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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Alkohol blir allt vanligare bland ungdomar och debuten kryper allt längre ned i 

åldrarna. Tidigare studier har visat att alkoholkonsumtion bland ungdomar kan leda till 

reducerade nivåer av självkontroll och nedsatt kapacitet att handskas med konsekvenser. Hög 

alkoholkonsumtion kan störa hjärnans utveckling under barndomen och tonåren, vilket 

påverkar unga människors kognitiva, emotionella och sociala utveckling. Syfte: Att belysa 

riskfaktorer som inverkar på ungdomars alkoholkonsumtion. Metod: Kvalitativ 

litteraturstudie med deduktiv innehållsanalys. Resultat: Resultatet formades utifrån 

Andershed och Andersheds teori om riskfaktorer för utvecklandet av normbrytande beteende : 

individuella och sociala riskfaktorer samt riskfaktorer på samhälls- medianivå. Resultatet 

påvisar att Andershed och Andersheds teori överensstämmer med riskfaktorer som har 

inverkan på ungdomars alkoholkonsumtion. Ungdomar som konsumerade alkohol fick 

vännernas bekräftelse vilket sågs som social förstärkning medan de som avstod fick 

obetydligt erkännande. Resultatet visade också att den socioekonomiska förhållanden 

påverkade alkoholkonsumtionen. Familjens bristande omsorg skapade ett behov hos 

ungdomen att konsumera alkohol. Föräldrarnas grad av tillåtande attityd till alkohol hade en 

väsentlig roll för ungdomars alkoholkonsumtion. Slutsats: Alkoholkonsumtionen är kopplad 

till att ungdomar konsumerar för att har roligt, bli mer sociala och modiga. Det framkommer 

också att ungdomar konsumerar för att komma ifrån problem, att hävda sig själv, undvika 

social utstötning och för att klara av negativa känslor. På sikt kan detta få allvarliga 

konsekvenser.   

 

Nyckelord: alkoholkonsumtion, riskfaktorer, ungdomar.  
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ABSTRACT  

Background: Alcohol is becoming increasingly common among young people and the debut 

creeps further and further down the ages. Previous studies have shown that alcohol 

consumption by adolescents may lead to reduced levels of self-control and a reduced capacity 

to deal with the consequences. High alcohol consumption can interfere with brain 

development during childhood and adolescence, which affects young people's cognitive, 

emotional and social development.  Purpose: To illuminate risk factors that influence 

adolescents’ alcohol consumption. Method: Qualitative literature with deductive content 

analysis. Result: The results formed the basis Andershed and Andersheds determinants of 

antisocial behavior: individual and social risk factors and risk factors in the society and media 

level. The result demonstrates that Andershed and Andersheds determinants consistent with 

the risk factors that impact on young people's alcohol consumption. Adolescents who 

consumed alcohol found approval from friends, which was seen as social reinforcement while 

those who abstained found insignificant recognition. The results also showed that the socio-

economic relationship affect alcohol consumption. Family's lack of care created a need for the 

youth to consume alcohol. Parents' level of permissive attitude towards alcohol had a 

significant role in young people's alcohol consumption. Conclusion: Alcohol consumption is 

linked to adolescent consuming to have fun, become more social and courageous. It also 

reveals that young people consume to get away from problems, to assert themselves and avoid 

social rejection, and to cope with negative emotions. In time this can have serious 

consequences. 

 

Keywords: adolescens, alcohol consumption, risk factors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Carlsson och Marijetka Preselj 

 

 

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ............................................................................................................................. 6 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 6 

Ungdomar och alkohol ......................................................................................................... 6 

Konsekvenser av alkoholkonsumtion ................................................................................. 6 

Ungdomar och riskfaktorer som leder till normbrytande beteende ............................... 7 

Skolans insatser .................................................................................................................... 8 

Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad ................................................................... 8 

Joyce Travelbee .................................................................................................................... 9 

Problemformulering ........................................................................................................... 10 

SYFTE ..................................................................................................................................... 10 

METOD ................................................................................................................................... 10 

Design .................................................................................................................................. 10 

Sökstrategi ........................................................................................................................... 10 

Urval .................................................................................................................................... 11 

Kvalitetsgranskning ........................................................................................................... 11 

Dataanalys ........................................................................................................................... 11 

FORSKNINGSETIK ............................................................................................................. 12 

RESULTAT ............................................................................................................................ 13 

Individuella faktorer .......................................................................................................... 13 

Personlighet ..................................................................................................................... 13 

Sociala faktorer .................................................................................................................. 14 

Familjen ........................................................................................................................... 14 

Kamrater .......................................................................................................................... 15 

Aktivitet ............................................................................................................................ 15 

Riskfaktorer på samhällsnivå och media. ........................................................................ 16 



Maria Carlsson och Marijetka Preselj 

 

 

Socioekonomisk miljö ...................................................................................................... 16 

Reklam ............................................................................................................................. 16 

SYNTES .................................................................................................................................. 16 

METODDISKUSSION .......................................................................................................... 17 

RESULTATDISKUSSION .................................................................................................... 18 

KLINISK NYTTA .................................................................................................................. 23 

KONKLUSION ...................................................................................................................... 24 

FRAMTIDA FORSKNING ................................................................................................... 24 

REFERENSER ....................................................................................................................... 25 

 

 

 

Bilaga 1 Sökmatris 

Bilaga 2 Artikelmatris  

Bilaga 3 Granskningsmall för kvalitativa studier  

Bilaga 4 Granskningsmall för kvantitativa studier  



Maria Carlsson och Marijetka Preselj 

 

 

6 

INLEDNING 

Alkohol är ett problem bland ungdomar som bidrar negativt till psykisk och fysisk ohälsa. 

Många ungdomar provar alkohol och riskerar att få problem och att bli beroende. Etanol är 

det som i dagligt tal kallas alkohol och är en beroendeframkallande drog och ett potent 

nervgift (Jägerskog, 2013). Alkohol kan försena hjärnans mognad och kan sänka 

bedömningsförmågan som gör det svårt för ungdomar att kontrollera sina känslor och 

beteenden. Vid regelbundet intag av alkohol utvecklas alkoholtolerans och vid nytt 

konsumtionstillfälle krävs en större mängd alkohol för att uppnå samma berusningseffekt 

(Crews, He, & Hodge, 2007; Jägerskog, 2013). I syftet att skydda ungdomar mot alkohol och 

dess skadeverkningar är det betydelsefullt att belysa riskfaktorer som har inverkan på 

ungdomars alkoholkonsumtion. 

 

BAKGRUND 

Ungdomar och alkohol 

Ungdomars användning av alkohol är av stort intresse i den politiska och massmediala 

debatten. Många länder inklusive Sverige genomför därför undersökningar om ungdomars 

konsumtion av alkohol. I centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 

framgår i undersökningar om alkohol- och drogvanor bland elever i årskurs nio att 

debutåldern för första berusningstillfälle är ca 13.5 år för pojkar och för flickor några månader 

senare (Leifman, 2012). Ungdomars intensivdrickande med stora mängder alkohol ökade i de 

flesta europeiska länder under 90-talet men ökning på senare år har inte varit lika tydlig 

(Leifman och Ramstedt, 2009). Information kring alkoholens risker och skadeverkningar har 

bidragit till att förhållningssättet bland föräldrar till ungdomar när det gäller unga och alkohol 

successivt ändrats i riktning mot större restriktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2006, 2010). 

Konsekvenser av alkoholkonsumtion  

Hög alkoholkonsumtion kan störa hjärnans utveckling under barndomen och tonåren, vilket 

påverkar unga människors kognitiva, emotionella och sociala utveckling. Förtäring av små 

mängder alkohol medför på sikt att hjärnan krymper fortare än av vanligt åldrande. 

Konsekvenser av alkoholkonsumtion bland ungdomar är sämre prestation i skolan och en 

ökad tendens till riskbeteende som innefattar brottsrelaterade problem. Bland kortsiktiga 

oönskade konsekvenser av alkoholbruk/missbruk bland ungdomar hör fysiska skador, bråk 

och rattfylleri (Crews, He, & Hodge, 2007). Hvitfeldt och Gripe (2010) skriver att både pojkar 

och flickor i årskurs nio upplevt problem relaterade till alkoholkonsumtion så som 
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relationsproblem, oplanerade graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar och involvering i 

trafikolyckor. Anderson och Baumberg (2006) hävdar att fyra procent av 15-16 åringarna i 

Europa anser sig ha varit inblandade i våld och fyra procent i oskyddat sex som en följd av 

deras egen konsumtion.  

Ungdomar och riskfaktorer som leder till normbrytande beteende 

En ungdom är en individ mellan 13 och 20 år och det är den period då individen fortfarande är 

ung men inte längre barn (Hwang och Nilsson, 2011). Övergången från barn till ungdom 

beskrivs ofta som en tid då auktoriteten från föräldrarna riktas till andra grupper av 

människor. Den psykiska och fysiska utvecklingen sker i ungdomsåren och det som händer 

utanför hemmet blir mer intressant. Ungdomstiden beskrivs som en tid med svårigheter att 

anpassa sig till att bli vuxen och att inte känna sig hemmahörande någonstans. Den 

socioemotionella utvecklingen blir tydlig i ungdomens sökande efter sin egen identitet 

(Hwang & Nilsson, 2011). Enligt Eriksson (2004) är identitet en subjektiv upplevelse av vad 

som gör att jag är jag. Att konsumera alkohol innebär en anpassning till vuxenrollen och 

socialisering in i en kultur där alkohol har en stark förankring (Pape, 1996). Att experimentera 

med alkohol är ett fullt normalt tonårsbeteende men kan leda till olika problem, antingen i 

samband med berusning eller efter längre konsumtions perioder (Leifman, 2012).  

 

Alkoholkonsumtion bland ungdomar innebär att samspelande faktorer inom det psykologiska, 

psykiatriska och det sociala området påverkar den unges missbruksförhållande och således 

också de behandlingsinterventioner som sätts in. Riskfaktorer är de omständigheter eller 

variabler som associeras med en hög sannolikhet för oönskade utfall, exempelvis beteenden 

som hotar hälsa, välbefinnande eller socialt uppträdande.  En riskfaktor är också en egenskap, 

händelse, ett förhållande eller en process som ökar risken för en negativ utveckling. Dessa 

faktorer står att finna inom såväl individen själv som i familjen och närsamhället. Riskfaktorer 

för utvecklandet av normbrytande beteende är inte orsaken till problemen men de ökar 

sannolikheten för att utveckla problembeteendet. Riskfaktorer kan ha en direkt eller indirekt 

inverkan, vara utlösande eller upprätthållande (Andershed & Andershed, 2005). Andershed & 

Andershed (2005) har identifierat och fördelat riskfaktorerna på olika nivåer; individuella 

riskfaktorer, sociala riskfaktorer och riskfaktorer på samhällsnivå och media. 

