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Sammanfattning 

Kunskap om ungdomars alkohol- och drogvanor är en viktig aspekt i förhållande till socialt 

arbete. Kunskaperna kan bidra till verktyg för att kunna göra rätt bedömningar och insatser. 

Med detta som utgångspunkt har denna studie utförts med syftet att undersöka uppfattningar 

om alkohol och droger hos ungdomar mellan 13-15 år. Studien är utförd med en kvantitativ 

ansats. Ett utskick av 164 enkäter gick ut till högstadieelever på en skola i Mellansverige. 

Studien bygger bland annat på faktorer som könskillnader, debutålder, hur och var eleverna 

får tag på alkohol och droger samt om det finns samband mellan dessa.  

De signifikanta resultaten från studien har visat att ungdomar med högre konsumtion av 

alkohol eller en allt lägre debutålder för alkoholdrickande löper en högre risk för att testa 

droger än de ungdomarna med en högre ålder för alkohol debut och en lägre konsumtion av 

alkohol. Studien visade också att ungdomar som får alkohol utköpt av någon i hemmet löper 

en högre risk för att ha en intensivkonsumtion av alkohol jämfört med ungdomar som ej fick 

alkoholen utköpt av någon i hemmet. Resultaten har sedan jämförts med tidigare nationell- 

och internationell forskning. Gällande könskillnader visade resultaten visade bland annat att 

pojkarna i studien hade en lägre debutålder för alkohol än flickorna.  

 

Nyckelord: könskillnader, debutålder, dryckesvanor, drogbruk, tillgänglighet 
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Abstract 

Knowledge of youth alcohol and drug habits is an important aspect in relation to social work. 

Knowledge can contribute to the tools to make the right judgments and actions. With this in 

mind, this study has been performed with the intent to investigate the perceptions of alcohol 

and drugs among young people aged 13-15 years. The study was conducted with a 

quantitative approach and was distributed to 164 to students at a school in the middle of 

Sweden. The study is based on factors such as gender differences, onset/debut age, how and 

where students get hands on alcohol and drugs, and if there were a correlation between them.  

The significant findings of the study has shown the link between young people with higher 

consumption of alcohol or a lower onset age of alcohol drinking are at higher risk for testing 

drugs and showed that young people who get alcohol out bought by someone in the home are 

at higher risk of having a binge of alcohol. The results were then compared with previous 

national and international research. Concerning gender differences the results showed that the 

attending boys in the study had a lower debut age of alcohol drinking compared to the girls.  

 

Keywords: gender differences, debut age, drinking habits, drug use, tillgänglighet 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Flera tusen svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller följder av alkoholdrickande. 

Inom akutvården är var femte patient där på grund av skador till följd av alkohol. Inom 

psykiatrin så är siffran för patienter där alkoholdrickande är inblandat uppe i cirka 40 procent. 

Två faktorer som främjar ökad alkoholkonsumtion är lågt pris och hög tillgänglighet. Priset 

och tillgängligheten regleras med skatter och monopol av försäljning (Hvitfeldt & Gripe, 

2010). Detta är en del av Sveriges alkoholpolitik som också följs av olika politiska mål som 

bland annat har som funktion att barn ska växa upp i en alkoholfri miljö och att skjuta upp 

alkoholdebuten (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

Enligt lagstiftning ska ej personer under 18 år dricka alkohol, men hur ser det egentligen ut i 

vårt samhälle? En rapport som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 

utförde 2010 visade att 62 procent av flickorna och 57 procent av pojkarna i årskurs nio 

dricker alkohol. Studien visade också att elever i årskurs två på gymnasiet konsumerar 

dubbelt så mycket än eleverna i årskurs nio (Hvitfeldt & Gripe, 2010). Socialstyrelsens 

Folkhälsorapport 2009 visade att alkoholkonsumtionen bland ungdomar i årskurs nio hade 

ökat sedan slutet av 1990-talet för att år 2000 nå sin topp och sedan sjunka. I och med 

minskningen har andelen ungdomar som inte dricker alls ökat till 34 procent av pojkarna 

respektive 28 procent av flickorna. Trots detta kan man se att 34 procent av männen och 25 

procent av kvinnorna i åldern 16-29 år har riskabla alkoholvanor. Narkotikaanvändningen för 

niondeklassarna har också ökat sedan 1990 talet för att ha sin topp kring år 2001 och sedan 

sjunka. År 2007 uppmättes att sex procent av pojkarna och fem procent av flickorna någon 

gång i livet provat narkotika. Siffrorna för om ungdomarna hade använt sig av narkotika 

under den senaste månaden (vilket ses som regelbunden användning) låg på två procent av 

pojkarna respektive en procent av flickorna (Socialstyrelsen, 2009).   

I det sociala arbetet med ungdomar är det viktigt att ha en förståelse för hur och varför 

ungdomar dricker alkohol och i och med det, arbeta för att minska ungdomars 

alkoholkonsumtion. Finns det faktorer som ökar risken för att ungdomar får en tidig 

alkoholdebut eller en mer omfattande alkoholkonsumtion? Forskning har visat att föräldrar 

kan vara en bidragande orsak till tonåringars alkoholkonsumtion (Danielsson, 2011). Det är 

också av vikt att se ifall dryckesvanorna skiljer sig mellan könen för att kunna anpassa 

förebyggande arbete på rätt sätt. Att minska alkoholkonsumtionen kan förebygga kommande 

sociala problem både på individ- och samhällsnivå (Danielsson, 2011). I Socialtjänst Lagen 5 

kap. 1§ står det att socialtjänsten aktivt skall arbeta förebyggande och motverka missbruk av 

alkohol och droger bland barn och ungdomar. Denna studie kan vara en resurs i det 

förebyggande arbetet mot ungas alkohol- och drogkonsumtion.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka uppfattningar om alkohol och droger hos ungdomar 13-15 

år gamla vid en högstadieskola i Mellansverige. Syftet undersöks genom följande 

frågeställningar:  

 Finns det skillnader mellan pojkars och flickors alkohol- och drogvanor? 

 Finns det samband mellan tidig alkoholdebut och en högre alkoholkonsumtion 

gentemot droganvändning? 

 Finns det samband mellan tidig debutålder och högre konsumtion avseende alkohol 

gentemot tillgänglighet av alkohol i hemmet?  

1.3 Begreppsdefinitioner 
Konsumtion: Innebär i denna studie att använda, bruka, prova eller att köpa alkohol eller 

droger (Nationalencyklopedin, 2011). Även begreppet ”intensivkonsumtion” kommer att 

nämnas, med detta menas att respondenterna har angivit i enkäten att de har druckit alkohol 

”10 gånger eller fler”. Att ha druckit alkohol i den mängden tolkas alltså som att ha ett mer 

frekvent alkoholdrickande än att ha druckit färre gånger. 

Tidig debut: I denna studie definierades tidig alkoholdebut upp till 12 års ålder. Underlag till 

denna definition är den genomsnittiga åldern på 11,9 år för alkoholdebut från respondenterna i 

studien. Den genomsnittliga debutåldern för alkohol i Sverige är ungefär 14 år 

(Folkhälsoinstitutet, 2011).  

Droger: Preparat eller lösningsmedel som är klassade som narkotika av läkemedelsverket eller 

har en karaktär av sinnesförändrande eller beroendeframkallande egenskaper. Narkotika är en 

annan benämning av ordet drog och gör att brukaren av drogen ofta får känslor av välbehag, 

eufori eller hallucinationer (Nationalencyklopedin, 2011). Tobak omfattas inte i denna 

definition och innefattas inte heller i enkäten.  

Tillgänglighet: I denna studie är tillgänglighet kopplat till respondenternas möjlighet till att få 

tag på alkohol. Tillgänglighet kan ses från olika nivåer det vill säga från fri tillgänglighet till 

ingen tillgänglighet. Studien kommer främst inrikta sig på den tillgänglighet respondenterna 

har till alkohol från hemmet.  

1.4 Disposition 
Inledande avsnitt följs av avsnittet Tidigare forskning där fem olika studier redogörs. 

Redogörelserna bygger på fakta som ansetts som relevant för denna studie, samt fakta som 

ansetts kunna bredda denna studie. Sedan följer en Sammanfattning av tidigare forskning där 

övergripande resultat diskuteras, samt styrkor och svagheter. Därefter följer avsnittet Metod 

och material vilket innehåller delavsnitt om Val av metod, Datainsamling och genomförande, 

Urval och avgränsning, Bearbetning och analys, Validitet och reliabilitet och Etiska 

överväganden. Efterföljande avsnitt är Resultat och Analys där resultaten av studien 

presenteras utifrån frågeställningarna och därefter analyseras i relation till tidigare forskning. 

Sedan kommer avsnittet om Slutdiskussion som först behandlar Resultatdiskussion och sedan 

Metoddiskussion. Avslutningsvis ges Förslag till vidare forskning.  

 

 



 8 

2. Tidigare forskning 

2.1 Ungas alkoholkonsumtion och riskfaktorer 
Donovan (2004) har skrivit en översiktsartikel som tagit med olika longitudinella studier som 

fokuserade på alkoholdebut i tonåren. Studien undersökte vilka risk- samt friskfaktorer för en 

tidig respektive senare alkoholdebut ålder. Ett av kriterierna för att studierna skulle få vara 

med i hans artikel var att de skulle beröra ungdomar i mellan- och högstadieåldern (13 år och 

äldre).  

De riskfaktorer som Donovan (2004) berörde var utformade för att spegla områdena: 

sociodemografiska förhållanden, familj, kamrater, personlighet och beteende. Inom de 

sociodemokratiska riskfaktorerna kunde man inte se att, ungdomens uppfattning av, 

förälderns utbildning var en indikator på tidig debutålder när de såg till familjestrukturen i 

övrigt. Under familjesammansättningen kunde dessa studier se att ungdomar som levde med 

en styvförälder i högre grad haft sin alkoholdebut jämfört med de som levde med båda 

föräldrarna. Ungdomarna som uppgett att föräldrarna hade haft en mer godkännande syn på 

alkohol eller att alkohol och/eller droger fanns i hemmet hade i högre grad haft sin 

alkoholdebut än ungdomar som uppgett det motsatta. Donovan (2004) menade att desto högre 

ungdomarna skattat deras föräldrars alkohol- och narkotikakonsumtion, desto mer tillåtande 

hade föräldrarna varit gentemot deras ungdomars alkoholdrickande vilket hade resulterat i 

längre alkoholdebut ålder. Där föräldrarna haft en mer kontrollerande uppfostran sköts 

debutåldern upp. 

Donovan (2004) fann att studier som intresserat sig för kamrater som en riskfaktor visade att 

ungdomar som hade vänner som använde sig av alkohol och/eller droger eller som var 

inblandade i brottsligt beteende var mer benägna att själva dricka alkohol. Studien visade att 

risken var större för att inleda alkoholdebuten om jämnåriga i övrigt hade en 

alkoholkonsumtion. Donovan (2004) tolkade en kontrollerande barnuppfostran som indikator 

på att ungdomen skulle vara mer självständig gentemot sina kamrater.  

De områdena inom ungdomarnas personlighet studien fokuserat på är: värderingar, 

övertygelser och förväntningar (på alkohol och droger). Studier visade att ungdomar som 

hade mindre samhörighet till skolan, tänkte i mer negativa tankemönster, hade sämre 

självkontroll och en högre förväntning på alkoholens positiva effekter och hade en lägre 

debutålder. En av de mest betydande beteendemässiga riskfaktorn för att börja dricka i 

tonåren var deltagande i avvikande beteende så som brottslighet. Faktorer som också kunnat 

påverka drickandet men inte i lika hög grad var rökning, frånvaro i skolan, bantning för unga 

flickor och överexponering av tv tittande.  

Utifrån studien utsågs de fyra riskfaktorer med starkast samband till ungdomars drickande av 

alkohol, dessa var att: föräldrarna drack själva, föräldrarna godkännande till att den unga 

drack, vänner använder sig av alkohol och droger samt den ungas egna brottsliga beteende. 

Danielsson (2011) har skrivit en doktorsavhandling där syftet var att undersöka betydelsen av 

risk- och skyddsfaktorer i utvecklingen av intensivkonsumtions alkoholdrickande och 

efterföljande problem för unga pojkar och flickor i fyra olika delstudier. Därutöver var den 

förebyggande paradoxen som går ut på att det är högre risk att få en alkoholrelaterad skada/ 

sjukdom för högkonsumenterna. Ungefär 10 procent av befolkningen räknas till 

högkonsumenter men att de flesta alkoholrelaterade skadorna uppkommer bland den 

resterande befolkningen på cirka 90 procent (därför att det är fler antal människor i den 

gruppen). Förebyggande paradox menar att insatser gentemot alkoholkonsumtion oftast riktar 
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sig till högkonsumenterna, men att det är viktigt att satsa förebyggande på 

normalkonsumenterna därför att de tillhör den största gruppen för alkoholrelaterade problem. 

Detta undersökte Danielsson (2011) bland ungdomar i Sverige och Europa. För att få svar på 

detta användes data från tre olika enkäter som sedan analyserats. Dessa undersökningar var: 

en longitudinell kohortstudie med 1222 ungdomar från Stockholm, mellan 13 och 19 år, en 

tvärsnittsstudie med 3000 ungdomar i åldrarna 15 och 17 år från slumpmässigt urval av 

skolklasser i hela Sverige, och en tvärsnittsstudie (the European School Survey Project on 

Alcohol and Other Drugs, ESPAD) utförd i 23 länder bland elever som fyllt 16 år, 

sammanlagt 38 370 alkohol konsumerande ungdomar var med i studien.  

