alcohol, depression, adolescents, gender 

differences, co-morbidity. 
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De allra flesta människor har någon gång känt oro och ångest i sociala situationer. I vissa fall 

kan denna oro och ångest leda till att man undviker dessa situationer. Exempel på situationer 

som kan vara jobbiga är att skriva, äta eller dricka i andras närvaro, interaktioner som fester, 

möten och konversationer med människor (Furmark, 2002). Oron och ångesten som upplevs 

kan variera i styrka från person till person. Social ångest kan liknas vid ett kontinuum. Det 

börjar med en total avsaknad av social ångest och går genom ett normalt tillstånd; där en 

person har ett normalt behov av att bli positivt bedömd av andra, utan att det hindrar dennes 

vardagliga handlingar eller leder till överdriven oro eller ångest. Vidare på kontinuumet 

befinner sig blyghet. Därefter kommer ett tillstånd av social rädsla och undvikande, dvs. 

social ångest. Mot slutet av kontinuumet ligger en starkare social ångest som diagnostiseras 

som social fobi. I slutet befinner sig de som har den svåraste formen av social fobi (Rapee & 

Spence, 2004), vilken till slut kan leda till total social isolering. Ångesten har då blivit ett 

ständigt hot som styr hela personens tillvaro (Rognvik, 1987). 

För att få diagnosen social fobi krävs, förutom att en person ligger högt på detta 

kontinuum, även att oron och ångesten skapar hinder och orsakar stress i en individs liv. När 

oron och ångesten blir så handikappande att den påverkar vardagen diagnostiseras den alltså 

som social fobi, enligt den fjärde versionen av Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV; APA, 1994). Social fobi är en relativt ny diagnoskategori; det var först 

1980, i DSM- III (APA, 1980), som social fobi blev en egen diagnos (Fehm, Pelissolo, 

Furmark & Wittchen, 2005). Så många som 15,6 % av Sveriges befolkning beräknas ha 

social fobi, och den allra jobbigaste sociala situationen är att tala inför en grupp människor 

(Furmark et al., 1999). Personer med diagnosen upplever en skräck för att bli förödmjukade 

eller behandlas negativt i sociala situationer eller i situationer där de ska prestera någonting. 

En del oroar sig för att andra människor ska märka deras symtom, medan andra är rädda för 
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att de ska säga något konstigt eller bete sig på ett sätt som andra anser vara konstigt 

(Heimberg, Liebowitz, Hope & Schneier, 1995).  

För individer under 18 år måste symtomen funnits under minst 6 månader för att räknas 

som social fobi. Enligt Kåver (1999) antas 1-2 % av barn och ungdomar i Sverige lida av 

detta ångestsyndrom. Internationellt är social fobi vanligt förekommande med siffror runt 10 

% och i likhet med vuxna drabbas flickor mer frekvent (Mancini, Van Ameringen, Bennett, 

Patterson, & Watson, 2005). Det finns dock inga svenska studier gjorda på detta område 

(Svirsky & Thulin, 2006). Preliminära resultat bland svenska ungdomar visar dock på 

liknande siffror som de ovan nämnda internationella (M. Tillfors, personlig kommunikation, 

19 december, 2006). Det är ofta en stressfylld livssituation eller en svår händelse som från 

början framkallar ångesten. Personen vet egentligen att rädslan är obefogad och överdriven. 

Detta gäller nödvändigtvis inte alltid barn och ungdomar, som kanske inte har lärt sig att 

tänka rationellt på samma sätt som vuxna (Kåver, 1999). 

Symtom på social fobi är bl.a. rodnad, hjärtklappning, oregelbunden andning, svettning 

och darrning. Detta kallas för kroppens kamp- och flyktreaktioner, som är en fysiologisk 

förberedelse på hot och fara. Dessa reaktioner är nödvändiga när ett verkligt hot uppstår, 

eftersom vi då måste göra oss beredda på antingen kamp eller flykt. De är dock 

svåruthärdliga i situationer där detta inte är nödvändigt (Kåver, 1999).  

I kliniska populationer har man funnit en ökad förekomst hos män, men i generella 

populationer är social fobi vanligare bland kvinnor (Rapee, 1995, ref. i Rapee & Spence, 

2004). Att det har funnits vara vanligare bland män kan bero på att män oftare söker hjälp än 

kvinnor, då de påverkas allvarligare av symtomen. Detta på grund av dagens samhälle där 

män förväntas vara framåt både i karriär och i relationer (Furmark, 2002). 

