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Förord 

Föräldrar Tillsammans är ett föräldrastödsprogram som utvecklades av 

frivilligorganisationen IOGT-NTO under 2006-2007. Programmet baserar sig på 

kunskap om risk- och skyddsfaktorer och liknar ÖPP, Örebro Preventions Program 

som utvecklats vid Örebro universitet. Från start hette programmet Spela Tillsammans 

men fick efter en tid namnet Föräldrar Tillsammans. Programmet syftar till att minska 

alkoholkonsumtionen bland högstadieungdomarna och därmed minska riskerna för 

att de ska råka illa ut. Programmet vänder sig till föräldrar med barn i skolår 7-9. 

Programmet bygger på att föräldrar tillsammans kommer överens om regler och 

förhållningssätt kring alkohol och att vuxna håller på 18-årsgränsen.  

Denna rapport beskriver den effektutvärdering som gjorts av programmet Föräldrar 

Tillsammans under 2007-2010. Studien har finansierats av Socialstyrelsen och 

Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA) 2009-2011. I studien ingår 13 skolor 

med totalt 85 klasser på 8 olika orter i landet. Totala antalet ungdomar med föräldrar 

som tillfrågats om deltagande i studien var 2010 till antalet. IOGT-NTO ansvarade för 

genomförandet av programmet på interventionsskolorna med hjälp av åtta utbildade 

och certifierade konsulenter.  

Huvudinriktningen på studien har varit att försöka identifiera effekter av 

programmet. Forskningen avser att i en longitudinell studie följa utvecklingen hos 

tonåringar och deras föräldrar. Detta har skett med avseende på familjeliv, 

kommunikation och levnadsvanor med särskild inriktning på alkohol som en 

utvärdering av föräldrastödsprogrammet. IOGT-NTO ville undersöka om programmet 

ger samma effekt om det genomförs med start för föräldrar i skolår 7 som i skolår 8. 

Därför har programmet testats i studien med start såväl i skolår 7 och 8.  

Datainsamling har gjorts av Madelene Larsson, Charli Eriksson, Susanna Geidne, 
Jeanette Åkerström och Gösta Eriksson. Materialet har analyserats av Madelene 
Larsson och Sevgi Bayram Özdemir. Rapporten har skrivit av Madelene Larsson, 
Camilla Pettersson och Charli Eriksson och diskuterats med medarbetare i 
forskarteamet. 

Vi vill rikta ett STORT TACK till organisationen IOGT-NTO, alla deltagande 
skolor samt alla de ungdomar och föräldrar som har deltagit och som generöst har 
delat med sig av sina erfarenheter och reflektioner. Ett speciellt TACK till Karin 
Häregård, Anders Karlsson och Helena Bergqvist som samordnat arbetet på IOGT-
NTO. 

Charli Eriksson, Forskningsledare, Örebro universitet. 
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Föräldrar Tillsammans är ett föräldrastödsprogram som framarbetats av 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Programmet liknar ÖPP, Örebro Preventions 

Program. Programmet syftar till att stärka vuxna i sin roll som tonårsföräldrar genom 

att påverka föräldrarnas attityder och beteenden kring alkohol och ungdomar. 

Föräldrarna pratar om gemensamma förhållningssätt kring deras barn och alkohol och 

skriver en gemensam överenskommelsen för vad som ska gälla deras barn. Detta ska i 

sin tur minska alkoholkonsumtionen bland högstadieungdomar. 

Syfte 

Syftet med utvärderingen har varit att försöka identifiera effekter av programmet. 

Forskningsprogrammet har i en longitudinell studie följt utvecklingen hos tonåringar 

och deras föräldrar. Detta har skett med avseende på familjeliv, kommunikation och 

levnadsvanor med särskild inriktning på alkohol som en utvärdering av 

föräldrastödsprogrammet.  

IOGT-NTO hade önskemål om att undersöka om programmet ger samma effekt om 

det genomförs med start för föräldrar i skolår 7 som i skolår 8. Därför har 

programmet testats i studien med start såväl i skolår 7 som i skolår 8 år 2008.   

Metod 

Studien genomfördes 2007-2010. Totalt deltog 13 skolor i Halland, Jönköping, 

Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Södermanland och Uppsala. Studien har en 

klusterrandomiserad design vilket innebär att deltagande skolor har slumpats på 

gruppnivå till att tillhöra antingen interventionsgrupp eller kontrollgrupp. Det innebar 

att sju skolor kom att tillhöra interventionsgruppen och sex skolor kontrollgruppen. 

Interventionsskolorna erbjöds programmet Föräldrar Tillsammans för föräldrar i 

skolår 7 och 8 med start våren 2008. Baslinjemätningen bland ungdomar och föräldrar 

genomfördes våren 2008 i både interventions- och kontrollskolorna. Uppföljande 

mätningar under de två följande åren gjordes tills ungdomarna slutade skolår 9. 

Föräldrarna besvarade enkäten ytterligare en gång då deras barn gick i skolår 9. 

Eleverna besvarade sina enkäter i skolan medan föräldrarna fick sina enkäter 

hemskickade med post. Totalt ingick 1684 elever och 1312 föräldrar.  

Resultat  

Programmet har effekt på ungdomarnas alkoholkonsumtion om det introduceras i 

skolår 8 (grupp 2) men inte om det startar i skolår 7 (grupp 1). Färre ungdomar i 
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interventionsgruppen i skolår 9 (grupp 2) definieras som alkoholkonsumenter i 

jämförelse med ungdomarna i kontrollgruppen, flickorna i grupp 2 berusar sig i 

mindre utsträckning än kontrollgruppens flickor och färre ungdomar i grupp 2 i 

jämförelse med kontrollgruppens ungdomar rapporterar att deras kamrater dricker 

alkohol. I grupp 2 minskade också andelen föräldrar i kontrollgruppen vid T1 som 

ansåg att gemensamma värderingar med andra föräldrar har en förebyggande effekt på 

alkoholbruk bland ungdomar. Denna minskning kunde inte urskiljas i 

interventionsgruppen eller i grupp 1.  

Slutsatser 

Sammanfattningsvis går det inte att se några resultat om programmet introduceras 

bland föräldrarna i skolår 7. Detta innebär att timingen av programmet har betydelse 

för att få de effekter som resultatet visar. Detta ger ny kunskap om vikten av under 

vilka skolår program genomförs.  
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Forskarteamet vid Örebro universitet 

Socialstyrelsen fick 2002 i uppdrag av regeringen att fördela medel till alkohol- och 

drogförebyggande projekt inom idéburna organisationer. Sedan 2011 har Statens 

folkhälsoinstitut tagit över uppdraget. Forskarteamet vid Örebro universitet har sen 

2003 varit integrerat inom regeringens satsning på idéburna organisationers alkohol, 

narkotika, doping och tobaks- (ANDT) förebyggande arbete (Eriksson, Geidne, 

Larsson, & Pettersson 2010; Eriksson, Geidne, Larsson, & Pettersson 2011). Syftet är 

att bidra till lärande och kunskapsutveckling inom idéburna organisationer och att öka 

kunskapsbasen för prevention. Genom forskningen belyses mervärdet av att 

förebyggande arbete bedrivs av idéburna organisationer. I FoU-projektet ingår bland 

annat dokumentation av samtliga projekts arbeten och fördjupade studier kring några 

av projekten. Forskningen bygger på ett nära samarbete mellan ett antal idéburna 

organisationer och forskarteamet. Inom ramen för dessa medel har forskarteamet fått 

möjlighet att bedriva olika former av Forskning och Utveckling, FoU av 

organisationernas arbete varav studier av två föräldrastödsprogram varit en inriktning.  

Föräldrar – viktiga i det alkohol- och drogförebyggande 
arbetet 

Det finns ingen enkel förklaring till varför ungdomar dricker alkohol (Hawkins m fl. 

1992; Swadi, 1999; Andréasson, 2002; Lilja & Larsson, 2003). Forskning kring risk- 

och skyddsfaktorer visar snarare att orsakerna kan vara på flera nivåer. Det finns 

samhälleliga och kulturella riskfaktorer såsom lagar, tillgänglighet av alkohol och 

kulturella normer. Det finns också individuella och interpersonella riskfaktorer. De 

individuella faktorerna kan till exempel vara psykologiska och biologiska faktorer 

medan de interpersonella faktorerna kan handla om kamratrelationer, relationen 

mellan barn och förälder och föräldrars attityd till ungdomar och alkohol (Hawkins m 

fl. 1992). I en översiktsartikel om individuella riskfaktorer för ungdomars alkohol- och 

droganvändande framkommer det att det är ett komplext samspel mellan riskfaktorer 

(Swadi, 1999). Både kamrater och föräldrar spelar en viktig roll när det gäller 

ungdomars alkohol- och drogbruk (Hawkins, Catalano, & Miller. 1992; Swadi, 1999; 

Kumpfer & Kaftarian, 2000).  

Det finns forskare som menar att föräldrar blivit vilseledda att tro att kamrater har 

den största inverkan på deras barns vanor, men föräldrar kan ha ett minst lika stort 

inflytande som kamrater (Kumpfer & Kaftarian, 2000). Familjens normer, attityder 

och regler kring ungdomar och alkohol har i en rad studier visat sig vara associerade 

med ungdomars alkoholkonsumtion (Aas & Klepp, 1992; Jackson, 2002; Ferrer-
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Wreder, Koutakis & Stattin, 2002, Callas, Flynn, & Worden, 2004; Stafström 

Östergren, & Larsson, 2005; van der Vorst, Engels, Meeus, & Dekovic, 2006). 

Ungdomar vars föräldrar har en tillåtande attityd till alkohol dricker mer än de med 

restriktiva föräldrar (Ferrer-Wreder m fl. 2002). Det är dock viktigt att poängtera att 

även om forskning visat att ungdomarnas beteenden är associerat med föräldrarnas, är 

orsakssambanden inte lika väl dokumenterad. Föräldrarnas attityder och beteenden 

kan vara en reaktion på hur ungdomarna har agerat (Stattin & Kerr, 2003; Glatz, 

2011). 

Att ha föräldrar som kan tänka sig att köpa ut alkohol är en annan väl känd 

riskfaktor för alkoholkonsumtion (Lundborg, 2002; Komro, Maldonado-Molina, 

Tobler, Bonds & Muller, 2007; Stafström m fl. 2005). I CAN:s undersökning av 

ungdomars drogvanor från 2010 framkommer att 10 procent av ungdomarna i skolår 

9 får starköl, stark cider eller alkoholläsk av sina föräldrar medan andelen som får 

starksprit av sina föräldrar är 3 procent (Hvitfeldt & Gripe, 2010). Andelen ungdomar 

som angett att deras föräldrar köpt starksprit har halverats sedan början av 2000-talet 

medan andelen som fått starköl, cider eller alkoholläsk av sina föräldrar snarare har 

ökat något under samma tidsperiod (Fender & Hvitfeldt, 2008). Att föräldrarna 

bjuder sina barn på alkohol hemma är mer vanligt än att föräldrarna köper ut alkohol 

åt sina barn. Det var ungefär 41 procent av ungdomarna i skolår 9 som angav att de 

blivit bjudna på alkohol hemma. Motsvarande siffra för ungdomar i år 2 på gymnasiet 

var 58 procent. På fem år har däremot siffrorna minskat då motsvarande resultat år 

2006 var 54 procent för skolår 9 och 66 procent för år 2 på gymnasiet (Hvitfeldt & 

Gripe, 2010). Sociodemografiska faktorer kan också ha en betydelse för ungdomars 

alkoholkonsumtion. Till exempel har antalet vuxna i hushållet visat sig ha ett samband 

med alkoholkonsumtion (Hellandsjø Bu, Watten, Foxcroft, Ingebrigtsen, & Relling, 

2002; Ringbäck Weitoft, Hjern, Haglund, & Rosén, 2003; Duncan, Duncan & 

Strycker, 2006). Barn som lever i hem med bara en vuxen har i vissa studier en ökad 

risk för alkoholberoende (Ringbäck Wietoft m fl. 2003).  

Riskfaktorer för ungdomars alkoholkonsumtion och andra normbrytande beteenden 

är relativt väl dokumenterade, men eftersom vissa riskfaktorer inte går att påverka är 

det viktigt att också uppmärksamma skyddande faktorer (Hawkins m fl. 1992). En 

god familjerelation verkar både förebyggande mot ungdomars alkoholdrickande och 

hälsofrämjande (Edward & Schor, 1996). Studier visar också att föräldrars kontroll 

över sina barn är en skyddsfaktor för att minska risken att barnen använder alkohol 

eller andra droger (Bry m fl. 1998). Flera studier har visat ett samband mellan låg 

kontroll hos föräldrarna och ungdomars normbrytande beteenden (Kumpfer & 

Kaftarian, 2000; DiClemente m fl. 2001; Hill, Catalano, Abbott & Guo 2005). 

http://elin.lub.lu.se.db.ub.oru.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Catalano,%20R.F.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.db.ub.oru.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Catalano,%20R.F.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.db.ub.oru.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Guo,%20J.%22&start=0�
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Resultaten har dock ifrågasatts, då de mått som använts för att mäta föräldrarnas 

kontroll snarare mäter föräldrarnas kunskap om barnets dagliga liv. Hur föräldrarna 

fått denna kunskap har sällan studerats. Att barnen frivilligt berättar om sitt liv för 

sina föräldrar förklarar relationen mellan föräldrars kunskap och barnens 

normbrytande beteende i större utsträckning än föräldrars aktiva handlingar att 

kontrollera sina barn (Stattin & Kerr, 2000; Kerr & Stattin, 2000). Trots oenighet i 

forskningen kring betydelsen av föräldrars kontroll finns en samstämmighet i synen på 

familjerelationers inverkan på barns hälsovanor. Goda relationer främjar ungdomars 

hälsa och minskar risken för alkoholkonsumtion. 

Föräldrastöd 

De senaste årtiondena har det pågått en intensiv forskning kring hur man kan 

förebygga problem och främja en god utveckling bland ungdomar. Framgångsrika 

interventioner inom det alkohol- och drogförebyggande området har inte sällan varit 

familjeorienterade program där insatser har erbjudits både föräldrar och ungdomar. 

Forskning kring föräldrastödjande insatser visar att de interventioner som varit 

effektiva i det alkohol- och drogförebyggande arbetet innehåller information till 

föräldrarna om alkohol och droger samtidigt som föräldrar uppmuntras till att 

klargöra sina åsikter om ungdomar och alkohol och droger. Föräldrarna stöttas också 

till att skapa en familjepolicy om alkohol- och droger. Dessutom utbildas föräldrar och 

ungdomar i att motstå sociala påtryckningar (Ferrer-Wreder, Stattin, Lorente, 

Tubman, & Adamson, 2004). En intervention som har som målsättning att förbättra 

samspelet mellan föräldrar och barn och som arbetar utifrån att klargöra föräldrarnas 

attityder till ungdomar och alkohol har stor potential att lyckas (Ferrer-Wreder m fl. 