I Danielssons (2011) första studie var syftet att undersöka eventuella skillnader mellan pojkar 

och flickors risk- och skyddsfaktorer för intensivkonsumtions alkohol drickande bland 1222 

elever i årskurs sju med uppföljning två år senare. Resultaten från undersökningen visade att 

flickor röker mer än pojkar, hade fler vänner som drack alkohol, hade högre bevakning av 

föräldrarna, hade stabilare anknytning till vänner än till föräldrarna och tillbringade mer tid än 

pojkarna med sina föräldrar. Pojkarna hade en lägre debutålder för alkoholdrickande, var mer 

involverade i mobbing och risken för ett mer omfattande alkoholdrickande i klass nio var 

högre. Gemensamt för könen var att rökning och intensivkonsumtion i årskurs sju ökade 

sannolikheten för att den höga konsumtionen skulle hålla i sig två år senare. Gemensamt 

resultat var också att föräldrarnas övervakning var den starkast skyddande faktorn mot 

alkoholdrickande. Skillnader i resultaten visade att pojkar drack mer då de hade vänner som 

drack medans flickornas starkaste riskfaktor var rökning. Skolk från skolan visade sig endast 

vara en riskfaktor för pojkar medans föräldrarna som gav alkohol till tonåringen endast var en 

riskfaktor för flickor gentemot högkonsumtion. 

Den andra studien hade som syfte att undersöka olika dryckesbanor (mönster) hos unga. 

Analyser visade fyra olika utvecklingsbanor: låg, gradvis ökande, hög, och plötsligt ökad 

alkoholkonsumtion. Banorna var kopplade till olika risk- och skyddsfaktorer. Danielsson 

(2011) drog slutsatsen att tonåringar som röker cigaretter, har vänner som dricker, rapporterar 

dålig hälsa och besöker fritidsgårdar bör ges extra uppmärksamhet eftersom risken är större 

att de har en hög alkoholkonsumtion och med det en högre risk för framtida problem. 

Ungdomar som tillbringade tid med sin familj på helgerna tillhörde i lägre grad någon av de 

tre högsta alkoholkonsumtionsbanorna, vilket tyder på att detta har en skyddande effekt. 

Den tredje studien undersökte huruvida den förebyggande paradoxen kan tillämpas på unga 

människor. Målet med studien var att undersöka i vilken utsträckning förebyggande 

paradoxen gäller i förhållande till olika dryckesvanor och alkoholrelaterade problem för 

ungdomar. Resultatet visade att cirka 90 procent av konsumenterna svarade för en stor 

majoritet av de alkoholrelaterade problemen bland alla åldrarna (13- 18 år). Generellt 

rapporterade pojkar högre och mer frekvent alkoholkonsumtion än flickorna, samtidigt 

rapporterade flickorna ett signifikant högre antal alkoholrelaterade problem. Danielsson 

(2011) menade att med tanke på denna paradox är det viktigt att ha förebyggande arbete 

kopplat till denna normalkonsumtionsgrupp, därför den står för de flesta alkoholrelaterade 

problemen. Exempelvis köpmonopol och åldersbegränsningar.  

Studie nummer fyra undersökte ungefär samma faktorer som studie nummer tre men i 23 

europeiska länder med sammanlagt 38 370 alkoholkonsumerande ungdomar. Resultatet 

visade på att pojkar rapporterade en signifikant högre frekvens av intensivkonsumtion av 

alkohol än flickor i alla länder utom Island och Sverige, där siffrorna var jämförbara mellan 

flickor och pojkar. I Norge, Storbritannien och på Isle of Man (självstyre mellan 

Storbritannien och Irland) var siffrorna omvända, det vill säga att flickorna hade en högre 



 10 

frekvens av intensivkonsumtion än pojkarna. Slutsatserna av studien blev att den 

förebyggande paradoxen verkar gälla för ungdomarna i Europa, gruppen av 90 procent 

(lågkonsumenterna) stod för en majoritet av alla alkoholrelaterade problem. Detta innebar att 

förebyggande strategier (t.ex. högre priser, påtvingade åldersgränser, begränsad tillgänglighet 

till alkohol) kan ha en möjlighet att minska den totala nivån av alkoholrelaterade problem. 

Genomsnittlig alkoholkonsumtion och intensivkonsumtion hade båda visat att falla med 

ökningar av priset på alkohol. Dessutom hade högre priser för alkohol minskat 

alkoholrelaterad dödlighet, dödlighet i trafiken, sexuellt överförbara sjukdomar, våld, 

brottslighet och alkoholrelaterade fall till akutmottagningar (Danielsson (2011). 

Studien fann att ungdomar med en trygg anknytning till föräldrarna och/eller hög övervakning 

av föräldrarna hade en skyddande effekt för ungdomar med riskfaktorer och därmed 

reducerades risken för hög alkoholkonsumtion. Danielssons (2011) resultat visade, särskilt för 

flickor, att en trygg relation till föräldrar kan minska risken för hög alkoholkonsumtion även 

om flickorna har vänner som dricker alkohol, pengar att spendera eller föräldrar som erbjuder 

dem alkohol. Således kan en god anknytning fungera som en buffert mot andra riskfaktorer. 

Tidigare forskning visade att för både pojkar och flickor, med kamrater som drack alkohol, 

har föräldrarnas övervakning en skyddande effekt mot högkonsumtion. Detta tyder på att 

insatser riktade till föräldrar så som information om att de ska vara mer vaksamma och 

uppmuntra kommunikationen i familjen skulle kunna vara ett effektivt sätt att minska 

ungdomarnas alkoholkonsumtion. Ungdomar vars föräldrar ger dem alkohol har visat sig 

dricka mer och oftare berusade än andra ungdomar. I en tvärsnittsstudie av Foley, Altman, 

Durant och Wolfson. (2004) om föräldrarna som källa till alkohol visade resultaten på en 

skyddande faktor mot överdriven alkoholkonsumtion, medan en annan longitudinell studie 

visade att det var en riskfaktor och ett starkt samband för ökad alkoholkonsumtion (Komro, 

Maldonado-Molina, Tobler, Bonds & Muller, 2007). Den longitudinella studie fann att flickor 

som var mellan 14 och 17 år som var tillåtna att dricka hemma (vid måltider eller med 

vänner) rapporterade ett högre alkoholintag efter 17 års ålder än flickor som inte fick dricka 

alls för sina föräldrar. En lärare eller annan vuxen i skolan som bryr sig om, lyssnar på och 

stöder unga, kan få direkta eller indirekta effekter som i sin tur kan minska hög 

alkoholkonsumtion.  

2.2 Ungas alkoholkonsumtion år 2010 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har sedan 1971 genofört 

undersökningar på elever i årskurs nio runt om i Sverige. Från och med 2004 utfördes också 

undersökningarna på elever som gick årskurs två på gymnasiet. Undersökningarna hade som 

syfte att belysa ungdomarnas alkohol-, narkotika-, tobak, och sniffningsvanor och att se 

skillnader mellan åldrarna.  I 2010 års studie utförd av Hvitfeldt & Gripe deltog 4829 elever 

från årskurs nio. Undersökningen ägde rum i klassrummen då eleverna fått besvara enkäter 

anonymt. Rapporten är mycket bred och i detta avsnitt har endast delar från CAN:s (2010) 

undersökning om alkohol- och drogvanor redovisats. Från det år CAN startade 

undersökningen har alkoholkonsumenterna sjunkit, 62 procent av flickorna och 57 procent av 

pojkarna i årskurs nio 2010 konsumerade alkohol. Ungdomarna drack en mindre mängd 

alkohol år 2010 jämfört med tidigare undersökningar. En intressant aspekt Hvitfeldt & Gripe, 

2010 (2010) tar upp är att år 2000 drack flickorna ungefär 2,9 liter ren sprit per år och 

pojkarna 5,3 liter per år. Om man jämför det med 2010 års mätning då flickorna uppgett att de 

dricker i genomsnitt 1,9 liter ren sprit och pojkarna 2,4 liter per år. Hvitfeldt & Gripe, 2010 

(2010) påpekade att det fanns många i 25 års ålder som hade problem med sitt 

alkoholdrickande, det vill säga de som gick i klass nio år 2000. Den vanligaste källan till 

alkoholen var de ungas kompisar men även föräldrar och andra vuxna. Sedan år 2002 har 

starköl varit den populäraste alkoholhaltiga drycken för pojkar i årskurs nio vilken även denna 
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undersökning bekräftade, därefter kom sprit, blanddryck (cider och alkoläsk) och folköl. Den 

minst populära drycken bland pojkarna var vin. För flickorna år 2010 utgjorde sprit den 

största andelen följt av cider eller alkoläsk, därefter kom starköl och folköl, vin utgjorde även 

hos flickorna den minsta andelen av alkoholhaltig dryck. Hvitfeldt & Gripe (2010) har 

definierat tidig alkoholdebut som 13 år eller yngre. I 2010 års rapport hade 11 procent av 

pojkarna samt 13 procent av flickorna uppgett att de haft en tidig alkoholdebut. Föräldrarnas 

bjudvanor uppmättes till att 37 procent av pojkarna respektive 44 procent av flickorna som 

uppgett att de blivit bjudna på alkohol i hemmet. Under avsnittet narkotika så sågs cannabis 

som den populäraste drogen och sju procent av flickorna respektive nio procent av pojkarna i 

årskurs nio hade någon gång testat droger. 

2.3 Ungas drogkonsumtion och riskfaktorer 
I Sverige finns förebyggande undervisning mot alkohol, narkotika och tobak (ANT) i skolan, 

trots denna satsning så beskriver Bergmark och Karlsson (2006) att utbildningen enbart hade 

en begränsad effekt på ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk. Detta trots att det 

narkotikapolitiskt finns en tydlig ambition om att skolan skall stå för det viktigaste 

drogförebyggande arbetet. Här såg Bergmark och Karlsson (2006) att skolorna borde anpassa 

ANT-undervisningen efter målgruppens kunskap, föreställningar och uppfattningar. Studien 

fokuserade på begreppen risk och njutning vilket Bergmark och Karlsson (2006) beskrev att 

de saknade svenska studier på. Njutningen i studien kan ses som positiva konsekvenser av 

narkotikaanvändning. Dessa faktorer kan sedan ligga som grund för det drogförebyggande 

arbetet, eftersom detta är vad som driver människor till att använda narkotika. Svensk 

forskning har fokuserat mycket på de negativa konsekvenserna och på så sätt skymt undan de 

faktiska positiva effekterna av att använda narkotika. Bergmarks och Karlssons (2006) studie 

syftade till att undersöka ungdomars positiva och negativa förväntningar på 

narkotikaanvändning. För att undersöka detta hade 2104 ungdomar i tredje året på gymnasiet i 

Stockholmsområdet fått svara på en enkät. Denna var utformad för att täcka ett antal positiva 

och negativa förväntningar och konsekvenser av narkotikaanvändning, ungdomarna fick i 

enkäten skatta för sannolikheten att dessa följder skulle inträffa. Studien berörde också 

områden så som vad ungdomarna tyckte om den traditionella ANT-undervisningen i skolan. 

De tydligaste skillnaderna syntes mellan könen och mellan ungdomarna med erfarenhet och 

de utan erfarenhet av narkotika. Flickorna såg att näst intill alla negativa följder av ett 

drogbruk som var uppmärksammade i enkäten skulle inträffa så som sociala, psykologiska 

eller hälsomässiga konsekvenser. Pojkarna uppfattade, i högre grad än flickorna, att 

narkotikaanvändning kunde resultera i positiva konsekvenser. Också de som hade erfarenhet 

av narkotika såg mer positiva följder av att använda narkotika än de utan erfarenhet av 

narkotika gjorde.  

Fahlke (2006) har gjort en studie om ungdomars psykiska mående och droganvändning. 

Syftet med Fahlkes (2006) studie var att undersöka möjliga psykologiska skydds- och 

riskfaktorer rörande ungdomar och deras experimentella användning av narkotika. De 

övergripande frågeställningar var hur och i vilken grad personlighet, psykisk hälsa och ärftlig 

belastning samspelade för att vissa ungdomar provade narkotika, samt hur dessa faktorer 

inklusive själva drogupplevelsen påverkade eventuell fortsatt användning av narkotika. 

Tanken med studien var att öka förståelsen för risk- och skyddsfaktorer i det 

drogförebyggande arbetet med ungdomar. För att studera dessa faktorer hade Fahlke (2006) 

genomfört sammanlagt 350 enkätintervjuer med gymnasieelever i 18 års ålder. Enkäterna 

berörde områden såsom attityder, erfarenheter, drogupplevelser m.m.  Resultatet av studien 

visade att ungefär en tredjedel av ungdomarna visste hur de skulle få tag på droger och cirka 

hälften av alla ungdomarna hade blivit tillfrågade att ta droger, samma antal hade också varit 

frestade att testa någon form av narkotika. Drygt 80 procent av ungdomarna ansåg att de hade 
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goda kunskaper om drogernas hälsorisker. Nästan 25 procent av ungdomarna i studien hade 

testat någon form av narkotika och den mest använda drogen (75 procent) var cannabis. 

Medelåldern i denna ungdomsgrupp var 16 år och det var lika många flickor och pojkar som 

prövat narkotika.  

Hälften av de ungdomar som provat droger í studien (Fahlke, 2006) uppgav att de upplevt 

psykiskt obehag i samband med drogen. Ungefär hälften av dessa uppger att de aldrig tänkte 

prova narkotika igen. De som hade upplevt ångestliknande symptom, depressiva besvär och 

vissa psykotiska symptom framkom att behålla dessa negativa upplevelser för sig själva, 

medan nästan alla delade med sig av de positiva effekterna till sina vänner. Cirka 80 procent 

av ungdomarna hade upplevt de positiva effekter så som eufori, ökad känsla av 

självförtroende, samhörighet och prestation. Ungefär hälften av de 80 procenten som beskrev 

dessa positiva effekter uppgav att de tänkte fortsätta att använda drogen medan de resterande 

beskrev narkotikaanvändandet som en engångsföreteelse. De ungdomar som provat droger 

visade sig i studien vara mer impulsiva, ha högre grad av psykisk ohälsa (uppvisade fler 

symptom såsom ångest eller depression) än samma åldersgruppgrupp normalt uppvisade. I 

studien förs en diskussion det egna resultatet i jämförelse med annan nationell forskning och 

Fahlke (2006) kunde då se att de hade ungefär lika många procent som testat narkotika men 

att annan forskning hade fått en könsskillnad, pojkar som överrepresenterade. Detta kan visa 

på en eventuell ökning av narkotikaanvändning för flickor i storstadsregioner. Att 

ungdomarna behåller de negativa erfarenheterna av narkotikaanvändningen för sig själva och 

delar med sig av de positiva egenskaperna stärker den romantiserade bilden/myten av ett 

experimentellt drogbruk som ofarligt. De faktiska hälsoriskerna som Fahlke (2006) såg i 

samband narkotiskanvändning kan ses som en riskfaktor för ett fortsatt droganvändande. 