Att den sociala fobin uppkommer efter 25 års ålder verkar vara mycket ovanligt (Fehm 

et. al, 2005). Mitten av tonåren är den vanligaste åldern då social fobi debuterar, dock visar 
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undersökningar att även barn redan i förskoleåldern kan drabbas. Ungdomar med social fobi 

fruktar samma situationer som vuxna, det ändras alltså inte med åldern. De tänker negativt 

och kritiskt om sig själva. Tjejer med social fobi tycks, mer än killar, undvika jobbiga 

situationer. Väldigt få av ungdomarna söker hjälp (Essau, Conradt, & Peterman, 1999). Det 

kan vara så att allmänheten förväxlar social fobi med blyghet och att det är därför så få 

ungdomar söker hjälp. Så många som var femte person beräknas vara blyg (Kåver, 1999). 

Det kan vara så att personer med hög grad av blyghet i kombination med depression i större 

utsträckning har social fobi (Chavira, Stein, & Melcarne, 2002). 

Depression är ett vanlig psykiskt syndrom som ofta debuterar i 14-19 årsåldern 

(Kuyken, Watkins, Holden, Cook, 2006). Tjejer drabbas dubbelt så ofta och dessutom 

tidigare än killar, då de hamnar tidigare i puberteten och grubblar mer i den perioden 

(Markus et al., 2005). Grubblande ungdomar drabbas i högre grad av depressiva symtom 

(Kuyken et. al., 2006). Att ha en dålig generell hälsa, såväl psykisk som fysisk, är också en 

faktor som gör att risken för ihållande depressiva symptom ökar. Även avstängning från 

skolan och dåliga familjeförhållanden är riskfaktorer (Rushton, Forcier, Michelle, Schectman 

& Robin, 2002). Att ha diagnosen depression innebär bland annat, enligt DSM-IV, (APA, 

1994), att man känner sig nedstämd och/eller att man känner minskad glädje/minskat 

intresse. Andra tecken på depression är en betydande viktnedgång som inte är resultatet av 

bantning, någon form av sömnstörning (minskad/ökad sömn), känslor av att vara värdelös 

och av skuld, koncentrationssvårigheter och självmordstankar (DSM-IV; APA, 1994). Det 

finns en skillnad i tjejers och killars symptom vid depression. Tjejer är mer nedstämda, mer 

besvikna på sig själva, har en tendens att skylla allt på sig själva, känner mer oro för hälsan 

och har mer koncentrationssvårigheter än killar. Killars symptom består istället mer av 

likgiltighet eller minskad lust, nedstämdhet på morgonen och mer utmattning. Tjejer 

förväntas vara omhändertagande, känslosamma och lägga stor vikt vid vad andra anser om 
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dem. Dessa förväntningar kan leda till ångest och depression när man känner att man inte 

riktigt kan leva upp till dem (Benett, Ambrosini, Kudes, Metz & Rabinovich, 2005). 

Depressiva symptom är vanliga i ungdomsåren och dess utveckling kan vara svåra att förutse. 

De flesta ungdomar med några symptom på depression håller kvar sin roll i 

bekantskapskretsen och verkar inte vara deprimerade alls.  

Social fobi har en hög samsjuklighet med depression. Samsjuklighet är ett tillstånd då 

en person har mer än ett syndrom samtidigt (Nationalencyklopedin.se, 2000). I de flesta fall 

av samsjuklighet mellan social fobi och depression kommer ångestsyndromen före 

depressionen. Ofta börjar ångestsyndrom tidigt i livet och depression kommer senare. Det är 

dock osäkert om ångest orsakar depression, men det verkar som att den påverkar 

depressionens utveckling genom att öka risken att den debuterar tidigare. Detta i sin tur kan 

leda till att depressionens utveckling blir allvarligare på så sätt att den kan innehålla mer 

självmordstankar och längre depressionsperioder (Wittchen, Beesdo, Bittner & Goodwin, 

2003). Bland deprimerade använder sig män mer av alkohol och hamnar oftare i ett 

alkoholberoende än kvinnor (Markus et al., 2005).  

Tidigare studier (Wittchen, Beesdo, Bittner, & Goodwin, 2003; Eggleston, Woolaway-

Bickel & Schmidt, 2004; Morris, Stewart, & Ham, 2005) visar att social fobi ofta ytterligare 

kan kompliceras med en annan diagnos. Social fobi är många gånger relaterat till ett 

alkoholberoende/missbruk. Det finns olika anledningar till att en person börjar dricka 

alkohol. En av de vanligaste är att falla för grupptryck, då jämnåriga kompisar börjar dricka. 

