
 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

UNGDOMAR SOM INTE DRICKER 
ALKOHOL 

En kvantitativ studie om ungdomars avhållsamhet från alkohol i relation till 
psykisk hälsa 

HELENA OLSSON 

 

Huvudområde: Folkhälsovetenskap 
Nivå: Avancerad 
Högskolepoäng: 30 hp 
Program: Folkhälsovetenskap 
Kursnamn: Examensarbete i 
folkhälsovetenskap 
Kurskod: FHA043 

Handledare: Peter Larm 
Examinator: Charlotta Hellström 
 
Seminariedatum: 2017-05-31 
Betygsdatum: 2017-06-27 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Alkoholkonsumtionen bland ungdomar har sedan 2000-talets början minskat. 

Hur detta har påverkat ungdomarnas hälsa är i dagsläget okänt, då det råder brist på 

vetenskapligt underlag inom området. Emellertid har tidigare studier undersökt hälsan hos 

ungdomar som inte dricker alkohol i andra kontexter och tidsperioder, vilket indikerat på en 

koppling till hälsobrister snarare än hälsovinster framförallt vad gäller psykisk hhälsa.  

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka huruvida avhållsamhet från alkohol bland 

ungdomar i årskurs två på gymnasiet är associerat med psykisk hälsa, samt om deras 

psykiska hälsa har förändrats från 2004 till 2012.  

Metod: För att undersöka sambandet mellan ungdomars avhållsamhet från alkohol och 

psykisk hälsa användes en kvantitativ metod med upprepade tvärsnittsstudier som 

studiedesign. Data från hälsoundersökningen Liv och Hälsa Ung Västmanland användes, 

med 2533 elever i årskurs två år 2004 och 2193 elever år 2012. 

Resultat: Andelen elever i årskurs två på gymnasiet som avhöll sig från att dricka alkohol 

var endast marginellt större år 2012 än 2004. Ungdomar som inte dricker alkohol uppvisade 

i mindre utsträckning antisocialt beteende jämfört med de som dricker, vilket gällde för båda 

åren. Dock i mindre utsträckning år 2012 än 2004, varvid alkoholkonsumtionen inte tycks ha 

varit av lika stor betydelse för graden av antisocialt beteende vid det senare 

undersökningsåret. Med avseende på psykosomatiska besvär och depression var ungdomars 

avhållsamhet från alkohol endast associerat med hälsofördelar det första undersökningsåret. 

År 2012 var icke-drickande snarare associerat med en högre grad av psykosomatiska besvär. 

Slutsatser: Ungdomars avhållsamhet från alkohol tycks inte vara associerat med några 

påtagliga hälsoeffekter bland ungdomar i årskurs två, med undantag för antisocialt beteende. 

Möjligtvis beror avsaknaden av hälsoeffekter 2012 på en ökad psykisk ohälsa bland både 

drickare och icke-drickare. 

Nyckelord: Alkoholavhållsamhet, antisocialt beteende, depression, psykisk hälsa, 

psykosomatiska besvär, ungdomar. 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Alcohol consumption among adolescents has declined since the beginning of 

the twenty-first century. Whether this has affected the health among the adolescents is 

currently unknown, due to the lack of empirical evidence regarding this area. However, 

previous studies have investigated the health of non-drinking adolescents in other contexts 

and time periods, which have indicated a connection to health deficiencies rather than health 

benefits. Especially regarding mental health.  

Aim: The aim of this study is to investigate whether alcohol abstinence among adolescents in 

the second year of upper secondary school is associated with mental health and whether their 

mental health has changed from 2004 to 2012.  

Method: In order to investigate the relationship between alcohol abstinence among 

adolescents, a quantitative method with a repeated cross-sectional design was used. Data 

from the Survey of Adolescent Life in Vestmanland was used, including 2533 second year 

students in 2004 and 2193 second year students in 2012. 

Results: The proportion of students in the second year of upper secondary school who 

abstained from drinking alcohol was only marginally greater 2012 than 2004. Non-drinking 

adolescents presented an antisocial behavior to a lesser extent than their drinking peers, 

which was applicable to both years. However, to a lesser extent in 2012 than 2004, where 

Conclusions: Alcohol abstinence among adolescents does not seem to have substantially 

affected the mental health of adolescents, except concerning anti-social behavior. Lack of 

health effects among the adolescents in 2012, may instead depend on a decrease in mental 

health among drinkers, as well as non-drinkers.  

Keywords: adolescents, alcohol abstinence, antisocial behavior, depression, mental health, 

psychosomatic symptoms. 
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1 INLEDNING 

I dagens samhälle utgör alkohol ett av de främsta hoten mot folkhälsan världen över. 

Konsumtion av alkohol medför en påtaglig riskökning vad gäller utvecklandet av flertalet 

sjukdomar, däribland cancer, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes samt neuropsykiatriska 

sjukdomar. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv anses alkoholkonsumtion därtill vara ett 

framstående problem på grund av dess omfattande riskökning kopplad till psykisk ohälsa och 

sociala problem. Alkohol medför inte enbart negativa konsekvenser för den konsumerande 

individen, utan även för dennes omgivning. Ungdomsåren utgörs av en särskilt känslig 

period vad gäller alkoholkonsumtion och dess påföljder, bland annat på grund av de 

förändringar gällande hjärnan, hormoner och fysiologi som inträffar under denna livsperiod. 

Det har även påvisats att alkohol under ungdomsåren påverkar den kognitiva förmågan samt 

ökar risken för psykisk ohälsa och missbruksproblematik, vilket i sin tur minskar 

förutsättningarna för utbildning och etablering på arbetsmarknaden. 

Alkoholkonsumtionen bland ungdomar har sedan 2000-talets början minskat, både vad 

gäller antal konsumenter och mängd konsumerad alkohol. Hur detta har påverkat 

ungdomarnas hälsa är i dagsläget okänt, då det råder brist på vetenskapligt underlag inom 

området. Emellertid har tidigare studier undersökt hälsan hos ungdomar som inte dricker 

alkohol i andra kontexter och tidsperioder, vilket indikerat på en koppling till hälsobrister 

snarare än hälsovinster. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är det således av intresse att 

undersöka huruvida den under 2000-talet minskande alkoholkonsumtionen bland 

ungdomar genererat en ökad hälsa, eller om de ungdomar som inte dricker i linje med 

tidigare forskning mår sämre än de som dricker. 

Denna studie utgör en fortsättning på en genomförd men ej ännu publicerad studie gällande 

hälsan hos ungdomar i årskurs nio som inte dricker alkohol. Då alkoholkonsumtionen är 

betydligt större hos ungdomar på gymnasiet, är syfte med denna studie att undersöka 

huruvida avhållsamhet från alkohol bland ungdomar i årskurs två på gymnasiet är associerat 

med psykisk hälsa, samt huruvida om deras psykiska hälsa har förändrats från 2004 till 

2012. 