Frågan här är om drogen används för att dämpa de psykiska besvären eller om de psykiska 

besvären är en följd av droganvändandet?  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskningen har bland annat visat att ungdomar som har en hög alkoholkonsumtion i tidiga 

tonåren löper en större risk för fortsatt riskfyllt alkoholdrickande upp i vuxen ålder (Hvitfeldt 

& Gripe, 2010). Studier har också visat att uppskjutande av alkoholdebut ökar chansen för en 

lägre konsumtion senare i livet. Familjen spelar här in som en risk- och skyddsfaktor för 

ungdomar, föräldrar som har en hög konsumtion själva eller köper alkohol till sin tonåring 

kan ha en bidragande effekt på ungdomens alkohol drickande (Danielsson, 2011; Donovan 

2004). Studien utförd av Foley et. al. (2004) redovisade däremot på resultat att föräldrar som 

bjuder sina barn på alkohol kan vara en skyddande faktor avseende ett överdrivet 

alkoholintag. Överdrivet alkoholintag är inte tydligt definierat, och kan därför tolkas olika 

utifrån läsarens referensram. Bland annat så varierar vanor för alkoholkonsumtion i olika 

länder utifrån alkoholpolitiska åtgärder, regler och normer.  

Det är också av vikt att se till varför ungdomar dricker eller använder droger, vad det är för 

positiva egenskaper kopplat till alkohol och droger som lockar ungdomar (Bergmark & 

Karlsson, 2006; Fahlke, 2006). Donovan (2004) såg att ungdomar vars vänner hade en 

alkoholkonsumtion var mer benägna att själva dricka alkohol. Den här typen av kunskap kan 

medföra att olika insatser och åtgärder lättare kan anpassas utifrån behov vilket bland annat 

kan kopplas till olika skillnader mellan pojkars och flickor alkoholvanor. Danielssons (2011) 

resultat visade bland annat att flickor hade fler vänner som drack alkohol samt att risken för 

att pojkar i årskurs 9 hade en mer omfattande alkoholkonsumtion var högre. Kunskapen om 

risk- och skyddsfaktorer kan vara ett viktigt verktyg för att ge rätt typ av insatser i skolan, 

exempelvis preventiva insatser för ungdomar som utsätts för flertalet riskfaktorer. Vad det 

gäller faktorer som visat sig kunna minska hög alkoholkonsumtion har Komro et .al. (2007) 
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kunnat se att en lärare eller annan vuxen i skolan som på olika sätt stöttar unga kan ha en 

direkt eller indirekt påverkan gällande alkoholkonsumtionen.  

Vad det gäller studiernas urval berör två av studierna, Donovan (2004) samt Danielsson 

åldersgrupperna 13 år och äldre. Detta är en fördel då resultaten kan jämföras i förhållande till 

åldergrupperna 13-15 år. De andra tre studierna innefattar åldergrupper som delvis är förenligt 

med denna studie eller äldre. En svårighet med att studierna har respondenter som är äldre kan 

vara att resultaten blir svåra att jämföra på grund av de äldre ungdomarna ofta har en mer 

utbredd alkoholkonsumtion. En styrka är dock att paralleller gentemot utvecklandet av 

alkohol- och drogvanor mot exempelvis riskfaktorer kan tas utifrån longitudinella studier. 

Som tidigare nämnts kan synen, normer och regler variera i olika länder gällande 

alkoholkonsumtion. Bland annat så bygger Danielsson (2011), Foley et. al. (2004) samt 

Komro et. al. (2007) på studier som är genomförda i andra länder än Sverige. Skillnader 

mellan resultaten kan bland annat påverkas av studiernas uppbyggnad, definitioner samt 

gällande normer och lagar.   
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3. Metod och material  
Enkätstudien är genomförd på en mindre skola i Mellansverige i samförstånd med 

grundskolan. Socialtjänsten i kommunen har varit delaktig i utformandet av alkohol- och 

drogenkäterna.  

3.1 Val av metod 
Den kvantitativa ansatsen används ofta då syftet är att beskriva en förekomst eller ett problem 

utifrån kausalitet. Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) beskriver kvantifiering av 

egenskaper där man klassificerar grunddatan. Det innebär också att enheterna som undersöks 

måste ha samma värde då den kvantitativa ansatsen annars förlorar sin funktion. 

Genomförandet av studien bygger på tidigare forskning samt inspiration från frågeformulären 

AUDIT (Alcohol use disorders identification test) och DUDIT (Drug use disorders 

identification test) (World Health Oraganization, 2001) vad det gäller sammanställningen av 

enkäten. Den tidigare forskningen används för att analysera resultaten av studien men även i 

diskussionen, vi har inte valt att analysera resultaten utifrån teoretisk referensram.  

Då syftet med studien var att undersöka 13-15 åriga ungdomars alkohol- och drogvanor 

eftersträvades så många respondenter som möjligt för att i så god mån som möjligt kunna 

besvara frågeställningarna. Genom en kvantitativ ansats kan syftet nås genom en bred 

förståelse och bidra till ett generaliserbart resultat (Larsson et al., 2005). Fördelen med en 

kvantitativ metod är att svaren från informanterna blir de samma utifrån enkäten då alla får 

samma frågor.  

Studier kan vara av olika typer bland annat explanativa eller deskriptiva. Den explanativa 

utgår från att förklara en förekomst av till exempel alkoholvanor genom till exempel en 

enkätundersökning. Den har för syfte att beskriva och förklara på ett djupare plan. Den 

deskriptiva modellen utgår från att förklara alkoholvanornas förekomst i samband med andra 

faktorer. Det vill säga ett sätt att undersöka verkliga samband mellan till exempel 

alkoholvanor i samband med kön (Svenning, 2003). Den förklarar direkta samband eller 

förekomster utan att vidare undersöka bakomliggande relationer. Denna undersökning hade 

därför en deskriptiv och explanativ karaktär eftersom att vi bland annat undersökt i vilken 

omfattning respondenterna druckit alkohol, vad de druckit men också om det funnits samband 

eller skillnader utifrån till exempel kön. Resultaten har sedan tolkats och analyserats utifrån 

ett mer explanativt förhållningssätt. Tolkning och analys har skett i förhållande till empirin 

och inte i förhållande till teorier.  

3.2 Datainsamling och genomförande 
Studien är utförd på en mindre skola i mellan Sverige och har besvarats av elever i årskurs 

sju, åtta och nio i samförstånd med rektor. Enkäten bygger totalt på 18 frågor och är uppdelad 

i tio frågor kring alkoholvanor och åtta frågor som behandlar drogvanor. Sammanställningen 

av enkäten bygger delvis på frågor inspirerade från screening formulären AUDIT och DUDIT 

som är etablerade instrument bland annat inom socialtjänst, sjukvård och öppenvård. Frågorna 

i enkäten besvaras och bygger på en deskriptiv karaktär. Genom frågeställningarnas karaktär 

och frågornas uppbyggnad kommer metoddelen att bygga på explanativ analys. 

Skalkonstruktionen byggde på variabler som var konstruerade efter nominal- och 

ordinalskala. Enkäten byggde i sin helhet på så kallade fasta frågor vilket innebar att det var 

viktigt att alla möjliga svarsalternativ som kunde tänkas finnas togs med (Halvorsen, 1992). 

Det finns en viss svårighet att förutse alla möjliga svarsalternativ och därför togs 

svarsalternativet ”Annat, nämligen” med så att respondenterna hade möjlighet att ge svar som 

annars inte fanns med.  
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Innan enkäterna skickades ut till respondenterna genomfördes en så kallad pilotstudie. 

Enkäten lämnades till en ungdomshandläggare på socialtjänsten som arbetar med missbruk, 

handläggaren lämnade i sin tur respons på frågorna vilket ledde till att ett svarsalternativ för 

fråga 13 ”Vilken typ av drog testade du?”, lades svarsalternativet; ”bensin eller annat 

lösningsmedel” till. Enkäten skickades även till den aktuella skolans rektor vilket ledde till att 

svarsalternativet Spice lades till för fråga 13 ”Vilken typ av drog testade du?” och fråga 16 

”Vilken typ av drog provade du då?” (bilaga I).  

På skolans initiativ togs beslut om att enkäterna skulle delas ut av lärarna. Enkäten mejlades 

sedan till skolans rektor som skulle se till att lärarna lämnade ut enkäten till alla, dock valde 

några av lärarna att tacka nej för deras klasser. Inför enkätstudien skickades också missivbrev 

ut till föräldrarna med ungdomar under 15 år för information om enkäten samt medgivande 

(bilaga II). Medgivandeförfarandet kan ha påverkat antalet respondenter generellt men även 

inom de specifika åldergrupperna där respondenterna inte var 15 år . Enkäten delades ut av 

lärare i samband med lektioner där de samtidigt fick ta del av ett missivbrev (bilaga III) under 

uppsikt av aktuell lärare. Respondenterna informerades i missivet kring frivillighet, 

anonymitet, vikten av deltagande samt kontaktuppgifter till författare. 

3.2.1 Urval och avgränsning 

Urvalet består av ett tillgänglighetsurval. Studien är begränsad till högstadieungdomar på den 

undersökta skolan som är belägen i en tätort (ca 13 000 invånare) nära en stor stad i 

Mellansverige. Valet av tätort och skola berodde på kontakter i den aktuella kommunen där 

en av författarna hade praktikplats. Praktikplatsen och skolan hade sinsemellan samarbete. 

Respondentgruppen bestod av ungdomar mellan 13-15 år under höstterminen 2010.  I skolan 

fanns 278 elever i den aktuella åldersgruppen. Planen var att göra en totalundersökning bland 

dessa, men på grund av att skolan var inne i en tung arbetsperiod gjordes ett urval av klasser 

som deltog i undersökningen.  

Tre klasser i vardera årskurs deltog, innefattande 164 elever (59 procent av hela 

populationen). Urvalet av klasser kan sägas vara så nära slumpmässigt som möjligt. Man 

kunde nämligen inte finna något uppenbart systematiskt bortfallsproblem i urvalet av klasser, 

som t ex specialklasser eller klasser med olika inriktning eller sned könsfördelning. 

Respondenterna i de tillfrågade klasserna fick information om frivillighet att delta. Ingen 

tackade nej till att delta. Totalt besvarades 164 enkäter varav en enkät uteslutits från 

underlaget på grund av genomgående uppenbart felaktiga svar. 

Av de 164 enkäter som delades ut till eleverna fanns inget bortfall. Att detta bortfall är lågt 

kan ha berott på att eleverna svarade på frågorna under lektionstid och att lärarna samlade in 

enkäterna. Ifall eleverna istället hade fått med enkäten hem så skulle nog bortfallet varit 

högre. I enkäten hade frågorna 9 och 10 högst internt bortfall, då på 11 procent, på de övriga 

frågorna var det högsta bortfallet på 8 procent och en del frågor hade inget bortfall alls. En 

faktor som skulle tänkas kunnat få ner bortfallet hade varit ifall vi närvarat under utdelningen 

och då kunnat svara på eventuella frågor rörande enkäten 

 En relativt jämn fördelning av respondenternas åldersspann fanns, 31 procent bestod av 13 

åringar, 35 procent bestod av 14 åringar och 34 procent utgjordes av 15 åringar. Om man ser 

till könsfördelningen så utgjorde pojkarna 54 procent och flickorna 46 procent av 

respondenterna. 

3.3 Bearbetning och analys  
Enkäterna kodades och tolkades och resultaten lades in i dataprogrammet Excel. Analyserna 

gjordes därefter för hand genom 95 procentig konfidensintervall samt oddskvot, med hänsyn 
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till materialets ganska ringa omfattning. Därefter utformades stapeldiagram samt tabeller i 

datorprogrammet Word och Excel. Underlaget bygger på 18 frågor där variablerna tillhörde 

nominal- och ordinalskalor. Svar som bedömts inkonsistenta har uteslutits eller ändrats. 

Resultaten har avslutningsvis analyserats utifrån aktuell forskning som finns under avsnittet 

tidigare forskning. Om studien hade haft en teoretisk referensram att koppla resultatet till hade 

en bredare analys och diskussion förts. Om arbetet skulle ha genomförts på nytt skulle 

resultatet analyserats utifrån relevanta teorier.  

Som väntat var det ej, statistiskt sätt, stor andel av respondenterna som testat droger, totalt 19 

personer. Vilket gav en stor osäkerhet kring att generalisera resultatet. Därför presenterades 

resultaten men har ej analyserats vidare.  

På grund av att undersökningen såg till könsskillnader har en polning av åldersgrupper gjorts 

och en särskiljning av kön. I databearbetningen kunde det ses att det fanns skillnader, bland 

annat att de som var äldre hade druckit mer. Det kunde också utläsas av enkäterna att de som 

var 13 år hade i högre grad endast ”smakat” alkohol och de äldre hade i högre grad druckit i 

andra sammanhang och mängder.  

Angående svars alternativ ”annat, nämligen:” så i fråga 9 om hur ungdomarna fick tag på 

alkohol (bilaga 1) var ett vanligt förekommande svar ”kompisar”. Vid analys av enkäterna så 

polades kompisar med partner. Vid andra frågor har dessa resultat presenterats i texten men 

pågrund av dess föga storlek har det exkluderats i stapeldiagrammen. 