En ytterligare anledning kan vara modellinlärning, vilket innebär att ta efter andra i sin 

närhet. Ett tredje exempel är sociala normer som kan få en överdriven alkoholanvändning att 

verka normal och acceptabel. Många människor har ett stort behov av socialt godkännande. 

De som har ett stort behov av detta, är mer mottagliga för att påverkas av modellinlärning 
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och har en ökad risk att dricka mer än de som inte har ett lika stort behov av socialt 

godkännande (Caudill & Kong, 2001).  

Faktorer som har visat sig öka risken för alkoholberoende/missbruk är att vara man, 

skild, separerad eller aldrig gift, yngre och ha en tidigare historia av antisociala beteenden 

(Grant, Stinson & Harford, 2001). En allmän uppfattning om varför människor dricker är att 

de vill minska negativa känslor som nervositet, irritation, nedstämdhet och skuld eller för att 

öka de positiva känslorna som entusiasm, glädje och intresse. En studie visar (Cooper at al, 

1995, ref. i Rankin & Maggs, 2006) att drickandet för att minska de negativa känslorna som 

skedde i ensamhet förutspådde alkoholproblem, medan drickande för att höja de positiva 

känslorna skedde i sociala sammanhang (Rankin & Maggs, 2006). 

Forskning visar att fyra av fem collegestudenter (18-22 år) dricker alkohol och att en 

ökning av alkoholkonsumtion sker under den här tiden. Alkoholkonsumtionen ökar mer hos 

dem som studerar vidare än hos dem som börjar arbeta efter gymnasiet. Att konsumtionen 

ökar kan bero på att föräldrarna inte längre har lika stor påverkan på barnets attityder och 

beteenden under collegetiden i och med att de då flyttar hemifrån och kompisar spelar en 

större roll. Alkoholen underlättar formandet av nya studenters identitet samtidigt som den 

markerar en frihet från föräldrarnas kontroll (Borsari & Carey, 2001). 

Kvinnor som deltog i ett experiment där de trodde att de hade konsumerat alkohol 

visade en ökad social oro och mindre öppenhet. Detta till skillnad från männen i 

experimentet som demonstrerade exakt motsatta reaktioner - minskad social oro och ökad 

öppenhet. Anledningen kan vara att männens förväntningar på alkoholen var högre än 

kvinnornas vad gällde reduceringen av den sociala oron och den ökade öppenheten (Abrams 

och Wilson, 1979; ref. i Morris, Stewart & Ham, 2005). Dessa resultat tyder på att män med 

social fobi är mer benägna än kvinnor att använda alkohol för att hantera sin oro. Detta kan 

delvis bero på att det råder en mer liberal syn på mäns alkoholanvändning än kvinnors och att 
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de med förväntningar på att alkoholen ska hjälpa dem tar till alkohol för att reducera 

spänningen, medan de som inte har den förväntningen inte gör det (Borsari & Carey, 2001). 

Några studier har visat på en starkare association mellan negativa känslor (nervositet, 

ledsamhet, irritation, skuld och förakt) och drickande hos män, medan andra hittat starkare 

samband hos kvinnor. Andra forskare har inte kunnat visa några skillnader mellan könen. En 

studie visade att kvinnor dricker mest när de upplever positiva känslor (glädje, intresse, 

energi och entusiasm) medan män konsumerar mer både vid positiva och negativa känslor 

(Klein and Pittman, 1993; ref. i Rankin & Maggs, 2006).  

Många använder alkohol för att uthärda sociala situationer. Att dricka innan man 

konfronterar en sådan situation kan bli en vana och kan i värsta fall också bli ett missbruk. En 

ond cirkel har startats där alkoholen som från början fungerade som ett slags skydd, nu 

istället ger följder som gör det ännu svårare att umgås med andra. Att vara bakfull och darrig 

ökar svårigheterna i sociala situationer (Kåver, 1999).  

Den sociala fobin uppkommer ofta före alkoholproblemen (Zimmerman et al., 2003). 

Dock menar till exempel Crum och Pratt (2001) ref. i Eggleston, Woolaway- Bickel & 

Schmidt, (2003) att det inte finns en ökad risk för alkoholberoende/missbruk vid social fobi 

och ytterligare studier har visat ett signifikant men negativt samband mellan de två 

syndromen (Bruch et. al., 1992; ref. i Eggleston et al., 2003). De har såsom åsikt att blyga 

personer inte dricker då det eventuellt kan leda till ett genant beteende. Majoriteten av 

undersökningar visar emellertid att alkoholberoende/missbruk uppkommer i anslutning till 

den sociala fobin och att alkoholen används som självmedicinering (Kushner, Sher & 

Beitman, 1990 ref. i Heimberg et. al., 1995).  