2 BAKGRUND 

Alkohol är en psykoaktiv substans (World Health Organization [WHO], (2014), vilket är ett 

kemiskt ämne som vid konsumtion påverkar hjärnans funktioner samt orsakar förändringar 

vad gäller beteende, stämningsläge, uppfattningsförmåga och medvetande. Vidare kan 
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alkohol beskrivas som ett berusningsmedel, som konsumeras genom alkoholhaltiga drycker 

(Svensk Försäkring, 2013). 

Under tusentals år har alkoholhaltiga drycker varit en del av kulturer över hela världen. 

Alkohol konsumerades inom majoriteten av de historiskt kända stam-samhällena, främst av 

traditionella eller symboliska skäl i särskilda sammanhang. Under senare tid har det 

moderniserade samhället resulterat i att tillgängligheten av alkohol ökat, vilket även bidragit 

till en förändrad konsumtion samt sociala, ekonomiska och hälsorelaterade problem. 

Alkoholkonsumtion förekommer fortfarande i de flesta länder, men varierar kraftigt världen 

över (WHO, 2014). 

2.1 Alkohol och hälsa 

Alkohol är ett av de främsta folkhälsoproblemen i dagens samhälle. Alkoholkonsumtion 

rankades år 2010 som den femte största bidragande orsaken till den totala ohälsobordan 

(Lim et al., 2012) och bedöms öka risken för flertalet sjukdomar. Alkoholkonsumtion som 

enskild faktor kan orsaka sjukdomar kopplade till nervsystemet, muskelvävnader, 

hjärtmuskeln, levern, bukspottkörteln samt magkatarr. Alkoholkonsumtion bidrar dessutom 

till en markant ökning vad gäller risken att drabbas av flertalet cancerformer, diabetes, 

neuropsykiatriska sjukdomar, psykisk ohälsa, kardiovaskulära sjukdomar samt stroke 

(Shield, Parry & Rehm, 2013). 

WHO (2010) framhåller att alkohol utgör den tredje främsta riskfaktorn vad gäller ohälsa ur 

ett globalt perspektiv. Uppskattningsvis beror 2,5 miljoner dödsfall varje år på 

alkoholrelaterade faktorer, varav en betydande andel utgörs av dödsfall bland ungdomar 

(WHO, 2010). Inom Europa beräknas alkohol utgöra den mest påtagliga orsaken till ohälsa 

och dödsfall bland personer mellan 15 och 59 år. Dessutom bedöms alkohol vara en av de 

främsta riskfaktorerna för hälsa som är möjliga att förebygga i dagens samhälle. Ur ett 

folkhälsovetenskapligt perspektiv anses alkohol vara ett framstående problem på grund av 

dess omfattande medicinska och sociala problem (Statens folkhälsoinstitut, 2011a). 

Dessutom medför inte alkohol enbart negativa konsekvenser för den konsumerande 

individen, utan även för dennes omgivning. Exempelvis påverkas barn till 

alkoholmissbrukande föräldrar negativt ur flera avseenden (Centralförbundet för alkohol- 

och narkotikaupplysning [CAN], 2014a). Förmågan att ta hand om barnen kan vara bristande 

hos föräldrar som missbrukar alkohol, vilket försvårar deras uppväxtförhållanden 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). Utöver att föräldrars alkoholmissbruk gör barnets tillvaro 

och uppväxt orolig och instabil, löper barn med missbrukande föräldrar större risk att 

drabbas av depression, ångest och egna framtida missbruksproblem (CAN, 2014a). Dessutom 

påverkas dessa barns förutsättningar för utbildning och arbete senare i livet negativt 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). I och med att alkohol medför negativa konsekvenser för fler 

än de som själva konsumerar substansen är området att betrakta som än mer omfattande ur 

ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. 

Vanligen inleds alkoholkonsumtionen i ungdomsåren, för att sedan öka succesivt fram till 

tidiga 20 årsåldern (Chen & Kandel, 1995). Vid denna ålder initieras de flesta unga till 
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vuxenlivet genom arbete, eget boende, föräldraskap samt krav på ökat ansvarstagande 

(O’Mallie, 2004), varvid alkoholkonsumtionen återigen minskar succesivt (Chen et al., 1995). 

Debutåldern för alkoholkonsumtion har betydelse vad gäller risken för utvecklande av 

missbruk och beroende senare i livet, varvid individer som börjar dricka alkohol i tidig ålder 

löper större risk att utveckla ett riskfyllt alkoholbeteende (Grant & Dawsson, 1997). Tidig 

alkoholdebut ökar även risken för våld (Hingson, Heeren & Zakocs, 2001), trafikolyckor 

(Hingson, Heeren, Levenson Jamanka & Voas, 2002) och kriminalitet. Personer som börjar 

dricka alkohol i tidig ålder är dessutom i större utsträckning drabbade av problematik 

relaterad till utbildning, etablering av positiva vänskapsrelationer och den egna självbilden 

(Ellickson, Tucker, David & Klein, 2003).  

2.2 Alkoholförebyggande arbete i Sverige 

I jämförelse med andra länder har Sverige en lång tradition vad gäller att bedriva det som 

idag benämns som folkhälsopolitik eller folkhälsoarbete. Redan under 1700-talet gjordes 

försök att förebygga sjukdom och möjliggöra för ett produktivt arbetsliv för de som var sjuka, 

snarare än att som tidigare isolera sjuka personer. Under 1800-talet bidrog lättåtkomligt 

brännvin till sociala problem och en ökad alkoholrelaterad dödlighet, varigenom statliga 

regleringar och en aktiv nykterhetsrörelse växte fram och resulterade i ett socialt stabilare 

samhälle (Statens folkhälsoinstitut, 2004). Sedan dess har den svenska folkhälsopolitiken 

med fokus på alkohol fortsatt präglats av diverse regleringar. År 1919 infördes motbok och 

individuell ransonering i hela landet i syfte att begränsa och kontrollera befolkningens 

alkoholkonsumtion. Detta system avskaffades år 1955 och istället höjdes spritskatten och de 

tidigare lokala monopolen ersätts av Systembolaget. Senare sänktes även åldersgränsen för 

inköp på systembolaget till 20 år och skärpta regler för marknadsföring av alkohol infördes. 

Det alkoholförebyggande arbetet har under 2000-talet fortsatt sträva efter en minskad 

alkoholkonsumtion hos den svenska befolkningen genom lagändringar, punktskatter och 

handlingsplaner (CAN, 2014a). 