Individuella faktorer är biologiska och psykologiska faktorer, tidiga utagerande beteenden, 

sensationssökande personlighet och tilltro till den egna förmågan att kunna lösa problem. 
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Sociala faktorer är förhållanden i den närmaste sociala omgivningen som familjestruktur och 

stöd, föräldrars förmåga att fostra barn, kamratrelationer, skolmiljö, studieresultat och tillgång 

till socialt utvecklade fritidsaktiviteter. 

Till samhällsfaktorer hör lokala och nationella regler och lagar som styr. Riskfaktorer i 

närsamhälle och media beskrivs som socioekonomiska faktorer, som uppväxt i ett missgynnat 

bostadsområde och dålig ekonomi, samt brister i omgivningen, som dålig organisation i skola 

eller närsamhälle, påverkar i sin tur flera av de andra faktorerna på ett grundläggande sätt 

(a.a.). 

Skolans insatser 

Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskaps- och personlig 

utveckling. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans 

personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål (Regeringens proposition 

2009/10:165). Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus 

och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag (Socialstyrelsen, 2014). I Sverige 

använder sig de flesta skolorna av ANDT- (alkohol, narkotika, dopning och tobak) 

undervisningen. Undervisningen ska vara trovärdig, ett öppet, nyfiket lyssnande ska skapas 

där den vuxne utgår från barn och ungdomars frågor. Förutsättningar för en god ANDT-

undervisning är att personalen utbildas inom området och att skolledningen stödjer utveckling 

och fortsatt arbete (Skolverket, 2013). Viktigt är också att eleven uppfattar undervisningen 

som trovärdig, meningsfull och intressant för dem för att de ska kunna ta den till sig 

(Skolverket, 2012).  

Botvin och Griffin (2007) skriver att preventionsprogram ska ges till barn och ungdomar 

under skoltid. Skolan ska sträva efter att erbjuda en naturlig plats för genomförandet av 

aktiviteter som syftar till att förebygga olika typer av problem som kan uppstå under 

ungdomstiden eller senare i livet, t.ex. psykisk ohälsa, kriminalitet eller missbruk. En god 

skolmiljö anses kunna minska risken för utagerande beteenden. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet för hälso- och sjukvård en god hälsa och en vård på 

lika villkor för hela befolkningen. Med detta menas att elevernas hälsa, inte enbart under 

skoltiden utan i ett livsperspektiv, är målet för skolsköterskans och skolläkarens insatser i 

skolan (Clausson & Morberg, 2012).  

Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad  

Hälsofrämjande arbete kännetecknas av ett salutogent perspektiv och innebär att förbättra 

individens egenupplevda hälsa, med hjälp av kunskap om de processer som leder till hälsa 
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(Socialstyrelsen, 2014).  En viktig aspekt i skolsköterskans arbete är enligt skollagen (SFS 

2010:800) att identifiera möjlig ohälsa och hälsorisker. Ladd (2009) skriver att 

skolsköterskan, på grund av sin unika roll och sin relation till elever, lärare, administratörer 

och vårdnadshavare, kan genom ledarskapsegenskaper och vårdande färdigheter bidra till en 

hälsosam och helande skolmiljö genom att stötta den fysiska, mentala, känslomässiga och 

sociala välbefinnandet hos eleven (a.a.).  

I kompetensbeskrivningen för skolsköterskor (2013) framhålls att skolsköterskor skall 

uppdatera sig inom aktuell forskning på nationell och internationell nivå och konsultativt 

förmedla specifik kunskap till all personal inom skolan.  Att använda sig av ny 

evidensbaserad metodik för framgångsrika insatser ska vara till nytta för såväl elever och 

skolans övriga personal som vårdnadshavare (a.a.). I arbetet nära eleven och dennes familj 

skapar sjuksköterskan en inblick i familjens livssituation och med rätt resurser kan 

skolsköterskan stödja eleven och familjen för sig (MacKean, Thurston & Scott, 2005).  

Att som skolsköterska arbeta hälsofrämjande innebär att se eleven som en unik individ med 

individuella behov och förväntningar. Mötet med eleven ska utgå från ett förhållningssätt som 

genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet. Relationen är en process som skolsköterskan 

är ansvarig för att den etableras och upprätthålls. Skolsköterskan ska även ha en pedagogisk 

förmåga eftersom det inte är tillräckligt att enbart förmedla faktakunskaper utan att också 

stärka och uppmuntra elevens delaktighet för att eleven utifrån sin mognadsnivå ska kunna 

fatta egna beslut (Clausson & Morberg, 2012). Det syftar till att individen ska kunna fatta 

självständiga beslut och att individens värderingar och upplevelse av mål och mening i livet 

ska respekteras (Socialstyrelsen, 2014). Att misslyckas med att bemöta de hälsobehov 

ungdomarna har, kan inverka negativt på deras hälsa i framtiden (Hwang & Nilsson, 2011).   

Joyce Travelbee 

Travelbee (1971) är en omvårdnadsteoretiker som betonar interaktion mellan sjuksköterska 

och individ.  Det innebär att den utgår från samspelet mellan sjuksköterska och individ som 

grund för omvårdnaden. Interaktionsteorier menar även att människan tillskriver händelser 

och situationer en mening och att människans uppfattningar/upplevelser är utgångspunkten 

för hans/hennes reaktioner och beteende. Inom interaktionsteorierna är självbild och roll 

centrala begrepp. Självbilden handlar om tankar och känslor kring den egna personen ”vem är 

jag?” ”vilket värde har jag?”. Individens roll anses inom interaktionsteorierna vara 

förknippade med förväntningar från sociala och etiska normer, vilket kan påverka människans 

självbild positivt eller negativt. Målet för sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnad är enligt 
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interaktionsteoretikerna att kartlägga individens uppfattningar/upplevelser. Sättet att uppnå 

det med är att förstå individens livsvärld, att ha en bra och öppen kommunikation och att 

skapa en mellanmänsklig relation till individen som präglas av äkthet. Travelbee menar att 

kommunikation är en förutsättning för att uppnå syftet med omvårdnad och det krävs ett 

ömsesidigt samspel mellan sjuksköterska och individ. Det är kommunikation som kan skapa 

den mellanmänskliga dimensionen och som kan leda till målet att finna mening i sin 

upplevelse (a.a.).  

Problemformulering 

Alkohol blir allt vanligare bland ungdomar och debuten kryper allt längre ned i åldrarna. 

Tidigare studier har visat att alkoholkonsumtion bland ungdomar kan leda till reducerade 

nivåer av självkontroll och nedsatt kapacitet att handskas med konsekvenser relaterade till 

alkoholkonsumtion. Alkoholkonsumtion kan störa hjärnans utveckling under barndomen och 

tonåren, vilket påverkar unga människors kognitiva, emotionella och sociala utveckling. Med 

kunskap om de riskfaktorer som inverkar på ungdomars alkoholkonsumtion kan 

skolsköterskan förebygga ohälsa genom att tidigt identifiera barn och unga som befinner sig i 

riskzonen.  

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa riskfaktorer som inverkar på ungdomars alkoholkonsumtion. 

METOD 

Design 

För att kunna besvara studiens syfte utfördes en litteraturstudie med systematisk sökning 

enligt Polit och Beck (2012), vilket innebär en skriven sammanfattning av aktuell kunskap 

inom ett specifikt forskningsområde (a.a.).  

Sökstrategi  

Utgångspunkten för identifiering av sökorden för litteraturstudien var litteraturstudies syfte 

samt Andershed och Andersheds (2005) teori om riskfaktorer för normbrytande beteende. De 

aktuella databaserena där sökningarna genomfördes var Medline, Cinahl och PsykInfo. I 

Cinahl användes Cinahl Headings och i Medline användes MeSH terms. De valda MeSH 

termerna i Medline var alcohol drinking, adolescent, advertising as topic, self efficacy och 

social environment. Sökordet adolescent fanns inte som Headings i databasen Cinahl utan 

sökning gjordes på synonymordet teenager och resultatet blev adolescens. Övriga Headings i 

databasen Cinahl var alcohol drinking, advertising, self efficacy och social environment. I 
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databasen PsykInfo användes Thesaurus adoloscent attitude, alcohol drinking attitude och 

alcohol drinking patterns. Ämnesorden i respektive databas söktes först enskilt för att sedan 

kombineras med booleska sökoperatorn AND i syftet att begränsa antal träffar. För att få det 

mer överskådligt över vilka artiklar som hittades i respektive databas med respektive sökord 

presenteras sökningarna i sökmatrisen (Bilaga 1). 

Urval 

Inklusionskriterierna i litteraturstudien var vetenskapliga, kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Artiklarna som berörde ungdomar mellan 13 och 18 år och belyste riskfaktorer som inverkar 

på deras alkoholkonsumtion. Ytterligare inklusionskriterier var "peer reviewed" artiklar som 

var publicerade mellan år 2004 och 2014, skrivna på engelska eller skandinaviska språk.  

Ingen begränsning avseende kön, land eller etnicitet gjordes. Exklusionskriterierna var 

reviewartiklar och artiklar som i huvudsak handlade om barn under 13 år och ungdomar över 

18 år. Ytterligare exklusionskriterier var artiklar som handlade om gravida, om drogmissbruk 

och ungdomar samt artiklar där det gjorts jämförelser mellan unga och vuxna. 

Urvalet av artiklarna genomfördes i tre steg av båda författarna tillsammans. De kombinerade 

ämnesorden resulterade i 1 547 träffar i de valda databaserna och dessa titlar lästes. Till urval 

ett valdes 220 titlar ut som svarade upp mot syftet då dubbletter och artiklar utifrån 

exklusionskriterierna exkluderats. Utifrån de titlar som ansågs relevanta utifrån studiens syfte 

lästes 60 abstrakt i urval två. Utifrån abstrakten lästes 15 artiklar i sin helhet och 11 av de 

valdes till urval tre. Det gjordes även en manuell sökning efter genomgång av de valda 

artiklarnas referenslistor. Tre artiklar ansågs vara relevanta utifrån syftet.  Dessa lästes i sin 

helhet och en av de visade sig besvara studiens syfte. Samtliga 12 artiklar redovisas i en 

artikelmatris (Bilaga 2). 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskades utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) granskningsmall 

avsedd för studier med kvantitativ respektive kvalitativ ansats (bilaga 3 och 4). Artiklarna 

klassificerades med hjälp av ett poängsystem rekommenderad av Willman et al. (2011). Antal 

till studien valda artiklar med hög kvalitet var sex och resterande sex stycken var av medel 

kvalitet.  