2002). Internationellt finns flera föräldrastödsprogram som bland annat syftar att 

minska ungdomars alkoholkonsumtion. Exempel på framgångsrika universella 

föräldrastödsprogram är Preparing for the Drug Free Years (Park m fl. 2000) och Iowa 

Strengthening Families Program (Kumpfer, Molgaard, & Spoth, 1996). Det senare har 

översatts och anpassats till 17 länder varav Sverige är ett av dem (Kumpfer Pinyuchon, 

Melo & Whiteside, 2008). 

I Sverige gav regeringen 2001 Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att samla in, 

analysera och sprida kunskap om hur föräldrastöd av olika slag kan utformas för att 

göra verklig nytta. Under 2004 kom Folkhälsoinstitutet ut med kunskapsöversikten 

Nya verktyg för föräldrar --- förslag till nya former av föräldrastöd (Bremberg, 2004). I 

denna poängteras att den viktigaste formen av föräldrastöd är de informella kontakter 

föräldrarna har med släkt och vänner. För att öka föräldrars tillgång till informella 

kontakter kan särskilda mötesplatser, såsom öppna caféer, arrangeras. En vanlig form 

av föräldrastöd är annars särskilda föräldragrupper. För yngre barn är det vanligt att 
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dessa erbjuds inom mödra- och barnhälsovården. Efter spädbarnstiden finns inte den 

breda förebyggande verksamhet som erbjudits under graviditeten och barnets första 

levnadsår. Stöd till föräldrar med barn från 10 år och uppåt är ofta inriktade på att 

förebygga problem som alkohol- och droganvändande och andra normbrytande 

beteenden.  

För kommuner som vill arbeta förebyggande med föräldrar som har barn i åldern 

10-15 år finns det föräldrastödprogram som bland annat syftar till att minska 

ungdomars användande av tobak, alkohol och narkotika. Statens folkhälsoinstitut 

presenterar Aktivt föräldraskap, Föräldrakraft och Ö rebro Preventionsprogram (ÖPP) 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Programmet Aktivt föräldraskap finns för föräldrar 

med barn i olika åldrar, men det är versionen som är riktad till yngre barn (2-12 år) 

som har utvärderats. Programmet som riktas till tonårsföräldrar har inte varit föremål 

för någon utvärdering i Sverige (Berne & Jones, 2006). Föräldrakraft bygger på det 

amerikanska programmet Iowa Strengthening Families Program men effekter av 

programmet har inte studerats. Under 2010 har Connect, ett kanadensiskt program 

börjat studerats i Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

 Under 1999-2001 utvecklades ett föräldrastödsprogram som fick namnet Örebro 

Preventions Program – ÖPP, vid Örebro universitet (Koutakis, Stattin & Kerr, 2008). 

Programmet är universellt och riktar sig till tonårsföräldrar på högstadiet, skolår 7 – 9. 

Syftet med programmet är att förebygga tidig alkoholdebut och minska 

berusningsdrickandet bland ungdomar i 13 – 16 års ålder. Programmet genomförs 

under ordinarie föräldramöten i skolan. Först får föräldrarna en presentation med 

budskapet att behålla en restriktiv attityd till ungdomars alkoholkonsumtion under 

tonårstiden, de uppmanas att inte bjuda sina barn på alkohol samt att vara tydlig med 

i konversationen med sitt barn att det inte är acceptabelt att dricka alkohol när man är 

under 18 år. Efter denna presentation som genomförs av en utbildad ÖPP-presentatör, 

får föräldrarna skriva gemensamma överenskommelser kring regler och 

förhållningssätt för att förebygga alkoholkonsumtion bland ungdomar.  

År 2008 rapporterade 190 av landets 290 kommuner att de använder ÖPP 

(Riksrevisionen, 2010).  En stor anledning till att programmet blivit så efterfrågat är 

att det är ett program som kräver relativt lite tid och resurser för att minska 

ungdomars alkoholkonsumtion. Det har gjorts två studier av programmet i Sverige och 

en studie i Holland med ÖPP samt kombinerade insatser med föräldrar – barn. Första 

studien som gjordes i Sverige av programutvecklarna 1999 – 2001 visade effekter på 

föräldrarnas förmåga att behålla sin restriktiva attityd till ungdomsdrickande skolår 7-

9 samt effekt på ungdomars berusningsdrickande (Koutakis, Stattin & Kerr, 2008; 

Koutakis, 2012). Studien i Holland visade effekter på ungdomsdrickande då ÖPP 
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kombinerades med en elevintervention (Koning m fl. 2009). Under 2007 – 2010 

genomfördes en effektutvärdering av programmet av STAD (Stockholm förebygger 

alkohol – och drogproblem) på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut (FHI). I denna 

kluster-randomiserade utvärdering deltog 40 skolor i 13 olika län (Bodin & 

Strandberg, 2011). Resultatet visar inte på några effekter vad gäller ungdomars 

alkoholkonsumtion men föräldrarna i interventionsgruppen har en restriktivare 

inställning till ungdomsdrickande, och färre ungdomar i interventionsgruppen blir 

bjudna på alkohol hemma i jämförelse med kontrollgruppen (Strandberg & Bodin, 

2011). Under 2011 påbörjades arbetet med att uppdatera metodmaterialet till ÖPP. 

Programmet kommer framöver att spridas med namnet Effekt (Effekt, 2011) 

För att fortsätta utvecklingen av relevant föräldrastöd i Sverige tillsatte regeringen 

under våren 2008 en särskild utredning. Den syftade till att ta fram en långsiktig 

strategi för stödet till kvinnor och män i deras föräldraskap (Regeringens dir. 

2008:67). Utredningen, som presenterades i december 2008, föreslår bland annat att 

forskningen kring föräldrastöd ska förstärkas. Vidare framkommer vikten av att 

utveckla en lokal strategi där offentliga, idéburna och privata aktörer ingår (SOU, 

2008:131). Utifrån föräldrastödsutredningen har en nationell strategi för ett utvecklat 

föräldrastöd presenterats av regeringen med det övergripande målet att alla föräldrar 

ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0-17 år (Regeringskansliet, 2009). 

Statens folkhälsoinstitut har de senaste åren fått tre stora regeringsuppdrag för att 

utveckla föräldrastödsarbetet i Sverige som fått namnet - En nationell strategi för ett 

utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla. Tanken bakom strategin är att alla föräldrar 

ska erbjudas samma möjligheter till stöd och hjälp dvs. att man ska arbeta med ett 

universellt förebyggande föräldrastöd. Under 2010-2011 pågår ett regeringsuppdrag 

där tio kommuner har fått dela på 70 miljoner kronor för att i samarbete med ett 

forskningslärosäte utveckla kommunala strategier för föräldrastöd. Inom ramen för 

det andra regeringsuppdraget har också 60 miljoner kronor fördelats som 

stimulansbidrag till ett antal kommuner som i samarbete med ett forskningslärosäte 

ska klargöra frågor som är av betydelse för utvecklandet av föräldrastödsarbetet i 

landet. Nio projekt som generellt arbetar med universellt föräldrastöd beviljades 

medel. Vi medverkar i projektet Kompetenta familjer med ungdomar - ideal och 

realitet i familjestöd i Karlskoga och Degerfors som beviljats medel inom denna 

satsning. Tio miljoner kronor har avsatts för att satsa på riktat föräldrastöd 2011-

2013. Pengarna har fördelats på Göteborgs universitet och Jönköpings högskola för 

att de i samarbete med en kommun ska utveckla, följa upp och utvärdera stöd till 

föräldrar med barn som ha någon funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att staten på olika sätt betonar vikten av föräldrar i det förebyggande 

arbetet och att föräldrastödsinsatser bör prioriteras. 
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Trots att föräldrastödsprogram har visat sig vara ett effektivt sätt att förebygga 

alkoholkonsumtion bland ungdomar är det få föräldrar som deltar när de erbjuds ett 

föräldrastödsprogram (Dusenbury, 2000). I en svensk studie om föräldrars intresse av 

föräldrastöd framkom att många föräldrar hade en positiv attityd till strukturerade 

föräldragrupper, men bara 20 procent hade en intention att delta om de skulle bli 

inbjudna (Olsson, Hagekull & Bremberg, 2004). Det är en stor utmaning för både 

praktiken och forskningen att öka deltagandet i föräldrastödsprogram (Dusenbury, 

2000). 

Socialstyrelsens projektportfölj med föräldrastödsprojekt 

Inom Socialstyrelsens satsning på ANDT-prevention, numera FHI, finns flera projekt 

som arbetar med föräldrar som målgrupp i syfte att minska ungdomars 

alkoholkonsumtion. Forskarteamet har genom åren utvärderat och genomfört 

fördjupad dokumentation kring flera projekt som haft föräldrar som målgrupp 

(Eriksson m fl. 2010). Ett av de tidiga projekten som riktade sig till föräldrar var 

organisationen Sveriges Makalösa Föräldrars projekt Makalösa Enastående 
Tonårsföräldrar. Organisationen som riktar sig till ensamstående föräldrar fick medel 

2003-2004 för att bland annat genomföra en kartläggning av ensamstående föräldrars 

livssituation på Södermalm i Stockholm och för att anordna föräldrautbildning. 

Sveriges Makalösa Föräldrar fick sedan medel 2005 för att genomföra en liknande 

studie i Västerås och för att även där starta föräldrastödjande verksamhet. Sedan 2006 

har organisationen också beviljats medel för det liknande projektet 

Föräldrastödsutveckling i Malmö. Ett annat projekt som riktade sig till föräldrar och 

som fick medel under 2005-2006 var IOGT Centro:s föräldrastödsprojekt. IOGT 

Centro riktade sig till föräldrar som levt med eller i närheten av kemiskt beroende eller 

som suttit i fängelse. 

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO har beviljats medel för att implementera två 

föräldrastödsprogram inom Socialstyrelsens satsning. Det ena är 

föräldrastödsprogrammet Stark och klar som organisationen fick medel för att driva 

under åren 2003-2006. Detta program har utvärderats av forskarteamet där Camilla 

Pettersson arbetat med studien och publicerat flera artiklar (Pettersson m fl. 2009a; 

Pettersson m fl. 2009b; Pettersson m fl. 2011). Studien av Stark och klar baseras på en 

longitudinell undersökning med ungdomar och deras föräldrar på sex utvalda skolor i 

Värmland. Materialet resulterade 2010 i Camilla Petterssons avhandling Parents’ 

Possibility to Prevent Underage Drinking – Studies of Parents, a Parental Support 

Program, and Adolescents in the Context of a National Program to Support NGOs 

(2010). Effektstudien visade att barn till deltagare i programmet var ett år äldre i 

genomsnitt när de började dricka alkohol och de hade lägre sannolikhet att ha varit 
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berusade i skolår 9. Det andra föräldrastödsprogrammet som IOGT-NTO har fått 

medel för att driva sedan 2006 är Föräldrar Tillsammans. 

Föräldrastödsprogrammet Föräldrar Tillsammans 

Föräldrar Tillsammans är ett föräldrastödsprogram som framarbetats av 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Programmet liknar ÖPP. Från start hette 

programmet Spela Tillsammans. Programmet syftar till att stärka vuxna i sin roll som 

tonårsföräldrar genom att påverka föräldrarnas attityder och beteenden kring alkohol 

och ungdomar. Detta ska i sin tur minska alkoholkonsumtionen bland 

högstadieungdomar, med hänsyn tagen till inflytande av andra bestämningsfaktorer 

och därmed minska riskerna för att de ska råka illa ut (Figur 1).  

 

Intervention                         Bestämningsfaktorer             Förväntad effekt  
 
 
 
 
 
Figur 1: Logisk modell av programmet Föräldrar Tillsammans. 

 

Programmet vänder sig till föräldrar med barn i skolår 7-9. Materialet bygger på att 

föräldrar tillsammans kommer överens om regler och förhållningssätt kring alkohol 

och att vuxna håller på 18-årsgränsen. Detta ska förverkligas genom en 

överenskommelse som skrivs mellan föräldrarna i klassen. 

IOGT-NTO har erhållit medel för ovanstående projekt årligen under 2006-2008. 

Under 2006 beviljades 500 000 kr,  under 2007 beviljades 420 000 kr och under 2008 

beviljades 300 000 kr.  

Programmets innehåll 

Programmet Föräldrar Tillsammans består av tre delar, en manualbaserad föreläsning 

för föräldrarna samt två manualbaserade uppföljningskvartar, en per läsår som 

genomförs bäst på ordinarie föräldramöten kommande år. Tidsåtgången för 

föreläsningen vid programstart är en kväll, 1,5 - 2 timmar. Informationsdelen är 45 

minuter och handlar om att göra val, vad som påverkar ungdomarnas val, lagarbete i 

föräldragruppen, fakta kring ungdomar och alkohol samt vad man konkret som 

förälder kan göra. Därefter är det samtal i varje klass 30 minuter, då föräldrarna 

pratar om gemensamma förhållningssätt kring deras barn och alkohol (Figur 2). Under 

Intervention till 
föräldrarna. 
- Föreläsningar med 
överenskommelse 

Påverka föräldrarnas 
attityder & beteende  
gällande alkohol och 
ungdomar.  
 

Ungdomars alkoholdebut 
förskjuts, andelen icke 
konsumenter ökar och intensiv -
konsumtionen minskar.  
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den tiden skriver de även en gemensam överenskommelsen för vad som ska gälla deras 

barn. Detta görs vanligtvis på föräldramöte i skolår 7.  

Överenskommelsen innehåller tre förutbestämda punkter. Dessa tre punkter ska 

finnas med i överenskommelsen men föräldrarna har också möjlighet att komma 

överens om ytterligare punkter som de anser är viktiga. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Arbetsblad för samtal inom Föräldrar Tillsammans. 
 

Efter föreläsningarna ska den gemensamma överenskommelsen skickas hem till alla, 

oavsett om föräldern deltog eller inte. Utskick ska ske på det sätt skolan brukar skicka 

hem information i pappersform till föräldrarna på, antingen via post eller med elev. 

Tillsammans med överenskommelsen följer även en kort summering av kvällen samt 

gärna en klasslista med föräldrarnas namn. Klassens överenskommelse har skolan 

ansvar för och skolan bör följa upp överenskommelsen på kommande års 

Arbetsblad för samtalen i  
klasserna/grupperna 

 
Förslag till en överenskommelse: 
 
• Vi håller på 18-årsgränsen för alkohol. 
• Vi bjuder inte varandras barn på alkohol. 
• Vi kontaktar varandra om vi ser något av barnen vi känner som är 
berusade, beter sig illa eller är ute på ställen och vid tider där vi själva inte 
vill att våra egna barn ska vara. 
 