Sedan det sena 1970-talet har fokus för alkoholpolitiken i de nordiska länderna samt andra 

delar av världen riktats mot reducering av alkoholrelaterade skador hos befolkningen som 

helhet, snarare än skador hos den enskilda individen (Room, 2004). I linje med detta har den 

svenska alkoholpolitiken sedan 1970-talet präglats av den så kallade 

totalkonsumtionsmodellen, vilken har för avsikt att minska såväl alkoholkonsumtion som 

alkoholrelaterade skador hos befolkningen genom skatter och detaljhandelsmonopol. Denna 

teori utgår ett samband mellan ett samhälles genomsnittliga alkoholkonsumtion och antalet 

högkonsumenter (Hasselgren, 2012). Den svenska alkoholpolitiken har därtill präglats av 

preventionsparadoxen (Svensson & Enefalk, 2012), vars utgångspunkt är att den största 

bördan vad gäller alkoholrelaterade skador orsakas av medelkonsumenter snarare än 

högkonsumenter, då denna grupp inrymmer en större andel individer (Rose, 1985). Utifrån 

detta riktades åtgärder för att minska såväl den totala alkoholkonsumtionen som antalet 

högkonsumenter genom att manipulera alkoholens pris och tillgänglighet. För att påverka 

genomsnittskonsumtionen var det av betydelse att prissättningen inte enbart styrdes av 

utbud och efterfrågan, varvid försäljningsställen och öppettider begränsades samtidigt som 
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alkoholpriset hölls på en utifrån övriga samhället relativt hög nivå (Svensson & Enefalk, 

2012). 

2.2.1 Teoretiska ramverk inom alkoholpolitiken 

Totalkonsumtionsmodellen uppkom under 1940-talet, då studier av upphovsmannen Sully 

Ledermann indikerade på en samvariation mellan per capitakonsumtionen av alkohol och 

andelen högkonsumenter i ett samhälle (Svensson & Enefalk, 2012). Den tidigare 

föreställningen av normalkonsumenter och högkonsumenter som två separata grupper 

gällande alkoholkonsumtion ersattes av ett förhållningssätt där ett samhälles samtliga 

alkoholkonsumenter betraktades som en gemensam grupp (Hasselgren, 2012). 

Utgångspunkten för totalkonsumtionsmodellen är att fördelningen av alkoholkonsumtion 

inom en befolkning ter sig likartat oberoende av vilket land som betraktas, även om 

medelvärden kan variera. Vad gäller fördelningen av alkoholkonsumtionen i en befolkning 

utgår denna teori från att antalet lågkonsumenter är förhållandevis få medan det största 

antalet individer utgörs av så kallade normalkonsumenter. Antalet individer vars 

alkoholkonsumtion är på en skala mellan normalkonsumentens och den med allra högst 

alkoholkonsumtion utgörs därefter av en succesivt glesnande skara. En ökning vad gäller 

medelvärdet av alkoholkonsumtionen i ett samhälle bör enligt totalkonsumtionsmodellen 

således indikera på en ökning även vad gäller förekomsten av högkonsumenter och dödsfall 

relaterade till alkoholkonsumtion (Svensson & Enefalk, 2012). 

På ett likartat sätt beskriver preventionsparadoxen, grundad av den brittiske epidemiologen 

Geoffrey Rose, förhållandet mellan alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade sjukdomsfall 

(Svensson & Enefalk, 2012). Utgångspunkten för denna teori är att en större grupp individer 

utan särskilt påtagliga riskfaktorer i större utsträckning tenderar att generera en större 

sjukdomsbörda, jämfört med en mindre grupp högriskindivider. Den sammanlagda 

alkoholkonsumtionen för de individer som kan betraktas som storkonsumenter är betydligt 

lägre än den sammanlagda alkoholkonsumtionen hos det större antalet normalkonsumenter 

(Rose, 1985). I likhet med totalkonsumtionsmodellen menar således preventionsparadoxen 

att den totala alkoholkonsumtionen har betydelse för den alkoholrelaterade sjukdomsbördan 

(Svensson & Enefalk, 2012). Ur ett samhälleligt perspektiv torde det således vara mer 

lönsamt att rikta preventionsåtgärder mot det större antalet normalkonsumenter eller den 

totala populationen, snarare än mot det mindre antalet riskkonsumenter. Detta torde enligt 

preventionsparadoxen rimligtvis bidra till en mer markant minskning vad gäller 

ohälsorelaterade utfall (Rose, 1985). 

Emellertid har dessa alkoholpolitiska teorier kritiserats, framförallt på grund av 

totalkonsumtionsmodellens avsaknad av förklaring till varför det finns ett samband mellan 

per capitakonsumtionen och andelen storkonsumenter. En av de främsta kompletterande 

teorierna är The Collectivity of Drinking Cultures, som under 1980-talet grundades av Ole 

Jørgen Skog (Svensson & Enefalk, 2012). Till skillnad från tidigare alkoholpolitiska teorier 

tar Skogs teori hänsyn till det sociala nätverkets betydelse för en individs alkoholkonsumtion, 

då han menar att såväl samhälleliga normer som en individs vänner och bekanta är 

avgörande för vad som uppfattas som ett socialt accepterat drickande och påverkar därmed 
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även alkoholkonsumtionen. En individs alkoholkonsumtion påverkas således såväl indirekt 

som direkt av det omgivande samhället, varvid de individuella möjligheterna att påverka den 

egna alkoholkonsumtionen är försumbara. Likaså är en individs förmåga att inte ändra sin 

konsumtion av alkohol vid rådande förändringar vad gäller det omgivande samhällets 

alkoholnormer (Skog, 1985), då människans alkoholvanor anses vara beroende av det sociala 

samspelet (Hasselgren, 2012). Inom denna teori beskrivs även förhållandet mellan 

totalkonsumtionen och konsumtionsvolymen hos normalkonsumenter respektive 

storkonsumenter. Vid en ökning av befolkningens totala alkoholkonsumtion, menade Skog 

att storkonsumenternas konsumtionsvolym ökar i betydligt högre grad än 

normalkonsumenternas. Detta leder till, och bibehåller, en snedfördelning vad gäller 

alkoholkonsumtionen i ett samhälle (Svensson & Enefalk, 2012).   

Brunborg, Bye och Rossow (2013) framhåller att den förändring vad gäller svenska 

ungdomars alkoholkonsumtion som ägt rum sedan 2000-talets början följde detta mönster. 

Under denna period ökade inledningsvis alkoholkonsumtionen, för att sedan minska allt 

mer. Detta kan indikera på en symmetrisk kollektiv förskjutning av konsumtionsvolymen, det 

vill säga att alkoholkonsumtionen hos låg- och högkonsumenter förändras i samma riktning 

(Brunborg et al., 2013). 