Flera studier har påvisat ett samband mellan de tre psykiska syndromen 

alkoholberoende/missbruk, depression och social fobi (Lampe, Slade, Issakidis & Andrews, 

2003). Av dem som diagnostiserades med ett ångestsyndrom, hade 13,0 % även ett 
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alkoholberoende/missbruk. Av dem som diagnostiserades med depression, hade 16,4 % 

också ett alkoholberoende/missbruk (Arch et al., 2005). Den mesta forskningen är hittills 

gjord på vuxna och äldre ungdomar. Det finns dock inte mycket forskning gjord bland 

ungdomar i åldern 16-17 år gällande dessa frågor. Syftet med föreliggande studie är att 

undersöka om alkoholanvändning och nedstämdhet kan ha en inverkan på grad av social 

ångest. Kan sambandet mellan dessa ovan nämnda problem visa sig redan hos dem som går 

första årskursen på gymnasiet, och finns det en könsskillnad? Den här studien ska i första 

hand inrikta sig på social ångest, som inte enligt det tidigare nämnda dimensionella synsättet 

kvalitativt är skiljt från diagnosen social fobi utan ett lindrigare stadium på kontinuumet. Den 

inriktar sig även på nedstämdhet istället för depression, på grund av att vi inte kan ställa 

diagnosen depression och då även denna variabel är ett tidigare stadium av depression. Syftet 

är slutligen också att undersöka om killar med symtom på social ångest i större utsträckning 

använder alkohol och om tjejer med symtom på social ångest i större utsträckning tenderar att 

vara mer nedstämda, som tidigare forskning har visat bland vuxna människor. Om man redan 

vid åldern 16-17 år kan urskilja en grupp individer där alkoholanvändning och nedstämdhet 

verkar ha en inverkan på den sociala ångesten, är chansen större att kunna hjälpa dem innan 

det blir för allvarligt. Med allvarlighet menas att alkoholanvändningen övergår i 

beroende/missbruk, nedstämdheten i depression och den sociala ångesten i social fobi. För att 

kunna se om alkoholanvändning och nedstämdhet har en inverkan på social ångest används 

en enkät som ges ut till elever i första årskursen på gymnasiet.  



                                                                                    Social ångest och samsjuklighet 

 

 [10]

Följande frågeställning och hypoteser kommer att undersökas: 

1. Har alkoholanvändning, grad av nedstämdhet och kön någon inverkan på grad av social 

ångest? 

Hypotes 1: Killar är mer benägna att ta till alkohol för att lindra den sociala ångesten. 

Hypotes 2: Tjejer har benägenhet att bli nedstämda som följd av den sociala ångesten.  

Hypotes 3: Tjejer uppvisar högre grad av social ångest än killar. 

Hypotes 4: Tjejer uppvisar högre grad av nedstämdhet än killar.  

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i undersökningen var elever som gick första årskursen (16-17 år) på gymnasiet i 

Lindeskolan, Lindesberg. Lindesberg är en mindre stad i Bergslagen, i mellersta Sverige, 

med ca 23 300 invånare. Eleverna deltog i en longitudinell studie som påbörjades i år, ht 

2006 och ska fortsätta 3 år framöver. Det är ett samarbete mellan Skolhälsovården på 

Lindeskolan och Örebro universitet genom professor Steven Linton och filosofie doktor 

Maria Tillfors. Antalet elever som läste första årskursen på Lindeskolan var 468 personer. 

Sammanlagt deltog 377 elever i undersökningen. Av dem var 172 (45, 6 %) tjejer och 205 

(54, 4 %) killar. Eftersom vi anser att flickor och pojkar är barn som ännu inte nått tonåren, 

anser vi det lämpligare att kalla ungdomarna i föreliggande undersökning för tjejer och killar. 

Bortfallet bestod av 91 personer. Bortfallet var elever som inte var närvarande i skolan den 

dagen. Svarsfrekvens var 75 %. Ingen belöning gavs till deltagarna.  