Prata om: 
1. Kan vi ställa upp på de föreslagna reglerna för en gemensam 
överenskommelse? 
2. Vill vi lägga till eller ta bort något? 
3. Finns det andra sätt för oss som föräldrar att bättre ”spela som ett lag”?  

Vår gemensamma överenskommelse i klass ______ är: 
 
• _____________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Till ALLA föräldrar i er klass 
För att även de föräldrar som inte närvarade på mötet ska få ta 
del av överenskommelsen bör ni se till att någon åtar sig att 
renskriva överenskommelsen och skicka ut den till alla föräldrar i 
klassen. 
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föräldramöten. Antingen gör skolan det på ett eget sätt eller med stöd från IOGT-

NTO med uppföljningskvartarna 1 och 2. 

Mer information om programmet finns på IOGT-NTOs hemsida (IOGT-NTO 

2012). 

Fördel och nackdel med en idéburen organisation som avsändare av programmet 

I Sverige finns en lång tradition av idéburna organisationer (Wijkström &  Lundström, 
2002). Den moderna nykterhetsrörelsen startade 1879 genom den första 
nykterhetslogen inom IOGT-NTO (Svensson, 1979). De frivilliga organisationerna 
spelar en viktig roll i det alkohol- och drogpolitiska arbetet (CAN, 1992). Deras 
insatser har en stor betydelse för hälsa och sociala frågor (Nationella 
folkhälsokommittén, 2000; Lundström &  Svedberg, 1998; Pidgeon, 1998). Det finns 
också stora vinster att uppnå i att samhällets och de idéburna folkrörelsernas sociala 
arbete samspelar (Johansson, 2002).  

Att programmet Föräldrar Tillsammans genomförs av en frivilligorganisation kan 

stärka programmet då dessa organisationer är viktiga genom sin möjlighet att 

komplettera och stärka den offentliga sektorns arbete. Genom samverkan mellan den 

idéburna- och offentliga sektorn på lokal nivå kan man utnyttja resurser på bästa sätt 

och nå en så stor målgrupp som möjligt (Prop 2007/08:110, Prop. 2005/06:30). Å 
andra sidan kan dock detta diskuteras. Hur tas programmet emot av föräldrarna när 
det är en nykterhetsorganisation som står bakom implementeringen av programmet? 
Ett hinder kan just vara brist på förtroende för den organisationen både inom skolan 

och bland föräldrarna. Dock visar Pettersson (2010) att programmet Stark och klar 

som också genomförts av IOGT-NTO, togs emot väl av föräldrarna. IOGT-NTO 
ansågs som en lämplig avsändare av programmet. Föräldrarna framhöll också att det 

var viktigt att man kände förtroende för organisationen bakom programmet och att 

den som erbjöd programmet hade mycket kunskap och erfarenhet inom området. 

IOGT-NTO har under detta programs genomförande varit tydliga med att det inte 

handlar om någon rekrytering av nya medlemmar till organisationen. 

Kontaktuppgifter till konsulenten visas i slutet av föreläsningen tillsammans med 

organisationens logga men IOGT-NTOs logga syns inte i föreläsarmaterialet i övrigt.  

Vissa skolor är styrda av kommunens beslut om att vissa program ska genomföras 

på skolan och skolans egen personal utbildas inför genomförandet. Om skolan istället 

väljer ett program som genomförs av IOGT-NTO tar organisationen ut en kostnad. 

Skolorna får då en föreläsare med bra kunskap om alkohol- och narkotikafrågor 

överlag eftersom det är frågor som organisationen brinner för. Konsulenterna kan 

besvara en rad frågor, eller ta reda på svaren, i större utsträckning än vad en lärare 
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eller annan personal på skolan oftast kan. Kanske kan detta ses som avlastande för 

skolans personal. En annan fördel är att konsulenterna kommer utifrån och därmed 

inte är påverkade av skolans stämning, eller vad som hänt tidigare i 

klassen/föräldragruppen. Ytterligare fördel kan vara att risken för att metoden ska 

rinna ut i sanden vid personalbyte, ändring av prioriteringar på skolan med mera 

minskar då IOGT-NTO håller reda på skolor, klasser och kontaktpersoner och 

påminner om någon klass/skolår riskerar att missas. 

 

Studien 

Forskarteamet fick våren 2007 i uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra en 

effektutvärdering av Föräldrar Tillsammans. Planeringen av den treåriga effektstudien 

påbörjades våren 2007 och genomgick under hösten 2007 etisk granskning av den 

forskningsetiska nämnden i Uppsala (Dnr 2007/318) och blev där godkänt. Studien 

påbörjades våren 2008 och fortlöpte t.o.m. 2010 med årlig datainsamling. Efter det 

har datamaterialet analyserats. 

Syfte 

Syftet med utvärderingen har varit att försöka identifiera effekter av programmet. 

Forskningsprogrammet har i en longitudinell studie följt utvecklingen hos tonåringar 

och deras föräldrar. Detta har skett med avseende på familjeliv, kommunikation och 

levnadsvanor med särskild inriktning på alkohol som en utvärdering av 

föräldrastödsprogrammet.  

IOGT-NTO hade önskemål om att undersöka om programmet ger samma effekt om 

det genomförs med start för föräldrar i skolår 7 som i skolår 8. Därför har 

programmet testats i studien med start såväl i skolår 7 (grupp 1) som i skolår 8 (grupp 

2) år 2008.   

Utvärderingsfrågor 

Centrala frågeställningar för studien:  

• Förändras föräldrarnas attityder/förhållningssätt till ungdomars drickande efter 

programmets genomförande? 

• Upplever deltagarna att föreläsningen och överenskommelsen är ett stöd för dem 

i deras föräldraskap, när det gäller att sätta gränser för sina barn?  

• Hur sprids överenskommelsen till de föräldrar som inte deltagit och hur har deras 

reaktion varit? 

• Förändras ungdomarnas alkoholkonsumtion? 
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Metod, material och design 

IOGT-NTO hade under 2006-2007 arbetat med programmet Föräldrar Tillsammans 

på flera orter i landet. Dock valdes vissa geografiska områden ut för att ingå i studien 

där organisationen hade goda resurser till arbetet. Innan sommaren 2007 skickades 

inbjudningar ut till totalt 270 skolor i landet via e-post.  

Totalt anmälde 16 skolor intresse. Deltagande skolor var spridda över landet, från 

Lund till Boden och de var av varierande storlek. En skola har en internationell 

inriktning, vilket medförde att programmets manualer, enkäter och övrigt material 

översattes till engelska. De medverkande IOGT-NTO-distrikten var Halland, 

Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Södermanland och Uppsala.  

Studien har en klusterrandomiserad design vilket innebär att deltagande skolor har 

slumpats på gruppnivå till att tillhöra antingen interventionsgrupp eller kontrollgrupp. 

Åtta skolor slumpades till interventionsgruppen och åtta till kontrollgruppen. Därefter 

beslutade sig tre skolor för att tacka nej till medverkan, två kontrollskolor och en 

interventionsskola. Det innebar att sju skolor kom att tillhöra interventionsgruppen 

och sex skolor kontrollgruppen. Interventionsskolorna erbjöds programmet Föräldrar 

Tillsammans för föräldrar i skolår 7 och 8 med start våren 2008. Kontollskolorna fick 

erbjudande om att starta programmet för föräldrar i skolår 7 våren 2009, dvs. med 

föräldrar och ungdomar som inte ingår i studien.  

Studien omfattade återkommande datainsamling med enkäter till föräldrar och barn 

(Figur 3). Enkätfrågorna bygger på tidigare undersökningar och i möjlig mån har 

etablerade validerade frågor använts. Både föräldraenkäterna och elevenkäterna blev 

kodade. Detta för att föräldrarnas svar ska kunna kopplas samman med de svar som 

ungdomarna gett men även för att kunna följa dessa föräldrar och ungdomar över tid. 

En utgångspunkt var att studien skulle omfatta en baslinjemätning samt uppföljning 

under minst två år. Baslinjemätningen bland ungdomar och föräldrar genomfördes 

våren 2008 i både interventions- och kontrollskolorna. Uppföljande mätningar under 

de två följande åren gjordes tills ungdomarna slutade skolår 9. Föräldrarna besvarade 

enkäten ytterligare en gång då deras barn gick i skolår 9. En utökad dokumentation 

gjordes av programmets genomförande. Viss dokumentation gjordes även årligen av 

andra hälsofrämjande och förebyggande insatser på de deltagande skolorna med hjälp 

av ett utformat formulär.  

För att erbjudan kontrollskolorna något som tack för att de ställde upp som 

kontrollskolor, erbjöds de att starta programmet Föräldrar Tillsammans våren 2009 

för föräldrar med barn i skolår 7. Dessa föräldrar och ungdomar ingår inte på något 

sätt i denna studie. Efterfrågan av programmet blev dock inte stor från 
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Utvärdering 

Design 

2: Start kväll 
2 h, Skolår 7 & 8 

Extra föräldramöte 
VT -08 

Interventionsskolor 

3: Uppföljningskvart 1 
Skolår 8 & 9 

Ordinarie föräldramöte 
HT-08 
VT-09 

5: Uppföljningskvart 2 
Skolår 9 

Ordinarie föräldramöte 
HT-09 
VT-10 

6: Enkät 3 
Skolår 9 

+ föräldrar  
VT-10 

1: Baselinjemätning  
Enkät 1 

Skolår 7 & 8 
+ föräldrar  

VT-08 

 4: Enkät 2 
Skolår 8 & 9 
+ föräldrar 9 

VT-09 

Kontrollskolor 
(dessa insatser är inte med i studien)  Start kväll  

Skolår 7           
VT-09 

Uppföljning 1+2 
Skolår 8 –VT-10 
 Skolår 9 –VT-11 

+ uppföljning av hur skolorna spridit överenskommelsen, 
föreläsarnas egna rapporter etc.  

 

 

 

 

 

 

kontrollskolorna. Endast en kontrollskola startade programmet för föräldrar i skolår 7 

men inte förrän hösten 2009.     

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Design av studien Föräldrar Tillsammans. 

 

Långsiktigt samarbete kräver god förankring 

För att skapa bra kontakt med deltagande skolor, som under tre år skulle samarbeta 

med forskarteamet och IOGT-NTO, arrangerades träffar på tre orter i december 2007. 

Representanter för respektive skola bjöds in och ansvariga från IOGT-NTO och 

forskarteamet medverkade. Alla skolor utom en hade en eller flera representanter på 

plats. Skolorna informerades om upplägget av programmet och studien samt vad 

respektive part under de tre deltagande åren åtog sig att genomföra. Alla 

representanter fick också presentera sina skolor och det förebyggande arbete som 

bedrevs. För att tydliggöra förväntningar och roller undertecknades avtal av alla tre 

deltagande parter; skola, IOGT-NTO samt forskarteamet. I detta avtal framgick vad 

respektive part åtagit sig att ansvara för under de tre år studien pågick. 
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Kontrollskolorna beordrades att inte påbörja användandet av ÖPP under dessa år, 

2008-2010.  

Datainsamling 

Datainsamling har skett årligen med pappersenkäter till ungdomar och föräldrar. Som 

komplettering till detta har forskarteamet också samlat in information om deltagande 

skolors hälsofrämjande- och förebyggande arbete samt information från 

programföreläsarna om genomförandet av programmet på interventionsskolorna. 

Före datainsamlingen med ungdomarna blev föräldrarna informerade om studien 

och datainsamlingen. Föräldrarna tillfrågades om ungdomarnas deltagande och hade 

möjlighet att avsäga sitt barns deltagande genom att skicka in en blankett i ett 

portoförsett kuvert. 

Baslinjemätning våren 2008 

Föräldrar, som hade barn i skolår 7 och 8 läsåret 2007/2008 i deltagande skolor, fick 

under februari en enkät hemskickad med posten. Totalt skickades 2131 enkäter ut. En 

påminnelse gick ut efter tre veckor till de föräldrar som ännu inte besvarat enkäten. 

Totalt besvarade 1312 föräldrar enkäten, en svarsfrevens på 62 procent.   

Elevenkäten genomfördes från mars-maj. Representanter från forskarteamet besökte 

deltagande skolor och genomförde datainsamlingen med enkäter till ungdomar i skolår 

7 och 8. Totalt besvarade 1684 ungdomar enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens 

på 85 procent.  

Datainsamling våren 2009 

Våren 2009 skickades föräldraenkäten till alla föräldrar med barn i skolår 9, totalt 

1073 enkäter. Totalt besvarade 561 föräldrar enkäten, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 52 procent. Detta efter att tre utskick gjorts till föräldrarna. Först 

skickades enkäten, två veckor efter detta skickades ett vykort med påminnelse och 

efter ytterligare två veckor skickades enkäten på nytt. För att locka fler föräldrar att 

svara fick föräldrarna information om att de tre klasser, av totalt 46, där störst andel 

föräldrar besvarade enkäten skulle vinna 1000 kr till klassens klasskassa.  

Elevenkäten genomfördes i maj 2009 i både skolår 8 och 9. Representanter från 

forskarteamet åkte till medverkande skolor och genomförde datainsamlingen. Antalet 

ungdomar som var möjliga deltagare i undersökningen var 1991 personer (977, skolår 

8 + 1014, skolår 9). Svarsfrekvensen i skolår 8 blev 84 procent och skolår 9, 81 

procent.  
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Efter denna datainsamling genomfördes analyser av materialet för att försöka 

besvara frågan Vad uppnår vi med att starta programmet i skolår 8? Se Resultatet för 

mer information.  

Datainsamling våren 2010 

Våren 2010 genomfördes den sista datainsamlingen inom studien. Då deltog 

ungdomar i skolår 9 samt deras föräldrar. I och med denna datainsamling går 

deltagande ungdomar att följa från skolår 7 till skolår 9. Föräldrarna har besvarat 

enkäten när deras ungdomar gick i skolår 7 och 9. Som ett försök att höja 

svarsfrekvensen fick föräldrarna information om att 1000 kr skulle delas ut till de tre 

klasser där störst svarsfrekvens uppnåddes bland föräldrarna. Föräldrarnas 

svarsfrekvens sjönk trots detta från skolår 7 till skolår 9 med 16 procentenheter från 

65 till 49 procent. 

Datamaterial 

Enkäterna har efter insamlandet scannats in alla tre åren. Resultatet av antalet 

insamlade enkäter under alla år finns presenterat i Tabell 1. Datamaterialet har 

analyserats i statistikprogrammet SPSS 19.0 och M-Plus. 

Grupp 1 – skolår 7-9 

SPSS-filen med alla ungdomar och föräldrar, grupp 1, (skolår 7-9) som har besvarat 

enkäterna under åren innehåller 1039 poster. Av dessa har 268 familjer besvarat 

enkäter vid alla datainsamlingar vilket innebär att eleven har besvarat tre enkäter och 

föräldern två. Av dessa tillhör 152 familjer interventionsgruppen och 134 familjer 

kontrollgruppen.  