Skillnader i andelar mellan exempelvis pojkar och flickor beräknades och de 95 procentiga 

konfidensgränserna för dessa skillnader beräknades. Konfidensgränser innebär att det ”sanna” 

värdet ligger inom dessa gränser med 95 procent säkerhet. Om konfidensgränserna visar sig 

täcka in noll så föreligger inte någon säkerställd skillnad. Utfallet beror på materialets storlek 

och om ändå skillnaden kan uppfattas som stor i ett litet material som detta så kan man tala 

om att det finns en tendens till skillnad.  

Det 95 procentiga konfidensintervallet för andel och andelar har använts för att analysera 

resultatens säkerhet. Intervallen visar konfidensgränserna inom vilket det sanna värdet ligger 

med 95 procents säkerhet.  Dessa beräkningar har gjorts utifrån att beräkna en viss förekomst 

i förhållande till olika grupperingar inom studien. Skillnaden mellan beräkningar av 95 

procentigt konfidensintervall för andel och andelar är att beräkningen för andel inte visar 

skillnader mellan olika variabler. Så när som alla resultat har beräknats genom 95 procentig 

konfidensintervall.   

I beräkningen av 95 procentig konfidensintervall för andelar i förhållande till, till exempel 

svarsalternativet starköl (figur 6) i förhållande till fördelningen mellan pojkar och flickor har 

antalet av dessa svarsalternativ beräknats genom antalet som besvarat att de någon gång 

druckit alkohol. Detta har då resulterat i andelar som beräknats genom 95 procentigt 

konfidensintervall för andelar. Man får då ett konfidensintervall mellan 0,04 ± 0,08 för 

svarsalternativet starköl. Detta innebär med 95 procentig säkerhet att andelen flickor som 

dricker starköl kan variera ± fyra andelar av det beräknade resultatet, alltså mellan 9 till 17 

procent. För pojkar kan andelen variera med ± åtta andelar av det beräknade resultatet det vill 

säga mellan 9 till 25 procent. Generellt för 95 procentigt konfidensintervall är 

intervallgränserna smalare av när datamängden ökar. Det vill säga en studie med 1000 

respondenter får i princip ett smalare och mer precissist resultat. Det innebär att om denna 

studie hade fler respondenter skulle resultaten vara mer precisa. Med andelar som har ett 

smalare konfidensintervall så kan det hända att en skillnad mellan dessa andelar skulle kunnat 

utläsas om respondent antalet varit högre.  
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För att svara på undersökningens frågeställningar om samband (frågeställningarna 2 och 3) 

genomfördes analys som fall- kontroll studie i fyrfältstabell och beräknades genom 

oddskvoter. Oddskvot används för att beräkna samband för unga som varit exponerade (fall) 

för en viss faktor i högre grad till exempel testat droger än andra unga (kontroller), 

exempelvis för att räkna ut oddsen för att testa droger. Det är ett tal som man får genom att ta 

sannolikheten för att ha tidig alkoholdebut och dividera den med sannolikheten för det 

motsatta, alltså att ha en normal alkohol debut. Oddskvoten har därför beräknats genom 

fyrfältstabell utifrån variabler som definierats utifrån aktuell frågeställning och 

fyrfältstabellens indelningar det vill säga; exponerad, ej exponerad, fall och kontroll. 

Oddskvotens värde talar om det mått av samband man utskilja. En oddskvot som täcker 

värdet ett innebär att det inte finns någon överrisk i förhållande till den förekomst som 

undersökts det vill säga att det inte föreligger något statistiskt säkerställt samband. 

Oddskvot innebär ett visst antagande om olika faktorers inverkan av varandra och på så sätt 

kan det finnas en viss osäkerhet kring vad resultatet egentligen beror på (Ribe, 1997), 

exempelvis antagandet om att det finns samband mellan tidig alkoholdebut och drogdebut. 

Finns det en annan orsak som i denna studie hänger ihop med tidig alkoholdebut men inte 

framkommer genom studiens metod och datainsamling kan man sannolikt få ett resultat som 

visar att det finns ett samband men som egentligen beror på en annan faktor. Exempel på en 

sådan faktor skulle kunna vara impulsivitet vilket inte är studerat i denna studie. Då 

rampopulationen är homogen i förhållande till denna studie kan man dra slutsatsen att andra 

faktorer som kan påverka resultatet torde vara begränsad. Datainsamlingen är uppbyggd på ett 

sådant sätt att informationen är relativt avgränsad till vad som avses undersökas men alla 

tänkbara alternativ därför bör eventuella faktorer som kan tänkas påverka resultatet inte vara 

avgörande för oddskvoten. På grund av att resultatet bygger på ett så pass litet underlag och 

att vissa analyser bygger på ojämnfördelning av pojkar och fickor blir det ett visst spelrum för 

tillfälligheter. Det gör att oddskvoterna till en vissdel kan ha påverkats av slumpen. Därför har 

95 procentig konfidensintervall beräknats för att ge en 95 procentig sannolikhet att 

oddskvoten är rätt. Intervallet visar bara den slumpmässiga osäkerheten och inte osäkerhet på 

grund av till exempel bortfall eller annan intern-, eller externt bortfall.   

I sammansättningen av enkäten (se enkäten i bilaga I) var tanken att fånga ungdomars 

varierande alkoholkonsumtion, både de som aldrig hade druckit och de som hade en högre 

konsumtion. Enkäten berör också drogbruk, men de flesta frågor handlade om alkohol 

eftersom ett antagande fanns om att droger förekommer i mindre utsträckning än alkohol. Vid 

utarbetningen av fråga fyra var tanken att kunna skilja de som endast druckit ett par gånger 

och de som har druckit fler gånger. Vid bearbetningen av de ifyllda enkäterna upptäcktes 

dock att den frågan hade två svarsalternativ som gick in i varandra nämligen: ”7-10 gånger” 

och ”10 eller fler”. Att denna miss skulle ha skapat en större förvirring har inga indikationer 

talat för. I första frågeställningen som berör könsskillnader mellan flickor och pojkars 

alkohol- och drogvanor har alla svarsalternativ på alkoholdelen analyserats genom 95 

procentig konfidensintervall för andel och andelar (procent). Narkotikadelen har redovisats 

men det fanns ett allt för fåtaligt material att gå på för en vidare analys skulle kunna göras. I 

frågeställning tre om tidig debutålder, högre konsumtion gentemot tillgänglighet av alkohol i 

hemmet så har frågorna 4 om hur många gånger ungdomen druckit (intensivkonsumtion), 5 

om debutålder, 7 i vilka sammanhang ungdomen dricker samt 9 hur man får tag på alkoholen 

analyserats och beräknats genom oddskvot och 95 procentig konfidensintervall (Machin, 

Campbell & Walters, 2007).  

Vid bearbetningen av enkäterna (bilaga I) upptäcktes det att fråga 6a): ”Hur många gånger har 

du upplevt dig påverkad av alkohol?”, 6b): ”Hur många gånger har du upplevt dig berusad av 
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alkohol?” och 6c): ”Hur många gånger har du upplevt dig ”packad” av alkohol?” förvirrat 

många. Vår uppfattning av begreppen påverkad, berusad och packad beskriver olika nivåer av 

berusning. Respondenternas svar var ibland tvetydiga vilket har indikerat på att 

respondenterna inte tolkat frågorna som syftet med dem var. Det har därför känts tvivelaktigt 

att lägga dessa svar som grund för vår resultatredovisning. Vidare har de tre frågorna polats 

och presentats. I drogavsnittet i enkäten vid fråga 12: ”Hur gammal var du vid detta tillfälle? 

(Besvaras endast om du svarat ”ja” på fråga 10)” har vi refererat till fel frågenummer, rätt 

fråga att hänvisa till skulle varit 11. Dock har vi ej fått några indikationer till att detta skulle 

ha lett till några missförstånd. Ett misstag från vår sida vid bearbetningen av drogdelen 

upptäcktes under fråga 13 och 16. Vår tanke med frågorna var att respondenterna under fråga 

13 skulle ange vilken drog de testat första gången och sedan under fråga 16 ange ifall de testat 

någon annan drog. Majoriteten av respondenterna har angett alla droger de testat under fråga 

13. Det är således omöjligt för oss att se vilken som de testat första gången. På grund av detta 

har vi valt att slå ihop frågorna och på så sätt enbart analysera vilka droger de testat. I vissa 

klasser hade lärarna glömt att ge eleverna sista sidan på enkäterna vilket enbart innehåller 

frågor om droger. Enkäterna var uppbyggda på ett sådant sätt så att responden redan hade 

svarat ifall den någon gång testat någon drog eller ej och i så fall vilken drog. Därför berörde 

detta ej majoriteten av ungdomarna som angett att de inte testat någon drog. Dessvärre var det 

sex elever som hade uppgett att de testat droger men ej fick möjlighet att besvara frågorna på 

sista sidan.  

3.4 Validitet och Reliabilitet  
Med validitet avses att studien undersöker det som avses undersökas. Hög validitet innebär 

bland annat hög giltighet av en särskild metod.  Det finns olika typer av validitet, intern och 

extern. Den interna validiteten har att göra med tillvägagångssätt, strukturering och olika 

typer av överväganden. Den externa validiteten har att göra med huruvida resultatet av 

undersökningen är generaliserbart eller överförbart (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

Då enkäten är utformad med hjälp av AUDIT och DUDIT där först nämnda mätinstrumentet 

är validitetssäkrat kan hög validitet motiveras. Då ett relativt stort antal enkäter för studiens 

nivå insamlats höjs den extern validitet. Enkäten är utformad på ett sätt som gör att inga 

irrelevanta frågor har ställts. Frågorna har förhållandevis besvarat studiens syfte och 

frågeställningar konsekvent. 

Begreppsvaliditet innebär till exempel säkerställande av det begreppsliga fenomen som skall 

undersökas (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Utformningen av enkäten 

har strukturerats på ett sätt att den skall vara lätt att förstå.  Då enkäten innefattar begrepp som 

kan vara svåra att förstå innebörden i finns exempel på preparat som innefattas i begreppet. På 

fråga 13 och 16 finns ett svarsalternativ som nämner begreppet ”lösningsmedel” där 

alternativa lösningsmedel som hårspray och lim tagits med för att möjliggöra förståelsen och 

mottverka oklarheter.  Detta är också kopplat till reliabiliteten i denna studie. En osäkerhet 

som uppstått har dock varit begreppen påverkad, berusad och packad vilket omnämns 

närmare under avsnittet metoddiskussion.  

Reliabilitet avser den tillförlitlighet en metod eller studie har. Det förutsätter bland annat att 

frågorna är tydligt formulerade. Värderar eller tolkar informanterna frågorna olika uppstår 

svårigheter och kan därmed inte förvänta sig hög reliabilitet eftersom att man då inte mäter 

det som avses. Reliabiliteten kan prövas genom att mäta korrelationen mellan ingångsvärden 

och utgångsvärden. Hög korrelation är det samma som hög kvalitet (Larsson, Lilja & 

Mannheimer 2005). Omprövning av enkäten och dess resultat stärker reliabiliteten. 

Angränsande län och kommuners alkohol- och drog konsumtion kan också påverka resultatet 

i studien. Vilket inte kan styrkas genom denna studie.  
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3.5 Etiska överväganden 
Då enkäten delvis behandlar ämnet narkotika och all befattning med det är brottsligt är bör 

hänsyn tas respondenternas integritet. Alkoholkonsumtion som brukas lagligt efter 18 års 

ålder kan tänkas uppfattas som ett känsligt ämne.                

Etiska riktlinjer inom forskning är uppdelad i fyra områden. Dessa områden är informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid 

utlämnandet av enkäterna bifogades ett informationsblad som gav upplysningar om samtycke, 

konfidentialitet, syfte med studien och forskaren roll.  

Information om samtycke skickades ut till föräldrar med respondenter under 15 år med 

upplysning kring studien, konfidentialitet, syfte och forskarens roll (Vetenskapliga rådet, 

2010). Informationsbladet som vårdnadshavare fick ta del av utformades annorlunda än den 

information som bifogades till respondenterna. Motivet bakom beslutet var den skilda 

förståelsen för formell formalia, information och undersökarens bakgrund och position. 

Undersökaren genomförde under perioden för enkäternas utskick sin verksamhetsförlagda 

utbildning på socialtjänsten i kommunen, vilket kan ha varit känsligt och därför förtydligades 

detta.  

Informationsbladet som lämnades ut till respondenterna gav information om de fyra 

riktlinjerna enligt Vetenskapsrådet angående Informationskravet. Det vill säga självständiga 

villkor och rätt om deltagande vilket innebär att respondenten själv får välja om han eller hon 

vill delta, kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande och själv bestämma vilka frågor 

han eller hon vill besvara. De fick även information angående Nyttjandekravet, det allmänna 

syftet med studien och att materialet används för ett examensarbete, och undersökandens 

utbildning och högskola. Konfidentialitetskravet och Samtyckeskravet informerades och 

framkom genom missivet. Enkäten har utformats på ett sådant sätt att informanternas identitet 

inte skall spåras och förbli anonyma. Uppgifter som framkommer i det insamlade materialet 

som skulle kunna leda till en viss individ skyddas av konfidentialitet. Informanterna har 

endast besvarat frågor kring födelseår och kön.  
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultatet från analys av enkäterna i förhållande till frågeställningarna 

att redovisas, samt resultat utöver frågeställningarna som framkommit. Faktorer som är extra 

intressant för redovisningen kommer att visas i stapeldiagram och i tabeller. 

Resultatredovisningen är indelad utifrån studiens frågeställningar och kommer således att 

presenteras. Resultatet kommer sedan att analyseras och kopplas till tidigare forskning. 

Vid bearbetning av enkäterna visade resultaten på att 60 procent av respondenterna någon 

gång i sitt liv hade druckit alkohol. Av de respondenter som hade druckit hade 36 procent 

endast druckit alkohol en till tre gånger, 20,5 procent hade druckit fyra till sex gånger, 15,5 

procent hade druckit sju till tio gånger och 27 procent hade druckit tio gånger eller fler. 