2.3 Alkoholkonsumtion under ungdomsåren 

Ungdomsåren utgörs av en särskilt känslig period vad gäller alkoholkonsumtion och dess 

påföljder. Detta kan bland annat förklaras genom att de förändringar gällande hjärnan, 

hormoner och fysiologi som inträffar under denna livsperiod bidrar till en ökad sårbarhet 

(Spear, 2011). Alkoholkonsumtion under ungdomsåren kan i linje med detta förknippas med 

störningar vad gäller avgörande och grundläggande utvecklingsprocesser, vilka har 

betydande betydelse för ungdomars normala utveckling. Exempelvis påverkas de områden i 

hjärnan som berör beslutsfattande och impulskontroll, vilket bidrar till en ökad benägenhet 

vad gäller utvecklande av riskbeteende såsom missbrukande av alkohol och andra substanser 

samt oskyddat samlag med risk för sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter 

(Petit, Kornreich, Verbanck, Cimochowska & Campanella, 2013). Det har även påvisats att 

alkohol under ungdomsåren påverkar den kognitiva förmågan, genom nedsatt utveckling av 

hjärnans normala funktioner. Även den sociala förmågan påverkas (Spear, 2015). 

Hjärnan är under ungdomsåren dessutom särskilt känslig vad gäller belöningssystemet, 

vilket bidrar till förhöjd respons för alkoholens positiva och belönande egenskaper. Samtidigt 

tenderar ungdomar att uppleva alkoholens negativa effekter, såsom ångest, försämrad 

motorik samt depressiva symptom, i lägre grad. Kombinationen av detta bidrar att 

ungdomars alkoholintag tenderar att bli skadligt högt och ökar även risken för såväl samtida 

som framtida missbruk (Nixon & McClain, 2010). 

Alkoholens skadliga konsekvenser gällande ungdomars fysiska utveckling samt den förhöjda 

risken att utveckla riskbruk påverkar i sin tur ungdomars sociala och personliga utveckling. 

Detta bidrar till problematik vad gäller exempelvis utbildning, varvid alkoholens negativa 

effekter gör att ungdomar halkar efter i sin utbildning och därmed får svårare att senare 
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etablera sig på arbetsmarknaden (Ellickson et al., 2003). Denna problematik kvarstår ofta i 

vuxen ålder (Duncan, Alpert, Duncan & Hopes, 1997), men kan enligt en studie av Grant et 

al. (1997) minskas med uppemot 14 procent för varje år som alkoholdebuten försenas. Ur ett 

folkhälsovetenskapligt perspektiv är det därmed en angelägenhet att arbeta för att 

senarelägga ungdomars debut av alkoholkonsumtion (Hope, 2014; Lisdal et al., 2013). 

Emellertid har kopplingen mellan debutålder för alkoholkonsumtion och problematik 

relaterad till alkohol senare i livet ifrågasatts, framförallt på grund av bristfällig evidens. En 

översiktsstudie av Maimaris och McCambridge (2013) visade att påståendet gällande 

debutålderns effekter för alkoholrelaterade problem i vuxen ålder endast stöttades av ett fåtal 

av de tidigare genomförda studier som inkluderats, och att sambandet i dessa fall var svagt. 

Därav finns det ännu inte tillräcklig evidens som indikerar på att tidig alkoholdebut leder till 

alkoholproblem senare i livet (Maimaris & McCambridge, 2013). 

Maimaris och McCambridge (2013) framhåller därtill att det är möjligt att de individer som 

besitter en ökad sårbarhet vad gäller utvecklande av alkoholrelaterad problematik är samma 

individer som även tenderar att börja dricka alkohol i ung ålder. Detta skulle då kunna ge en 

missvisande indikation om att tidig alkoholdebut leder till alkoholproblem i vuxen ålder, 

trots att det inte finns tillräcklig evidens som styrker ett sådant kausalt samband. Emellertid 

är ett fortsatt välfungerande förebyggande arbete kring alkoholkonsumtion bland ungdomar 

av betydelse oavsett om debutåldern har betydelse för senare problem eller inte, då alkohol 

utgör en av de främsta orsakerna till ohälsa och dödsfall bland ungdomar (Maimaris & 

McCambridge, 2013). 

2.4 Ungdomars avhållsamhet till alkohol 

Totalkonsumtionen av alkohol hos den svenska befolkningen ökade kraftigt under början av 

2000-talet, för att därpå återigen sjunka (CAN, 2014c). Trots denna ökning har en statistisk 

säkerställd minskning av ungdomars genomsnittliga alkoholkonsumtion under samma 

tidsperiod identifierats (CAN, 2015). Denna trend är inte unik för Sverige, då liknande 

mönster påvisats i de nordiska länderna Norge, Finland och Island, samt i andra europeiska 

länder såsom Irland (Hibell et al., 2011) och Storbritannien (Health and Social Care 

Information Centre, 2013). Även i Australien har det skett en minskning gällande ungdomars 

totala alkoholkonsumtion (Livingstone et al., 2016).  

Utöver en minskning gällande den totala alkoholkonsumtionen hos ungdomar i årskurs två 

på gymnasiet har även antalet ungdomar i Sverige som överhuvudtaget dricker alkohol 

minskat. Mellan år 2004 och år 2015 minskade antalet ungdomar i årskurs två som dricker 

alkohol från cirka 90 procent till 75 procent (CAN, 2015). Inte heller denna trend är unik för 

Sverige, då det skett en ökning vad gäller antalet ungdomar som avstår alkohol även i länder 

som Finland (Rimpelä, Rainio, Pere, Lintonen & Rimpelä, 2016), Australien (Livingstone, 

Raninen, Slade, Swift, Lloyd & Dietze, 2016) och Storbritannien (Health and Social Care 

Information Centre, 2013). Minskningen gällande den totala alkoholkonsumtionen bland 

ungdomar verkar inte kunna förklaras av att allt fler ungdomar inte dricker alkohol alls 

(Raninen, Livingstone & Leifman, 2014). Alkoholkonsumtionen har minskat bland 
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ungdomar i alla åldrar, men skiljer sig åt mellan de yngre och de något äldre ungdomarna. 

Ökningen vad gäller ungdomar som inte dricker alkohol har exempelvis ökat mer drastiskt 

bland ungdomar i årskurs nio, jämfört med bland ungdomar i årskurs två på gymnasiet 

(CAN, 2015).  