Grupp 2 – skolår 8-9 

SPSS-filen med besvarande enkäter för ungdomar och föräldrar tillhörande grupp 2 

(skolår 8-9) innehåller 1093 poster. Av dessa går det att följa 316 familjer vid båda 

datainsamlingarna, skolår 8 och 9, vilket innebär att både elev och förälder besvarat 

enkäterna. Av dessa tillhör 184 familjer interventionsgruppen och 132 familjer 

kontrollgruppen.  

Analyser 

Efter första årets datainsamling, baslinjen, undersöktes om det fanns några 

signifikanta skillnader mellan skolorna i interventionsgruppen och kontrollgruppen 

som skulle kunna påverka senare analyser av programmets effekter. Det fanns vissa 

skillnader mellan grupperna men inga skillnader som skulle kunna påverka 

programmets effekter negativt.  
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Senare analyser av materialet tog hänsyn till skillnaderna i baslinjen. För att bearbeta 

materialet har två olika statistiska analyser använts. Dels mixed design ANOVA om 

den beroende variabeln var kontinuerlig och logistisk regression om den beroende 

variabeln var kategorisk. Eftersom antalet besvarade enkäter var olika mellan åren 

samt att alla enkäter inte är komplett besvarade (internt bortfall), varierade antalet 

enkäter något beroende på vilka variabler som har analyserats.  

De effekter som presenteras i resultatet är signifikant säkerställda. Signifikant 

innebär att skillnaden inte beror på slumpen. I analyserna har en signifikansnivå, p < 

0,05 använts. Detta innebär att skillnaden är säkerställd med 5 % felmarginal.  
 

Tabell 1: Insamlade enkäter med ungdomar och föräldrar 2008-2010. 

Besvarade 
enkäter %             
(antal) 

 Interventions-
skolor 

 

Kontroll-            
skolor 

 

Total 
svars-

frekvens 
 

Total 
under-

söknings-
grupp 

Baslinje 
Våren 
2008 

Föräldrar 
Skolår 7 

64 
(384) 

66 
(272) 

65 
(656) 

 
(1014) 

 Ungdomar 
Skolår 7 

87 
(472) 

87 
(354) 

87 
(826) 

 
(952) 

 Föräldrar 
Skolår 8 

57    
 (371) 

64 
(285) 

60 
 (656) 

 
(1094) 

 Ungdomar  
Skolår 8 

84 
(496) 

84 
(362) 

84 
(858) 

 
(1024) 

Uppföljning 1 
15 mån 
Våren 2009 

Ungdomar 

Skolår 8 
84 

(463) 
85 

(362) 
84 

(825) 
 

(977) 

 Föräldrar 
Skolår 9 

51 
(324) 

53 
(237) 

52 
(561) 

 
(1073) 

 Ungdomar  
Skolår 9 

82 
(473) 

80 
(348) 

81 
(821) 

 
(1014) 

Uppföljning 2 
28 mån 
Våren 2010 

Föräldrar 
skolår 9 

46 
(271) 

51 
(223) 

49 
(494) 

 
(1017) 

 Ungdomar 
skolår 9 

85 
(458) 

91 
(385) 

88 
(843) 

 
(958) 

 

Bortfall 

Vid undersökningar varierar i stort sett alltid benägenheten att svara mellan olika 

grupper av människor. Vilka skillnader som finns samt hur de ser ut har stor betydelse 
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för tolkningen av en undersöknings resultat. Eftersom ungdomarna i studien är under 

18 år har föräldrarna haft möjlighet att avsäga sitt barns deltagande, men även sitt 

eget deltagande i studien. I grupp 1 tackade 48 föräldrar nej till sitt barns deltagande 

(5 procent) och i grupp 2 var motsvarande antal 43 (4 procent). Mellan åren 

förekommer det också bortfall. Den största anledningen till variationen i antalet 

ungdomar beror på frånvaro i skolan den dagen enkäten genomfördes. Viss variation 

beror också på utflyttning/inflyttning av ungdomar. Antalet möjliga deltagande 

föräldrar överensstämmer inte med antalet möjliga ungdomar (Tabell 1). Detta beror 

på att vissa skolor hade två adresser till vårdnadshavare som bodde åtskilda och vissa 

skolor endast hade en adress till barnets vårdnadshavare. Fanns två adresser till 

barnets vårdnadshavare skickades enkät och information ut till båda, precis som 

skolan vanligtvis gjorde.  

En analys gjordes av skillnader i deltagande i studien1

Inga skillnader i studiens deltagande kunde iakttas beroende på om föräldrarna 

hade en son eller dotter eller om barnets föräldrar var sammanboende eller inte. 

Föräldrar som var födda utanför Sverige hade mindre benägenhet att delta i studien. I 

grupp 1 hade barn till föräldrar som besvarade enkäten en högre socioekonomisk 

status än barn till de icke deltagande föräldrarna. Denna skillnad gick inte att se i 

grupp 2.  

 med avseende på 

demografiska och familjerelaterade faktorer. Finns det några skillnader mellan 

deltagande föräldrars barn och den grupp barn vars föräldrar inte deltagit i studien?  

De barn vars föräldrar deltagit i studien rapporterar i högre utsträckning att de 

tillbringar tid tillsammans med sina föräldrar i olika aktiviteter. Dessa barn 

rapporterar också i högre utsträckning att de pratar med sina föräldrar om vänner, 

läxor, familjerelationer och sex. Ytterligare skillnader mellan deltagande och icke 

deltagande föräldrars barn var att barn till deltagande föräldrar i högre utsträckning 

rapporterar att deras föräldrar har vetskap om deras aktiviteter under fritiden. 

Däremot fanns det inga skillnader mellan deltagande och icke deltagande föräldrars 

barn vad gäller samtal om alkohol med föräldrarna eller barnens upplevda kvalitet i 

föräldra- barn relationen. Detta gäller barn både i grupp 1 och 2. I grupp 1 

rapporterade barnen till deltagande föräldrar i högre utsträckning att det var viktigt 

att följa familjens regler men större andel undanhåller information till sina föräldrar 

om vad de gör på sin fritid. 

Föräldrars deltagande var relaterat till barnens alkoholdebut. Andelen barn som 

alkoholdebuterat vid baslinjen samt druckit sig berusad var signifikant större bland 
                                                 
1 Definition av deltagandet i studien innebär att föräldern besvarat enkäten vid baslinjemätningen. 
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barnen vars föräldrar inte besvarat enkäten. För barnens berusning gällde detta enbart 

grupp 1.   

Implementering av programmet 

Organisationen IOGT-NTO har ansvarat för genomförandet av programmet på de 

skolor som ingått i studien. Organisationen har utbildat konsulenter som blivit 

godkända för att få genomföra programmet. Konsulenterna har varit aktiva inom 

IOGT-NTO eller Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV. Eftersom 

programmet är manualbaserat minskar det risken för att konsulenterna inte levererat 

det som programmet innehåller. På det centrala kansliet inom organisationen har det 

funnits en projektledare som samordnat kontakten med konsulenterna ute i landet. 

Denna person har bland annat ansvarat för uppdatering av statistik om ungdomars 

alkoholvanor i det presentationsunderlag som IOGT-NTO konsulenterna använder sig 

av på föräldramöten ute i skolor. Projektledaren inom IOGT-NTO har dock bytts ut 

två gånger under studiens pågående. Detta har skapat viss osäkerhet bland de lokala 

konsulenterna som i vissa fall inte vetat vem de ska kontakta centralt. 

Konsulenterna har haft ansvaret att boka in tid för startkväll och 

uppföljningskvartar med skolornas kontaktpersoner. Vissa av dessa kontaktpersoner 

har varit svårare än andra att få kontakt med. Startkväll och uppföljningskvartar har 

arrangerats för att passa in i tid efter forskarteamets datainsamlingar. 

Startkväll och uppföljningskvartar 

Programmet introduceras vanligtvis i skolår 7 på ett föräldramöte.  För det mesta sker 

detta utöver det ordinarie föräldramötet pga. tidsomfattningen. Utmaningen ligger 

dock i att få föräldrarna att komma på detta extra föräldramöte, vilket visade sig vara 

väldigt svårt (Tabell 2). Av möjliga föräldrar i interventionsskolorna kom endast en av 

fem föräldrar till startkvällen inom Föräldrar Tillsammans. Dels har utformningen och 

informationen på inbjudan betydelse. En skola bjöd in föräldrarna till ett föräldramöte 

där IOGT-NTO informerar om sitt arbete. Resultatet var att väldigt få föräldrar kom. 

En skola hade inte ekonomi att skicka ut inbjudan med post vilket också resulterade i 

lågt deltagande. På skola 6 genomfördes startkvällen för varje klass separat. Detta 

resulterade i att betydligt fler föräldrar kom i jämförelse med de skolor som bjudit in 

föräldrar i både skolår 7 och 8 till gemensam startkväll i aulan. Eftersom många 

skolor hade gemensam informationskväll för både skolår 7 och 8 har det inte varit 

möjligt att presentera antalet deltagare separat för respektive skolår.  
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Tabell 2: Deltagande föräldrar på startkvällen av Föräldrar Tillsammans i skolår 7 och 8.  

Skola Antal deltagande 
föräldrar 

% 
av möjliga 

 
1 15 16 
2 31 13 

3 20 19 

4 29 11 

5 35 11 

6 106 63 

7 38 40 

Totalt 274 21 

 

Efter varje avslutad föreläsning på skolorna har föreläsarna fått fylla i en 

föreläsarjournal med frågor om genomförandet. Bland annat har de fått fylla i 

information om antalet närvarande föräldrar, antalet överenskommelser som skrevs 

samt hur informationen om Föräldrar Tillsammans fungerade som en del av 

föräldramötet. Flera av föreläsarna har i och med medverkan i denna studie genomfört 

föreläsningen och uppföljningskvartarna inom programmet flera gånger och därför 

fått värdefulla erfarenheter av bland annat hur man kan bjuda in föräldrarna och 

vilken tidpunkt under föräldramötet som föreläsningen bör komma.  

Vad som framkommit generellt från föreläsarna från IOGT-NTO är att 

uppslutningen av föräldrar har varit betydligt större vid uppföljningskvartarna som 

genomförts på ordinarie föräldramöten i skolår 8 och 9. Föräldrarna har större 

benägenhet att komma om skolan kombinerar programmets föreläsning med t.ex. 

information från SYO-konsulenten, rektor, skolsköterska och kanske polis eller 

nattvandrare som alla kan dela med sig av de problem och de signaler som de upplever 

på skolan med ungdomarna. Ytterligare tips är att uppföljningskvartarna som 

genomförs i skolår 8 och 9 bör starta en stund efter det att föräldramötet startas, ca 30 

minuter efter mötets början. Då har alla föräldrar hunnit komma. På alla skolor skrevs 

det överenskommelser trots få deltagare.  

Fem av de sju interventionsskolorna har fullföljt programmets genomförande för 

grupp 1. Detta innebär en startkväll på speciellt inbjudet föräldramöte i skolår 7 och 

uppföljningskvart på ordinarie föräldramöte i skolår 8 och 9. På de två skolorna som 

inte fullföljt programmet genomfördes ingen uppföljningskvart i skolår 9 på grund av 

att det inte genomfördes något ordinarie föräldramöte det skolåret. En anledning var 
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rädslan för svininfluensan A(H1N1) hösten 2009. För grupp 2 fullföljdes programmet, 

startkväll med en uppföljningskvart, i alla interventionsskolor utom en.  

Överenskommelser 

I studien har alla medverkande klasser utom en (skolår 8, 2008) kommit överens om 

minst de tre punkter som var förtryckta på överenskommelsen. Vissa skolor har skrivit 

en överenskommelse som gäller för hela skolåren och vissa har skrivit klasspecifika 

överenskommelser. Anledningen till att inte klasspecifika överenskommelser gick att 

skriva på alla skolor var att för få föräldrar medverkade på det inledande 

föräldramötet i skolår 7 eller skolår 8 våren 2008 (se Tabell 2). De föräldrar som 

deltog på mötet satt därför tillsammans och diskuterade en överenskommelse som fick 

gälla för hela skolåret gemensamt i stället för klassvis.   

Vad har föräldrarna gjort för tillägg i överenskommelserna? 

I några klasser/skolår har föräldrarna kommit överens om ytterligare punkter som de 

anser är viktiga att alla föräldrar i klassen/ skolåret har gemensamma regler för. 

• Vi kontaktar varandra om våra barn ska sova över. Förälder till det barn som 

ska sova över ringer föräldern i det hem de ska sova över i. 

• Vi pratar med våra egna barn, så att vi vet vilka som använder droger i 

närheten.  

• Vi skjutsar hem de barn som vi känner om vi ser dem påverkade ute på stan.  

• Det är aldrig fel att ringa varandra om barnen 

• Begränsa hemmets tillgänglighet av alkohol och läkemedel (med avseende på 

fester hemma) 

• Uppmuntra föräldrars närvaro på fester 

• Öppna hemmet för ungdomarna 

• Vi handlar inte alkohol till våra barn 

• Vi är ute eller finns tillgängliga under riskkvällar, t.ex. skolavslutningar 

• Vi håller oss informerade om olika tillställningar som våra barn deltar i.  

• Vi kontaktar varandra om vi lämnar vårt hem föräldrafritt. 

Utskick av överenskommelsen 

Det står inte specificerat i det avtal som är skrivet med skolorna inom studien att alla 

föräldrar ska få möjlighet att ta del av överenskommelsen även i skolår 8 och 9. Det 

vill säga att skolorna, förutom i skolår 7, också efter uppföljningskvartarna i skolår 8 

och 9 ska skicka ut ett nytt exemplar av överenskommelsen till alla föräldrar i 

klasserna. Enligt information från skolorna har utskick till föräldrarna i skolår 8 och 9 

endast skett av en skola, av totalt sju. I avtalen med skolorna stod specificerat att 
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föräldrarnas överenskommelse skulle skickas hem till alla via post. Detta innebär en 

stor kostnad för skolorna vilket är den största anledningen till att det inte skett under 

alla tre åren. Överenskommelsen måste därmed spridas på annat sätt än via post för 

att programmet ska kunna fullföljas och implementeras och spridas på rätt sätt till 

målgruppen och på så vis ge effekt. 

Återrapportering 

En viktig del i studien av programmet har varit att återrapportera årliga resultat från 

datainsamlingarna till deltagande skolor, både interventions- och kontrollskolor. 

Forskarteamet har årligen tagit fram underlag i form av Powerpoint-presentationer på 

de frågor i enkäterna som har ansetts intressanta för skolorna. Dessa har skickats till 

konsulenterna på IOGT-NTO. Konsulenterna har kontaktat skolorna och efter 

överenskommen dag och tid besökt skolorna för att återrapportera resultatet. Vilka 

som tagit del av denna information på skolorna har varit lite olika från skola till skola. 