Material 

Hälsoenkäten som vi utgick från handlade om ungdomars psykiska och fysiska hälsa och var 

ett självskattningsformulär med fasta svarsalternativ. De delar i enkäten som vi använde oss 

av var delen som handlade om nedstämdhet där påståendena var: ”Oroat mig för sådant som 
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jag inte brukar oroa mig för” , ” Inte kunnat känna mig glad även om min familj eller mina 

vänner försökt pigga upp mig” , ”Känt mig nere och olycklig” , ”Känt mig rädd” , ”Känt det 

som att jag vill gråta”  och ”Känt mig ledsen”, med svarsalternativen ” Inte alls” , ”Enstaka 

gånger” , ”Då och då” , ”Ofta” . Denna del togs ur en självskattningsskala; Center for 

Epidemiology Studies- Depression Child (CES-DC). Denna skala har bra psykometriska 

data. Den har jämförts med Beck’s Depression Inventory (BDI) som har hög validitet. CES-

DC har visat sig ha högre validitet bland tonåringar än för yngre barn och består av 20 

påståenden. Dessa påståenden har en alpha reliabilitet på 0,91, vilket är en mycket bra inre 

konsistens (Pallant, 2005). Vidare anses CES-DC vara specifik nog för att upptäcka 

depression och formuläret betonar de emotionella aspekterna av depression. Den var 

ursprungligen designad för vuxna, men har anpassats till barn och ungdomar (Olsson & von 

Knorring, 1997). Enligt föreliggande studie är alpha reliabiliteten av de 6 påståendena i 

skalan 0,86, vilket betyder att skalan har bra inre konsistens (Pallant, 2005).  

Ur hälsoenkäten använde vi oss också av den del som handlade om social ångest. 

Påståendena från den delen var: ”Att tala inför klassen”, ”Att räcka upp handen under en 

lektion” , ”Att ringa till någon jag inte känner så bra” , ”Att vara med klasskompisar under 

raster” , ”Att gå på en fest eller på ett kalas” , ”  Att börja prata med någon jag inte känner så 

bra” , ”Att äta tillsammans med andra under matrasten”  och ”Att titta någon i ögonen när jag 

pratar” , med svarsalternativen ” Ingen”, ”En del” , ”Mycket” , med avseende på hur mycket 

rädsla man kände. Den är tagen från en självskattningsskala; The Social Phobia Screening 

Questionnaire for Children (SPSQ-C). SPSQ-C är en omgjord version av SPSQ (Furmark et. 

al., 1999) och anpassad efter barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Vuxenformuläret, 

SPSQ, har bra psykometriska data (Furmark et. al., 1999). De har korrelerat 14 potentiellt 

fobiska situationer från denna. Alpha koefficienten för dessa situationer var 0,90. Den har 

jämförts med Social Phobia Scale (SPS) och Social Interaction Anxiety (SIAS) och visade 
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sig ha hög validitet. SPSQ-C kommer även att valideras genom en semi- strukturerad intervju 

höstterminen 2007 (M. Tillfors, personlig kommunikation, 19 december 2006). Föreliggande 

studie uppvisar en alpha reliabilitet på 0,79 av de 8 påståendena i skalan, vilket betyder att 

skalan har en bra inre konsistens (Pallant, 2005). Fortsättningen på de 8 påståendena var 

handikappskriteriet, som vi valde att utesluta då vi fokuserade på social ångest och inte social 

fobi. Där fanns påståenden angående hur jobbigt eleverna ansåg rädslan i de 8 ovan nämnda 

påståendena i olika situationer var; ”Då jag är i skolan” , ”Då jag gör saker när jag är ledig”  

och ”Då jag är med kompisar” . Slutligen i handikappskriteriet fanns frågan om denna rädsla 

funnits i minst 6 månader. Svarsalternativen var ”Ja”  och ”Nej” .  

Vi använde oss slutligen av en fråga om alkohol, som var: ”Har du druckit så mycket 

öl, sprit eller vin att du blivit berusad – under de 3 senaste månaderna?” Svarsalternativen 

var ”Nej, det har inte hänt” , ”1 gång”, ”2-3 gånger” , ”4-10 gånger” , ”mer än 10 gånger” .   

Procedur 

Skolsköterskan på Lindeskolan gick ut till varje klass i årskurs ett på deras idrottslektion och 

pratade om hälsa samt delade ut enkäterna. Detta gjordes under veckorna 36-42 ht 2006. 

Eleverna fick fylla i dem på lektionstid och sedan samlade skolsköterskan in dem. Enkäterna 

kom till Örebro Universitet i avidentifierat skick, det vill säga att inga personuppgifter fanns 

på eleverna. Vi fick då ta del av dessa uppgifter till föreliggande C-uppsats, som är en 

tvärsnittsstudie.  