Orsakerna till den minskade alkoholkonsumtionen bland ungdomar är i dagsläget ännu inte 

fastställda (Pennay, Livingstone & McLean, 2015), och förändringen var inte heller väntad då 

det inte implementerats några avgörande policys i syfte att begränsa alkoholkonsumtionen 

under denna tidsperiod (Norström & Ramstedt, 2006). Övergripande alkoholpolicys gällande 

tillgänglighet, marknadsföring och prisförändringar verkar emellertid inte ligga till grund för 

trenden eftersom den skett i länder med olika alkoholpolicys. Minskningen gällande 

ungdomars alkoholkonsumtion tycks inte heller vara beroende av kulturell grupptillhörighet, 

demografi eller socioekonomisk status (Pennay et al., 2015).  

Flertalet möjliga förklaringar till varför ungdomar dricker mindre alkohol eller avstår alkohol 

helt har dock identifierats. Exempelvis kan minskningen bero på en ökad restriktivitet 

gällande föräldrars bjudvanor och attityder till ungas alkoholbruk, samt ökade 

folkhälsointerventioner och hälsofrämjande åtgärder som resulterat i att ungdomar anser att 

alkohol är mindre attraktivt än förut (Pennay et al., 2015). Dessutom har datorspel ökat i 

popularitet bland ungdomar, vilket har medfört en förändring gällande vilka aktiviteter unga 

ägnar sin tid åt (Hellström, 2015). Ungdomar tillbringar även mer tid på internet och sociala 

medier. Dessa förändringar gällande ungdomars aktiviteter innebär troligen att ungdomar 

befinner sig i hemmet i större utsträckning, vilket kan ligga till grund för den minskade 

alkoholkonsumtionen (Pennay et al., 2015). Emellertid tros sociala medier även kunna ha 

motsatt effekt gällande alkoholbruk, det vill säga att användandet av sociala medier är 

förknippat med ökat drickande (Larm, Åslund & Nilsson, 2017).  

Ytterligare en hypotes föreslår att minskningen kan bero på ett ökat antal ungdomar med 

invandrarbakgrund, exempelvis från mellanöstern (Svensson & Andersson), som av religiösa 

och kulturella skäl har en låg alkoholkonsumtion (Cochrane & Bal, 1990). Emellertid har inte 

antalet ungdomar som anlänt till Sverige från dessa länder ökat till en sådan grad att denna 

hypotes enskilt kan förklara det ökade antalet icke-drickande ungdomar i Sverige (Svensson 

et al., 2016). Det finns i dagsläget inte heller tillräckliga belägg för att fastställa dessa 

hypoteser som förklaringar till den minskade alkoholkonsumtionen hos ungdomar (Pennay 

et al., 2015). 

Således finns det i dagsläget ingen säkerställd kunskap gällande orsakerna till att 

alkoholkonsumtionen bland ungdomar sjunkit sedan 2000-talets början. Emellertid är det 

inte heller av relevans att undersöka dessa orsaker, såvida denna positiva trend inte 

genererar en ökad hälsovinst bland ungdomarna. Om inte den minskade 

alkoholkonsumtionen leder till en förbättrad hälsa, är det alltså inte nödvändigtvis av 

intresse att studera varför allt fler ungdomar väljer att avstå alkohol. Av den anledningen är 

det högst angeläget att generera kunskap gällande hälsoutfall relaterade till ungdomars 

avhållsamhet till alkohol. 
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2.4.1 Tidigare forskning gällande hälsan hos individer som inte dricker alkohol 

Trots att alkohol utgör ett av de främsta hoten mot folkhälsan, har flertalet epidemiologiska 

studier under de senaste 40 åren föreslagit att en måttlig alkoholkonsumtion skulle minska 

risken för ohälsa hos vuxna, särskilt vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar (Andréasson, 

Chikritzhs, Dangards, Holder, Naimi & Stockwell, 2014). Stora mängder konsumerad alkohol 

medför en markant ökning av dessa sjukdomar, men enligt den tidigare forskningen tycktes 

inte ett lågt till måttligt intag av alkohol medföra några ohälsorisker kopplade till hjärtat. 

Måttlig alkoholkonsumtion tycktes snarare ge skyddande effekter. Detta innebär att hög 

alkoholkonsumtion ger de mest påtagliga ohälsoriskerna, men att även de individer som inte 

konsumerar alkohol innehar en större risk för ohälsa än de med måttlig alkoholkonsumtion 

(Svensson & Allebeck, 2005). 

Detta samband har emellertid ifrågasatts, framförallt på grund av dessa studiers 

metodologiska brister. Dessa studier har exempelvis varit av icke-experimentell karaktär, 

vilket ökar risken för påverkan av confounders och felklassificeringar. På grund av detta finns 

det en övervägande risk att de individer som inom dessa studier klassats som icke-drickare 

egentligen är individer som avstår alkohol av medicinska skäl eller på grund av befintliga 

hälsobesvär. Därav kan förekomsten av ohälsa vara högre hos de som inte dricker alkohol, 

vilket gör att individer med måttlig alkoholkonsumtion uppfattas som friskare och 

hälsosammare än de egentligen är (Andréasson et al., 2014).  

Dessutom har det inte genomförts några randomiserade studier som indikerar på ett 

samband mellan måttlig alkoholkonsumtion och minskad risk för ohälsa eller mortalitet, 

varvid resultatet från de icke-randomiserade studierna inte kan betraktas som bekräftade. 

Det finns sedan tidigare exempel på icke-randomiserade studier som indikerat på ett visst 

samband, vilket sedan motbevisats genom randomiserade studier som går att betrakta som 

mer tillförlitliga. Därav kan inte det påstådda sambandet mellan måttlig alkoholkonsumtion 

och minskad ohälsorisk betraktas som trovärdigt. Dessutom har bedömningar gjorda av 

WHO indikerat på att alkohol orsakar ohälsa i större utsträckning än det förebygger ohälsa, 

även om sambandet gällande hälsofördelar vid måttlig alkoholkonsumtion skulle stämma 

(Andréasson, 2014). 

2.4.2 Hälsan hos ungdomar som inte dricker alkohol 

Trots att alkohol utgör en påtaglig riskfaktor för utvecklandet av psykisk ohälsa, har tidigare 

studier gällande hälsan hos ungdomar som inte dricker alkohol indikerat att även ungdomars 

avhållsamhet från alkohol är förknippat med psykisk ohälsa och att alkoholavhållsamhet är 

förknippat med bristande hälsa snarare än hälsofördelar. En norsk studie av Pedersen (2013) 

visar exempelvis att ungdomar som inte druckit alkohol fram till 21 års ålder kände sig 

ensamma och isolerade, samt hade begränsade vänskapsrelationer. Detta samband mellan 

avhållsamhet till alkohol och social tillbakadragenhet påvisades också i en studie av Leifman, 

Kühlhorn, Allebeck, Andréasson och Romelsjö (1995). Även en finsk studie av Kivimäki et al. 