Dataanalys 

Artiklarna analyserades med deduktiv innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon, (2005) 

baserad på Andershed och Anderheds (2005) teori om riskfaktorer för utvecklandet av 

normbrytande beteende, individuella riskfaktorer, sociala riskfaktorer och riskfaktorer på 
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samhällsnivå och media. Data sorterades in under bestämda rubriker tagna från den 

existerande teorin. Texten lästes igenom av båda författarna, och de meningsbärande 

enheterna lyftes ut och sorterades efter likheter och olikheter som bildade subkategorier. 

Meningsbärande enheterna flyttades fram och tillbaka mellan de olika subkategorierna och 

diskuterades tills författarna nådde consensus. 

 

FORSKNINGSETIK  

I föreliggande litteraturstudie har alla resultat som framkommit i analysprocessen 

presenterats. Författarna har inte medvetet förvrängt eller uteslutit fakta som framkommit 

under analysen. Endast artiklar där etiskt godkännande fanns beskrivet i artikeln eller som 

krav i tidskriften accepterades. En av de inkluderade artiklar som använts för resultatet i 

denna litteraturstudie beskrev inte att de fått en etisk kommittés godkännande att genomföra 

studien.  I tidskriften som artikeln publicerades inkluderar enbart artiklar som har fått etiskt 

godkännande därav anledningen till att artikeln inkluderades i litteraturstudien.  

En annan viktig aspekt var att valda artiklar hade belyst vårdnadshavarnas godkännande för 

genomföring av studier gjorda på ungdomar under 15 år. Enligt Polit och Beck (2012) anses 

ungdomar i åldern 15 till 18 år vara fullt kapabla att själva avgöra om de vill medverka eller 

inte. 
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RESULTAT 

Litteraturstudien baserades på 12 vetenskapliga artiklar som belyste riskfaktorer som 

inverkade på ungdomars alkoholkonsumtion, nio med kvantitativ ansats, två med kvalitativ 

ansats och en med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet presenterades utifrån 

Andershed och Andershed (2005) teori om riskfaktorer för utvecklandet av normbrytande 

beteende, (Figur 1).  

 

Figur 1. Riskfaktorer som inverkar på ungdomars alkoholkonsumtion  

 

Individuella faktorer  

Individuella faktorer som påverkade ungdomars riskbeteende var sensationssökande 

personlighet, dålig självkänsla och identitetssökande personlighet. 

Personlighet 

Ett samband mellan personlighetsdrag och alkoholkonsumtion framkom i studien av 

Lammers, Kuntsche, Engels, Wiers & Kleinjan, (2012). Ungdomar med dålig självkänsla och 

lågt moraliskt tänkande tenderade att ha positiva förväntningar av alkohol. Alkohol ansågs ha 

en positiv inverkan i det sociala samspelet. Det moraliska tänkandet kopplades bort i samband 

med att ungdomarna drack och de förde över skulden för sin konsumtion på andra i sin 

omkrets. Ungdomar med dålig självkänsla visade sig överkonsumera alkohol i sociala 

sammanhang (Newton, Barrett, Swaffield och Teesson, 2014). Att dricka alkohol var också 

ett sätt att hantera negativa känslor och situationer (Fraga, Sousa, Ramos, Dias, & Barros, 2011).  

Ungdomar med negativt tänkande, som kände ångest, var impulsiva eller sökande 

konsumerade mer. Ett utmärkande personlighetsdrag hos pojkar som överkonsumerade 

alkohol var hävdelsebehov i sociala sammanhang (Lammers, et al; Svensson, 2010). 

Flickor som konsumerade alkohol i större mängd gjorde det för att hantera psykiska 

• PersonlighetIndividuella riskfaktorer

• Familjen 

• Kamrater 

• Aktivitet 
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påfrestningar och för dem var självkänslan det mest utmärkande personlighetsdraget 

(Lammers, et al., 2012). Ungdomar som konsumerade mycket alkohol försökte skapa sig 

en identitet och ansåg sig själva vara socialt äldre och positiva attityder till alkohol 

användes för att symbolisera mognad. Att vara och känna sig mogen visade sig vara 

åtråvärt så de ungdomar som konsumerade lite eller inget alls sattes under press att börja 

konsumera (Demant & Järvinen, 2006). 

Sociala faktorer  

Sociala faktorer som påverkade ungdomars riskbeteende var förhållanden i den närmaste 

omgivningen som familjestruktur och stöd, kamratrelationer, skolmiljö och tillgång till 

socialt utvecklade fritidsaktiviteter. 

Familjen  

En tillåtande attityd i hemmet medförde att ungdomar konsumerade mer alkohol. 

Tillfälligheten att testa alkohol var i samband med familjehögtider såsom jul, födelsedagar 

och bröllop.  Ungdomarna fick smaka små mängder alkohol av föräldrarna som upplevdes 

positivt av ungdomarna. Att ha alkoholen lättillgänglig i hemmet hade stor inverkan på 

ungdomars alkoholkonsumtion och dryckesbeteende. Tillgängligheten hade störst inverkan på 

konsumtionen och mängden som konsumerades (Ali & Dwyer, 2010). Föräldrarnas försök att 

begränsa mängden misslyckades eftersom ungdomarna kunde tillhandahålla sig alkohol själva 

(Townshend, 2013). Om föräldrarna bjöd  eller försåg  ungdomen med alkohol indikerar det 

till fortsatt och tillåten konsumtion (Brännström, Sjöström & Andréasson, 2007; Jackson et 

al., 2014).  

Föräldrarnas givna regler hade betydelse för ungdomars konsumtion. Ungdomar till föräldrar 

med liberal inställning till alkohol drog nytta av det. De ansåg att föräldrarnas förtroende för 

deras konsumtion indikerade att de konsumerade på ett moget sätt och att de kunde ta 

konsekvenserna för det. Att komma hem i tid om kvällarna ansåg ungdomarna vara 

ansvarsfullt även om de konsumerat alkohol (Demant & Järvinen, 2006).  

Föräldrars inblick och engagemang i ungdomarnas vardag och starka band inom familjen 

hade betydelse för deras konsumtion och  bidrog till en negativ attityd till alkohol (Martino, 

Collins, Ellickson, Schell & McCaffrey, 2006; Jackson et al., 2014). Ungdomar vars föräldrar 

inte hade inblick och engagemang i deras vardag ledde till positiv attityd till alkohol och dessa 

ungdomar började dricka i tidig ålder (Demant & Järvinen, 2006).  

Att vara nära anhörig till någon som överkonsumerade alkohol visade sig ha en avhållande 

effekt till ungdomar att själva börja konsumera alkohol (Townshend, 2013).  
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Kamrater 

Studier om ungdomars alkoholvanor påvisade att konsumtionen förändras över tid. Intensitet 

och frekvens ökade ju äldre ungdomarna blev. Ökningen ansågs bero på grupptrycket (Ali & 

Dwyer, 2010; Jackson et al., 2014; Schelleman-Offerman et al., 2011; Martino et al., 2006).    

Ungdomar som studerade vid skolor där mycket alkohol förekom riskerade att följa samma 

mönster (Svensson, 2010). Om de inte deltog i planerade fester blev de stämplade som tråkiga 

och oföretagsamma (Jackson et al., 2014; Ali & Dwyer, 2010; Demant & Järvinen, 2006). 

Ungdomarna anpassade sig till omgivningen och tog efter den mentalitet som rådde 

(Townshend, 2013). Bland kamrater i sociala sammanhang ansågs alkohol och 

berusningsdrickande vara en självklarhet som skapade minnen som de kunde samtala om 

(Demant & Järvinen, 2006; Fraga et. al. 2011; Newton et al., 2014; Schelleman-Offerman et al., 

2011).  

Ungdomar som inte provat alkohol i årskurs åtta hade större tendens att avstå eller att 

konsumera mindre i årskurs nio eftersom de redan stått emot grupptrycket i sin sociala krets. 

De som kunde stå emot grupptrycket hade en negativ syn på alkohol (Martino et. al., 2006; 

Brännström et al., 2007). Frekvent alkoholkonsumtion hos flickor påverkades av jämnåriga 

och vuxnas konsumtion genom att flickorna tog efter konsumtionsmönstret. Det visade sig att 

flickorna hade en kvarstående positiv inställning till alkohol även ett år senare (Martino et al., 

2006). 

Aktivitet 

Att vara uttråkad beskrevs som en riskfaktor till alkoholkonsumtion (Fraga et al., 2011; 

Townshend, 2013). Ungdomar spenderade mycket tid på sina rum, men populära aktiviteter 

såsom socialt nätverk och dataspel beskrevs som uttråkande efter ett tag. Att spela instrument 

och vara delaktig i organiserade aktiviteter var bra tidsfördriv som ansågs vara av betydelse 

för att avstå från alkohol (Townshend, 2013).  

De ungdomar som inte var delaktiga i organiserad verksamhet kunde dras till öppna platser 

(parker) där det förekom alkohol. Tonåringarna kände till att platsen övervakades noga av 

polisen. Känslan av att vara ”jagad” skapade spänning (Townshend, 2013). En negativ 

inställning till skolan visade sig också ha ett samband med konsumtion både hos de som hade 

och de som inte hade erfarenhet av alkohol. De ungdomarna hade en positiv inställning till 

alkohol  (Martino et al., 2006). 
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Riskfaktorer på samhällsnivå och media. 

Riskfaktorer i närsamhälle och media som påverkade ungdomars riskbeteende beskrivs 

som socioekonomiska faktorer, som uppväxt i ett missgynnat bostadsområde och dålig 

ekonomi, familjestruktur och exponering för reklam. 

Socioekonomisk miljö 

Den socioekonomiska miljön, föräldrars civilstånd och familjestruktur hade betydelse för 

ungdomars alkoholkonsumtion. Ungdomar från fattigare områden hade en mer offentlig 

konsumtion av alkohol till skillnad från ungdomar i rikare områden. Däremot var det ingen 

skillnad i konsumtionsmängden om ungdomarna bodde i rikare eller i fattigare områden 

(Townshend, 2013)  

 

Ungdomar till föräldrar som var mycket frånvarande från hemmet hade en mer liberal 

inställning till alkohol. Benägenhet att konsumera alkohol framkom mer hos ungdomar till 

ensamstående föräldrar och de ungdomar som hade växelvisboende än hos de som hade 

sammanboende föräldrar (Brännström et al., 2007; Ali och Dwyer, 2010). 