Vissa skolor har valt att även delge föräldrarna denna information på föräldramöten 

medan andra valt att få en presentation för lärarna och annan personal. Resultat från 

hela undersökningen har också lagts ut på forskarteamets hemsida senast 6 månader 

efter att datainsamlingarna skett. I Bilaga 1 presenteras en deskriptiv beskrivning av 

deltagande ungdomar i skolår 9 - 2010. Detta är också ett exempel på den 

återrapportering som skolorna fått tagit del av. 

Implementering efter skolornas förutsättningar 

En studie som denna som genomförs under flera år riskerar att drabbas av 

förändringar. Det går inte att undvika alla förändringar som kan ske men vi har 

försökt att minimera riskerna i och med det avtal som skrivits med de inblandade 

parterna; skolorna, forskarteamet och IOGT-NTO. I en studie som denna med flera 

inblandade aktörer är det viktigt att skapa klara ramar och regler om vad som gäller.  

Avtalet har varit till stor hjälp men i efterhand kan konstateras att rollfördelning av 

ansvar och uppgifter förtydligas ännu mer. Konsulenterna har erfarit att avtalet på 

vissa skolor endast gjorts med enskilda tjänstemän och inte med skolans hela 

organisation. Detta har blivit sårbart då det på många skolor har bytts rektorer och 

ansvariga kontaktpersoner under åren studien pågått. På vissa skolor har detta skett 

flera gånger vilket lett till en försämrad förankring av programmet i 

interventionsskolorna. Konsulenterna har då haft svårt att få kontakt med skolorna 

och i vissa fall har inte alla uppföljningskvartar som ingår i programmet genomförts. 

Detta innebär att programmet inte fullföljts på två av skolorna. En anledning var 

svininfluensan som gjorde att en skola ställde in föräldramötet hösten 2009. Ett annat 

misstag på grund av dålig förankring och information på skolan ledde till att en rektor 
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vid ett föräldramöte med uppföljningskvart i skolår 9 även hade bjudit in ungdomarna 

att delta. IOGT-NTOs konsulent var inte informerad om detta i förväg men 

genomförde trots detta uppföljningskvarten med information. Resultatet var att det 

inte blev några diskussioner bland föräldrarna.  

Förändringar som dessa är svåra att undvika med många olika parter delaktiga och 

med en studie som sträcker sig över en lång tidsperiod. Dock är det bra om 

förändringar och implementeringens tillvägagångssätt dokumenteras eftersom det 

påverkar programmets effekt. I denna studie har vi med hjälp av regelbunden kontakt 

med föreläsarna, med projektträffar och telefonmöten och med hjälp av 

föreläsarjournaler kunnat dokumentera programmets genomförande på skolorna. På 

så sätt har vi försökt att få en helhetssyn av implementeringen av programmet under 

dessa år. Denna information har varit värdefull för uppföljning av genomförandet.   

Skolornas upplevelser…  

För att få en uppfattning om vad deltagande skolor ansåg om deltagandet i studien 

tillfrågades kontaktpersonerna på både interventions- och kontrollskolorna att besvara 

några frågor via mail eller telefon efter det att den sista datainsamlingen hade gjorts. 

Frågorna behandlade programmet och samarbetet med IOGT-NTO och forskarna vid 

Örebro universitet under åren. I interventionsskolorna svarade tre av fyra 

kontaktpersoner och bland kontrollskolorna besvarade endast en kontaktperson 

frågorna. Nedan ges en sammanfattning av de svar som inkommit. 

…av programmet  

Upplevelsen av programmet är positiv. Skolornas representanter anser att programmet 

bidrog till ökad kommunikation mellan föräldrarna i frågor som programmet 

behandlar. Dessa personer menar också i grunden att dessa frågor intresserar föräldrar 

men det är svårt att få god uppslutning till föreläsningarna. En tanke är att det kanske 

finns en rädsla bland föräldrarna för att bli ifrågasatt i sin föräldraroll, speciellt om 

man själv känner sig osäker i sin roll. För att undvika detta är åsikten att man redan i 

barnens yngre åldrar bygger upp en vi-känsla i föräldragruppen. En annan upplevelse 

är att vissa föräldrar är allmänt rädda för att samtala med andra om sitt barn medan 

andra tvärtom blir mycket glada av att få möjligheten till sådana diskussioner.  

Föreläsningarna som genomförts av IOGT-NTO har fungerat bra och en skola 

uppger att programmets startföreläsning var professionell och vederhäftig utan att bli 

moraliserande. Föreläsaren uppfattades också som en intresserad och kunnig person. 

Något som IOGT-NTO dock behöver ta i beaktning är att materialet återkommande 

behöver uppdateras för att bli aktuellt och intressant att lyssna på.  
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…av deltagandet i studien 

Skolornas deltagande i studien innebär bland annat att de inom sex månader efter 

datainsamlingen skulle erbjudas en återrapportering av resultat från elevenkäten. 

Denna återrapportering har varit uppskattad men det finns åsikter om att den borde 

kommit tidigare. I vissa fall har det funnits önskemål om att få presentationer till ett 

visst datum på grund av inbokade föräldramöten. I alla fall har inte dessa önskemål 

varit möjligt att uppfylla. Skolorna önskar snabbare feedback från elevenkäten och 

även kontinuerlig uppdatering vilket kan leda till att föräldrarna blir mer intresserade 

och att ämnet hålls levande i föräldragruppen.  
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Resultat 

Efter tre års datainsamling finns det möjlighet att analysera datamaterialet utifrån flera 

olika perspektiv. Dels kan man beskriva hur livssituationen ser ut bland ungdomarna i 

skolår 9, 2010 (se bilaga 1). Dels är det intressant att undersöka om programmet har 

några effekter på ungdomars alkoholkonsumtion. Detta kan göras utifrån om 

programmet startar i skolår 7 eller 8. Idag finns begränsad kunskap om och hur 

implementeringens tidpunkt är avgörande för effekten. Resultatet när det gäller 

ungdomars alkoholkonsumtion, berusningsbenägenhet samt i vilken grad de har 

kompisar som berusar sig, presenteras för två olika grupper. Grupp 1 är de ungdomar 

som vid programmets start år 2008 gick i skolår 7. Grupp 2 är de ungdomar som vid 

programmets start år 2008 gick i skolår 8. I resultatet presenteras också förändringar i 

föräldrarnas beteende och attityder under de år som programmet har genomförts samt 

en beskrivning av vad deltagande föräldrar i interventionsskolorna anser om 

programmet Föräldrar Tillsammans.  

Är implementeringens tidpunkt avgörande för programmets effekter 
på ungdomarna?  

Resultaten nedan tar hänsyn till de skillnader som fanns mellan interventionsgruppen 

och kontrollgruppen vid baslinjemätningen.  

Ungdomarnas alkoholdebut  

Vid baslinjemätningen rapporterade 20 procent av ungdomarna i skolår 7 att de någon 

gång druckit alkohol. I skolår 8 vid samma tidpunkt var andelen ungdomar som 

alkoholdebuterat2

 

 nästa två gånger så stor, 37 procent (Figur 4). 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Andelen ungdomar som vid baslinjemätningen, skolår 7 och 8, definieras som 

alkoholkonsumenter. (skolår 7 - n = 643, skolår 8 - n = 651). 

                                                 
2 Definitionen av alkoholkonsument/alkoholdebutant innebär att eleven svarat har druckit en gång eller 
har druckit flera gånger på frågan Har du någon gång druckit alkohol? 
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Föräldrar Tillsammans visar sig ha viss effekt när det gäller att skjuta upp 

ungdomars alkoholdebut.  I grupp 1 som startade programmet i skolår 7 finns inga 

effekter eller skillnader mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp när det gäller 

alkoholdebut ett år efter baslinjen, efter att ha kontrollerat för baslinjens mätning. I 

grupp 2 där programmet implementerades med start i skolår 8 finns en skillnad i 

ungdomarnas alkoholkonsumtion mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp ett år 

efter baslinjen. I både grupperna ökar andelen alkoholkonsumenter över tid (Figur 5). 

Andelen ungdomar som definieras som alkoholkonsumenter vid T1 är signifikant3

 

 

mindre i interventionsgruppen än kontrollgruppen, med hänsyn till 

alkoholkonsumenter vid baslinjemätningen (Figur 6).  

Figur 5: Procent av andelen alkohol-

konsumenter i grupp 1, skolår 7, vid baslinjen 

och ett år senare, T1.  

 

Figur 6: Procent av andelen alkohol- 

konsumenter i grupp 2, skolår 8, vid baslinjen 

och ett år senare, T1. 

Ungdomarnas berusningsbenägenhet 

Vid baslinjen rapporterade 8 procent av ungdomarna i skolår 7 att de hade varit 

berusade minst en gång. Samma år var andelen ungdomar som berusat sig i skolår 8 

tre gånger så stor, 28 procent, i jämförelse med skolår 7 (Figur 7).  

 

                                                 
3 Signifikant innebär att skillnaden inte beror på slumpen utan är statistiskt säkerställd. I analyserna har 
signifikansnivån, p < 0,05 använts, det vill säga att skillnaden är säkerställd med 5 % felmarginal. I 
figurerna visas de signifikanta skillnaderna med tecknet *Sign.  
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Figur 7: Andelen ungdomar i skolår 7 och 8 som vid baslinjen rapporterar att de någon gång 

berusat sig. Svarsalternativen för frågan om berusning varierar från 1 - Jag har aldrig 

druckit alkohol till 6 - Ja, varje gång. Svarsalternativen kodades om för att identifiera 0 - De 

som aldrig varit berusade och 1 - De som varit berusade minst en gång.  

 

Bland de ungdomar som startade programmet i skolår 7 finns det inga signifikanta 

skillnader i berusning mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen ett år efter 

baslinjen. I båda grupperna ökar andelen ungdomar som berusar sig över tid (Figur 8).  

Bland de ungdomar som startade programmet i skolår 8 finns det en effekt av 

programmet när det gäller berusning bland flickor. Flickor i interventionsgruppen 

rapporterar signifikant mindre grad av berusning i skolår 9 jämfört med flickor i 

kontrollgruppen (Figur 9a). Någon effekt sågs inte bland pojkarna (Figur 9b).   

 

 

Figur 8: Andelen ungdomar i skolår 7 som rapporterar att de varit berusade minst en gång, 

vid baslinjen respektive ett år senare, T1.  
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Figur 9a: Andelen flickor i skolår 8 som 

rapporterar att de varit berusade minst en 

gång, vid baslinjen och ett år senare, T1.   

 

Figur 9b: Andelen pojkar i skolår 8 som 

rapporterar att de varit berusade minst en 

gång, vid baslinjen och ett år senare, T1.   

Kamrater som berusar sig 

En fråga i enkäten behandlar huruvida ungdomarna har kompisar som berusar sig 

eller inte. Nedan presenteras andelen ungdomar för skolår 7 och 8 för frågan från 

baslinjen (Figur 10).  

 

 

Figur 10: Andelen ungdomarna i skolår 7 och 8 som har kompisar som berusar sig vid 

baslinjen. (skolår 7 - n = 641, skolår 8 - n = 648). 
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Det finns inga signifikanta skillnader bland ungdomarna som startade programmet i 

skolår 7 ett år efter baslinjen vad gäller frågan om kamrater som berusar sig. I både 

interventions- och kontrollgruppen ökar andelen ungdomar som rapporterar att de har 

kamrater som berusar sig från baslinjen till året efter, T1 (Figur 11). I gruppen som 

startade programmet i skolår 8 finns det en skillnad ett år efter baslinjen. Ökningen, 

det vill säga andelen ungdomar i interventionsgruppen som anger att deras kamrater 

dricker alkohol är inte lika stor som andelen ungdomar i kontrollgruppen som anger 

det samma (Figur 12).  

 

 
Figur 11: Andelen ungdomar i skolår 7 

(grupp 1) som har kompisar som berusar 

sig, vid baslinjen respektive ett år senare, 

T1.  

 
Figur 12: Andelen ungdomar i skolår 8 

(grupp 2) som har kompisar som berusar 

sig, vid baslinjen respektive ett år senare, 

T1. 

Föräldrars attityder och beteenden 

Programmet syftar till att stärka vuxna i sin roll som tonårsföräldrar genom att 

påverka föräldrarnas attityder och beteenden kring ungdomar och alkohol. Eftersom 

inte den uppföljande föräldraenkäten har genomförts samma år för föräldrar i grupp 1 

och 2 går det inte att göra jämförelser mellan de två grupperna 1 och 2. 

Föräldraenkäten har för båda grupperna genomförts då deras barn går i skolår 9.  

Bjudvanor 

Vid baslinjen rapporterade 31 procent av föräldrarna med barn i skolår 7 att de hade 

tillåtit sitt barn att minst fått smutta/tagit en liten klunk av alkohol hemma. Samma år 

rapporterade 38 procent av föräldrarna med barn i skolår 8 att de tillåtit sitt barn att 

göra samma sak (Figur 13). 
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Figur 13: Andelen föräldrar med barn i skolår 7 och 8 som vid baslinjen rapporterar att de 

bjudit sitt barn på alkohol hemma. Svarsalternativen på frågan kodades om för att identifiera 

föräldrar som aldrig bjudit respektive dem som minst tillåtit sitt barn att smutta/tagit en klunk 

(Föräldrar skolår 7 n = 384 och föräldrar skolår 8 n = 434). 

 

Det finns inga effekter av programmet vad gäller påverkan på föräldrars bjudvanor 

varken för de som startade programmet i skolår 7 eller skolår 8. Med andra ord så 

finns det ingen skillnad bland föräldrarna mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen beträffande detta beteende ett respektive två år efter baslinjen, T1 och 

T2 (Figur 14 & 15). I grupp 2 finns det föräldrar som inte svarar konsekvent på 

frågan från baslinjemätningen till T1. Vid baslinjen svarar de att de bjudit sitt barn på 

alkohol men ett år senare, T1, svarar de att de aldrig bjudit sitt barn på alkohol. För 

dessa föräldrar användes svaret som de angett vid baslinjen även vid uppföljande 

mätning, dvs. att de någon gång serverat sitt barn alkohol.  
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Figur 14: Andelen föräldrar med barn i skolår 7 

som serverat alkohol till sitt barn vid baslinjen 

respektive två år senare, T2.  

 
Figur 15: Andelen föräldrar med barn i skolår 8 

som serverat alkohol till sitt barn vid baslinjen 

respektive ett år senare, T1. 
 

Föräldrars attityder kring ungdomars alkoholkonsumtion  

I Figur 16-18 presenteras föräldrars svar på frågan Vilket av följande påståenden ligger 

närmast Ditt sätt att se på hur ungdomar bör förhålla sig till alkohol? Det finns tre 

svarsalternativ på frågan som dessa figurer baserar sig på:  

1. Ungdomar i mitt barns ålder är tillräckligt mogna för att lära sig hantera alkohol på 

ett ansvarsfullt sätt.  