Studien ville undersöka i vilka olika stadium av berusning respondenterna tolkar själva att de 

har befunnit sig i, de olika stadierna studien undersöker är påverkad, berusad och ”packad”. 

Medelantalet respondenter som angivit att de känt sig påverkad är ungefär tre gånger, 

medelantalet respondenterna känt sig berusad är ungefär två och en halv gånger och 

medelantalet för hur många gånger respondenterna känt sig ”packade” är två gånger. Detta 

resultat redovisar vi men det finns en stor osäkerhet kring dess reella innebörd, detta har 

diskuterats under metodavsnittet och kommer att diskuteras ytligare under kapitlet 

slutdiskussion. Cirka 12 procent av respondenterna uppgav att de någon gång testat en eller 

flera droger 

4.1 Finns det skillnader mellan pojkars och flickors alkohol- och 

drogvanor?  
Könsfördelningen mellan pojkar och flickor avseende de som angett att de druckit alkohol är 

relativt jämn. Pojkarna hade i högre grad druckit alkohol, 66 procent av pojkarna jämfört med 

53 procent av flickorna, se figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Stapeldiagram som visar procentsats och könsfördelningen mellan flickor och pojkar som har 

debuterat sitt alkoholdrickande. 

Denna procentsats motsvarar att 40 av 75 flickor hade druckit alkohol och 58 av 88 av 

pojkarna i undersökningen hade druckit alkohol. När sedan resultatet analyserades med hjälp 

av konfidensintervall av andelar på 95 procentig nivå kunde ingen skillnad utläsas då pojkar 

som druckit alkohol ligger på en konfidensintervall mellan 53 och 79 procent och flickor som 
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druckit alkohol ligger på en konfidensintervall mellan 33 och 83 procent. Således går 

procentsatserna för pojkar och flickor in i varandra och därför man inte kan se att det finns 

några sanna skillnader mellan könen. En förklaring till varför vi ej kan utläsa någon skillnad 

med konfidensintervall är det relativt fåtaliga antalet personer som svarat på frågan.  I denna 

studie finns det alltså en skillnad som säger att pojkarna har druckit i högre grad än flickorna, 

tendenser har sett för att pojkar dricker mer än flickor men det resultatet kan inte överföras till 

studiens målpopulation. Medelåldern för alkoholdebut hos flickorna låg på 12 år och för 

pojkar på cirka 11,5 år.  

I enkäten fick respondenterna svara på hur ofta de drack alkohol, nedan kommer figur 2 

redovisa resultaten på ett överblickbart vis. 

50%

28%

18%
22%

16% 15%16%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Flickor Pojkar

Könsfördelning om dryckesvanor

Druckit 1-3 ggr Druckit 4-6 ggr

Druckit 7-10 ggr Druckit 10 ggr eller fler

Flickor: 38 Pojkar: 58 
Figur 2. Stapeldiagram som visar könsfördelning om hur många gånger respondenterna uppgett att de 

har druckit alkohol. 

Resultaten har visat att 50 procent av flickorna uppgett att de druckit en till tre gånger och 

sedan skedde en relativt jämn procentfördelning från att ha druckit fyra gånger, upp till tio 

gånger eller fler gånger. Om man ser till pojkarnas alkoholvanor så var det 28 procent av 

pojkarna som uppgett att de druckit en till tre gånger, 22 procent som druckit fyra till sex 

gånger och 15 procent som druckit sju till tio gånger. Av pojkarna hade 38 procent uppgett att 

de druckit tio gånger eller fler. Jämförs siffrorna utifrån kön avseende de respondenter som 

angett att de druckit en till tre gånger ser man att flickorna ligger 22 procentenhet över 

pojkarna. När materialet analyserades med 95 procentig konfidensintervall för andelar så 

kunde det ses att respondentgruppen var för knapp för att kunna säga att det fanns någon 

verklig skillnad mellan könens dryckesvanor i fråga, men resultaten visar tendenser på att 

pojkarna har druckit fler gånger än flickorna. 

Vad det gäller könsfördelning avseende dryckesvanor redovisas detta i figur 3. 
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Figur 3. Stapeldiagram som visar könsfördelning om i vilka sammanhang ungdomarna dricker alkohol. 

Figuren visar vart eller med vem ungdomarna dricker alkohol. Ungdomarna har fått ange fler 

svarsalternativ. Som vi kan se av stapeldiagrammet så finns det skillnader även här. Pojkarna 

drack i högre grad ensamma eller med sina föräldrar. Flickorna drack mest alkohol på fest och 

ute med sina vänner. En likhet var att båda könen drack mest ute med kompisar och på fest. 

Efter analys med konfidensintervall kan man säga att studien inte heller här har sett några 

verkliga skillnader utanför studien utan enbart tendenser.  

Avseende hur ungdomarna får tag på alkohol presenteras nedan i ett stapeldiagram. 
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Figur 4. Stapeldiagram över könsfördelningen vid fråga hur ungdomarna får tag på den alkohol de 
dricker. 

Ur figur 4 kan vi utläsa att föräldrar köper ut alkohol i högre grad till pojkarna i studien (med 

10 procent) men att en partner eller en kompis köper ut alkohol i högre grad till flickorna 

(med 11 procent). Pojkarna tog mer alkohol från sina föräldrar och flickorna bad i större grad 

en främling att köpa ut alkohol jämfört med pojkarna. Även dessa resultat analyserades 

utifrån konfidensintervall och studien kan inte styrka att det finns några reella skillnader att 

applicera utanför denna studie mellan skillnader hur pojkar och flickor får tag på sin alkohol. 
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Nedan pressenteras resultatet över varför ungdomarna dricker alkohol.  
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Figur 5. Stapeldiagram som visar könsfördelningen över varför ungdomarna dricker alkohol. 

Varför ungdomarna drack alkohol har de svarat relativt jämt på. De största skillnaderna var att 

flickor dricker mer för att ha roligt (med 10 procent) och att pojkarna drack i högre 

utsträckning för att deras kompisar gjorde det (med 8 procent). Här kan vi se att överlag 

dricker ungdomarna oavsett kön mest för att det är kul och för att det är gott. Även här har 

ingen direkt skillnad enligt konfidensintervall kunnat läsas ut. I enkäten fanns 

svarsalternativet ”övrigt, nämligen:” varpå några ungdomar angav: dricker för att smaka, för 

att föräldrar vill det, för att det är högtid, vet ej varför jag dricker och för att det är mysigt. I 

de övriga kategorierna hade tolv procent av flickorna angett och sex procent av pojkarna 

angett några av de övriga alternativen. 

Nedan redovisas ett stapeldiagram avseende könsfördelning av alkoholhaltiga drycker. 

Flickor: 109 Pojkar: 180 

Figur 6. Stapeldiagram som visar könsskillnader mellan vilka alkoholhaltiga drycker ungdomarna 

uppgett att de dricker 

Vad för alkohol som ungdomarna dricker skiljer sig resultatet inte mycket åt. Den största 

skillnaden är mellan starköl och cider där flickorna dricker lite mer cider och pojkarna dricker 
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lite mer folköl, men skillnaden där ligger endast på fyra procentenheter. Den populäraste 

drycken för båda könen var klart cider, och därefter kommer sprit och starköl. Glögg och 

hembränt hade två procent av flickorna i studien druckit, medans fyra procent av pojkarna 

hade druckit whiskey, rom, hembränt och champagne. Skillnader mellan könen i denna 

kategori kunde inte statistiskt säkerställas utifrån analys av 95 procentig konfidensintervall på 

enheter.  

I den del som handlar om drogkonsumtion uppgav sju av flickorna och tolv av pojkarna att de 

någon gång testat droger. Antalet är föga lågt för vidare analysering. Nedan redogörs i 

tabellform vilka droger ungdomarna har tagit samt hur många som uppgett att de testat 

vardera drog, vidare har könen polats.  

Tabell 1. Drogers popularitet bland ungdomarna 

   

Antal 

 

Drogtyp  

Hårspray/gas, lim eller annat lösningsmedel 6  

Hasch/Marijuana 5 

Amfetamin 2  

Svamp 0  

Bensin 5  

Spice 4  

 

Vad det gäller resultatet för drogdelen hade 12 procent (19 respondenter) angivit att dem 

testat någon form av drog. På grund av att de fåtal respondenter som ingår i drogdelen 

kommer resultatet ej analyseras vidare för huruvida resultaten är generaliserbara. Resultatet 

redovisas ovan i tabell 1 för att ge en mer överskådlig bild över vilka droger som 

respondenterna testat. I denna studie var det vanligaste (sex personer) att sniffa olika 

lösningsmedel så som hårspray eller lim. Fem personer har angett att de sniffat bensin, vilket 

sammantaget gör att sniffning är det vanligast sättet att förtära droger på. Fyra personer angav 

att de rökt hasch eller marijuana. Lika många har angett att de rökt Spice. Tidigare har Spice 

har varit en så kallad internetdrog som har liknande effekter som cannabis. Två personer hade 

testat amfetamin medans ingen uppgett att de testat någon narkotikaklassad svamp. Angående 

anskaffningssätten var det en liten del av respondenter som valde att svara på den frågan. Tre 

personer har angett att de fått drogen från någon de känner, två personer fick tag på drogen 

genom butik medans endast en respondent fick tag på drogen genom internet. Beträffande 

varför ungdomarna tar droger har tre respondenter angivit att de gillar känslan, tre har angivit 

att de tar droger därför att det är kul medans en person angivit att det endast var en 

engångsföreteelse.  

4.1.1 Analys av skillnader mellan pojkars och flickors alkohol- och drogvanor  

Resultatet av denna studie har visat att det fanns vissa tendenser till skillnader mellan pojkar 

och flickor generellt sett när det gällde ungdomars alkoholdebut (figur 1). Bland annat hade 

fler pojkar än flickor i högre grad haft sin alkoholdebut, debutåldern var ungefär ett halvår 

lägre (11,5 år) än flickornas (12 år) och de hade en intensivare alkoholkonsumtion. Resultaten 

från denna studie visade en lägre medelålder för alkoholdebut än vad nationell forskning visat 
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på. Folkhälsoinstitutet (2010) fann att medelåldern för alkoholdebut i Sverige var ungefär 14 

år. Resultaten har också visat att föräldrar eller familj i högre grad köpte ut alkohol till pojkar 

än till flickor och att pojkar i högre grad än flickorna drack i hemmet. Resultaten för denna 

studie kan kopplas till Danielsson (2011) som i sin studie fann att pojkar hade en lägre 

debutålder än flickorna och att risken för en mer omfattande alkoholkonsumtion i årskurs nio 

var högre för pojkarna. Utifrån dennas studies resultat samt Danielssons (2011) kan man i 

avseendena debutåldern och omfattande alkoholkonsumtion säga att det för pojkarna är en 

större riskfaktor att debutera tidigt.   

Resultaten avseende dryckesvanor (figur 2) visade på att ungefär 50 procent av flickorna som 

debuterat hade druckit alkohol en till tre gånger. Ungefär 35 procent av pojkarna hade druckit 

tio gånger eller fler vilket var vanligas förekommande. Detta bekräftar Danielsson (2011) som 

i sin studie också kunde se att pojkarna hade en högre och mer frekvent alkoholkonsumtion i 

jämförelse med flickorna. 

Resultaten avseende könsskillnader av sammanhang för alkoholkonsumtion (figur 3) visade 

att pojkarna i högre grad drack ensamma eller med sina föräldrar jämfört med flickorna som i 

större utsträckning drack alkohol på fest och ute med sina vänner. Generellt sett så var 

alternativet att dricka ute med kompisar och på fest populärast för båda könen. Flickorna som 

i högre grad uppgett att de drack med kompisar och på fest kan kopplas till att flickors främsta 

syfte med att dricka alkohol var för att ha kul. Detta kan kopplas till Danielsson (2011) som 

redovisade resultat för att flickor hade fler vänner som drack alkohol än pojkar. Däremot var 

detta en större riskfaktor för pojkars högkonsumtion av alkohol. Donovan (2004) kom likaså 

fram till att unga som hade vänner som brukade alkohol i högre grad drack alkohol själva och 

därmed var det en riskfaktor.  Pojkars vanligaste orsak till att dricka alkohol var att det är gott 

vilket kan förklara varför pojkarna uppgett att de i högre grad drack alkohol ensamma eller i 

hemmet.   

Utifrån vad ungdomarna drack för typ av alkoholhaltiga drycker hade inga resultat påvisat 

några större könsskillnader. Pojkarna i denna studie drack oftast cider, jämförs studiens 

resultat med Hvitfeldt och Gripe (2010) nationella kartläggning över vad ungdomar i årskurs 

nio i Sverige nationellt drack så kunde en skillnad ses då den populäraste drycken för pojkar 

nationellt var starköl. Flickorna i denna studie föredrog främst cider, nationella forskning 

(Hvitfeldt & Gripe, 2010) fann att flickor i högsta grad drack sprit. Svarsalternativet vin kom 

för denna studie på tredje respektive fjärde plats av sju möjliga alternativ till skillnad från den 

nationella forskningen (Hvitfeldt & Gripe, 2010) som fann att alternativet vin hade lägst 

popularitet. Skillnaderna kan bland annat bero på tillgången av olika typer av alkoholhaltiga 

drycker kan variera. Då denna studies respondenter är yngre kan det också ha en inverkan på 

det varierande resultat som presenteras.  