 

Reklam 

Studier visade att exponering för reklam av alkohol i sociala sammanhang gav en positiv 

inställning till konsumtion. (Martino et al., 2006; de Graaf, 2013; Svensson, 2010) Synen på 

alkohol blev mer negativ om ungdomarna fick se på negativa konsekvenser av konsumtion 

än hos deltagare som såg versionen med mer positiva konsekvenser. Hos deltagarna i 

kontrollgruppen som hade en neutral inställning till alkohol förändrades inte attityden alls (de 

Graaf, 2013). 

Att höja priset på alkohol skulle inte påverka konsumtionen men ungdomarna kanske skulle 

bli mer eftertänksamma vad de lägger pengarna på (Fraga et al., 2006).  

 

SYNTES 

Resultatet påvisade att Andershed och Andersheds teori om riskfaktorer överensstämmer med 

riskfaktorer som har inverkan på ungdomars alkoholkonsumtion. Individuella faktorer såsom 

sensationssökande personlighet, dålig självkänsla och identitetssökande personlighet hade 

betydelse för alkoholkonsumtionen. Sociala faktorer som påverkade ungdomars riskbeteende 

var förhållanden i den närmaste omgivningen som familjestruktur och stöd, kamratrelationer, 

skolmiljö och tillgång till socialt utvecklade fritidsaktiviteter. Riskfaktorer i närsamhälle och 
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media var socioekonomiska faktorer, som uppväxt i ett missgynnat bostadsområde och dålig 

ekonomi, familjestruktur och exponering för reklam. 

METODDISKUSSION 

Begränsningen i år (2004-2014) för sökningarna gjordes för att få så aktuell forskning som 

möjligt inom området men kan ha inneburit att relevanta artiklar som publicerats tidigare har 

missats. Samtliga sökningar resulterade i ett stort antal träffar vilket stärker litteraturstudiens 

reliabilitet. Nackdelen med stora antal träffar kan vara att genomläsningen av titlar och 

abstract blev arbetsam och kan ha orsakat att relevanta artiklar kan ha missats. Artiklar som 

valdes till litteraturstudiens resultat har framkommit i olika sökningskombinationer i de valda 

databaserna vilket kan anses som en styrka för litteraturstudiens validitet då det tyder på att de 

använda sökorden varit relevanta. Vissa av artiklarna innehöll mer relevant resultat än andra, 

vilket kan ses som en svaghet för validiteten i litteraturstudien då vissa av artiklarna användes 

i större utsträckning än andra. Att bara inkludera artiklar som är vetenskapligt granskade 

förstärker enligt Polit och Beck (2012) validitet och reliabilitet i litteraturstudiens resultat. 

Huvudparten av de inkluderade artiklar är av kvantitativ ansats vilket inte gav det djup som 

författarna önskade. En svaghet som kan ha bidragit till eventuella felkällor är författarnas 

ovana att tolka kvantitativa studiers statistiska resultat.  

Studier från Europa, USA och Australien inkluderades i denna litteraturstudie, vilket har gett 

en internationell mångfald i studien. Det kan ses som en styrka för validiteten i 

litteraturstudien att ha med artiklar som representerar flera olika länder och olika kulturella 

perspektiv (William et al., 2011). 

En kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats låg till grund för föreliggande studies 

resultat. Deduktivt tillvägagångssätt karaktäriseras av att forskaren har sin utgångspunkt i 

befintliga teorier och därifrån bildar egna slutsatser utifrån särskilda händelser. Genom att 

utgångspunkten ligger i existerande teori menas detta förstärka objektiviteten i forskningen då 

hypoteser och ställningstaganden inte enbart färgas utav forskarens egna tankegångar. Något 

som riktas som kritik mot den deduktiva ansatsen är att den existerande teorin kan komma att 

influera och styra forskningen, vilket gör att studien inte gör nya iakttagelser (Hsieh & 

Shannon, 2005). En svaghet för studiens resultat kan vara författarnas ovana att arbeta med 

deduktiv analys.  

Artiklarna kvalitetsgranskades, genomlästes flera gånger och relevanta stycken markerades av 

författarna var för sig innan de diskuterades och jämfördes mellan författarna, vilket ger 



Maria Carlsson och Marijetka Preselj 

 

 

18 

studien styrka (Hsieh & Shannon, 2005; Granheim & Lundman, 2004). En medvetenhet finns 

om att meningsbärande enheter kan ha misstolkats på grund av det engelska språket och delar 

av resultatets innehåll kunde passa in under fler kategorier. För att undvika detta har de 

meningsbärande enheterna tagits ut gemensamt, dessutom har kontroll skett med hjälp av ett 

översättningsprogram. Tillförlitligheten stärktes genom att författarna har gått fram och 

tillbaka i texten för att kontrollera att de utvalda subkategorierna var relevanta för 

kategorierna och besvarade syftet. Båda författarna har varit delaktiga i alla moment för att 

stärka litteraturstudiens resultat ytterligare.  

Om studiens resultat är överförbart till andra grupper eller situationer är upp till läsaren själv 

att bestämma (Granheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012).  

 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet påvisar att Andershed och Andersheds teori om riskfaktorer för utvecklandet av 

normbrytande beteende överensstämmer med riskfaktorer som har inverkan på ungdomars 

alkoholkonsumtion.   

Andershed & Andershed, (2005) hävdar att riskfaktorer är de omständigheter eller variabler 

som associeras med en hög sannolikhet för riskbeteende. Sundell och Forster (2005) har 

poängterat att ingen särskild riskfaktor är nödvändig eller avgörande för en 

missbruksutveckling utan risktyngd bestäms av hur många riskfaktorer som föreligger och hur 

många skyddande mekanismer som är i spel vid varje given tidpunkt under ungdomens levnad 

(a.a.). Skyddsfaktorer förändrar effekterna av att utsättas för en risk och ökar sannolikheten 

för ett positivt utfall (Andershed & Andershed, 2005). Sundell och Forster (2005) belyser 

viktiga skyddsfaktorer gällande ungdomar som riskerar att utveckla ett alkoholrelaterat 

riskbeteende. Dessa implanteras på individnivå genom att skapa goda kognitiva, 

psykologiska, attitydmässiga, sociala och utvecklingsmässiga egenskaper. På social nivå 

genom goda föräldrafärdigheter, prosociala kamrater, stark anknytning till skolan och 

prosociala fritidsaktiviteter. På samhällsnivå genom att närsamhället förmedlar ett gott lag-, 

regel och normsystem och svårtillgänglighet vad gäller alkohol och narkotika. 

 

Från tidigare studier framkommer att alkoholdebuten är så låg som 13,5 år för pojkar och 

något senare för flickor (Leifman, 2012). Resultatet i denna studie påvisar att första 

exponeringen sker i hemmet i samband med familjehögtider. Det framkommer att ha 
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alkoholen lättillgänglig i hemmet har en stor inverkan på ungdomars dryckesbeteende (Ali & 

Dwyer, 2010). Kan föräldrars restriktivitet leda till att debutåldern skjuts upp? Det visar sig 

att konsekvent gränssättning från föräldrar ger en minskad konsumtion av alkohol och att 

föräldrars tolerans till konsumtion kan påverka intuitionen till att bruka alkohol (Andrews & 

Tindesley, 2008). 

Resultatet har visat att föräldrarnas acceptans till alkohol kan leda till överkonsumtion. 

Författarna anser att föräldrarnas argument till att ge alkohol kan vara att förhindra att 

ungdomarna erhåller sin alkohol på annat sätt. Det kan också vara så att föräldrarna uppfattas 

ha mer kontroll över mängden alkohol som konsumeras. De flesta föräldrar tillåter inte att sin 

ungdom konsumerar alkohol men ungdomen gör det ändå (Townshend, 2013). Detta är en 

typisk bild av det egna "jaget" som bryter mot regler och inte bryr sig om vad andra tycker 

(Engdahl & Larsson, 2006). En god föräldraroll innebär att förmedla tydliga förväntningar på 

ungdomars beteende och att ha roligt att umgås tillsammans med ungdomarna (Sundell och 

Forster, 2005). Det kan leda till att motivationen att efterleva föräldrarnas förväntningar ökar. 

Enligt Travelbees omvårdnadsteori är familjen viktig för en människas välbefinnande 

(Travelbee, 1971). 

Vidare framkommer i resultatet att vikten av föräldrarnas inblick i ungdomens vardag leder 

till både positiva och negativa effekter till alkoholkonsumtion. Författarna tror att föräldrarna 

har lite kunskap om sin ungdoms alkoholvanor och vilka skador konsumtion kan ge på lång 

sikt och att föräldrarna oroar sig mer för vad alkoholen kan orsaka på kort sikt. Författarna 

anser att en okomplicerad och öppen dialog om alkohol mellan föräldrar och ungdom kan ge 

en mindre konfliktfylld situation. Att samtala om regler och normer gällande alkohol inom 

familjen kan ge trygghet. Ett hem utan kommunikation och regler skapar otrygghet och kan 

utgöra en riskfaktor som kan leda till att ungdomen hamnar snett och börjar konsumera 

alkohol. Enligt Travelbee (1971) är syftet med kommunikation att lära känna och att utforska 

och tillgodose behov, kommunikationen är något som ska pågå kontinuerligt så väl verbalt 

som icke verbalt.  

Författarna är medvetna om att ungdomar som konsumerar alkohol faller för grupptrycket det 

vill säga att göra det som gruppen gör för att passa in i miljön. Resultatet visar att 

grupptrycket har en effekt på alkoholkonsumtion. Krank et al., (2011) skriver att självkänslan 

ligger till grund för grupptryck och beteende. Gerlofsson (2010) menar att alla vill tillhöra en 

grupp och att det är naturligt. Människan vill vara accepterad och uppskattad. Många kan gå 

så långt för att känna tillhörighet att de kan sudda ut sig själva, acceptera åsikter de egentligen 
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inte står för. Ofta är önskan att tillhöra en grupp starkare än den egna kraften att följa sin inre 

moral (a.a.). Att stå emot grupptryck kräver mycket av en individ (Nash, McQueen & Bray 

2005). Författarna påtalar vikten av att stärka ungdomarnas självkänsla för att kunna stå emot 

grupptrycket.  