2. Jag gillar inte att ungdomar i mitt barns ålder använder alkohol men jag tror inte att 

vuxna kan göra så mycket åt det.   

3. För mig är det självklart att ungdomar under 18 år inte skall befatta sig med 

alkohol.  

Föräldrar som angett svarsalternativ ett och två betraktas som tillåtande och föräldrar 

som angett svarsalternativ tre betraktas som restriktiva föräldrar. Andelen föräldrar 

som angett svarsalternativ ett är väldigt låg, 1-2 procent. Dessa föräldrar 

exkluderades. 
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Figur 16: Andelen restriktiva föräldrar gentemot ungdomars alkoholkonsumtion under 18 år i 

skolår 7 (grupp 1 – n = 636) respektive skolår 8 (grupp 2 – n = 631) vid baslinjen. 

 

Det finns inga effekter av programmet vad gäller påverkan av föräldrars attityder 

gällande ungdomars alkoholkonsumtion oavsett om programmet startar i skolår 7 

eller skolår 8. I båda dessa grupper är det mer vanligt att mammor är mer restriktiva 

än pappor ett år senare (Figur 17 och 18).   

 

Figur 17: Andelen restriktiva föräldrar gentemot ungdomars alkoholkonsumtion under 18 år 

vid baslinjen i skolår 7, respektive två år senare i skolår 9, T2 (grupp 1). 
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Figur 18: Andelen restriktiva föräldrar gentemot ungdomars alkoholkonsumtion under 18 år 

vid baslinjen i skolår 8 respektive ett år senare i skolår 9, T1 (grupp 2).  

Föräldrars åsikter om ungdomars ålder vid alkoholkonsumtion 

Vid baslinjen ansåg 90 procent av föräldrarna som startade programmet i skolår 7 att 

det är ok att ungdomar börjar dricka alkohol vid 18 års ålder eller därefter. För 

föräldrar i skolår 8 samma år var andelen relativt lika, 92 procent (Figur 19). 

 

Figur 19: Andelen föräldrar i skolår 7 (grupp 1) respektive 8 (grupp 2) som vid baslinjen anser 

att det är ok att ungdomar börjar dricka alkohol vid 18 år ålder eller senare.   

 

Det finns inga skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen varken för 

skolår 7 eller 8 ett år efter baslinjen, beträffande föräldrars åsikter om ungdomars 

ålder vid alkoholkonsumtion. I båda grupperna anser mammor generellt att det är ok 

för ungdomar att börja dricka alkohol vid 18 års ålder eller senare (Figur 20 och 21).   
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Figur 20: Andelen föräldrar i grupp 1 som vid 

baslinjen respektive två år senare anser att det 

är ok att ungdomar börjar dricka alkohol vid 

18 års ålder eller senare.  

Figur 21: Andelen föräldrar i grupp 2 som vid 

baslinjen respektive ett år senare anser att det 

är ok att ungdomar börjar dricka alkohol vid 

18 års ålder eller senare.  

 
Föräldrars tydlighet gentemot sitt barn om personliga åsikten om ungdomar och 
alkohol  

Vid baslinjen rapporterar 90 procent av föräldrarna som startade programmet i skolår 

7 att de har varit tydliga gentemot sitt barn vad de anser om ungdomar och 

alkoholkonsumtion. Bland föräldrarna i skolår 8 samma år var motsvarande andel 92 

procent (Figur 22). 

 

Figur 22: Andelen föräldrar i skolår 7 (grupp 1) respektive 8 (grupp 2) som vid baslinjen anser 

att de varit tydliga med att förmedla sina åsikter om ungdomar och alkohol till sitt barn. 

Svarsalternativen på frågar varierar från 1 - Ja det har jag varit tydlig med, 2 - Jag är inte säker, 

3 - Vi har aldrig talat om det så jag tror inte han/hon känner till min inställning. 

Svarsalternativen kodades om till 0 - Jag är inte säker och Vi har aldrig diskuteras det och 1 - 

Ja, jag har varit tydlig med det.  
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Resultatet visar inga effekter på föräldrarnas beteende vad gäller sin tydlighet 

gentemot sitt barn om sina åsikter om ungdomar och alkohol. Inga skillnader finns 

mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp i någon av grupperna, ett år efter 

baslinjen (grupp 2) respektive två år efter baslinjen (grupp 1), (Figur 23 och Figur 24). 

 

 
 
Figur 23: Andelen föräldrar i skolår 7 (grupp 

1) som anser att de varit tydliga gentemot 

sitt barn om sin åsikt vad gäller alkohol och 

ungdomar.  

 
 
Figur 24: Andelen föräldrar i skolår 8 (grupp 2) 

som anser att de varit tydliga gentemot sitt 

barn om sin åsikt vad gäller alkohol och 

ungdomar. 
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Föräldrars syn på gemensamma värderingar med andra föräldrar i klassen som 
förebyggande metod 

Figur 25 visar på föräldrarnas syn på att ha gemensamma värderingar med andra 

föräldrar. Frågan som ställdes till föräldrarna var Vad anser Du kan förebygga 

alkoholbruk bland ungdomar? Som figuren visar anser föräldrarna i både grupp 1 och 

2 att det är viktigt att ha gemensamma värderingar med andra föräldrar i klassen för 

att förebygga ungdomars alkoholbruk.  

 

 

Figur 25: Andelen föräldrar i skolår 7 (grupp 1) och skolår 8 (grupp 2) som vid baslinjen 

besvarat frågan ”I vilken grad anser du att gemensamma värderingar med andra föräldrar i 

klassen förebygger alkoholbruk bland ungdomar?” 

 

Det fanns inga skillnader mellan kontrollgruppens föräldrar och 

interventionsgruppens föräldrar i grupp 1 i synen på gemensamma värderingar två år 

efter baslinjen (Figur 26). Däremot i grupp 2 minskade andelen föräldrar i 

kontrollgruppen vid T1 som ansåg att gemensamma värderingar med andra föräldrar 

har en förebyggande effekt på alkoholbruk bland ungdomar. Denna minskning kunde 

inte urskiljas i interventionsgruppen (Figur 27). 
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Figur 26: Andelen föräldrar i skolår 7 (grupp 1) som vid baslinjen och två år efter, T2, besvarat 

frågan ”I vilken grad anser du att gemensamma värderingar med andra föräldrar i klassen 

förebygger alkoholbruk bland ungdomar?” 

 

 
 
 

Figur 27: Andelen föräldrar i skolår 8 (grupp 2) som vid baslinjen och ett år efter, T1, besvarat 

frågan ”I vilken grad anser du att gemensamma värderingar med andra föräldrar i klassen 

förebygger alkoholbruk bland ungdomar?” 
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Beskrivning av programfaktorer 

I föräldraenkäten som genomfördes när ungdomarna gick i skolår 9 fanns några frågor 

om programmet Föräldrar Tillsammans till föräldrarna på interventionsskolorna. De 

frågor som föräldrarna uppgavs besvara vad följande: 

1. Har du tagit del av information om Föräldrar Tillsammans? 

2. Har Du deltagit i föräldramöte på skolan inom Föräldrar Tillsammans och 

fastställandet av en gemensam överenskommelse?  

3. Har Du sett överenskommelsen som föräldrar på Ditt barns skola kommit 

överens om?  

4. Har Du läst igenom denna och tagit del av överenskommelsens innehåll?  

5. Har Du pratat med Ditt barn om överenskommelsen mellan föräldrarna?  

6. Anser Du att denna överenskommelse fungerar som ett stöd i Ditt 

föräldraskap? 

7. Har överenskommelsen mellan föräldrarna haft betydelse för Dig när det 

gäller att sätta gränser för Ditt barn?  

8. Har överenskommelsen mellan föräldrarna haft en praktisk betydelse?  

 

Av interventionsskolornas föräldrar besvarade 271 enkäten i grupp 1 och 324 

enkäten i grupp 2 när deras barn gick i skolår 9. I figurerna nedan presenteras antalet 

föräldrar i respektive grupp som besvarat respektive fråga. Eftersom det finns ett 

internt bortfall på frågorna som presenteras nedan varierar antalet besvarade enkäter 

något.  

Eftersom överenskommelsen ska skickas till alla föräldrar i skolåret efter 

föräldramötet i skolår 7 (grupp 1) och skolår 8 (grupp 2), oavsett om föräldern deltog 

eller inte på det inledande föräldramötet, är det intressant att analysera om alla 

föräldrar, oavsett deltagande har sett överenskommelsen.  

Om en jämförelse görs mellan de föräldrar i grupp 1 som svarat att de deltagit på 

föräldramöten (n=136) och de som svarar att de inte deltagit på föräldramöten (n=131) 

under något av åren har en större andel som varit på föräldramöten tagit del av 

information om Föräldrar Tillsammans, sett  överenskommelsen, tagit del av 

överenskommelsen samt pratat med sitt barn om överenskommelsen (Figur 28). För 

föräldrar i grupp 2 finns motsvarande skillnader då grupperna deltagit på föräldramöte 

(n =132) jämförs med inte deltagit på föräldramöte (n = 181) (Figur 29). Utifrån detta 

kan konstateras att överenskommelsen sprids och når bäst de föräldrar som besöker 
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föräldramöten i skolan. Programmet och övernskommelsen når bara ut till cirka var 

fjärde familj som inte deltagit i föärldramötet och det har då haft konkret betydelse hos 

mindre än var tionde familj.  

 

Figur 28: Föräldrar i grupp 1 som deltagit på föräldramöte (n = 136) och inte deltagit på 

föräldramöte (n = 131) och deras syn på programmet Föräldrar Tillsammans.  

 

 

Figur 29: Föräldrar i grupp 2 som deltagit på föräldramöte (n = 132) och inte deltagit på 

föräldramöte (n = 181) och deras syn på programmet Föräldrar Tillsammans.  
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Totalt är det 152 föräldrar som svarar att de sett överenskommelsen i grupp 1. Av 

dessa är det 91 procent (n=138) som svarar att de läst igenom och tagit del av den. I 

grupp 2 är det 175 föräldrar som svarar att de sett överenskommelsen och 89 procent 

av dessa har läst igenom och tagit del av den (n=155). Figur 30 visar dessa föräldrars 

svar på frågor om överenskommelsen. Fyra av fem av dessa föräldrar har pratat med 

sitt barn om överenskommelsen och något färre anser att överenskommelsen på något 

sätt fungerat som ett stöd i föräldraskapet. Däremot är det endast var tredje av dessa 

som anser att den haft betydelse vid gränssättning eller att den haft en praktiskt 

betydelse. 

 

 

Figur 30: Föräldrar i grupp 1 (n=138) och grupp 2 (n=155) som läst igenom 

överenskommelsen och deras syn på överenskommelsen inom Föräldrar Tillsammans.  
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Det finns 119 föräldrar i grupp 1 och 117 föräldrar i grupp 2 som sett 

överenskommelsen och även pratat med sitt barn om den (Figur 31).  

 

 

Figur 31: Föräldrar i grupp 1 (n= 119) och grupp 2 (n= 117) som sett överenskommelsen och 

även pratat med sitt barn om den och deras syn på överenskommelsen inom Föräldrar 

Tillsammans. 
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post. Många föräldrar har också sett överenskommelsen på föräldramöte i skolan 

(Tabell 3).  
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Tabell 3: Tabellen visar på vilka sätt överenskommelsen spridits till föräldrarna. Observera att 

föräldrarna kan ha svarat att de sett överenskommelsen på flera olika sätt.  

På vilket/vilka sätt har  

föräldrarna sett överenskommelsen?  

   Grupp 1                                Grupp 2 

    n = 152                                 n= 175             

 Antal Procent 

(%) 

Antal Procent  

(%) 

Hemskickad per post 65 43 102 58 

På skolans hemsida 5 3 3 2 

Via e-post 5 3 5 3 

På föräldramöte 71 47 68 39 

På ett annat möte i skolan 7 5 12 7 

Ja på annat sätt 16 11 15 9 
     

Effekter av programmet 

Som Tabell 1 visar minskar andelen föräldrar som besvarar enkäten från år 2008 till år 

2010. Bland föräldrar med barn i skolår 7 år 2008 besvarade 65 procent enkäten i 

baslinjemätningen. Två år senare 2010, var svarsfrekvensen bland dessa föräldrar 

endast 49 procent. En longitudinell undersökning som denna som sträcker sig över tre 

år genererar många möjligheter att se förändringar hos samma personer. Dock kräver 

det att det finns data för samma personer/familjer alla år som datainsamlingen sker, 

samt att det interna bortfallet på de frågor man vill analysera inte är allt för stort. I och 

med att svarsfrekvensen bland föräldrarna minskade med 16 procentenheten finns det 

begränsningar i vilka analyser som går att göra av datamaterialet samt vilka slutsatser 

som går att dra av programmets effekter.    

 

• Förändras föräldrarnas attityder/förhållningssätt till ungdomars drickande efter 

programmets genomförande? 

Inga skillnader går att se bland föräldrar i grupp 1 eller grupp 2 gällande förändring av 

attityder till ungdomars drickande. 

I grupp 2 minskade däremot andelen föräldrar i kontrollgruppen vid T1 som ansåg 

att gemensamma värderingar med andra föräldrar har en förebyggande effekt på 

alkoholbruk bland ungdomar. 

 

• Upplever deltagarna att föreläsningen och överenskommelsen är ett stöd för 

dem i deras föräldraskap, när det gäller att sätta gränser för sina barn? 

Bland föräldrar i grupp 1 (skolår 7-9) som svarat att de läst igenom överenskommelsen 

(n=138) anser 32 procent att överenskommelsen haft betydelse när det gäller att sätta 
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gränser för sina barn. För föräldrar i grupp 2 (skolår 8-9) som läst igenom 

överenskommelsen (n=155) är motsvarande siffror 37 procent.  

 

• Hur sprids överenskommelsen till de föräldrar som inte deltagit och hur har 

deras reaktion varit? 

Bland de föräldrar i grupp 1 som svarat att de inte varit på något föräldramöte har 27 

procent sett överenskommelsen. Bland föräldrar i grupp 1 som varit på föräldramöte 

har 85 procent sett överenskommelsen. Motsvarande siffror för föräldrar i grupp 2 är 

att 33 procent av föräldrarna som inte varit på föräldramöte sett överenskommelsen 

och 86 procent som varit på föräldramöten har sett överenskommelsen. Av detta kan 

man konstatera att deltagandet på föräldramötet i denna studie varit av betydelse för 

att föräldrarna ska ha tagit del av överenskommelsen vilket också är en förutsättning 

för att programmet ska visa effekter. 

 

• Förändras ungdomarnas alkoholkonsumtion? 