(2014) indikerar på en problematik gällande sociala relationer hos ungdomar som inte 

dricker alkohol. 
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Studien av Pedersen (2013) visade att ungdomar som avhållit sig från alkohol fram till 28 års 

ålder dessutom var drabbade av depression och ångest i större utsträckning. Även en norsk 

studie av Skogen, Harvey, Henderson, Stordal & Mykletun (2009) påvisar ett samband 

mellan ungdomars avhållsamhet till alkohol och en ökad risk för depression och ångest, 

särskilt hos de som själva etiketterade sig som icke-drickare. En senare studie baserad på 

samma kohort visade dessutom att ungdomar som inte konsumerade alkohol löpte större 

risk för sjukpensionering i 30 årsåldern. Emellertid gällde sambandet mellan avhållsamhet 

till alkohol och den ökade risken för sjukpensionering samt ångest och depression endast för 

de som tidigare druckit alkohol. Författarna till studien föreslog att avhållsamheten till 

alkohol i dessa fall var av medicinska skäl, vilket skulle kunna förklara de förhöjda 

ohälsoriskerna (Skogen, Knudsen, Mykletun, Nesvåg & Øverland, 2012). Denna hypotes 

stärks genom en brittisk studie som även den visade att sambandet mellan avhållsamhet till 

alkohol och förhöjd risk för psykisk ohälsa endast gällde för de individer som tidigare varit 

alkoholkonsumenter (Skogen et al., 2011). 

Emellertid var inte deltagarna i nämnda studier unga under 2000-talet och innefattas 

därmed inte heller av den under samma tidsperiod ökande gruppen ungdomar som inte 

dricker alkohol. Således kan det förekomma kontextuella skillnader mellan deltagarna i dessa 

studier och de individer som var unga på 2000-talet. 

Tidigare studier baserat på den vuxna befolkningen har indikerat på ett samband mellan 

avhållsamhet från alkohol och en ökad risk för ohälsa, framförallt hjärt- & kärlsjukdomar. 

Dessa forskningsresultat har emellertid ifrågasatts och på grund av metodologiska brister går 

det inte att anta att det finns ett sådant samband (Andréasson et al., 2014). Hos 

ungdomspopulationen har det på senare tid emellertid skett påtagliga förändringar vad gäller 

alkoholkonsumtionen, då allt fler ungdomar avstår från att konsumera alkohol (CAN, 2015). 

Detta kan eventuellt innebära att det blivit allt mer normativt att inte dricka alkohol bland 

ungdomar i gymnasieåldern. Den tidigare forskningen inom området tyder enligt Pedersen 

(2013) och Leifman et al. (2014) på att ungdomar som inte dricker alkohol i större 

utsträckning är drabbade av psykisk ohälsa, men eftersom tidigare studier utförts under en 

tid då det var relativt ovanligt för ungdomar att inte dricka alkohol är det således angeläget 

att undersöka den psykiska hälsan hos icke-drickande ungdomar idag när det är betydligt 

vanligare för unga att inte dricka. 

2.5 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa utgör ett av de mest påtagliga hoten mot den svenska befolkningens folkhälsa, 

framförallt bland ungdomar (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor [mucf], 

2015). Det har under 2000-talet skett en ökning vad gäller förekomsten av psykisk ohälsa 

bland ungdomar, samtidigt som den psykiska hälsan i ungdomsåren har betydelse för 

förutsättningarna för hälsa, utbildning, etablering på arbetsmarknaden, sociala relationer 

samt bildandet av familj senare i livet (Socialstyrelsen, 2013). Därav anses den psykiska 

hälsan hos denna målgrupp vara särskilt angelägen vad gäller folkhälsoarbete. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv utgör psykisk ohälsa dessutom en börda för såväl samhället som 
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individen, då psykisk ohälsa bidrar till minskad produktivitet samt ökad belastning och 

kostnader för sjukvården (WHO, 2008a). 

Orsakerna till att den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat är ännu inte fastställda, 

men en möjlig förklaring är förändringar i ungdomars vardagsmiljöer (Socialstyrelsen, 2013). 

Levnadsvanor, livsvillkor det sociala nätverket under ungdomsåren har betydelse för 

utvecklandet av psykisk ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2013a). Även prestationskrav 

relaterade till exempelvis skolan bedöms vara en orsak till den ökade psykiska ohälsan bland 

unga. Allt fler ungdomar upplever förväntas prestera och vara duktiga, vilket bidragit till en 

ökad psykisk påfrestning (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Dessutom innefattar 

ungdomsåren biologiska förändringar i form av puberteten och andra hormonella 

förändringar, vilket medför en ökad känslighet och mottaglighet avseende utvecklandet av 

psykisk ohälsa (Sawyer, Afifi, Bearinger, Blakemore, Dick, Ezeh & Patton, 2012). 

Begreppet psykisk ohälsa innefattar allt från lindrigare besvär i form av självuppskattad oro 

eller nedstämdhet till allvarligare former av sjukdomar som schizofreni och depression. 

Lindrigare former av psykisk ohälsa kan medföra minskat välbefinnande och påfrestningar 

gällande det vardagliga livet, men innebär inte nödvändigtvis behov av behandling eller vård. 

Allvarligare former av psykisk ohälsa kan däremot leda till en sådan funktionsnedsättning att 

stöd- och hjälpinsatser krävs för en fungerande vardag (Statens folkhälsoinstitut, 2013a). 

Utvecklandet av psykisk ohälsa kan påverkas av en mängd olika faktorer, varav en utgörs av 

en tidig alkoholdebut. Alkoholkonsumtion i ung ålder är associerat med en ökad risk för att 

drabbas av psykisk ohälsa (Chen, Storr, Tang, Huang, Hsiao & Chen, 2008). Alkoholvanor 

har därmed betydelse för utvecklandet av psykisk ohälsa. Sambandet mellan alkohol och 

psykisk ohälsa förekommer dock även i motsatt riktning, det vill säga att personer som 

drabbats av psykisk ohälsa tenderar att konsumera alkohol i större utsträckning och löper 

även större risk att utveckla missbruk (Stockholms Stadsmission, 2016). 

2.5.1 Psykosomatiska besvär 

Psykosomatiska besvär kan beskrivas som de kroppsliga symptom och smärtor som härleds 

från psykiska påfrestningar (Bernstein, Massie, Thuras, Perwien, Brchardt & Crosby, 1997). 