Ungdomar som hade ett negativt tänkande, kände ångest, var impulsiva eller sökande 

konsumerade alkohol. Ungdomar idag kanske har mer press på sig att blir något och 

självkänslan/självförtroendet sjunker om de inte kan leva upp till föräldrarnas, vännernas och 

samhällets förväntningar. Tidigare forskning har påvisat koppling mellan ångest, hopplöshet, 

låg självkänsla och alkoholkonsumtion (Krank et al., 2011; Malmberg et al., 2010). Travelbee 

(1971) kopplar upplevelsen av mening till känslan av att någon eller något behöver en och det 

gör livet värt att leva. Människor behöver ofta hjälp med att finna en mening i sina olika 

livserfarenheter och detta är det viktigaste syftet med omvårdnad.  

Krantz-Lindgren (2014) menar att en person med en sund självkänsla accepterar sig själv och 

tycker om sig själv precis som hon är, att personen upplever att hon duger med alla sina 

tankar, känslor och behov och även med sina svagheter. Travelbee menar att hälsa innefattar 

en persons fysiska, känslomässiga och andliga tillstånd. Hennes teori ser människan som unik. 

Varje människa skiljer sig från andra människor och i om detta upplever individen tillvaron 

och varandra på olika sätt (Kirkevold, 2000). Författarna anser att självkänslan utvecklas 

tillsammans med människor som intresserar sig för personens känslor och behov och 

respekterar personen som hon är. Självkänslan hänger i hop med en människas förmåga att 

handla utifrån sina egna behov och värderingar och för att kunna stå emot andras 

förväntningar och kompisars ”tjat” om att prova alkohol (Krantz- Lindgren, 2014). Glasper 

(2012) menar att skickliga skolsköterskor kan främja god självkänsla och välbefinnande och 

även reducera alkoholmissbruk. I skolsköterskans bekräftande omvårdnad ligger bland annat 

att ingjuta mod hos ungdomarna till att skapa självkänsla och våga lita på sina egna resurser 

och utifrån det hjälpa dem att sätta upp realistiska mål och förväntningar (a.a.).  

Resultatet av studien visade att ungdomar konsumerade alkohol för att uppnå social mognad, 

att öka positiva stämningar, att hävda sig själv och för att undvika social utstötning. Pojkarnas 

hävdelsebehov ledde till alkoholkonsumtion i större mängd till skillnad från tjejerna som 

konsumerade för att hantera låg självkänsla. Ett genusperspektiv och könsmaktssystem sätter 

fokus på maktrelationer som innebär rangordning utefter vilket kön man har (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003).  Enligt Sundell och Forster (2005) är det en ökad risk för pojkar jämfört 

med flickor att debutera tidigt med normbrott, att vara bråkig och aggressiv och att vara 
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”sensation seeking” – söka sig till utmaningar utöver det vanliga. En viktig skyddsfaktor är att 

unga ges uppmärksamhet för osociala handlingar. Det är viktigt att uppmärksamma 

ungdomars positiva handlingar än deras negativa, eftersom detta ökar sannolikheten för 

positiva handlingar med tiden (a.a.).  

Författarna anser att alkohol kan vara ett njutningsmedel som förhöjer självförtroendet i 

sociala sammanhang. Det underlättar om individen vill göra något som de egentligen inte 

vågar, som till exempel ta kontakt med någon i motsatt kön.  Fahlke (2001) skriver att 

ungdomar känner sig trygga och mer avslappnade i umgänget när de druckit alkohol.  

I resultatet framkommer också att ungdomarna konsumerar alkohol för att de har tråkigt 

(Townsend, 2010 och Fraga et al., 2011). Ungdomar har olika intressen och vill kanske inte 

delta i aktiviteter för att aktiviteterna ställer för höga krav. Författarna anser att det av stor vikt 

att kommunen möter ungdomarnas olika behov och att aktiviteter som anordnas är anpassade 

för både pojkar och flickor. Aktiviteter utifrån teman anser författarna är lockande och kan 

kanske hjälpa ungdomarna att tänka igenom budskapet och att få dem agera utifrån det på sitt 

eget sätt. Detta stärks av Ewles och Simnet (2005) som skriver att det krävs planerade 

aktiviteter för att personen ska börja utforska idéer, känslor, attityder och beteenden och det 

mest effektiva är att skräddarsy aktiviteter för en specifik grupp.  

I resultatet framkommer att socioekonomiska aspekter är en bidragande orsak till ungdomars 

alkoholkonsumtion. Familjepolitik och ekonomiskstatus har stor betydelse för hälsa, särskilt 

för dem i utsatta miljöer. Det finns idag stora och delvis växande skillnader i både fysisk och 

psykisk hälsa mellan olika sociala grupper i samhället. För skolhälsovårdens del innebär dessa 

sociala skillnader ett behov av olika prioriteringar och olika inriktningar i arbetet kring hälsa 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Oron finns i nya trenden där alkoholkonsumtionen börjar genomsyra ungdomskulturen och 

tecken på detta överskrider även nationella gränser. Det verkar finnas ett internationellt 

mönster med en mer njutningslysten inställning till att dricka, att medvetet använda alkohol 

för sina lustfyllda psykologiska effekter. Trenden är associerad med ökad 

berusningsdrickande och förgiftning (WHO, 2004).  Resultatet visar genomgående att 

ungdomar har samma dryckesmönster/motiv oavsett vilket land de bor i. En etnisk grupp har 

gemensamma vanor och normer, som bidrar till att definiera vilka beteendemönster som är 

accepterade inom den etniska gruppen (Virtanen, 2002).  
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För att förhindra att alkoholdebuten sker i alltför tidig ålder finns åldersgränser som reglerar 

vem som får köpa alkohol och vem som inte får det. De flesta länder har en nedre åldersgräns 

för att sälja, köpa och konsumera alkohol. I de flesta Europeiska länder är åldersgränsen 18 år 

(WHO, 2004). Däremot är det av författarna känt att dessa åldersgränser inte är något hinder 

för ungdomar att få tag på alkohol.  

Alkoholbeskattning är ett särskilt viktigt instrument i alla länder, speciellt för att reglera unga 

människors konsumtion (Anderson och Baumberg, 2006). Schweizisk forskning har funnit att 

minskning av beskattningen av alkohol har lett till ökad konsumtion särskilt bland ungdomar 

och missbrukare (Heeb, Gmel, Zurbrugg, Kuo, & Rehm, 2003).  

Resultatet visar att media påverkar ungdomars alkoholkonsumtion. Författarnas uppfattning är 

att exponering för reklam och filmer baserade på alkohol kan påverka ungdomars 

föreställningar om kulturella normer och skapa en illusion av att alkohol är mer central för 

livet än vad den verkligen är. En annan viktig fråga är framväxten av alkoholhaltiga kolsyrade 

drycker på marknaden idag. Kan alkoläsk fungera som en brygga till andra, starkare produkter 

av alkohol och kanske leda till alkoholdebut i ännu tidigare ålder än idag med tanke på deras 

marknadsföring och söt smak? Många av dessa drycker är riktade till ungdomar. WHO (2010) 

menar att ett totalförbud för alkoholreklam är den mest kostnadseffektiva åtgärden för att 

stoppa den påverkan reklamen har på konsumtionen.  

Författarna anser att skolan kan spela en viktig roll i förebyggande av alkoholmissbruk bland 

ungdomar med hjälp av omfattande utbildningsprogram. Programmet ska innefatta 

information om risker och konsekvenser vid berusning och alkoholens inverkan på beteendet. 

Informationen kan öka kunskap om hälsa och främja hälsosamma beteenden och därmed 

minska de alkoholrelaterade konsekvenserna. Vinsten med utbildningar och samordnade 

hälsoprojekt enligt författarna är att ge ungdomarna möjligheter att hantera de utmaningar och 

påfrestningar han/hon utsätts för i det dagliga livet. Skollagen (SFS 2010:800) genomsyras av 

tanken att främja alla elevers utveckling och lärande men också att hälsa och lärande går hand 

i hand. Därför ska arbetet inom elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande och 

syfta till att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (Clausson & Morberg, 2012).  

 

Skolsköterskan har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet. Genom samtalskontakter med 

eleverna både i undervisningsform, informationssyfte och individuella samtal om hälsa blir 

tyngden och relationen starkare. På så vis växer tillförlitligheten och därigenom ökar 

möjligheterna till att åstadkomma förändring, insikt och utveckling hos eleverna i 
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hälsofrämjande syfte (Hillman, 2007). Giltiga hjälpmetoder består av stöd, vägledning och 

skapande av en utvecklande miljö genom kommunikation (Travelbee, 1971).  Det 

hälsofrämjande arbetet ska innebära att ta tillvara det friska hos alla elever, att aktivt 

förebygga hälsorisker och motivera till förändrade levnadsvanor (Clausson & Morberg, 

2012). Travelbee menar att hälsa innefattar en persons fysiska, känslomässiga och andliga 

tillstånd. Hennes teori ser människan som unik. Varje människa skiljer sig från andra 

människor och i om detta upplever individen tillvaron och varandra på olika sätt (Kirkevold, 

2000). Levnadsvanor kan påverkas genom att stärka individen till att göra bra val och 

samhället bör påverka de miljöer där ohälsosamma levnadsvanor skapas (Regeringens 

proposition, 2002/03:35). 

Att vara framgångsrik i det preventiva arbetet mot ohälsa är det enligt författarna viktigt att 

inte glömma bort föräldrarnas inverkan. Att utveckla utbildningsprogram till både ungdomar 

och deras föräldrar gällande konsekvenser av alkoholkonsumtion har gett resultat i positiv 

riktning (Koning, Volleberg, Verdurmen, Smit, van den Eijnden, Bogt & Engels, 2009; 

Statens folkhälsoinstitut, 2006, 2010). Ungdomar som får möjlighet till preventionsprogram i 

tidig ålder där fortsatta insatser sker genom skolåren har visat sig minska konsumtionen 

senare i livet (Perry et al, 2002). 

  

KLINISK NYTTA 

Studiens resultat ger en djupare kunskap om riskfaktorer som har inverkan på ungdomarnas 

alkoholkonsumtion. Det kan ge stöd i skolsköterskans hälsofrämjande arbete mot alkohol. 

Genom att öka förståelsen för vilka riskfaktorer som påverkar ungdomars alkoholkonsumtion 

kan skolsköterskan ge ett mer välriktat stöd till den som riskerar att hamna i riskbeteende och 

falla för grupptrycket. Studien kan också vara nytta för föräldrar och anhöriga i kampen för 

restriktivitet.  
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KONKLUSION 

Resultatet påvisade att ungdomar konsumerar för att komma ifrån problem, att hävda sig 

själva, undvika social utstötning och för att klara av negativa känslor.  På sikt kan detta få 

allvarliga konsekvenser.  Socioekonomiska förhållanden, föräldrarnas bristande omsorg, brist 

på aktiviteter och media bidrog till att ungdomarna  konsumerade alkohol.  