I denna undersökning hade 19 ungdomar (12 procent) av respondenterna uppgett att de testat 

droger. Antalet flickor som angett att de testat droger var sju varav tolv pojkar. Rapporten av 

Hwitfeldt och Gripe (2010) visade något lägre resultat, det vill säga att nio procent av 

pojkarna och sju procent av flickorna i 15 årsåldern någon gång använt narkotika. En stor del 

av dessa procent hade i huvudsak testat cannabis. Med hänsyn till större studier hade denna 

undersökning ett litet underlag och därför påverkas också resultaten av relativt små skillnader 

som kan göra att procentsatsen kan variera med stora marginaler i förhållande till 

svarsalternativen. Bergmark och Karlsson (2006) har redovisat resultat som visat att flickor 

hade en mer negativ bild gällande konsekvenser av drogbruk jämfört med pojkar. Pojkarna 

uppfattade också konsekvenserna av drogbruk i högre utsträckning som positivt, vilket kan 

förklara att pojkarna i högre grad testat droger jämfört med flickorna i denna studie.  
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4.2 Finns det samband mellan tidig alkoholdebut och en högre 

alkoholkonsumtion gentemot droganvändning? 
Bearbetningen av resultatet har skett genom beräkning av samband enligt oddskvot som sedan 

är beräknat genom 95 procentig konfidensintervall. Samband är uträknat utifrån variabler som 

avser tidig debut, antal som provar droger och antal som druckit alkohol. Definitionen av 

”tidig debut” har skett genom att beräkna medelåldern av alkoholdebut vilket resulterade i att 

tidig debut benämns upp till 12 års ålder. För att kunna beräkna sambandet av en högre 

alkoholkonsumtion gentemot droganvändning har svarsalternativet ”10 gånger eller fler” valt 

att definieras som hög utifrån respondenternas varierande åldrar. Sammanlagt har 26 personer 

angett att de druckit alkohol 10 gånger eller fler vilka enligt denna studie har den högst 

angivna konsumtionen. Antalet som angett att de brukat droger är 19 personer. Antal personer 

som druckit alkohol är 98 personer av totalt 163 personer. Resultaten pressenteras enligt de 

beräkningar som är genomförda genom fyrfältstabeller och är uppbyggda efter struktur för fall 

kontroll studier. 

När analys skulle göras av eventuellt samband mellan tidig debutålder för alkoholdrickande 

och att ungdomen testat någon drog beräknades detta med oddskvot med hjälp av fyrfälts 

tabell (tabell 2). Tabellen visar genom beräkning av oddskvot ett värde på 4,9. När kvoten 

beräknades genom 95 procentigt konfidensintervall fick vi ett sambandsintervall på 1,9 till 

7,9. Detta innebär att det finns ett säkerställt samband mellan en tidig alkoholdebut och att 

risken att prova droger är fem gånger så stor jämfört med ungdomar som har en normal eller 

sen alkoholdebut i denna undersökning.   

Tabell 2. Samband mellan debutålder för alkohol och drogvanor 

 

Alkoholkonsumtion 

Drogkonsumtion 

Har testat droger Har ej testat droger 

Tidig debut 12 18 

Normal debut 7 51 

 

Samband mellan variablerna intensivkonsumtion (druckit alkohol 10 gånger eller fler) och att 

ungdomen har testat någon drog med beräknades med oddskvot som visade på ett värde på 

7,3 (se nedan tabell 3) som när beräkning genom konfidensintervall fick ett intervallvärde 

mellan 4,8 till 9,8. Detta innebär att det finns ett säkerställt samband mellan 

intensivkonsumtion och drogbruk. Värdet för konfidensintervall beräknat genom oddskvot 

visar att risken att prova droger var ungefär sju och en halv gånger högre hos ungdomar som 

druckit 10 gånger eller fler i denna undersökning.  

Tabell 3. Samband mellan intensivkonsumtion för alkohol och drogvanor 

 

Intensivkonsumtion 

Drogkonsumtion 

Har testat droger Har ej testat droger 

Har druckit fler än 10 ggr 12 14 

Har ej druckit mer än 10 ggr 7 60 
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4.2.1 Analys av samband mellan tidig alkoholdebut och en högre alkoholkonsumtion 

gentemot droganvändning 

Resultatet av denna studie visade en fem gånger överrisk att testa droger vid en tidig 

alkoholdebut. Resultatet visade också en sju och en halv gånger överrisk att testa droger för 

de ungdomarna med intensivkonsumtion. Att studien kunnat påvisat samband mellan dessa 

variabler kan jämföras med Danielsson (2011) som funnit att en tidig debutålder ökar risken 

för en högre konsumtion av alkohol. Hvitfeldt & Gripe (2010) har i sin tur sett att 

alkoholkonsumtion kan ses som en inkörsport till droger likväl som droganvändning ofta sker 

i samband med alkoholpåverkan vilket kan förklara att denna studie fann ett samband mellan 

dessa faktorer.  Detta kan ses som allvarsamt med tanke på att Fahlke (2006)  i sin studie fann 

att unga som testat narkotika i ett experimentellt stadium ökat riskerna för att fortsätta till ett 

stadium där ungdomarna tog droger mer frekvent. Resultat från föregående frågeställning 

visade att pojkar hade en lägre debutålder, en högre konsumtion av alkohol och var 

överrepresenterade gentemot att ha testat droger, detta kan kopplas till Donvan (2004) som i 

sin studie fann bland annat att vänners droganvändning var en riskfaktor för 

alkoholkonsumtion. Då pojkarna i denna studie (som testat droger i större utsträckning) 

möjligtvis har fler vänner som testat droger och på så sätt löper en högre risk för att själva 

testa droger vilket skulle kunna vara en alternativ förklaring till sambandet.  

4.3 Finns det samband mellan tidig debutålder och högre konsumtion 

avseende alkohol gentemot tillgänglighet av alkohol i hemmet?  
I beräkningen för samband har följande variabler tagits med i beräkningarna: antal som 

druckit alkohol, tidig alkoholdebut, antal som fått alkohol av föräldrar och/eller familj, antal 

som tagit alkohol av föräldrar och/eller familj samt antal som uppgett att de druckit alkohol 

tillsammans med föräldrar. Antal som fått alkohol av förälder och/eller familj är 22 personer. 

Antal som tagit alkohol av föräldrar och/eller familj uppgår till 29 personer och 21 personer 

har uppgett att de dricker tillsammans med sina föräldrar. Sammanlagt har 26 personer angett 

att de druckit alkohol 10 gånger eller fler vilka enligt denna studie har den högst angivna 

konsumtionen. Resultaten pressenteras enligt de beräkningar som är genomförda genom 

fyrfältstabeller och är uppbyggda efter struktur för fall kontroll studier.  

Fyrfältstabellen nedan, tabell 4, visar de värden som varit aktuella för beräkningen av 

sambandet mellan debutålder för alkohol och huruvida föräldrarna eller familjen köpt ut 

alkohol. Resultatet visade en oddskvot på 1,8 som genom 95 procentig konfidensintervall fick 

ett intervallvärde mellan -2,3 till 5,9. Intervallet täcker 1 och därför föreligger inget statistiskt 

säkerställt samband i denna undersökning.  

Tabell 4. Samband mellan debutålder för alkoholdrickande och hemmet som källa till alkohol 

 

Hemmet som källa 

Debutålder för alkohol 

Tidig debut Normal debut 

Föräldrar/familj köper ut 11 11 

Föräldrar/familj köper ej ut 24 43 

 

Tabell 5 nedan visar de värden som varit aktuella för beräkningen av sambandet mellan 

variablerna debutålder för alkoholdrickande och om ungdomen tar alkohol från hemmet.  

Oddskvoten blev 2,4 som genom 95 procentig konfidensintervall fick ett intervall mellan 0 till 
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4.8. Det innebär att intervallet täcker 1 och vi har därmed inte kunnat finna något statistiskt 

säkerställt samband att personer som tar alkohol från föräldrar och eller familj har en lägre 

debutålder.  

Tabell 5. Samband mellan debutålder för alkoholdrickande och ifall ungdomen tar alkohol från hemmet 

 

Tar alkohol från hemmet 

Debutålder för alkohol 

Tidig debut Normal debut 

Tar av föräldrar/familj 11 11 

Tar av föräldrar/familj  24 43 

 

Tabell 6 (se nedan) visar de värden som varit aktuella för beräkningen av sambandet mellan 

ungdomarnas debutålder för alkohol och ifall de har druckit alkohol tillsammans med 

föräldrar eller familj.  Resultatet visade en oddskvot på 2,2 som genom 95 procentig 

konfidensintervall fick ett värde mellan -0,5 till 4,9. Det innebär att intervallet täcker värdet 1 

och vi har därmed inte kunnat finna något statistiskt säkerställt samband att personer som 

dricker alkohol i hemmet har en lägre debutålder. Men för ungdomarna i vår studie finns det 

ungefär två gånger överrisk för att ungdomar som dricker alkohol i hemmet har en tidig 

alkoholdebutålder.  

Tabell 6. Samband mellan debutålder och ifall ungdomen dricker tillsammans med föräldrar eller familj 

 

Dricker tillsammans i hemmet 

Debutålder för alkohol 

Tidig debut Normal debut 

Dricker med föräldrar/familj 12 9 

Dricker ej med föräldrar/familj 26 43 

 

Faktorer som var aktuella för beräkning av samband mellan intensivkonsumtion (druckit 

alkohol 10 gånger eller fler) och föräldrar eller familj som köper ut alkohol kan ses nedan i 

tabell 7. Resultatet av beräkningar av oddskvot utifrån dessa data har föranlett ett värde på 

3,9.  Oddskvotens värde genom 95 procentig konfidensintervall visar ett intervallvärde mellan 

1,5 och 5,4. Det innebär att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan att någon ur 

hemmet köper ut alkohol och intensivkonsumtion. Det var ungefär fyra gånger förhöjd risk att 

unga som får alkohol av sina föräldrar och/eller familj dricker mer än andra ungdomar i denna 

undersökning. 
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Tabell 7. Samband mellan intensivkonsumtion och hemmet som källa till alkohol 

 

Hemmet som källa 

Intensivkonsumtion  

Druckit alkohol 10 ggr eller 

fler 

Druckit alkohol färre än 10 

ggr 

Föräldrar/familj köper ut 12 10 

Föräldrar/familj köper ej ut 19 61 

 

Tabell 8 (se nedan) visar de värden som varit aktuella för beräkningen av sambandet mellan 

intensivkonsumtion och att ungdomen tagit alkohol från hemmet.  Resultatet av beräkningen 

av oddskvot ger värdet 1,6 som genom 95 procentig konfidensintervall fick ett värde mellan -

0,9 till 4,1. Det innebär att intervallet täcker ett och vi har därmed inte kunnat finna något 

statistiskt säkerställt samband att personer som tar alkohol från hemmet i högre utsträckning 

löper risk att dricka mer än alkohol än övriga ungdomar i denna studie.    

Tabell 8. Samband mellan intensivkonsumtion och om ungdomen tagit alkohol från hemmet  

 

Tar alkohol från hemmet 

Intensivkonsumtion  

Druckit alkohol 10 ggr 

eller fler 

Druckit alkohol färre än 10 

ggr 

Tagit alkohol från 

föräldrar/familj 

10 19 

Har ej tagit alkohol från 

föräldrar/familj 

17 51 

 

4.3.1 Analys av samband mellan tidig debutålder och högre konsumtion avseende 

alkohol gentemot tillgänglighet av alkohol i hemmet 

Att föräldrar eller familj (hemmet) köpte ut alkohol till deras tonåring visade sig i denna 

studie ha ungefär fyra gånger så stor överrisk för en högre konsumtion av alkohol 

(intensivkonsumtion). Detta bekräftar Danielsson (2011) som i sin studie såg att en tydlig 

riskfaktor för intensivkonsumtion gällande alkohol var föräldrars godkännande till att dricka 

alkohol. En annan studie som kompletterar Danielssons (2011) resultat är en studie av Komro 

et al. (2007) som visade ett starkt samband mellan föräldrar som källa till alkohol och en ökad 

alkoholkonsumtion. Att denna studie fann ett svagare samband mellan att ungdomar som 

drack alkohol tillsammans med föräldrar hade en lägre debutålder kan bekräftas av Donovan 

(2004) som i sin studie sett att den tydligaste riskfaktorn för uppskjutande av ungdomars 

alkoholdebutålder var föräldrarnas inställning till alkohol. Hade föräldrarna i studien 

(Donovan, 2004) en icke godkännande syn på alkohol så kunde detta fungera som en 

skyddsfaktor gentemot tidig alkoholdebut. Foley et al. (2004) visade till skillnad från denna 

studie ett resultat för att föräldrar som källa till ungdomens alkohol kunde vara en 

skyddsfaktor gentemot överdriven alkoholkonsumtion. 
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5. Slutdiskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka uppfattningar om alkohol och droger hos ungdomar 13-

15 år gamla vid en högstadieskola i Mellansverige. För att få svar på syftet användes tre 

frågeställningar som kommer presenteras i förhållande till en diskussion kring resultatet.  

Den första frågeställningen var om det fanns skillnader mellan pojkars och flickors alkohol- 

och drogvanor. Angående respondenternas alkoholdebut visade det sig att flickor hade en 

genomsnittlig alkoholdebut på 12 år och pojkar på cirka 11,5 år. Medelåldern i vår studie kan 

vara lägre då vår respondentgrupp endast består av 13, 14 och 15 åringar.  Hade även äldre 

respondenter inkluderats (som i vår studie inte haft sin debut ännu) så skulle medelåldern 

stiga. Tidigare forskning har också visat att pojkar har sin alkoholdebut tidigare än flickor. Att 

pojkar dricker tidigare än flickor kan hänga ihop med de riskfaktorer som tidigare forskning 

har visat, bland annat hemmets godkännande av alkoholdrickande. Om hemmet har en mer 

godkännande syn på pojkars alkoholdrickande så påverkar det i detta fall att de dricker vid en 

lägre ålder i förhållande till flickorna. Eller om pojkar umgås i högre grad med kompisar som 

dricker alkohol och på så vis påverkas och testar själva att dricka. Här hade det varit intressant 

att se till dessa aspekter angående faktorer som påverkar ungdomarna i vardagen. Angående 

hur många gånger respondenterna hade druckit (figur 2) kan det utläsas att ha druckit tio 

gånger eller fler var det vanligaste för pojkarna medan det vanligaste för flickorna var att ha 

druckit en till tre gånger. Detta skulle även kunna kopplas till tidigare nämnda riskfaktorer 

såsom familjen och kompisar. En faktor som inte övervägts i enkäten är att hur många gånger 

man dricker även utgör om respondenterna endast smakat. Ifall en respondent endast smakat 

en ytterst liten mängd alkohol från hemmet fem gånger är detta alltså jämställt med att ha 

druckit sig mycket berusad fem gånger. Detta är en svaghet i enkäten som ej har undersökt 

mängd i någon fråga. Detta kan också kopplas ihop med att pojkar dricker mer för smakens 

skull (figur 5), att resultatet möjligtvis skulle vara annorlunda ifall ungdomarna fått angett 

vilken mängd alkohol de har druckit. 