Dessa besvär kan uppkomma vid långvariga stressrelaterade påfrestningar och kan vara av 

varierande karaktär, varav huvudvärk och magsmärtor är de vanligaste bland ungdomar 

(Bernstein et al., 1997; Östberg, Alfvén & Hjern, 2006). Andra vanligt förekommande 

psykosomatiska besvär bland ungdomar är ryggsmärta, yrsel, sömnstörningar (Hjern, 2006), 

hjärtklappning, halsbränna, illamående, andnöd, diarré och darrande händer (Aro, Paronen 

& Aro, 1987). Psykosomatiska besvär antas orsakas av att psykosocial stress förorsakar 

fysiska spänningar i kroppen, vilket i sin tur ger upphov till smärta eller värk (Alfvén, 1997). 

Förekomsten av psykosomatiska besvär hos den svenska befolkningen har under de senaste 

decennierna ökat, framförallt hos ungdomar. Den åldersgrupp som anses vara mest utsatt är 

ungdomar i åldrarna 16 till 24 år (Prop.2007/08:110) och denna typ av problematik bedöms 

vara vanligare bland flickor än bland pojkar (Folkhälsomyndigheten, 2014). En undersökning 

genomförd av Statens folkhälsoinstitut påvisar att 37 procent av flickorna, respektive 16 



11 

 

procent av pojkarna, i årskurs nio uppvisade två eller fler symtom på psykosomatiska besvär 

under år 2009 (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). Folkhälsomyndigheten (2016b) framhåller 

därtill att psykosomatiska besvär är som vanligast bland de ungdomar som upplever stress 

kopplat till skolarbete, prestationskrav eller ett behov av att vara duktig. 

En studie av Chen et al. (2008) påvisar en högre förekomst av psykosomatiska besvär hos 

ungdomar med högre alkoholkonsumtion. Ungdomar som dricker alkohol hade enligt 

studien cirka 20 procent högre risk att drabbas av psykosomatiska besvär, jämfört med 

ungdomar som inte druckit alkohol under de senaste sex månaderna (Chen et al., 2008). Vad 

gäller psykosomatiska besvär hos ungdomar som inte dricker alkohol tycks det emellertid 

inte finnas någon tillgänglig forskning i dagsläget. Det är dock angeläget att undersöka 

förekomsten av psykosomatiska besvär i relation till ungdomars avhållsamhet till alkohol. Ett 

eventuellt samband mellan ungdomars avhållsamhet till alkohol och en minskad risk för 

psykosomatiska besvär skulle indikera på ökade motiv till att arbeta alkoholförebyggande 

samt att undersöka orsakerna till det ökade antalet ungdomar som inte dricker alkohol.  

2.5.2 Depression 

Depression bedöms vara den enskilt mest framträdande formen av psykisk ohälsa (WHO, 

2008a) och är även en av de typerna av psykisk ohälsa som ökat kraftigast bland ungdomar 

(Socialstyrelsen, 2013). Uppskattningsvis bedöms en femtedel av den svenska befolkningen 

någon gång i livet drabbas av en depression som kräver professionell behandling. De flesta 

individer som någon gång varit deprimerade drabbas av åtminstone en ytterligare 

depressionsepisod senare i livet. Varje sjukdomsepisod ökar risken att återigen insjukna, 

samtidigt som tidsintervallen mellan depressionerna minskar (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2004). 

Vanligt förekommande symtom vid depression är nedstämdhet, minskat intresse för 

aktiviteter som annars uppfattas som glädjande och givande, sömnproblem, orkeslöshet samt 

viktuppgång eller viktnedgång. Det är därtill vanligt att personer med depression upplever 

obefogade skuldkänslor och känslor av att vara värdelös, samt lider av 

koncentrationssvårigheter och återkommande tankar på döden. Hos barn och ungdomar är 

ytterligare ett symtom på depression irritabilitet (American Psychiatric Association, 2013). 

Socialstyrelsen (2013b) framhåller att den befintliga forskningen tyder på ett samband 

mellan alkoholkonsumtion och depression och att orsaksriktningen tycks gå åt båda 

riktningarna. Vissa studier tyder på ett samband där personer med hög alkoholkonsumtion 

löper större risk att drabbas av depression, medan andra studier visar att depressioner bidrar 

till en högre alkoholkonsumtion och en ökad risk för missbruk. En studie av Lo, Cheng och de 

la Rosa (2013) föreslår att sambandet gällande en ökad risk för framtida alkoholmissbruk vid 

depression möjligen skulle kunna förklaras genom att alkohol används som 

självmedicinering vid depression eller andra psykiska besvär.   

En studie genomförd av Deykin, Levy och Wells (1987) tyder dessutom på att 

alkoholkonsumtion i ung ålder inte enbart ökar risken för samtida depression, utan även 

bidrar till en ökad risk att drabbas av depression senare i livet. I och med att 
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alkoholkonsumtion ökar risken för depression (Socialstyrelsen, 2009) torde avhållsamhet till 

alkohol rimligtvis minska risken för depression. Tidigare genomförda studier gällande hälsan 

hos ungdomar som inte dricker alkohol tyder dock på ett samband där avhållsamhet till 

alkohol är förknippat med en förhöjd risk för depression (Pedersen, 2013; Skogen et al., 

2009). Dessa studier är av kontextuella skäl dock inte nödvändigtvis applicerbara på den 

grupp ungdomar som sedan 2000-talets början konsumerat allt mindre alkohol. Av den 

anledningen är det av betydelse att vidare undersöka förekomsten av depression hos 

ungdomar som inte dricker alkohol. Om studier baserade på den nutida 

ungdomspopulationen är förenliga med tidigare studiers resultat, det vill säga att ungdomars 

avhållsamhet från alkohol är associerat med en högre grad av depression, är det inte 

nödvändigtvis angeläget att inom det folkhälsovetenskapliga arbetet eftersträva total 

avsaknad av alkoholkonsumtion bland ungdomar. Om föreliggande studie istället motsäger 

sig tidigare genomförda studiers fynd, kan resultatet tyda på ett behov av att främja de 

alkoholförebyggande insatserna samt att undersöka orsakerna till den nedåtgående trenden 

vad gäller ungdomars alkoholkonsumtion. 

2.5.3 Antisocialt beteende 

Antisociala beteenden, även kallat normbrytande beteende, bland ungdomar kan definieras 

som handlingar som överträder sociala normer och regler och betecknas som externaliserad, 

då agerandet är av utåtagerande karaktär (Svenska BUP-föreningen, 2003). Vidare kan 

uttrycket antisocialt beteende beskrivas som ett samlingsbegrepp för utåtagerande 

handlingar, vilka kränker andra personers rättigheter eller överskrider samhälleliga normer 

(SBU, 2016). Exempel på antisocialt beteende bland unga är skolk, stöld, inbrott, våld mot 

andra människor eller djur, förstörande av egendom samt andra kriminellt betingade 

handlingar (Svenska BUP-föreningen, 2003). Därtill inbegriper begreppet även aggressivt 

beteende, motstånd mot vuxenauktoriteter och missbruk (SBU, 2016). En studie av Larm, 

Silva och Hodgins (2015) tyder dessutom att majoriteten av alla våldsrelaterade brott begås 

av män vars uppväxt präglats av ett antisocialt beteende. 