FRAMTIDA FORSKNING 

Författarna hävdar vikten av utveckling av preventiva program som belyser olika metoder för 

att minska ungdomars alkoholkonsumtion.  Preventionsprogram bör fokusera på och reducera 

riskfaktorer hos ungdomarna såsom faktorer i familjen, kamratkretsen, i skolan och på fritiden 

och innehålla incitament för att stärka positivt föräldraskap. 
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Bilaga 1 Sökmatris  

MEDLINE 141108 

ÄMNESORDSSÖKNING 

(+ EXPLODE SÖKNING) 

BEGRÄNSNINGAR   TRÄFFAR URVAL 1 URVAL 2 URVAL 3 

S1 ALCOHOL DRINKING +  51 206    

S2 ADOLESCENT  1 607 543    

S3 ADVERTISING AS TOPIC  12 843    

S4 SOCIAL ENVIRONMENT +  89 774    

S5 SELF EFFICACY   12 167    

S1+S2+S4 ÅR 2004-2014 496 125 35 5 

S1+S2+S3 ÅR 2004-2014 96 12 4 0 

S1+S2+S5 ÅR 2004-2014 73 5 2 1 

TOTALT  665 142 41 6 

 

 

 

 

 

 

 

CINAHL 141108 

ÄMNESORDSSÖKNING 

(+ EXPLODE SÖKNING) 

BEGRÄNSNINGAR   TRÄFFAR URVAL 1 URVAL 2  URVAL 3 

S1 ALCOHOL DRINKING +  17 356    

S2 ADOLESCENS +  315 580    

S3 SOCIAL ENVIRONMENT +   33 423    

S4 SELF EFFICACY  11 721    

S5 ADVERTISING   7 423    

S1+S2+S3 ÅR 2004-2014 
PEER-REVIEWED 

199 20 5 1 

S1+S2+S4 ÅR 2004-2014 

PEER-REVIEWED 

36 5 0 0 

S1+S2+S5 ÅR 2004-2014  

PEER-REVIEWED 

89 30 5 1 

S1+S2+S3+S4 ÅR 2004-2014  
PEER-REVIEWED 

6 0 0 0 

TOTALT   330 55 10 2 
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PSYCHINFO 141108 

ÄMNESORDSSÖKNING 

(+ EXPLODE SÖKNING) 

BEGRÄNSNINGAR                      TRÄFFAR                  URVAL 1           URVAL 2 URVAL 3 

S1 ADOLESCENT ATTITUDES                                                           15 636    

S2 ALCOHOL DRINKING PATTERNS +                                                          31 729    

S3 ALCOHOL DRINKING ATTITUDES                                                           2 558    

S1+S2 ÅR 2004-2014                                 437 

PEER-REVIEWED 

                 15               8 2 

S1+S3 ÅR 2004-2014                                 115 

PEER-REVIEWED   

                 8                                                             1 1 

TOTALT                                                          552                                                  23               9 3 
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Bilaga 2 Artikelmatris 
Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Ali, M. M., & Dwyer, D. S. 

(2010). Social network 

effects in alcohol 

consumption among 

adolescents. 
 
Addictive Behaviors, 
 
USA 

Att förklara 

dryckesbeteende i socialt 

umgänge med jämnåriga 

ungdomar.  

Metod: Kvantitativ 
Design: Beskrivande 

tvärsnittsstudie 
Inklusionskriterie:Ungdomar 

från 13 till 18 år oavsett kön där 

föräldrar godkänt deltagandet.  
Exklusionskriterie: ej beskrivet 
Urvalsförfarandet: 

Uppföljningsstudie från 1994 med 

tvärsnittsdata av 90000 ungdomar 

från olika skolor som har fått 

identifikationskod.  En delmängd 

av de initiala urvalet (n 20745) 

intervjuades i hemmet 1996 och 

2002. Intervjuer även med deras 

vänner (1-2 vän) per individ. 
Urval: 20097  
Pojkar: antal framgår ej 
Flickor: antal framgår ej 
Datainsamling:  
Statistik från första omgången från 

1994 samt intervjuer 

Analys:  
Beskrivande statistik 
 

 

Styrkor: Stort antal 

deltagare. 

Uppföljnings/ 
fördjupningsstudie.  
 
Svagheter: Studien 

baserades på 

ungdomar i olika 

åldrar där vännerna till 

informanterna kanske 

var flera år yngre eller 

flera år äldre vilket 

kanske inte besvarar 

syftet där man ville se 

dryckesmönster hon 

jämnåriga ungdomar.  
 
Värdering: Medel 
 

 

Visar att grupptrycket har 

signifikant effekt på 

alkoholkonsumtion och att 

intensitet och frekvens av 

konsumtionen ökar med 

högre årskurser 
 
Att ha alkoholen 

lättillgänglig i hemmet 

hade störst inverkan på 

ungdomarnas attityd och 

dryckesbeteende med 

undantag för 

kamratrelationer. 
Ungdomar till föräldrar 

som var mer frånvarande 

från hemmet hade en mer 

tillåtande attityd till 

alkohol.  

 

 



Maria Carlsson och Marijetka Preselj 

 

 

Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Brännström, R., 

Sjöström, E., & 

Andréasson, S. (2008). 

Individual, group and 

community risk and 

protective factors for 

alcohol and drug use 

among Swedish 

adolescents.  
 
European Journal Of 

Public Health. 
 
Sverige  

Att undersöka sambandet mellan 

risk- och skyddsfaktorer och 

ungdomars användning av 

alkohol och droger. 

Metod: Kvantitativ  
Design: Kohort studie med 

ett års uppföljning  
Inklusionskriterier: 
Ungdomar 15-18 år.  
Exklusionskriterier: 
Finns inga   
Urvalsförfarande: 
9600 elever från 

slumpmässigt utvalda skolor 

från 12 olika kommuner. 

Föräldrar till ungdomar 

under 16 år blev tillfrågade 

om tillåtelse att delta.  
Urval: n 5445 
2003 – 66% flickor och 

51% pojkar 
2004 – 63% flickor och 

47% pojkar  
Bortfall: 4155 
Datainsamlingsmetod  
Enkätstudie x 2 under 2003 

och 2004 
Analysmetod: 
Kvantitativ dataanalys för 

socialforskning – 
SPSS Inc. SPSS Base 8.0. 

8.0 ed. Chicago: SPSS Inc., 

1999 
 

Styrkor: Stort randomiserat 

urval, generaliserbart på andra 

populationer.  
 
Svagheter: stort bortfall  
 
Bedömt bevisvärde: 
Medel 

Föräldrarnas inblick i 

ungdomarnas vardag har 

starkt samband med 

konsumtion av alkohol.  
 
Det fanns en ökad risk för 

alkoholkonsumtion om 

föräldrarna bjuder eller 

förser ungdomarna med 

alkohol. 
 
Ungdomar som kunde stå 

emot grupptrycket hade en 

negativ syn på alkohol 
 
Ungdomar till föräldrar 

som var frånvarande från 

hemmet  föräldrar hade en 

tillåtande attityd till 

alkohol. 
Ungdomar till 

ensamstående föräldrar 

samt de ungdomar som 

hade växelvisboende hade 

benägenhet att konsumera 

mer än de ungdomar som 

hade sammanboende 

föräldrar 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

de Graaf, A. 

(2013). Alcohol 

makes others 

dislike you: 

Reducing the 

positivity of teens’ 

beliefs and attitudes 

toward alcohol use.  

 

Health 

Communication. 

 

Holland 

 

 

Att testa effekten av 

alkoholens konsekvenser samt 

ungdomars syn och attityd till 

alkoholkonsumtion  

Metod: Kvantitativ  
Design: korrelations design  
Inklusionskriterier: 
Gymnasieelever 14 – 17 år 
Exklusiunskriterier:  
Inga beskrivna  
Urvalsförfarandet: 
Randomiserat 
Urval: n 108 
Pojkar 54.6% 
Flickor 45.4%  
Bortfall: ej beskrivet  
Datainsamlingsmetod: 
En grupp av deltagare  
såg en version av en redigerad episod 

av verklighetsprogrammet Jersey 

Shore där alkohol användning haft 

negativa konsekvenser, en annan 

grupp såg en version av episoden där 

alkohol hade mer positiva 

konsekvenser, och en kontrollgrupp 

var inte utsatt för något program. 

Frågeformulär ifylldes av samtliga 

deltagare som har sett showen: synen 

på alkohol, attityd till 

alkoholkonsumtion, identifiering med 

karaktärerna i showen. Deltagarna 

skulle även ange hur många avsnitt av 

showen de sett innan studien.  
Analysen: Cronbach’s alpha 

Styrkor: Variabla mät 

instrument 

 

Svaghet: för få deltagare. 

Ej beskrivet bortfall. Ej 

beskrivet etiskt förfarandet. 

Utgår ifrån en tidigare 

hypotes.   

 

Värdering: Medel  

 

 

 

 

 

Medias vinkling av 

alkohol visade att 

negativa konsekvenser 

påverkade ungdomarna 

att se negativt till 

konsumtion. Positiva 

konsekvenser/vinkling 

och neutral vinkling 

påverkade inte 

inställningen till alkohol. 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte  Metod och Design Värdering  Resultat  

Demant, J., & 

Järvinen, M. (2006). 

Constructing 

maturity through 

alcohol experience - 

Focus group 

interviews with 

teenagers.  
 
Addiction Research 

& Theory.  
 
Danmark 
 

Att visa hur kampen för socialt 

erkännande (mognad) - med  
alkohol som central markör - 

framkommer i grupper av 

ungdomar i Danmark. 

Metod: Kvalitativ 
Design: Beskrivande  
Inklusionskriterier: 
Flickor mellan 14 och 15 år 
Exklusionsktiterier: 
Pojkar  
Datainsamlingsmetod: 
Fokusgrupps intervjuer på två skolor i 

olika städer. 
Studien är baserad på en tidigare stor 

kvalitativ studie på 28 fokusgrupps 

intervjuer med både flickor och 

pojkar. 
Urvalsförfarandet:  
Flickor 14 till 15 år från tidigare 

kvalitativ studie baserad på 

fokusgrupps intervjuer. Två 

fokusgrupper med sex till åtta flickor i 

varje grupp.  
Analys:  
Goffmans dramaturgiska analys. 
Goffman: The presentation of self in 

everyday life. 

 

Styrkor: Intervjuer med 

citat, personlig kontakt. 

Baserat på tidigare forskning 

och ungdomar med alkohol 

erfarenhet. Intervjuarna var 

okända för gruppen.   