Att flickor inte i lika hög grad dricker alkohol i hemmet (figur 3) kan ha med att flickor 

dricker till största delen för att ha kul, (figur 5), detta möjliggör faktorn att de kan tacka nej 

till att dricka alkohol i hemmet. Det kan vara så att flickorna ej ser att de får ut någonting av 

att dricka alkohol tillsammans med deras familj då det kanske inte skulle definieras av dem 

som kul. Medans pojkarna som dricker alkohol i hemmet i högre utsträckning (figur 3) kanske 

då ej har ett drickande med syfte att bli berusad utan möjligtvis dricker i mindre mängder för 

smakens skull, eftersom det är pojkars främsta anledning till att dricka (figur 5). Här skulle 

också vara intressant att se under vilka omständigheter ungdomarna drack i hemmet, om det 

är så att de dricker glögg med alkohol i till jul eller om det dricker alkohol till middagen. Det 

är beteendevanor som skulle varit intressanta att se. En fundering detta har väckt är varför 

flickor tycker att det är roligare att dricka alkohol? Detta kan dessvärre denna studie inte ge 

svar på.  Faktorn att pojkar i högre grad uppgett att de dricker för smakens skull kan kopplas 

till att de kan ”lära” sig tycka om alkohol i hemmet där de blir bjudna i högre utsträckning 

jämfört med flickorna.  Ur ett genusperspektiv/socialteori kan man tänka att det kan vara mer 

okej för pojkar att dricka överlag och att detta även påverkar pojkarnas egen syn på vad som 

är förväntat och acceptabelt för dem, till exempel att dricka i ensamhet som var vanligare för 

pojkar än flickor (figur 3).  

Angående hur ungdomarna får tag på den alkohol de dricker så var det vanligaste sättet för 

flickor att deras partner eller kompis köpte ut till dem, bland pojkarna var det vanligaste sättet 

att ta (olovligt) från hemmet. Flickorna bad okända i högre grad än vad pojkarna gjorde varav 
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pojkarnas föräldrar eller familj i högre grad köpte ut alkohol till dem (figur 4). Här utgör 

hemmet två av de vanligaste anskaffningssätten för pojkarna och med den bakgrunden kan 

man anta att föräldrar eller familj har en högre acceptans till att pojkarna dricker än att flickor 

dricker alkohol. Generella normer som finns i vårt samhälle påverkar vår syn på vad som är 

acceptabelt vilket skulle kunna påverka graden av att det skulle vara mer godtagbart för 

pojkar att dricka alkohol än flickor. Att flickorna inte tar alkohol (olovligt) från hemmet i lika 

hög grad som pojkarna kan ha att göra med att det skulle kunna vara mer okej för pojkarna att 

dricka alkohol, att de inte är lika ”rädda” för att bli påkomna jämfört med flickorna. När man 

ser till flickorna kan man tänka sig att dem möjligtvis har en högre grad äldre vänner eller 

partners än pojkarna, samt att de har en högre ålder för att köpa alkohol på systembolaget 

eller drycker med lägre procenthalt i livsmedelsaffärer. Att flickorna i högre grad frågar 

okända människor huruvida de kan köpa ut alkohol kan ses som en riskfaktor för dem då de 

inte känner personen i fråga och kan utsätta sig för flertalet risker. Det skulle vara intressant 

att se huruvida det finns någon skillnad mellan könen kring hur vanligt det är att fråga en 

okänd person ifall de kan köpa alkohol oavsett svaret från den personen. Det kan vara så att 

pojkar frågar okända personer i lika hög grad som flickorna men att flickorna tenderar i att få 

ett positivt svar från personen i fråga. Det skulle också vara intressant att se vilka dessa 

okända personer är och varför de går med på den olagliga handlingen att langa alkohol till 

minderåriga. 

Vid frågan varför ungdomarna drack alkohol (figur 5) svarade endast två procent av flickorna 

att de drack för att deras kompisar gjorde det (grupptryck) motsvarande tio procent av 

pojkarna. Detta är intressant ur ett genusperspektiv. Eventuell bakomliggande orsak till varför 

fler pojkar svarade att de drack för att sina kompisar gjorde det skulle kunna hänga ihop med 

att större andel pojkar dricker i förhållande till flickorna vilket i sin tur kanske sätter mer press 

på pojkarna ur ett socialt perspektiv.  Den sociala aspekten kommer även fram då man tittar 

på andelen pojkar i förhållande till flickor som angett att de dricker för att vara social där även 

pojkarna överrepresenterar flickorna. 

Resultatet och fördelningen av vad ungdomar väljer att dricka pressenterades i resultatdelen 

utifrån figur 6. Resultaten visade inga tydliga skillnader mellan pojkar och flickors dryckesval 

genom 95 procentig konfidensintervall. Ett överraskande resultat var bland annat att den 

minst populära drycken var alkoläsk, varav endast sex procent flickor och sex procent pojkar 

angav att de drack alkoläsk. Då reklam avseende alkoläsk ofta är riktad mot yngre människor 

(Clarke, 2010) fanns en förmodan om att en stor andel av respondenterna skulle ange detta 

alternativ. Det som talar emot denna förmodan är att alkoläsken i förhållande till cider och öl 

är relativt dyr. Den har ofta också en lägre procenthalt alkohol vilket förmodligen gör 

billigare och starkare alternativ mer attraktiva. Som motpol är cider det vanligaste 

svarsalternativet för både flickor och pojkar vilket kan tala för det senare resonemanget. 

Svarsalternativen lättöl och folköl var i studien mindre populära bland ungdomarna, ändå bör 

alternativ vara mer lättillgängliga då dem finns att köpa på livsmedelsbutiker och kiosker 

samt att åldersgränsen är lägre än för de starkare alternativen. Det går att tolka dessa svar 

utifrån att det är troligt att respondenterna har relativt goda möjligheter till att välja utifrån 

tillgänglighet/tillgång och utbud. Då en stor andel angett svarsalternativ med en högre 

procenthalt kan även det tyda på tendenser till berusningsdrickande då tillgängliga mängder 

alkohol kan tänkas vara begränsade för de flesta av ungdomarna.  

Av de 19 respondenter som testat droger är det sju flickor och tolv pojkar som har testat. 

Utifrån studiens resultat som kom fram till att både tidig debutålder och intensivkonsumtion 

kan anses som riskfaktorer för att prova droger är inte dessa siffror förvånande. Pojkarna har 

överlag en lägre debutålder och en högre konsumtion av alkohol vilka båda visade sig vara 
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riskfaktorer för att testa droger enligt frågeställning två. Den mest förekommande drogen var 

hårspray/gas/lim eller annat lösningsmedel (tabell 1). Därefter kommer svarsalternativet 

bensin, hasch/marijuana som torde vara svårtillgängligt i förhållande till de två tidigare 

angivna svarsalternativen. Alternativet spice är en drog som är snarlik hasch/marijuana 

(cannabis) och är en blandning av olika typer av örter. Spice har inte alltför länge varit 

narkotikaklassat och har därför varit lätt tillgänglig att köpa fram tills i början av september 

2009 (Regeringen, 2009). Man hade därför kunnat vänta sig att fler respondenter i större 

utsträckning provat spice snarare än cannabis. Av de 19 respondenter som angivit att det testat 

narkotika har två angett att de någon gång provat amfetamin vilket är en av de droger som 

ofta klassas till de tyngre. En möjlig orsak till detta kan vara att respondenterna tagit medicin 

avsedd ADHD vilket ofta innehåller sammansättningar som klassas som amfetamin. I 

bearbetningen togs bland annat ett svarsalternativ bort då respondenten angivit att detta var 

medicinering mot ADHD. Det bör finnas i konsideration att respondenter kan ha tagit 

amfetamin i andra syften.  

Angående respondenterna i denna studies anskaffningssätt och syfte med att ta droger är 

svarsfrekvens allt för fåtalig för vidare analys. Endast sex svarsalternativ utgjorde 

anskaffningssätt och endast sju svarsalternativ utgjorde syftet med att ta droger. Det som är 

desto mer intressant att se till är just varför svarsfrekvensen var så låg under just dessa frågor. 

Sex respondenter har dessvärre fått räknas bort (vilket förklarats under metod). Frågorna är 

ställda på så vis att flera alternativ har fått väljas, det vill säga att minimun har det handlat om 

sju personer som valt att ej svarat på varifrån de fått drogerna och sex personer som valt att ej 

besvara varför de tar droger. Kanske är det så att det är ett känsligt ämne för respondenterna, 

eller så har de ej förstått frågorna eller på annat vis tyckt dessa varit irrelevanta.    

Angående frågeställning två om det fanns samband mellan tidig alkoholdebut och en högre 

alkoholkonsumtion gentemot droganvändning så har denna studie kommit fram till att både 

tidig debutålder för alkoholdrickande och intensivkonsumtion av alkohol ökar risken för att 

testa narkotika. Man kan man diskutera hur intensivkonsumtion tolkas olika utifrån olika 

studier, som tidigare nämnt är denna studies definition att respondenten angivit att den druckit 

tio gånger eller fler. Den forskning som har analyserats i relation till resultatet kan ha 

förhållandevis varierande definitioner på vad som innefattar intensivkonsumtion. Troligtvis 

ifall denna studie skulle tolkat intensivkonsumtion på ett annat vis hade troligtvis inte 

beräkningarna av sambandsmåttet sett ut på samma sätt och kopplingen till den tidigare 

forskningen hade inte heller sett likadan ut. Detta resultat kan också kopplat till föregående 

frågeställning som visade pojkar som överrepresenterade på både tidig alkohol debut, 

intensivkonsumtion och droganvändning.  

Vi kan ej säga att kön är en riskfaktor för att testa droger men det kan spekuleras i huruvida 

samhällets könsroller speglar uppfostringen av pojkar och i vilken tur skulle kunna påverka 

dess dryckes- och narkotikavanor. Som tidigare nämnt har här också skolan ett ansvar för att 

pojkar ska ta till sig ANT (förebyggande undervisning mot alkohol, narkotika och tobak) 

utbildningen i skolan och att den förmodligen bör anpassas mer efter kön för att få optimal 

effekt. Eftersom denna studie och tidigare forskning har kunnat påvisa att pojkar och flickors 

alkohol- och narkotikavanor skiljer sig kommer också tankarna att undervisningen i skolan 

också borde vara anpassad efter de könsskillnader som finns. Detta för att förbygga för tidig 

alkoholdebut för ungdomarna och en intensivkonsumtion och i den turen förebygga mot att 

testa narkotika. 

Tredje frågeställningen om det fanns samband mellan tidig debutålder och högre konsumtion 

avseende alkohol gentemot tillgänglighet av alkohol i hemmet. Så visade studien att om 



 33 

föräldrar eller familj (hemmet) köpte ut alkohol till deras tonåring ökade risken för att 

ungdomen har en intensivkonsumtion av alkohol. En tendens sågs också vid att om ungdomen 

blir bjuden på alkohol i hemmet eller olovligt tar alkohol från hemmet så är risken högre att 

ungdomen börjar dricka alkohol vid en lägre ålder.  

De faktorer som korrelerats och som resulterat i att samband/risk ej kunnat fastslås (utifrån 

oddskvot) på grund av mycket svaga sambandsmått var mellan intensivkonsumtion och att 

ungdomen tagit alkohol från hemmet (tabell 8). Detta gäller även samband mellan tidig 

debutålder gentemot att föräldrar eller familj har köpt ut. I efterhand uppkom en föresats att 

testa är huruvida tidig alkoholdebut har samband med intensivkonsumtion, något som 

förbisetts i databearbetningen och analysen.  Faktorerna tidig debutålder gentemot att dricka 

tillsammans med familj och att ta alkohol från hemmet mot tidig debutålder gav heller ej 

något signifikant samband men hade ändå högre oddskvot än föregående sambandsmått för 

denna studie. Således kan man säga att det finns en mindre överrisk i denna studie eller 

tendenser till att ungdomarna ska börja dricka alkohol i tidig ålder om ungdomen dricker 

tillsammans med familj eller olovligt tar alkohol från hemmet. Det kan hända att ungdomen 

skulle ha kunnat bli bjuden på alkohol första gången den smakade detta i hemmet endast en 

gång. Frågeformuläret studien bygger på är utformat så att de anger första gången de drack 

alkohol (debutålder) oavsett mängd och ifall de någonsin druckit med föräldrar eller familj. 

Men slutsatser kan också dras till att ifall hemmet har en högre acceptans gentemot 

ungdomens alkoholdrickande (det vill säga låter ungdomen dricka i hemmet) så påverkar 

detta så att ungdomen dricker alkohol vid en tidigare ålder jämfört med om hemmet skulle 

varit mer restriktivt så kanske debutåldern skulle skjutits upp. Detta bekräftar Donovan (2004) 

och Danielsson (2011) i tidigare forskning. 

Resultatet i relation till frågeställning tre kan förklara den faktorn att flickor i denna studie har 

lägre debutålder, dricker mindre och testar droger i lägre utsträckning. Det kan vara så att 

eftersom de tar alkohol i mindre utsträckning från hemmet, blir bjudna i mindre utsträckning 

från hemmet och att hemmet inte lika ofta köper ut alkohol till flickor, alltså blir uppfostrade 

på ett annat sätt än pojkarna i studien. Att detta sammantaget bidrar till att flickor tenderar att 

ha mindre utbredda alkohol- och drogvanor. För att undersöka dessa faktorer på ett mer 

djupgående plan skulle en mer omfattande studie vara av intresse. 