Statistiska analyser 

Variablerna alkohol och nedstämdhet delades in i kategorier. Svarsalternativen till frågan om 

alkohol (”Har du druckit så mycket öl, sprit eller vin att du blivit berusad – under de 3 

senaste månaderna?”) gick från alternativ 1 till 5. Alternativ 1 och 2 (”Nej, det har inte hänt”  

respektive ”1 gång”), var kategori 1 (låg) och alternativ 3, 4 och 5 (”2-3 gånger” , ”4-10 

gånger”  respektive ”mer än 10 gånger”) var kategori 2 (hög). Anledningen till denna 
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indelning var att vi ville ha en grupp som i stort sett aldrig hade druckit (låg) och en grupp 

som hade druckit fler gånger (hög). Nedstämdhet delades in i kategori 1 (låg) och kategori 2 

(hög) genom att ta m (m=10,27) plus/minus 1 sd (sd=4,21). Kategori 1 var data under detta 

värde, det vill säga data från 6-14 och kategori 2 var data över detta värde, det vill säga data 

från 15-24. Datan analyserades i Statistical Package of the Social Sciences (SPSS), version 

14, 0. Två två- vägs mellangrupps- variansanalyser (Analysis of Variance; ANOVA) gjordes. 

Vi använde oss av den beroende variabeln social ångest och de oberoende variablerna 

nedstämdhet (låg/hög) och alkoholanvändning (låg/hög) för respektive tjejerna och killarna. 

Två Chi2 test gjordes, ett med variablerna kön och nedstämdhet och ett med variablerna kön 

och social ångest för att undersöka om det fanns några könsskillnader. För att kunna göra 

Chi2 testet angående kön och social ångest delades social ångest in i kategorier på samma sätt 

som nedstämdhet. m var 11,7 och sd var 2,93. Kategori 1 (låg) blev därmed data från 9-15 

och kategori 2 (hög) data från 16-24. På samtliga test som utförts var signifikansnivån satt till 

,05. 

Resultat  

Två tvåvägs 2 x 2 mellangrupps ANOVor gjordes med de oberoende variablerna 

nedstämdhet (låg/hög) och alkohol (låg/hög) och beroende variabeln social ångest för 

respektive tjejer och killar.  

Hypotes 1 (Killar är mer benägna att ta till alkohol för att lindra den sociala ångesten) 

bekräftades inte. ANOVAn visade att alkoholanvändning inte har någon signifikant betydelse 

för grad av social ångest hos killarna. De killar som dricker mycket skiljer sig inte signifikant 

i grad av social ångest från dem som dricker lite alkohol (se Tabell 1). 
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Tabell 1 
 

Medelvärden (standardavvikelser) av social ångest hos de två kategorierna låg och hög 
alkohol. 
                       Tjejer                                                       Killar 
                      Låg              Hög                                      Låg          Hög 
                      (n=106)      (n=62)      df        F               (n=126)   (n=60)      df         F 
 
 
Alkohol         12,36          12,02    1,164    2,74#          11,20       11,17      1,182    1,06 
                      (2,66)          (3,09)                                   (2,88)      (3,15) 
 
Not. n= antal personer; df = frihetsgrader; F= F- värde 
#p<,10 
 
 
   Dock fanns en tendens till signifikans hos tjejer gällande alkoholanvändning där de som 

dricker mindre (låg) har högre grad av social ångest (se Tabell 1). 

 ANOVan visade att de personer som har hög grad av nedstämdhet har en högre grad av 

social ångest än de personer som har låg grad av nedstämdhet både vad gäller tjejerna och 

killarna (se Tabell 2).  Detta resultat går i linje med hypotes 2 (tjejer har benägenhet att bli 

nedstämda som följd av den sociala ångesten).  

 
Tabell 2 

 
Medelvärden (standardavvikelser) av social ångest hos de två kategorierna låg och hög 
nedstämdhet. 
                        Tjejer                                                      Killar 
                        Låg            Hög                                      Låg          Hög  
                        (n=118)     (n=50)     df         F               (n=178)   (n=8)      df         F 
 
                    
Nedstämdhet  11,74          13,40    1,164   11,38**       11,03        14,63    1,182   9,67**    
                       (2,30)          (3,52)                                  (2,81)       (4,10)   
 
Not. n= antal personer; df = frihetsgrader; F= F- värde 
**p<,01 
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Hypotes 3 (tjejer uppvisar högre grad av social ångest än killar) bekräftades inte. Chi2 

testet visade att det inte finns några könsskillnader, tjejer har inte mer social ångest än killar 

(� 2=,15, df=1, p= ,693). 