Programmet visar effekter på ungdomars alkoholkonsumtion om det introduceras i 

skolår 8, grupp 2. Ett år efter programmets start går det att se följande effekter: 

• Andelen ungdomar i skolår 9 (grupp 2) som definieras som alkoholkonsumenter 

är signifikant mindre i interventionsgruppen än kontrollgruppen. 

• Flickor i interventionsgruppen (grupp 2) rapporterar signifikant mindre grad av 

berusning i skolår 9 jämfört med flickor i kontrollgruppen.  

• Andelen ungdomar i interventionsgruppen i skolår 9 (grupp 2) som anger att 

deras kamrater dricker alkohol är inte lika stor som andelen ungdomar i 

kontrollgruppen som anger det samma. 
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Mervärden och styrkor med studien 

Det finns flera mervärden och styrkor med denna studie. Eftersom forskarteamet redan 

genomfört liknande studier fanns flera värdefulla erfarenheter och lärdomar att 

använda, bland annat från studien med föräldrastödsprogrammet Stark och klar. 

• För att tydliggöra förväntningar och roller undertecknades avtal av alla tre 

deltagande parter; skola, IOGT-NTO samt forskarteamet. I detta avtal framgick 

vad respektive part åtagit sig att ansvara för under de tre år studien pågick.   

• Data är insamlat på skolor på flera orter i landet, med både landsortsskolor och 

stadsskolor. Detta är en styrka eftersom studier liknande denna ofta har data 

från skolor endast i storstadsområden.  

• Studien är en longitudinell studie med årlig datainsamling med ungdomar under 

två respektive tre år. Data från föräldrar har också samlats in vid baslinjen och 

då barnen gick i skolår 9.   

• Frågorna som använts i enkäterna är väletablerade och använda i tidigare stora 

undersökningar med liknande inriktning.  

• Datainsamlingarna har genomförts av samma representanter från forskarteamet 

under alla tre år med undantag från en skola. Detta stärker att datainsamlingen 

genomförts på samma sätt och att alla fått samma information.  

• Kvalificerade analyser av materialet har kunnat genomföras med hjälp av 

erfaren personalstyrka.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om föräldrastödsprogrammet Föräldrar 

Tillsammans ger de effekter som förväntas; bland annat om programmet bibehåller 

föräldrarnas restriktiva attityder gällande ungdomar och alkohol och om ungdomarnas 

alkoholkonsumtion påverkas. De analyser som gjorts av det insamlade materialet visar 

att programmet har effekt på ungdomarnas alkoholkonsumtion om det introduceras i 

skolår 8 (grupp 2) men inte om det startar i skolår 7 (grupp 1). Färre ungdomar i 

interventionsgruppen i skolår 9 (grupp 2) definieras som alkoholkonsumenter i 

jämförelse med ungdomarna i kontrollgruppen, flickorna i grupp 2 berusar sig i mindre 

utsträckning än kontrollgruppens flickor och färre ungdomar i grupp 2 i jämförelse 

med kontrollgruppens ungdomar rapporterar att deras kamrater dricker alkohol. I 

grupp 2 minskade också andelen föräldrar i kontrollgruppen vid T1 som ansåg att 

gemensamma värderingar med andra föräldrar har en förebyggande effekt på 

alkoholbruk bland ungdomar. Denna minskning kunde inte urskiljas i 

interventionsgruppen eller i grupp 1. Sammanfattningsvis går det inte att se några 

resultat om programmet introduceras bland föräldrarna i skolår 7. Vad kan detta bero 

på? Ska programmet introduceras i skolår 8 istället för skolår 7? Anser föräldrarna att 

alkohol är en mer aktuell fråga i skolår 8 och därför tar till sig programmet bättre än 

föräldrarna i skolår 7? Detta verkar vara fallet och sammanfattningsvis kan man säga 

att timingen av programmet har betydelse för att få de effekter som resultatet visar.  

En annan möjlig förklaring är att det blivit ovanligare att föräldrar bjuder sina barn 

på alkohol generellt (Hvitfelt & Gripe, 2010). Detta kan göra att det blir svårare att se 

skillnader mellan olika grupper av föräldrar. Orsaken till detta kan vara att det de 

senaste åren har hänt mycket i samhället vad gäller spridning av information till 

föräldrar om vikten att vara restriktiv gentemot ungdomar och alkohol. Föräldrar 

möter budskap via hemsidor, tidningar, TV-reklam och kampanjer med affischering 

om att inte bjuda sina barn på alkohol och inte langa alkohol till ungdomar. 

Systembolaget och Statens folkhälsoinstitut har satsat på att föra ut budskapet om 

föräldrars viktiga roll. Statens folkhälsoinstitut ger årligen sedan 2002 ut 

tonårsparlören (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Den skickas varje år ut till alla 

föräldrar till barn som ska fylla 14 år, våren i skolår 7. Den innehåller tips, argument, 

idéer och fakta som tonårsföräldrar kan ha nytta av vid diskussion av alkohol med sin 

tonåring. Med andra ord är föräldrarnas kunskapsnivå högre nu än för några år 

tillbaka i tiden. Under de senaste åren har också tonåringarnas alkoholdrickande 

minskat (Henriksson & Leifman, 2011). Färre niondeklassare provar alkohol idag än 

för tio år sedan. Och de som dricker gör det mer sällan och dricker mindre vid varje 

tillfälle. Detta kan också vara en anledning till att studien inte visar de effekter som 
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förväntades eftersom det också bland ungdomarna blir svårt att se skillnader mellan 

olika grupper.  

Studien har också sina begränsningar när det gäller att avgöra vilka effekter 

programmet har. Av resursskäl avstod vi från att genomföra en föräldraenkät i skolår 

8. Detta har inneburit att det inte går att analysera om programmet har bättre effekt på 

förändringar av föräldrars attityder och beteenden om det introduceras i skolår 8 

istället för skolår 7. Detta eftersom vi inte har genomfört årliga föräldraenkäter i grupp 

1. Dessa föräldrar besvarade föräldraenkäten i skolår 7 och 9, dvs. 2008 och 2010. 

Föräldrarna i grupp 2 besvarade föräldraenkäten i skolår 8 och 9, dvs. 2008 och 2009. 

Det skiljer därmed två år mellan enkät 1 och 2 för grupp 1 och ett år mellan enkät 1 

och 2 för grupp 2. Detta års skillnad kan ha stor betydelse för att säga någon om 

programmets effekter. Programmets startkväll ligger två år tillbaka i tiden för grupp 1 

och bara ett år tillbaka i tiden för grupp 2. Likaså utskicket av överenskommelsen 

skiljer i tid eftersom den endast skickades ut efter startkvällen, år 2008. 

Svarsfrekvensen kan också diskuteras i relation till uttalandet av programmets effekter. 

En acceptabel svarsfrekvens bör vara minst cirka 60 procent. Detta minskade styrkan i 

vår undersökning, som bara kan visa stora programeffekter. Det finns tendenser till 

skillnader i resultatet som hade kunnat visa effekt om undersökningsgruppen varit 

större. En låg svarsfrekvens kan innebära slumpmässiga skevheter i resultatet och det 

kan också finnas tydliga samband mellan svarsbenägenhet och typ av svar hos 

personerna i undersökningen vilket kan ge fel bild av verkligheten. I denna studie hade 

en bortfallsuppföljning med till exempel telefonintervju med ett urval föräldrar som 

inte besvarat enkäten i skolår 9 kunnat genomföras. Intervjuerna hade därmed kunnat 

ge en bild av om och hur dessa föräldrar skiljde sig åt i jämförelse med de föräldrar 

som besvarat enkäten. Någon bortfallsuppföljning har inte genomförts på grund av att 

detta är väldigt resurskrävande. Bortfallet har istället kontrollerats genom 

bortfallsanalyser. 

Svarsfrekvensen bland ungdomsenkäterna är relativt stabil under åren med en variation 

på 81-88 procent. Däremot sjunker svarsfrekvensen på föräldraenkäterna där 

svarsfrekvensen första året för grupp 1 var 65 procent och i skolår 9 sjönk till 49 

procent. Därför är det viktigt att diskutera hur man får föräldrar att besvara enkäter. 

Bortfallsanalysen visade att vissa socioekonomiska faktorer hade samband med 

föräldrars svarsbenägenhet. Den var högre bland välutbildade och lägre bland föräldrar 

som var födda utanför Sverige. Betydelsefullt är att skillnader också fanns mellan 

familjer som deltar i enkät eller inte när det gäller samspelet inom familjen. Bland 

annat samtalade man mer mellan föräldrar och barn i familjer där föräldrarna 

besvarade enkäten, och barnen bland de föräldrar som besvarade enkäten svarade att 
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föräldrarna hade större vetskap om deras fritidsaktiviteter. Barn till föräldrar som inte 

deltog i enkäten hade i större utsträckning alkoholdebuterat vid baslinjen och druckit 

sig berusad. Detta innebär att även i denna undersökning består bortfallsgruppen av 

familjer som kunde ha haft särskild nytta av programmet. 

Denna studie genomfördes tidsmässigt parallellt med utvärderingen av Örebro 

preventions program, ÖPP (Bodin & Strandberg, 2011). Den studien visar inte på 

några effekter vad gäller ungdomars alkoholkonsumtion men föräldrarna i 

interventionsgruppen har en restriktivare inställning till ungdomsdrickande, och färre 

ungdomar i interventionsgruppen blir bjudna på alkohol hemma i jämförelse med 

kontrollgruppen. För närvarande pågår en fördjupad analys av den senaste 

utvärderingen av ÖPP. Bland annat för att undersöka betydelsen av implementeringen 

av programmet för de uppnådda resultaten.  

ÖPP har också utvärderats i Holland men i den studien kombinerades insatser för 

föräldrarna med insatser för ungdomarna (Koning m fl. 2009). Detta ledde till ett 

resultat som visade att signifikant färre ungdomar i kombinerade interventionsgruppen 

hade intensivkonsumerat alkohol per vecka i jämförelse med kontrollgruppen och 

signifikant färre ungdomar hade också druckit alkohol senaste veckan i jämförelse med 

kontrollgruppen. Studien rekommenderar därför att föräldrainsatser kombineras med 

insatser för ungdomarna som påverkar deras attityder och självkänsla. Flera andra 

studier har också poängterat betydelsen av att aktivt arbeta med både föräldrar och 

ungdomar för att påverka ungdomarnas alkoholkonsumtion (Smit, Verdurmen, 

Monshouwer & Smit, 2008; Petrie, Brunn & Byrne 2007; Spoth, Greenberg & Turrisi, 

2009). Kanske behöver Föräldrar Tillsammans i sin nuvarande form kombineras med 

en intervention för ungdomarna? ÖPP-studien som genomfördes 1999-2001 

integrerade föräldrainsatsen med insatser även för barnen. Dessa insatser byggde på att 

ungdomarna skulle engagera sig i organiserade fritidsverksamheter. Dock visade inte 

denna programkomponent någon effekt varför den plockades bort från programmet 

(Koutakis m fl. 2008). Kanske var inte den ungdomsinsatsen av rätt karaktär för att få 

den effekt som efterfrågades? Inom studien i Holland (Koning m fl. 2009) innebar 

ungdomsinsatsen fyra webbaserade lektioner om tobak, alkohol och narkotika som 

genomfördes med en uppföljning efter ett år. ÖPP kommer framöver att spridas med 

namnet Effekt men någon ungdomsinsats är inte tillagd i programmet (Effekt, 2011).  

När programmet Föräldrar Tillsammans introduceras på en skola bjuds föräldrarna 

in till ett speciellt föräldramöte. Fokus är en föreläsning samt gruppdiskussioner med 

syfte att skriva en överenskommelse bland föräldrarna. Eftersom detta tar ca 2 timmar 

är det inte möjligt att genomföra introduktionen under ett ordinarie föräldramöte. 

Detta är en svaghet med programmet. Ett extra föräldramöte kräver en väldigt 
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lockande inbjudan för att föräldrar ska komma. Antalet föräldrar som kom till 

programmets startkväll var lågt på alla skolor. Dock fanns det vissa skillnader mellan 

skolorna. En skola valde att ha startkvällen klassvis med föräldrar. Då blev deltagandet 

betydligt större i jämförelse med de skolor som bjöd in föräldrarna till aulan med 

information för hela skolår 7 och 8 samtidigt. Det är mer resurskrävande från IOGT-

NTO att genomföra startkvällen klassvis på varje skola men om det är detta som krävs 

för att få föräldrarna att komma är det kanske ändå en nödvändig insats. 

Som analyserna visar är det långt ifrån alla föräldrar i interventionsskolorna som 

känner till programmet Föräldrar Tillsammans. Analyserna visar också att 

föräldramötena är en viktig del av programmet för att sprida information om 

överenskommelsen. Bland de föräldrar som svarat att de varit på föräldramötena har 

drygt åtta av tio föräldrar sett överenskommelsen i jämförelse med ungefär tre av tio 

föräldrar i gruppen som inte varit på föräldramötena. Det borde inte vara en sådan stor 

skillnad eftersom överenskommelsen oavsett deltagande på föräldramötet skulle ha 

skickats hem till alla föräldrar med information om programmet. Dock finns det en 

risk med postutskick att de kommer bort i mängden av övrig post hem till familjerna. 

Ytterligare risk kan vara att barnen i familjen öppnar posten, med avsändare skolan, 

och inte delger föräldrarna informationen. I denna studie går det att konstatera att 

medverkan på föräldramöten är viktigt för att föräldrarna ska ha tagit del av 

överenskommelsen.  

En annan aspekt att diskutera är misstaget att skolorna endast skickade ut 

överenskommelsen efter startkvällen i skolår 7 och inte efter uppföljningskvartarna 

kommande år. I avtalet med skolorna stod det inte specificerat att överenskommelsen 

årligen skulle skickas ut till föräldrarna, vilket inte heller gjordes av ansvarig person på 

skolorna, förutom på en skola. Överenskommelsen har därför endast kommit 

föräldrarna till del i skolår 7 (grupp 1) respektive skolår 8 (grupp 2). Detta är en 

svaghet med implementeringen. Kan man i och med detta säga att programmet har 

genomförts som det ska? Vems var ansvaret att se till att överenskommelsen skickades 

ut årligen? IOGT-NTO ansvarade för genomförades av programmet och borde ha sett 

till att programmet genomfördes på det sätt som det var tänkt, men kanske fanns det 

en ekonomisk aspekt från skolornas sida som gjorde att inte utskicket blev av varje år? 

I programmets manual står det att utskick ska ske på det sätt skolan brukar skicka hem 

information till föräldrarna på, antingen via post eller med elev. För att säkerställa att 

informationen skulle komma alla föräldrar till del skrevs det in i avtalet med skolorna 

att all information till föräldrarna skulle skickas via post. Den information som det 

gäller handlar om inbjudan till föräldramötena och utskick av överenskommelser. 