 
Svaghet: För få grupper för 

att bli generaliserbart.  
Författarna ej beskrivit om 

föräldrarna blivit tillfrågade 

om ungdomarna fick delta.  
 
Värdering: Hög    

Om föräldrarna inte har 

inblick i ungdomens 

vardag konsumerades 

alkohol och i tidig ålder 
 
Ungdomarna tolkar 

föräldrarnas regler till sin 

fördel.  
 
Regler ansågs hindra 

ungdomarna att ha roligt 

och skapade störningar i 

relationen till föräldrarna 
 
Ungdomar till föräldrar 

med liberal inställning till 

alkohol drar nytta av det 

och föräldrarnas 

inställning påverkar till 

viss del. 
 
Förtroende för 

ungdomens konsumtion 

indikerar att 

konsumtionen sker på ett 

moget sätt och 

ungdomarna får ta 

konsekvenserna 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Fraga, S. S., Sousa, 

S. S., Ramos, E. E., 

Dias, S. S., & Barros, 

H. H. (2011). 

Alcohol use among 

13-year-old 

adolescents: 

Associated factors 

and perceptions.  
 
Public Health. 
 
Portugal  

Att beskriva hur ofta och 

avgörande faktorer för 

alkoholanvändning i en 

representativ  
grupp av 13 åringar och att 

kvalitativt analysera ungdomars 

uppfattning om alkohol.   
 

Metod: Kvalitativ och kvantitativ 

ansats.  
Design: Explorativ  
Inklusionskriterier: 
Ungdomar födda 1990 och 

registrerade i offentlig och privat 

skola.  
Urvalsförfarandet: 
26 offentliga och 24 privata skolar 

tillfrågades att välja ut elever födda 

1990. Föräldrar och ungdomar 

kontaktades. Föräldrarna blivit 

informerade om studien och 

tillfrågade om ungdomarna fick delta. 
2787 ungdomar identifierades.   
Urval: n 1975 
Bortfall: 812 
Datainsamlingsmetod: 
Själv besvarade frågeformulär och 

semi strukturerade intervjuer. 

Frågeformulär innehöll: demografisk 

och socioekonomisk bakgrund och 

föräldrarnas utbildningsnivå samt 

frågor gällande alkohol erfarenhet. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 30 utvalda 

ungdomar.  
Analys:  
SPSS, Chi-squared test/Fisher’s exact 

test. Grounded theory 

Styrkor: stor representativ 

grupp. Citat från intervjuerna 

stärker trovärdigheten. 

Valida mät instrument. 

Mättat resultat. 

 
Svaghet: Genomförd enbart i 

en stad. Generaliserbarhet är 

diskutabel.  
 
Värdering: Hög  

Sociala relationer och för 

att hantera negativa 

känslor och situationer är 

orsaken till att konsumera 

alkohol 
 

Att vara uttråkad ledde 

till alkoholkonsumtion.  

  
Organiserade aktiviteter 

ansågs vara av stor 

betydelse för att avstå 

alkoholkonsumtion 
 
En ökning av 

alkoholpriset skulle inte 

förebygga konsumtion 

men ungdomarna skulle 

bli mer eftertänksamma 

vad de lägger pengar på 
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Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Jackson, N., Denny, S., 

Sheridan, J., Fleming, T., 

Clark, T., Teevale, T., & 

Ameratunga, S. (2014). 

Predictors of drinking 

patterns in adolescence: A 

latent class analysis.  
 
Drug And Alcohol 

Dependence.  
 
New Zealand   
 

 

 

Att förstå ungdomars 

dryckesmönster och 

alkoholrelaterade beteenden.  

Metod: Kvantitativ 
Design: RCT 
Inklusionskriterier: gymnasiet 

studenter som uppgav att de 

konsumerar alkohol där det inte 

finns  indikationer om att de 

tänker sluta under studiens gång  
Exklusionskriterier: ej beskrivet 
Urvalsförfarandet: 
115 skolor var slumpmässigt 

utvalda att delta, från de 389 

stödberättigade gymnasieskolor i 

Nya Zeeland. 18% av de 

stödberättigade studenter valdes 

slumpmässigt från varje skola.  
Urval: n: 8294 
Pojkar: antal framgår ej 
Flickor: antal framgår ej 
Datainsamlingsmetod: 
Enkäten innehöll 622 frågor som 

täckte ett brett spektrum av hälsa 

och välbefinnande frågor i 

samband med alkohol. Sju binära 

parametrar användes för att skapa 

homogena grupper med liknande 

dryckesmönster. 
Analys: Latent klassanalys 
Cronbach’s alpha.  

Styrkor: Homogent 

urval med liknande 

dryckesmönster.  
 
Svagheter: Enkäten 

omfattade frågor om 

föräldrarnas vetskap 

om ungdomars 

dagliga aktiviteter och 

vilka de umgås med. 

Detta kan ha vinklats 

till svarandes fördel.  
 
Värdering: Hög 

Föräldrarnas inblick i 

ungdomens vardag 
bidrog till en negativ attityd till 

alkohol.  
 
Det finns en ökad risk för 

alkoholkonsumtion om 

föräldrarna bjuder eller förser 

ungdomarna med. 
 
Grupptryck och omgivning är 

en riskfaktor för 

alkoholkonsumtion 
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Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Lammers, J., Kuntsche, E., 

Engels, R. E., Wiers, R. W., 

& Kleinjan, M. (2013). 

Mediational relations of 

substance use risk profiles, 

alcohol-related outcomes, 

and drinking motives among 

young adolescents in the 

Netherlands.  
 
Drug And Alcohol 

Dependence.  
 
Holland 
 

 

 

Att ta reda på om det 

fanns samband mellan 

personlighetsdrag 

(negativt tänkande, 

ångest, impulsivitet) 

och alkoholkonsumtion, 

alkoholrelterade 

problem och frekvensen 

av konsumtion.  

Metod: Kvantitativ 
Design:  RCT 
Inklusionskriterier: 
Att skolan ska omfatta minst 600 

studenter, 25% av studenter från 

utländskt härkomst och inte 

erbjuder special undervisning. 

Vara representativ i 

utbildningsgrad och geografisk 

spridning.  
Exklusionskriterier: 
Ungdomar som inte har 

erfarenhet av alkohol.  
Urvalsförfarandet: 
Studenter i 13 till 15 års ålder 
(n 5057). 
Urval: n 3053  
Pojkar: n 1615 
Flickor: n 1438 
Holländskt härkomst: n 2627 
Bortfall: n 2004 
Datainsamlingsmetod: 
Självrapporterade frågeformulär 

innehållande 20 st frågor. 
Analys: structural equation 

modell (Multilevel covariance 

structure analysis) 
 

Styrkor: Representativ 

grupp utifrån syftet. 

Hypotesen baserad på 

tidigare studier.  
 
Svaghet: Användningen av 

självrapportering kan ha lett 

till mätfel, exempelvis 

socialt önskvärda svar och 

över-eller underskattning av 

alkoholanvändning under en 

viss period. Etisk 

förfarandet vid föräldrars 

godkännande ej beskrivet.  
 
Värdering: Hög 

Motivet för flickor som 

konsumerar alkohol i större 

mängd var för att hantera 

psykiska påfrestningar. 

Pojkar konsumerar för att 

hävda sig i sociala 

sammanhang. 
 
Ångest, negativt tänkande 

och impulsivitet var motiv 

till konsumtion hos både 

pojkar och flickor och 

kopplat till överkonsumtion 

och alkoholproblematik 
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Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Martino, S. C., Collins, R. 

L., Ellickson, P. L., Schell, 

T. L., & McCaffrey, D. 

(2006). Socio-

environmental influences on 

adolescents' alcohol 

outcome expectancies: A 

prospective analysis.  
 
Addiction.  
 
USA 
 

Att undersöka det 

potentiella inflytandet i 

socialt sammanhang och 

förväntningar av alkoholens 

effekter bland ungdomar 

med eller utan alkohol 

erfarenhet.  

Metod: Kvantitativ 
Design: Longitudinell 

tvärsnitts studie  
Inklusionskriterier: Elever 

inskrivna i en av de 19 

skolor i South Dakota, deras 

föräldrar gav dem tillåtelse 

att delta i studien,  
Exklusionskriterier: elever 

med ej komplett ifyllt 

frågeformulär.  
Urvalsförfarandet: 
1527 elever i årskurs 8 från 

19 skolor tillfrågades att 

delta. Föräldrarna blivit 

informerade om studien och 

tillfrågade om ungdomarna 

fick delta. 
Urval: n: 1410  
Flickor: 49 % 
Pojkar: 51 % 
antal framgår ej Alcohol 

Expectancy Questionnaire 

var utgångspunkten i 

studien.  
Analys: confirmatory factor 

analysis (CFA) + 
Mplus 

Styrkor: Longitudinell 

studie  
 
Svagheter: Deltagarna 

enbart från en delstat och 

därmed kanske inte 

generaliserbart till 

tätortsområden med 

varierande population.  
 
Värdering: Medel  

Starka band inom familjen 

bidrog till en negativ attityd 

till alkohol.  
Ungdomar som inte provat 

alkohol i årskurs åtta hade 

större tendens att avstå eller 

att konsumera mindre i 

årskurs nio eftersom de 

redan stått emot 

grupptrycket i sin sociala 

krets. De som kunde stå 

emot grupptrycket hade en 

negativ syn på alkohol 

Frekvent 

alkoholkonsumtion hos 

flickor påverkades av 

jämnåriga och vuxnas 

konsumtion. Det visade sig 

att flickorna hade en 

kvarstående positiv 

inställning till alkohol även 

ett år senare  
Negativ inställning till 

skolan är en riskfaktor till 

alkohol 
Exponering av 

alkoholreklam gav en 

positiv inställning till 

konsumtion 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Newton, N. C., Barrett, E. 

L., Swaffield, L., & 

Teesson, M. (2014). 

Risky cognitions 

associated with 

adolescent alcohol 

misuse: Moral 

disengagement, alcohol 

expectancies and 

perceived self-regulatory 

efficacy.  
 
Addictive Behaviors. 
 
Australien  

Att ta reda på om 

samband finns mellan 

moral, 

alkoholrelaterade 

förväntningar, upplevd 

självkontroll och 

alkoholkonsumtion 

bland ungdomar över 

tid.  