Sammantaget från frågeställning ett och två som visar att det förekommer en överrisk av 

intensivkonsumtion då föräldrar eller familj (hemmet) köper alkohol till ungdomen. Att 

intensivkonsumtion leder till en överrisk för att ungdomen kommer att testa droger göra att 

man kan man diskutera hemmets syfte med att köpa alkohol till ungdomen. Vanliga argument 

för till exempel föräldrar att köpa alkohol till deras barn kan vara att de inte ska dricka någon 

hembränd sprit, att de ska lära sig hantera alkohol eller att de kan kontrollera den mängden 

alkohol ungdomen dricker. Men det vi vill framhålla är att om hemmet köper alkohol till 

ungdomen så tenderar en högre risk för intensivkonsumtion förefalla. Parallellt ökar (i och 

med intensivkonsumtion) risken för att ungdomen skulle kunna testa någon drog jämfört med 

om hemmet inte köpte ut alkohol till ungdomen. Tidigare forskning (Danielsson, 2011; 

Hvitfeldt & Gripe, 2010) har också kommit fram till att intensivkonsumtion i lägre åldrar ökar 

risken för ett framtida problematiskt alkoholdrickande vilket också kan användas som 

motargument för att köpa ut alkohol till ungdomar.  

5.2 Metoddiskussion 
Avseende första frågeställningen redovisades resultatet av antal respondenter i stapeldiagram. 

De kunde uppfattas som missvisande då stora skillnader påvisades på grund av ojämn 
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fördelning mellan könen. Därför har resultatet redovisats genom procentsatser vilket gjorde 

att fördelningen en mer rättvisande bild. 

Metodologiskt har tre olika analysmetoder använts; 95 procentig konfidensintervall för andel, 

95 procentig konfidensintervall för andelar och oddskvot (Odds Ratio, OR). För att få 

ytterligare en analysmöjlighet har också medelvärde använts på en del variabler. 

Avseende studiens enkät så skulle fråga 4 ”hur många gånger har du druckit alkohol?” ändras 

till exempelvis: ”Hur många av de senaste 30 dagarna har du druckit alkohol?”, eller ”Hur 

många dagar i månaden dricker du vanligtvis alkohol?” Att fråga eleverna hur många gånger 

de någonsin druckit alkohol kan vara svårt för vissa att minnas det exakta antalet. Enkäten är 

uppbyggd på ett sådant sätt så att de respondenter som druckit 10 gånger eller fler kan kryssa 

det alternativet, det vill säga har man druckit 36 gånger så blir det ändå 10 gånger eller fler. 

Innan enkäten togs antagandet att respondenterna säkert skulle komma ihåg antalet gånger, 

ifall det är under 10 gånger.  

Som tidigare nänts har fråga 6a, 6b och 6c väckt en viss förvirring hos ungdomarna där de fått 

angett antal gånger de känt sig påverkade -, berusade - och ”packade” av alkohol. Slutsatsen 

av det blev att ett flertal respondenter som angivit att de druckit ett flertal gånger angett att de 

aldrig känt sig varken påverkad, berusad eller packad av alkohol. I efterhand hade frågorna 

formulerats med en förklaring som till exempel: ”Påverkad kan tolkas som det stadium där du 

känner dig lite ”fnissig” eller snurrig när du har druckit alkohol”, ”Berusad kan tolkas som det 

stadium där du känner att det blir svårt att fokusera eller att du vinglar lätt när du går” och 

”Packad kan tolkas som det stadium där du får minnesluckor dagen därpå och du har tydliga 

svårigheter att gå på en rak linje eller att du säger saker du dagen därpå ångrar”.  

Som också tidigare nämnts har frågeföljden under drogdelen misstolkas då syftet var att få 

svar på vilka droger de testat första gången respektive vilka droger de eventuellt testat de 

följande gångerna. I efterhand hade vissa av frågorna konstruerats med en större tydlighet, till 

exempel så här: 

13 )”Första gången du testade någon drog, vilken drog testade du då? (lägg märket till att 

detta endast avser första gånger du provade någon drog)”  

15) ”Har du någon gång provat någon annan drog än den du beskrev under fråga 13?”  

16 )”(besvaras endast vid ”ja” svar på fråga 15) Vilken eller vilka droger har du provat utöver 

den du angivit under fråga 13?” 

Med en större tydighet i frågeformuläret hade studien kunnat se vilken drog som ungdomarna 

testar första gången. Vid bearbetningen av befintligt material har fråga 13 och 16 polats, och 

ingen vikt har lagt vid vilken drog som ungdomen testat första gången. 

Det empiriska materialet har endast analyserats utifrån tidigare forskning och inte utifrån 

teoretisk referensram, vilket vi i efterhand upptäckt vara en brist för studien.  Med en teoretisk 

referensram skulle möjligtvis studien kunnat visa samband och kopplat samman olika faktorer 

som den i detta skede inte kunnat göra.  

5.3 Förslag till senare forskning 
Ämnen som denna studie berört men inte fullt ut som kan ligga som förslag till senare 

forskning är varför det är mer acceptabelt för pojkar än för flickor att dricka alkohol? Här 

skulle man kunna göra både kvantitativa eller kvalitativa intervjuer med föräldrar till 

högstadieungdomar. Det skulle vara bra med en jämn könsfördelning, både på föräldrarna och 

på vilket kön deras barn har. Exempel på aspekter att ta upp inom den forskningen skulle 

kunna vara: Om föräldern har köpt alkohol till barnet, ifall barnet blir bjuden i hemmet, hur 
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mycket man uppskattar sitt barns drickande till och vad de har för inställning till barnets 

drickande. Det skulle vara ytterst intressant att utföra longitudinell forskning på barnen till 

föräldrar som köper alkohol, om dessa i vuxen ålder skiljer sig från ”normal” gruppen.   

En annan intressant aspekt ur forskningssynpunkt skulle vara att se vilka risker som 

ungdomarna utsätter sig för när de ber främmande människor att köpa alkohol till dem. Också 

att se här genom ett genusperspektiv ifall det är så som denna studie kom fram till att flickor i 

högre grad får främmande människor att köpa ut alkohol än pojkar. Exempel på aspekter att ta 

upp inom detta område kan vara vilka slags människor man frågar ifall de kan köpa ut (ålder, 

kön o.s.v.), vart man frågar dessa människor, ifall dessa människor vill ha någonting tillbaka 

för besväret och om man har varit med om någon psykisk, fysisk eller sexuell våldssituation i 

samband med att ta kontakt med en okänd människa. Det skulle också vara intressant att 

undersöka vilka risker ungdomarna kan se själva i situationen. Till fördel skulle denna studie 

kunna göra i så kallade fokusgrupper. Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) tar upp aspekten 

att i en homogen grupp där alla är av samma kön och erfarenhet kan fokusgrupper vara till 

fördel användas när syftet är att se till gruppen som helhets perspektiv och inte till den 

enskilda individen, därav att skapa och upprätthålla en subjektiv bild av verkligheten. Att 

välja fokusgrupper istället för individuella intervjuer kan också göras för att intervjuarens 

påverkan skall vara så liten som möjligt.    
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Bilaga I. Enkäten 

Enkät om ungas alkohol- och drogvanor 

 

Fråga 1  

Jag är  

☐ Tjej                         ☐ Kille 

 

Fråga 2 

Jag är född  år________ (Till exempel 1996 eller 96) 

 

Alkoholvanor 

 

Fråga 3 

Har du någon gång druckit alkohol? 

☐ Ja                             ☐ Nej         

 

Fråga 4 

Hur många gånger har du druckit alkohol? 

☐ Jag dricker inte alkohol                           ☐1-3 gånger      

☐ 4-6 gånger                                                   ☐ 7- 10 gånger 

☐10 eller fler 

 

Fråga 5 

Hur gammal var du första gången du drack alkohol? 

☐ Jag har aldrig provat                                  Jag var ______ år 
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Fråga 6 

a) Hur många gånger har du upplevt dig påverkad av alkohol? 

_______ antal gånger 

b) Hur många gånger har du upplevt dig berusad av alkohol? 

_______ antal gånger 

c) Hur många gånger har du upplevt dig ”packad” av alkohol? 

_______ antal gånger 

 

Fråga 7 

I vilka sammanhang dricker du alkohol? 

☐ Jag dricker inte alkohol                         ☐ Själv 

☐ På fest                                                    ☐ Ute, med kompisar 

☐ Med föräldrar                       

 

Fråga 8 

Om du dricker alkohol, vad dricker du då? (Du kan kryssa i flera alternativ) 

☐ Jag dricker inte                                         ☐Lättöl 

☐ Folköl                                                          ☐ Starköl 

☐ Cider                                                           ☐ Alkoläsk 

☐ Sprit                                                             ☐Vin  

☐ Annat, nämligen: ___________________________________ 

 

Fråga 9 

Hur får du tag i den alkohol du dricker? (Du kan kryssa i flera alternativ) 

☐ Jag dricker inte alkohol                           ☐Föräldrar/familj köper ut 

☐ Pojkvän/flickvän köper ut                     ☐ Tar från föräldrar/familj 

☐ Ber någon okänd att köpa ut                ☐ Annat, nämligen:__________________________ 
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Fråga 10 

Vilka är orsakerna till att du dricker alkohol? 

☐ Jag dricker inte                                        ☐ För att vara social 

☐ För att ha kul                                            ☐ För att mina kompisar gör det 

☐ För att det är gott                                    ☐ Annat, nämligen:________________________ 

 

Drogvanor 

 

Fråga 11 

Har du någon gång tagit en annan drog än alkohol? 

☐ Nej                                                               ☐Ja 

 

Fråga 12 

Hur gammal var du första gången vid detta tillfälle? (Besvaras endast om du svarat ”ja” på 

fråga 10) 

__________år 

 

Fråga 13 

Vilken typ av drog testade du?  

☐ Jag har aldrig provat                                      ☐Hasch/Marijuana  

☐ Bensin eller annat lösningsmedel                  ☐Amfetamin 

☐ Vet ej                                                              ☐ Annat, nämligen:____________________ 

 

Fråga 14 

Hur många gånger har du testat andra droger än alkohol? 

__________ gånger 
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Fråga 15 

Har du någon gång provat annan drog en den du just beskrev?  

☐ Jag har aldrig testat någon drog                    ☐ Ja 

 

Fråga 16 

Vilken typ av drog provade du då? (Besvaras endast om du svarat ja på ovanstående fråga) 

☐ Jag har aldrig provat                                       ☐Hasch/Marijuana  

☐ Bensin eller annat lösningsmedel                   ☐Amfetamin 

☐ Vet ej                                                              ☐ Annat, nämligen:____________________ 

 

Fråga 17 

Om du provat annan/andra drog/er än alkohol, hur fick du tag på den/dem? 

☐ Jag har aldrig provat                                      ☐ Av någon jag känner 

☐ Från pojkvän eller flickvän                          ☐ Jag har betalat för det 

☐ Annat, nämligen:________________________________ 

 

Fråga 18 

Vad är anledningen till att du testat droger? 

☐ Jag har aldrig provat                                       ☐ För att andra gör det 

☐ Jag gillar känslan                                              ☐ För att ha kul  

☐ Annat, nämligen:____________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  

Dina svar är helt anonyma och kommer inte att kunna härledas till just dig.  
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Bilaga II.  Missivbrev till föräldrar 

Hej! 

Jag heter Cecilia Alexisson och läser termin 5 på socionomprogrammet i Eskilstuna. Jag 

håller för tillfället på att arbeta med underlaget för min C-uppsats som skall handla om 

ungdomars alkohol- och drogvanor. Jag har tagit kontakt med skolledningen på Er skola som 

har gjort det möjligt för mig att genomföra en enkät i ämnet. Anledningen till att jag har valt 

just Heby skola är för att jag för tillfället genomför min sista verksamhetsförlagda utbildning 

på socialtjänsten i Heby kommun.  

Enkäten kommer att behandla frågor gällande ungdomarnas alkohol- och drog konsumtion i 

förhållande till tillgänglighet. Deltagandet är helt anonymt och konfidentiellt och enkäten 

kommer att vara sammansatt så att enskilda svar inte går att härleda till specifika individer. 

När uppsatsen är sammanställd kommer alla enkäter att förstöras. Det kommer att finnas 

öppna frågor vilka jag kan välja att citera med hänsyn till anonymiteten.  

Resultatet kommer att analyseras och jämföras med aktuell forskning nationellt. Vill du inte 

att ditt barn skall medverka i denna enkät var vänlig att informera klasslärare. Uppsatsen 

beräknas vara klar i juni - augusti 2011. Finns en önskan att ta del av resultatet är du/ni 

välkomna att höra av er till mig. 

Med Vänliga Hälsningar  

Cecilia Alexisson 

Socionomprogrammet 

Hälsa, Vård och Välfärd, HVV, Eskilstuna 

xxxxx@spray.se 
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Bilaga III. Missivbrev till elever 

Hej! 

Jag heter Cecilia och pluggar till socionom på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Genom din 

skola har jag fått möjligheten att genomföra en enkät om alkohol- och drogvanor då jag för 

tillfället har praktik på kommunen. Enkäten kommer att bli underlaget till min C-uppsats, 

därför är jag tacksam för ditt deltagande!  

Enkäten är helt anonym och kommer inte att kunna kopplas till just dig. Den är frivillig och 

därför kan du hoppa över en fråga om du inte vill svara på denna. Du kan när som helst 

bestämma dig för att inte medverka. Det är däremot viktigt att du svarar så sanningsenligt som 

du kan. Är du osäker på en fråga så skriv det du tror ungefärligt. (Du som är under 15 år har 

fått din/dina föräldrar kontaktade om denna enkät enligt Vetenskapsrådet) 

Har du någon fråga som du vill ställa till mig i efterhand eller ta del av resultatet så kan jag 

kontaktas på xxxxx@spray.se. Jag är mycket tacksam för de svar jag får!  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Cecilia Alexisson 

 

mailto:xxxxx@spray.se