Hypotes 4 (tjejer uppvisar högre grad av nedstämdhet än killar) bekräftades då Chi2 

testet visade att det finns ett samband mellan tjejer och hög grad av nedstämdhet, dvs. tjejer 

är i högre utsträckning mer nedstämda än vad killar är (� 2=44,86, df=1, p= ,0001).  

ANOVAn visade en tendens till signifikant interaktionseffekt för variablerna alkohol 

och nedstämdhet vad gäller social ångest hos tjejer (F(1, 164)=2,60, p=,108), där de tjejer 

som dricker mindre (låg) och har högt på nedstämdhet, har högre grad av social ångest (se 

Tabell 3).  

 
 

Tabell 3 
Medelvärdesjämförelse mellan nedstämdhet och alkohol hos kategorierna hög och låg vad 
gäller social ångest hos tjejer. 
                           
                                    Nedstämdhet                               
                                 Låg             Hög                                   

 
       Låg 
 

          Alkohol 
    
       Hög 

 
Not. n= antal personer; M= medelvärde; sd= standardavvikelse 

 
 
Det fanns ingen interaktionseffekt hos killarna för de ovan nämnda variablerna (F(1, 
182)=1,93, p=,166) (se Tabell 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n= 78 
M= 11,74 
sd= 2,11 

n= 28 
M= 14,07 
sd= 3,25 

n= 40 
M= 11,73 
sd= 2,67 

n= 22 
M= 12,55 
sd= 3,74 
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Tabell 4    

Medelvärdesjämförelse mellan nedstämdhet och alkohol hos kategorierna hög och låg vad 
gäller social ångest hos killar.                    
 

                          Nedstämdhet 
                        Låg            Hög 
 
        Låg 
 
Alkohol 

       Hög 
 

Not. n= antal personer; M= medelvärde; sd= standardavvikelse 
                 

Diskussion 

Tjejer och killar hanterar sin sociala ångest på olika sätt. Könsskillnaderna vi fann stämmer 

inte överens med hypotes 1, som säger att killar är mer benägna att ta till alkohol för att 

lindra sin sociala ångest. Föreliggande studie fann att alkohol inte är kopplat till social ångest 

hos killar. Däremot fann vi en tendens till att tjejer som dricker mycket har mindre social 

ångest än de som dricker lite, vilket möjligtvis skulle kunna tyda på att de, istället för 

killarna, kan ta till alkohol för att lindra ångesten. Tjejer som är nedstämda har en högre grad 

av social ångest än de tjejer som inte är nedstämda, vilket går i linje med hypotes 2. Detta 

stämmer även överens för killar. Vidare visades att det inte är fler tjejer än killar som har 

social ångest av ungdomarna. Det bestrider hypotes 3, som säger att tjejer uppvisar högre 

grad av social ångest än killar. Slutligen, fler tjejer än killar uppvisar högre grad av 

nedstämdhet, vilket går i linje med hypotes 4. 

 Det kausala sambandet är svårt att uttala sig om. Leder alkoholen till social ångest 

eller vice versa? Tidigare studier har undersökt kvinnor och mäns reaktioner på alkohol och 

kommit fram till att kvinnorna uppvisade en ökad social oro, medan männen uppvisade exakt 

motsatt reaktion - minskad social oro (Abrams och Wilson, 1979; ref. i Morris, Stewart & 

Ham, 2005). En möjlig orsak till detta skulle kunna vara att tjejer kan få social ångest av att 

n= 123 
M= 11,15 
sd= 2,89 

n= 3 
M= 13,00 
sd= 1,73 

n= 55 
M= 10,76 
sd= 2,65 

n= 5 
M= 15,60 
sd= 4,98 
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dricka och därför tar de inte till alkohol för att lindra social ångest. Föreliggande studie 

bekräftar inte Abrams och Wilsons undersökning utan visar en tendens till att de tjejer som 

dricker mycket har mindre social ångest än de som dricker lite, vilket är ett förvånande 

resultat. Hade fler försökspersoner ingått i studien skulle det möjligtvis kunna vara så att 

resultatet angående tjejer och deras alkoholanvändning hade blivit signifikant och inte bara 

en tendens till signifikans.  

Att tjejerna i föreliggande studie dricker mer kan bero på att den för killar mer liberala 

synen på alkoholanvändning har börjat försvinna. De gamla fördomarna om att kvinnor inte 

förväntades dricka överhuvudtaget har suddats ut då tjejer börjat konsumera alkohol och bli 

berusade på ett sätt som mer och mer liknar killarnas. 