Nackdelen med det var att inte alla skolor hade ekonomiska resurser att göra detta och 
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ingen extra budget avsattes för det. I framtiden kan ett utvecklat e-post-system till 

föräldrarna underlätta för utskicket av överenskommelsen. Eventuella uppdateringar 

av överenskommelser i skolår 8 och 9 skulle då på ett enkelt och ekonomiskt sätt 

komma alla föräldrar till del. Överenskommelsen skulle också behöva publiceras på 

skolans/klassernas hemsidor för att bli en del av den naturliga information som 

föräldrar läser – det här är vi föräldrar överens om i klassen. Eftersom programmets 

idé är att påverka föräldrarnas attityder och beteenden vilket i sin tur ska påverka 

ungdomarnas alkoholkonsumtion är överenskommelsens spridning till alla föräldrar en 

viktig del av programmet. Eftersom väldigt få föräldrar deltog på programmets 

startkväll kan man se det som extra viktigt att överenskommelsen också hade skickats 

ut kommande år. Framförallt för att påminna föräldrarna och hålla överenskommelsen 

levande.  

Datainsamlingen som genomförts under åren har skett med pappersenkäter till både 

ungdomar och föräldrar. Enkäternas frågor har fungerat bra men pappersenkäter är 

tids- och kostnadskrävande pga. tryckning, portokostnader och scanningskostnader. 

För att göra detta effektivare bör man i framtida datainsamling kunna använda sig av 

webbenkät till ungdomarna. Det förutsätter att skolorna har datasal att använda vid 

genomförandet. Om skolorna även utvecklar kontaktmöjligheterna med föräldrar via 

e-post och hemsida så skulle det också vara möjligt att genomföra föräldraenkäten som 

webbenkät. Kanske är föräldrar lättare att nå via nätet? Framtida studier bör testa att 

använda webbenkäter till föräldrarna för att se om svarsfrekvensen därmed kan bli 

högre. Webbenkät ger möjlighet till snabb feedback vilket skolorna önskar. I denna 

studie fanns inte möjlighet att använda webbenkät eftersom skolorna i studien vid start 

2008 inte kommunicerade med föräldrarna på detta sätt. För att vara säker på att 

informationen kommer alla föräldrar till del måste kommunikationssättet med e-post 

eller intern hemsida vara väletablerat för att inte riskera att någon missar 

informationen. Ett alternativ är också att först använda sig av e-postutskick för att 

därefter ta till postutskick till de föräldrar som inte svarat. 

Ett utvecklat och stabilt samarbete med regelbundna möten och avstämningar alla 

parter emellan gynnar implementeringen av programmet. Detta har fungerat väldigt 

bra under åren. Med konsulenterna och projektledaren har årliga fysiska möten 

arrangerats och informationsutbyte har också skett via telefon och e-post. Syftet med 

dessa möten har varit att från bådas håll få en uppdatering av läget. Forskarteamet har 

rapporterat arbetet som skett utifrån datainsamling och resultat och konsulenterna har 

rapporterat om samarbetet med skolorna. Dock har viss information om 

implementeringen på skolorna inte kommit forskarteamet till del. Vissa föreläsningar 

på interventionsskolorna har genomförts av andra personer inom IOGT-NTO eller 
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NBV som inte varit kontaktpersoner och regelbundet hållit kontakt med ansvarig 

person i forskarteamet. Vissa föreläsarjournaler saknas från dessa personer och 

information har vidareförmedlats från denna person till konsulenten som meddelat viss 

information om implementeringen till forskarteamet. Trots att föreläsarjournaler skulle 

ha skickats till IOGT-NTO centralt med kopia till universitetet har så inte skett. Efter 

studiens avslut finns också önskemål från konsulenterna att forskarteamet i vissa fall 

hade kunnat vara ännu tydligare med det arbete som bedrivits inom studien. Vikten av 

en noggrann planering, tydlig kommunikation och en väl genomförd implementering 

kan inte nog poängteras.  

I en studie som denna med flera inblandade aktörer är det viktigt att skapa klara 

ramar och regler om vad som gäller. Detta försökte underlättas med ett avtal mellan 

alla deltagande parter i studien: skolorna, IOGT-NTO och forskarteamet. Dels blev det 

i och med detta tydligt vad alla skulle göra och alla åtog sig att fullfölja samarbetet. 

Under studiens gång har dock förändringar skett både inom skolorna och inom 

organisationen IOGT-NTO som kan ha påverkat implementeringen på ett eller annat 

sätt. Avtalen har däremot lett till att studien trots dessa förändringar har kunnat 

slutföras med alla planerade datainsamlingar. På skolorna har det framförallt varit 

förändringar i form av byte av rektorer och kontaktpersoner. Inom organisationen 

IOGT-NTO skedde en intern omorganisation under 2009 som bland annat ledde till 

att tre projektledare centralt ansvarat för arbetet under olika perioder. 

Omorganisationen innebar att det bland annat beslutades av IOGT-NTOs kongress att 

den förebyggande verksamheten inte längre skulle ha så stort fokus inom 

organisationens arbete. Organisationen skulle lägga mer fokus på det alkohol- och 

narkotikapolitiska arbetet och det sociala arbetet. Vilken betydelse fick detta för 

studien och det fortsatta förebyggande arbetet inom IOGT-NTO? Detta innebar bland 

annat ett mindre stöd till konsulenter och ideella som var engagerade i det 

förebyggande arbetet inom organisationen. Utbildningsinsatsen och årliga träffar 

upphörde och annat stöd till den ideella kraft som utbildats minskade.  

Socialstyrelsen har finansierat huvudparten av budgeten för denna studie där medel 

gått både till programmets genomförande inom IOGT-NTO och forskarteamets 

insatser.  SRA har under tre år finansierat delar av forskarteamets arbete inom studien. 

En longitudinell studie som denna med flera upprepade datainsamlingar med ca 2000 

familjer kräver stora ekonomiska resurser. Totalt har Socialstyrelsen beviljat IOGT-

NTO 1 220 000 kr för att genomföra programmet under dessa år. Vid sidan av detta 

kommer forskarteamets insatser i form av personalkostnader och kostnader för 

datainsamling, databearbetning etc. Med andra ord har denna studie krävt stora 

resurser under 2007-2011. Detta leder till ett ifrågasättande hur organisationen IOGT-
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NTO tar tillvara resultaten från studien in i framtida förebyggande arbete? Stark och 

klar, föräldrastödsprogrammet som genomförts av IOGT-NTO och utvärderats av 

forskarteamet 2005-2008 med finansiering av Socialstyrelsen bedrivs inte längre inom 

organisationen trots positiva resultat (Pettersson, 2011). IOGT-NTOs fortsatta arbete 

med programmet Föräldrar Tillsammans är oviss. Programmet finns fortfarande 

omskrivet på hemsidan men det är endast en konsulent som arbetar aktivt med 

programmet.  

En ytterligare fråga gäller det första urvalet av skolor. Det var 270 skolor som 

erbjöds delta och 16 skolor visade intresse att delta, varav tre senare tackade nej. Detta 

förhållande liknar det som forskare rapporterat från amerikanska interventionsstudier 

med skolan som arena (Ji, DuBois, Flay & Brechling, 2008). Inom ramen för vårt 

arbete hade vi inte möjlighet att ge skolorna ekonomisk kompensation för sitt 

deltagande. Vi genomförde datainsamlingarna själva och skolorna gav oss välvilligt 

möjlighet till datainsamling i klassrummen, vilket ger högt deltagande och väl 

besvarade frågeformulär. Vår studie genomförs främst utanför universitets- och 

storstadsområdena, vilket ger viktig ny kunskap. Den longitudinella undersökningen 

ger också möjlighet att undersöka en rad aspekter vid sidan av effekter av programmet 

Föräldrar Tillsammans. 

Bland de viktiga lärdomarna från denna fördjupningsstudie är vikten av kvalitet i 

arbetet och att både genomförandet och forskningen görs med systematik och 

uthållighet. Studien har haft mycket små extra resurser med tanke på den omfattande 

studien i 13 skolor varav sju var interventionsskolor där programmet genomfördes med 

start i skolår 7 och skolår 8. Detta gav ny kunskap om vikten av under vilka skolår 

program genomförs. Genomförandet var gott även om föräldrarnas deltagande var 

relativt lågt på det särskilda föräldramötet och överenskommelserna nådde inte ut till 

föräldrarna såsom planerats. Uppföljningsträffarna och utskick av överenskommelsen 

under de följande skolåren genomfördes inte på det planerade sättet. Detta medför att 

programteorin är svår att pröva i studien. 
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Framtida rekommendationer 

Till programmakarna 

Tänk igenom hur det praktiska genomförandet ska fullföljas under alla år. Det krävs 

kvalitetskontroll i arbetet eftersom implementeringen av ett program är mycket viktigt.  

Till organisationer som genomför insatser 

Det är viktigt att organisationen är uthållig och fortsätter med engagemang och stöd 

till alla som praktiskt arbetar med programmet under hela perioden studien genomförs. 

Det krävs en engagerad projektledare som ansvarar för arbetet och ser till att det 

genomförs regelbunden utbildning, stöttning och kontroll att det som ska genomföras 

verkligen genomförs. Se också till att dokumentera processen; vad som utförs eller 

eventuellt inte genomförs enligt programmanualen, vilka deltog, vilka svårigheter har 

uppstått, vad har fungerat bra etc. 

Till skolorna 

Skolorna som deltar i ett flerårigt forskningsprojekt måste skapa förutsättningar för 

spridning av information och fördjupad förankring av projektet bland personalen. Det 

är också viktigt att skapa övergång mellan gamla och nya personer på skolan som är 

ansvariga för arbetet. Mycket främjande och förebyggande arbete görs men man kan 

bli bättre på att ta tillvara den ideella kraft som vill samverka med skolan i dessa 

frågor. Skolan bör också ta tillvara de återrapporteringar som kommit de till del från 

forskarteamet för att utveckla arbetet med att förebättra ungdomarnas hälsa och trivsel 

på skolan.  

Till forskarna  

Studier som denna är kostnadskrävande om personal anställs under flera år för att 

enbart arbete som samordnare i en och samma studie. Arbetsbelastningen varierar och 

är hög framförallt när datainsamlingar sker. Trots begränsad budget har denna studie 

kunnat genomföras. Det beror på att forskarteamet arbetat med flera projekt och 

studier parallellt vilket minskat kostnaden för just denna studie. Detta har gjort denna 

studie kostnadseffektiv. I framtida studier bör man genomföra årliga uppföljningar 

både med föräldrar och elever och tänka långsiktigt. Att samla in fullständiga 

personnummer skapar förutsättningar att följa upp ungdomar även efter grundskolan.  
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Bilaga 1: Deskriptiv beskrivning av deltagande ungdomar i skolår 9 -
2010 

 

 
 
Figur B1. Andelen flickor respektive pojkar i 

skolår 9 i kontroll och interventionsskolorna.   
Figur B2. Beskrivning av ungdomarnas 

välmående, flickor respektive pojkar.  
 

  
 

Figur B3. Beskrivning av ungdomarnas 

kamratskap i skolan, flickor respektive 

pojkar.  

Figur B4. Beskrivning av ungdomarnas 

kamratskap på fritiden, flickor respektive 

pojkar. 

46 46 
54 54 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Flickor Pojkar 

Kontrollskola Interventionsskola 

Är du pojke eller 
flicka? n=843 

%
%
m
c
k
a
p
<
m 

88 

12 

91 

9 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Mycket bra, bra Inte särskilt bra/inte 
alls 

Flickor Pojkar 

Hur mår 
du? 

%
%
m
c
k
a
p
<
m 

96 

4 1 

92 

4 4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

stämmer 
precis/ganska 

bra 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
ganska dåligt/ 

inte alls 

Flickor Pojkar 

Har du kamrater i 
skolan som vill 
vara med dig? 
n=825 p= 0,003 

%
%
m
c
k
a
p
<
m 

93 

5 2 

89 

5 6 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

stämmer 
precis/ganska 

bra 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
ganska dåligt/ 

inte alls 

Flickor Pojkar 

Har du kamrater på 
fritiden som vill 
vara med dig? 
n=823 p = 0,012 

%
%
m
c
k
a
p
<
m 



66 
 

  

Figur B5. Beskrivning av ungdomarnas 

mobbningsupplevelse i skolan, flickor 

respektive pojkar. 

Figur B6. Beskrivning av ungdomarnas 

upplevelse av hån, retad i skolan eller till eller 

från skolan, flickor respektive pojkar. 

 

 

Figur B7. Beskrivning av ungdomarnas 

upplevelse av hån och utfrysning, flickor 

respektive pojkar. 
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Figur B8. Beskrivning av ungdomarnas rök- och snusvanor samt om de rökt vattenpipa, flickor 

respektive pojkar. 

 

      
Figur B9. Beskrivning av ungdomarna  Figur B10. Beskrivning av ungdomarnas berusnings- 

alkoholvanor, flickor respektive           benägenhet, flickor respektive pojkar.  

pojkar. 

  

 

Andelen alkoholkonsumenter i skolår 9 (Figur B9) överensstämmer med CAN:s 

undersökning i skolår 9 år 2010. Andelen alkoholkonsumenter i den undersökningen 

bland pojkar var 56 procent och bland flickor 65 procent.  
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Figur B11. Beskrivning av ungdomarnas 

kamraters alkoholberusning, flickor 

respektive pojkar.  

Figur B12. Beskrivning av ungdomarnas 

erfarenhet av föräldrarnas benägenhet att 

bjuda på alkohol, flickor respektive pojkar. 

 

 

Figur B13. Beskrivning av ungdomarnas upplevelse av föräldrarnas åsikter om ålder och 

ungdomars alkoholkonsumtion, flickor respektive pojkar.  

Figur B14 nedan visar att andelen alkoholkonsumenter i studien i skolår 7 inte 

skiljer sig åt då flickor och pojkar jämförs. Skillnad uppstår i skolår 8 och 9 då större 

andel flickor definieras som alkoholkonsumenter. Sifforna för pojkar och flickor i 

skolår 9 överensstämmer med den nationella undersökningen som CAN gjorde i skolår 

9 år 2010; flickor 65 procent och pojkar 56 procent (Hvitfeldt & Gripe, 2010). 
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Figur B14. Andelen alkoholkonsumenter skolår 7 – 9 fördelat på flickor och pojkar. (Alla 

ungdomar som svarat på frågan de olika åren) 

 

Andelen alkoholkonsumenter i interventionskolorna respektive kontrollskolorna följer 

sig åt under åren 2008-2010, skolår 7 – skolår 9.  

 

 
Figur B15. Andelen alkoholkonsumenter skolår 7 – 9 fördelat på interventionskolor respektive 

kontrollskolor. (Alla ungdomar som besvarat frågan de olika åren) 
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