Metod: Kvantitativ 
Design: Explorativ 
Inklusionskriterierna: frivilligt 

deltagande från 10 fristående 

gymnasieskolor  
Exklusionskriterierna: Ungdomar 

vars föräldrar inte godkänt 

deltagandet.  
Urvalsförfarandet: Skolor 

randomiserades till antingen 

interventionsgruppen eller 

kontrollgruppen. Ungdomar i årskurs 

8, medelåldern 13.1. Föräldrarna 

blivit informerade om studien och 

tillfrågade om ungdomarna fick 

delta. 
Urval: 5 skolor  
n: 397 interventionsgrupp 
n: 267 kontrollgrupp 
Bortfall: 5 skolor 
Pojkar: antal framgår ej 
Flickor: antal framgår ej 
Datainsamlingsmetod:  
Frågeformulär fördelat på 4 tillfällen 

under 18 månader.   
Analys: Diskurs analys (GEE) (GEE 

analyser används ofta för studier där 

en upprepad åtgärd binär beroende 

variabel analyseras på längden 

eftersom de tar hänsyn till sambandet 

mellan upprepade observationer) 

Styrkor: Studien 

genomförd under en längre 

period på samma 

ungdomar.  
 
Svagheter: Enbart 

ungdomar från privata 

skolor. 

Exklusionskriterierna ej väl 

beskrivna.  
 
Värdering: Hög 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomarna som 

konsumerade alkohol 

kopplade bort moraliska 

värderingar och förde över 

skulden för sin konsumtion 

på andra 

Ungdomar med dålig 

självkänsla visade sig 

överkonsumera alkohol i 

sociala sammanhang.  

Alkohol hade positiv 

inverkan i det sociala 

samspelet.  
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Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Schelleman‐Offermans, K., 

Kuntsche, E., & Knibbe, R. 

A. (2011). Associations 

between drinking motives 

and changes in adolescents' 

alcohol consumption: A full 

cross‐lagged panel study. 
  
Addiction 
 
Holland 
 

 

 

Att studera värdet av 

förutsedda interna 

(enhancement and 

coping) och externa 

(conformity and social) 

dryckesmotiv och 

förändring av 

alkoholkonsumtion 

över tid samt testa 

möjliga samband.  

Metod: Kvantitativ 
Design: Longitudinell 

uppföljningsstudie (ett år) 
Inklusionskriterier: 
Erfarenhet av alkohol inom de 

senaste 6 månaderna, ska ha minst 

tre motiven till konsumtion. 
Exklusionskriterier: 
Ungdomar som har slutat 

konsumera alkohol under 

studietiden, de som ej angett 

fullständiga svar på efterfrågad 

information.  
Urvalsföfarande: 
Randomiserat urval på 13 till 16 

åringar (n 2056). Föräldrarna blivit 

informerade om studien och 

tillfrågade om ungdomarna fick 

delta.  
Urval: n 454 
Pojkar: n 203 
Flickor: n 251 
Bortfall: 1602 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär x 2 om alkoholvanor 
Analys: Cronbach’s alpha, T –test,  

Styrkor: Valida och 

reliabla mätinstrument. 

Välbeskrivet 

urvalsförfarandet.  
 
Svaghet: Ej generaliserbart 

på ungdomar som inte har 

erfarenhet av alkohol. Stort 

bortfall. 50 % av 

ungdomarna svarade inte på 

förfrågan om att delta i 

studien och dessa 

kontaktades inte heller 

eftersom forskarna ansåg 

att avsedda urvalsstorlek 

uppnåddes. Detta kan ha 

haft betydelsen för 

resultatet för att uppnå 

trovärdighet.  
 
Värdering: Medel   

Ungdomarna anser att 

alkohol är viktig i sociala 

sammanhang för att ha roligt 
 

Grupptrycket hade positiv 

inverkan till att dricka 

alkohol.   

 
Alkohol konsumtionen 

förändrades över tid, 

frekvensen och intensiteten 

ökade ju äldre ungdomarna 

blev.   
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Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Svensson, M. (2010). 

Alcohol use and social 

interactions among 

adolescents in Sweden: Do 

peer effects exist within 

and/or between the majority 

population and immigrants? 
 
Social Science & Medicine.  
 
Sverige 

Att beskriva sambandet 

mellan alkoholkonsumtion 

och sociala interaktioner 

bland unga i Sverige.  

Metod: Kvantitativ 
Design: Förklarande 
Inklusionskriterier: 
Ungdomar i årskurs 7 till 

årskurs 9.  
Exklusionskriterier: 
Ungdomar som lämnat 

ofullständiga svar. 
Urvalsförfarandet:  
15613 ungdomar från 

högstadieskolor, 13 till 16 

år, från tre olika geografiska 

områden med lika 

populationsstorlek: Malmö, 

Värmland, Västernorrland.  
Urval: n: 13 070 
Bortfall: n: 2543 
Pojkar: antal framgår ej 
Flickor: antal framgår ej 
Datainsamlingsmetod: 
Självrapporterade 

frågeformulär som 

besvarades anonymt i 

klassrummet.  
Analys:  
Klusteranalys 
 

Styrkor: Stor studiegrupp, 

analysmetoden bra 

beskriven liksom bortfallet. 
 
Svagheter: Könsfördelning 

ej beskriven.  
 
Värdering: Medel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupptryck och ungdomars 

konsumtionsmönster 

påverkar det sociala 

umgänget 
 
Pojkars hävdelse behov 

ledde till 

alkoholkonsumtion.  
 
Ungdomar påverkas att 

konsumera alkohol av 

media och närstående.  
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

Townshend, T. G. (2013). 

Youth, alcohol and place-

based leisure behaviours: 

A study of two locations 

in England. 
 
Social Science & 

Medicine.  
 
England  

Att beskriva om den 

socioekonomiska miljön 

påverkar 

alkoholkonsumtionen.  

Metod: Kvalitativ  

Design: Beskrivande  

Inklusionskriterierna: Ungdomar 

mellan 15 och 16 år med olika 

socioekonomiska bakgrund från 

nordöstra (fattigare) och sydöstra 

(rikare) delen av England.  

Exklusionskriterierna: ej beskrivet. 

Urvalsförfarandet:  

Ungdomar från nordöstra delen 

rekryterades genom skolan och 

ungdomsförvaltningen. De från 

sydöstra rekryterades genom skolan 

och ungdomsgårdar. Föräldrarna blivit 

informerade om studien och tillfrågade 

om ungdomarna fick delta. 

Urval: 55 ungdomar från sydöstra 

delen och 71 från nordöstra delen.  

Pojkar: antal framgår ej 

Flickor: antal framgår ej 

Datainsamlingsmetod:  

Deltagarna var tvungna att fylla i en 

dagbok över en helg fokuserat kring 

fritidsverksamhet och som syftar till att 

inkludera, men undvika att betona, 

alkoholkonsumtion. De dagböcker 

delades upp i tidsluckor (förmiddag, 

eftermiddag och tidig och sen kväll) 

och mellan aktiviteter (vad, när och 

med vem) och plats. Därefter 

genomfördes enskilda íntervjuer och 

fokusgruppsintervjuer.  

Analys: NVivo qualitative data 

analysis software.  

Styrkor: Data tagen från 

empirin  
Svagheter: 
Urvalsförfarandet ej 

identiskt och antalet 

ungdomar ej lika stor vilket 

kan ha påverkar resultatet.   
 
Värdering: Hög  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar från fattigare 

områden hade en mer 

offentlig konsumtion av 

alkohol till skillnad från 

ungdomar i rikare områden. 

Däremot var det ingen 

skillnad i 

konsumtionsmönster om 

ungdomarna bodde i rikare 

eller i fattigare områden  
Ungdomarna anpassade sig 

till den omgivande miljön. 
Att vara uttråkad ledde till 

alkoholkonsumtion.  
Ungdomar som hade 

möjlighet till organiserade 

aktiviteter hade lägre 

konsumtion av alkohol.  
 
Ungdomar med nära anhörig 

som överkonsumerade 

alkohol avskräcktes till att 

själva konsumera 
 
Ungdomar serverades små 

mängder alkohol i hemmet i 

samband med högtider, i 

försök att kunna begränsa 

mängden. 
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Bilaga 3 Granskningsmall  

Evidens baserad omvårdnad (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011) 

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  

Beskrivning av studien  

Tydlig avgränsning/ problemformulering?      Ja Nej Vet ej  

Patientkarakteristika  

Antal…………………..  

               Ålder…………………..  

Man/kvinna…………… 

Är kontexten presenterad?        Ja Nej Vet ej  

Etiskt resonemang?        Ja Nej Vet ej  

Urval  

- Relevant?         Ja Nej Vet ej  

- Strategiskt?        Ja Nej Vet ej  

  

Metod för  

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?       Ja Nej Vet ej  

- Datainsamling tydligt beskriven?       Ja Nej Vet ej  

- Analys tydligt beskriven?       Ja Nej Vet ej  

Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt?       Ja Nej Vet ej  

- Råder datamättnad?        Ja Nej Vet ej  

- Råder analysmättnad?        Ja Nej Vet ej  

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt?       Ja Nej Vet ej  

- Redovisas resultatet till en teoretisk referensram?     Ja Nej Vet ej  

Genereras teori?        Ja Nej Vet ej  
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Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/ upplevelse/mening  

beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

 Hög  Medel Låg  

 

Kommentar……………………………………………………………………… 

Granskare (sign.) …………………………. 
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Bilaga 4 Granskningsmall  
Evidens baserad omvårdnad (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011) 

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod  

 

Beskrivning av studien  

Forskningsmetod    

RCT CCT (ej randomiserad)  

Multicenter, antal center……………..  

Kontrollgrupp/er  

Patientkarakteristika  

Antal…………………..  

Ålder…………………..  

Man/kvinna…………… 

Kriterier för inkludering/exkludering  

Adekvata inklusioner/exklusioner       Ja Nej  

Intervention………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Vad ansåg studien att studera?  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått……………………  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Urvalsförfarandet beskrivet?       Ja Nej  

Representativt urval?       Ja Nej  

Randomiseringsförfarande beskrivet?       Ja Nej Vet ej  

Likvärdiga grupper vid start?       Ja Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till?      Ja Nej Vet ej  

Blindning av patienter?        Ja Nej Vet ej  

Blindning av vårdare?        Ja Nej Vet ej  

Blindning av forskare?        Ja Nej Vet ej  

Bortfall  

Bortfallsanalysen beskriven?       Ja Nej  
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Bortfallsstorleken beskriven?       Ja Nej  

Adekvat statistisk metod?        Ja Nej  

Etiskt resonemang?        Ja Nej  

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida?        Ja Nej  

Är instrumenten reliabla?        Ja Nej  

Är resultatet generaliserbart?       Ja Nej  

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknas effekten?, NNT,  

……………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

  

Hög  Medel  Låg  

Kommentar ……………………………………………………………… 

Granskare (sign.) …………………… 
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