En svaghet i studien, som kan ha lett till resultatet att tjejer med social ångest har en 

tendens att dricka mer än killar med social ångest kan vara formuleringen av frågan ”Har du 

druckit så mycket öl, sprit eller vin att du blivit berusad – under de 3 senaste månaderna”?  

Den handlar om antalet gånger man har druckit sig berusad. Den säger dock ingenting om 

mängden alkohol som druckits. Det kan ha varit så att killar har druckit en större mängd de 

gånger de druckit, eftersom det ofta, av fysiska orsaker, krävs mer alkohol innan en kille blir 

berusad.  

Ungdomar med social ångest är oftare nedstämda än sina jämnåriga (Kåver, 1999), 

vilket tyder på att nedstämdheten är en viktig faktor för grad av social ångest. Föreliggande 

studie stödjer detta, eftersom både killar och tjejer som känner sig nedstämda i högre grad 

tenderar att ha starkare social ångest än de som inte känner sig nedstämda. Hur det kausala 

sambandet ser ut angående nedstämdhet och social ångest kan föreliggande studie inte heller 

här uttala sig om. Tidigare studier har dock visat indikationer på att nedstämdhet uppstår som 

en följd av den sociala ångesten (Wittchen, Beesdo, Bittner & Goodwin, 2003). Det kan vara 

så att den sociala ångesten är så pass handikappande att den leder till att man isolerar sig, 
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känner sig värdelös och nedstämd, vilket i sin tur kan ha som följd att en person blir 

deprimerad. Tjejer har dubbelt så stor risk att drabbas av nedstämdhet och depression än vad 

killar har, enligt Benett et. al. (2005). Även föreliggande studie visar på en könsskillnad, där 

fler tjejer än killar är nedstämda i högre grad. Tjejer har mer krav på sig, vilket kan leda till 

att de blir mer oroliga och nedstämda. Kraven kan bland annat bestå av att de förväntas vara 

omhändertagande och känslosamma, vilket killar inte förväntas vara i samma utsträckning. 

Andra krav, mer eller mindre outtalade, som uppstått på senare tid är att man inte bara ska 

lyckas i hemmet, utan även karriärmässigt. Detta samtidigt som man ska bibehålla sin 

ungdom rent utseendemässigt och även ha god social kompetens.  

En annan tendens som även den kanske skulle kunna ha blivit signifikant om vi hade 

haft fler försökspersoner är interaktionen mellan nedstämdhet och alkoholanvändning för 

tjejer.  

Ännu ett oväntat resultat var att även killar har högre grad av social ångest när de 

samtidigt är nedstämda. Detta kan ha samma förklaring som resultatet som visade att det inte 

finns några könsskillnader vad gäller social ångest. Det kan bero på att det blir mer och mer 

accepterat för killar att visa ångest och nedstämdhet. Idag är vi längre ifrån de tidigare så 

tydliga könsrollerna, vilket innebär att en kille med dessa problem kanske kan erkänna dem i 

högre grad än förr, då det nu är mer accepterat för killar att visa känslor. En annan tolkning 

kan vara att i och med att vi mäter social ångest och inte social fobi kan ett samband för tjejer 

ha uteblivit på grund av att handikappskriteriet inte togs med. 

En svaghet är att föreliggande studie mäter ungdomarnas subjektiva upplevelse, vilket 

innebär att de kan tolka frågorna olika. Styrkor med studien är att även om resultaten inte kan 

generaliseras till alla ungdomar som är mellan 16-17 år i hela Sverige, så finns det ingen 

anledning att tro att resultatet systematiskt skulle skilja sig åt från andra mindre städer i 

Sverige. En ytterligare styrka är den höga svarsfrekvensen.  
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Redan i denna ålder verkar det vara så att det finns samband mellan några av 

variablerna nedstämdhet, alkoholanvändning och kön vad gäller social ångest. Exempelvis 

uppvisar både tjejer och killar som är nedstämda i högre grad mer social ångest än de som är 

nedstämda i lägre grad. Detta kan indikera vikten av att sätta in tidigare interventioner för att 

förhindra att symtomen förvärras. Det är väldigt viktigt för människor i dagens samhälle att 

ha god social kompetens och sociala kontakter av olika slag. Därför är det nödvändigt att så 

tidigt som möjligt i livet sätta in resurser för att hjälpa dem som uppvisar tecken på social 

ångest i samband med nedstämdhet för att förhindra förvärrade problem, så att de som vuxna 

ska kunna fungera i samhället. 
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