Utvecklandet av antisocialt beteende är förknippat med faktorer som berör olika områden i 

ungdomars liv och närmiljö. Riskfaktorer som på individnivå ökar risken för utvecklandet av 

antisocialt beteende är exempelvis bristande kognitiv förmåga, felaktiga föreställningar om 

andra individers onda avsikter samt berusning. Även konflikter och avsaknad av gemenskap 

inom familjen, samt vänner som uppvisar socialt avvikande beteende bidrar till denna typ av 

handlingar. Ytterligare riskfaktorer är bristande engagemang och låga resultat i skolan, samt 

kriminalitet i närområdet (SBU, 2016). 

Ungdomar som uppvisar ett antisocialt beteende riskerar att exkluderas ur kamratgrupper, 

skolklassen och andra sociala gemenskaper. Denna typ av beteende medför även försämrade 

möjligheter till utbildning, positiva sociala relationer och etablering på arbetsmarknaden 

(SBU, 2016), vilket påverkar förutsättningar för en hälsosam och tillfredsställande tillvaro 

(Prop.2007/08:110). 

Studien av Chen et al. (2008) har påvisat att ungdomar som dricker alkohol i tidig ålder 

uppvisade ett problematiskt externaliserat beteende i större utsträckning. Dessa ungdomar 



13 

 

var mer aggressiva och uppvisade påtagligare tendenser vad gäller normbrytande beteende. 

Emellertid finns en möjlighet att detta beteende uppvisades redan innan dessa ungdomars 

alkoholdebut. Således kan det vara möjligt att det antisociala beteendet föranlett till 

alkoholkonsumtion i tidig ålder, snarare än att konsumerandet av alkohol resulterat i ett 

antisocialt beteende (Chen et al., 2008). Denna hypotes överensstämmer dessutom med en 

studie genomförd av Cho et al. (2014), vars resultat indikerar på att antisocialt beteende 

under de senare ungdomsåren föranledde till en ökad alkoholkonsumtion men att 

alkoholkonsumtion i ungdomsåren inte verkade ha betydelse för utvecklandet av antisocialt 

beteende. Detta tyder på att ungdomar med antisocialt beteende tenderar att exponera sig för 

situationer och sammanhang där högt alkoholintag uppmuntras. Emellertid framhålls det 

även att ungdomars alkoholkonsumtion möjligen kan uppgå till en sådan grad att dess 

påverkan på det centrala nervsystemet ur ett långsiktigt perspektiv kan leda till denna typ av 

utåtagerande beteende (Cho et al., 2014). I linje med detta tyder en studie av Larm, Hodgins, 

Larsson, Samuelsson och Tengström (2008) på att personer som på grund av 

alkoholmissbruk varit i behov av vård under ungdomsåren, i större utsträckning uppvisade 

ett kriminellt och utåtagerande beteende senare i livet. 

Det finns i nuläget inga genomförda studier gällande ungdomars avhållsamhet till alkohol i 

relation till förekomsten av antisocialt beteende. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är 

det därmed angeläget att undersöka detta närmare, då ett eventuellt samband mellan icke-

drickande ungdomar och lägre grad av antisocialt beteende skulle kunna tyda på att 

avhållsamhet till alkohol utgör en skyddsfaktor vad gäller utvecklandet av antisocialt 

beteende. 

2.6 Del av forskningsprojekt 

Föreliggande studie är en del av ett pågående forskningsprojekt gällande ungdomar som inte 

dricker alkohol, med avsikten att identifiera faktorer som är förknippade med den ökade 

trenden gällande ungdomars avhållsamhet till alkohol. Studien är en fortsättning på en 

genomförd men ej ännu publicerad studie som undersöker samtida hälsovinster hos icke-

drickande ungdomar i årskurs nio på högstadiet. Då alkoholkonsumtionen enligt CAN (2015) 

skiljer sig åt mellan åldersgrupperna och de något äldre ungdomarna i större utsträckning 

dricker alkohol, är det angeläget att undersöka hälsoutfall relaterade till avhållsamhet från 

alkohol även hos ungdomar i något högre åldrar. Därmed berör föreliggande studie 

ungdomar i årskurs två på gymnasiet. 

2.7 Problemformulering 

I nuläget finns inget existerande forskningsunderlag gällande hälsoutfall relaterade till den 

sedan 2000-talets början ökande trenden gällande ungdomars avhållsamhet från alkohol. 

Emellertid är det är sedan länge välkänt att alkoholkonsumtion utgör ett av de främsta hoten 

mot folkhälsan, varvid avhållsamhet från alkohol rimligtvis torde generera hälsofördelar. 

Tidigare forskning gällande hälsan hos ungdomar som inte dricker alkohol i andra kontexter 
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indikerar däremot på en ökad risk för framförallt psykisk ohälsa. Av den anledningen finns 

det ett stort behov av att undersöka den psykiska hälsan i relation till avhållsamhet från 

alkohol hos den nutida ungdomspopulationen.  

Om den minskande alkoholkonsumtionen hos ungdomar inte är associerad med 

hälsofördelar, är förändringarna gällande ungdomars drickande inte nödvändigtvis av 

folkhälsovetenskaplig betydelse. Om resultatet av föreliggande studie istället motsäger sig 

den tidigare forskningen, kan det antas finnas ett behov av alkoholförebyggande arbete i syfte 

att fortsatt minska alkoholkonsumtionen hos unga. 

3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka huruvida ungdomars avhållsamhet från alkohol är 

associerat med psykisk hälsa, samt huruvida eventuella skillnader mellan ungdomar som inte 

dricker alkohol och ungdomar som dricker alkohol har förändrats från 2004 till 2012 

3.1 Frågeställningar 

 Finns det samband mellan ungdomars avhållsamhet från alkohol och en lägre grad av 

psykosomatiska besvär? 

 Finns det samband mellan ungdomars avhållsamhet från alkohol och en lägre grad av 

depression? 

 Finns det samband mellan ungdomars avhållsamhet från alkohol och en lägre grad av 

antisocialt beteende? 

 Skiljer sig sambanden mellan ungdomars avhållsamhet från alkohol och en lägre grad 

av psykisk ohälsa mellan år 2004 och 2012? 

4 METOD OCH MATERIAL 

Nedan presenteras genomförandet av studien utifrån dess metodologiska ansats, 

studiedesign, datamaterial, analysmetoder, kvalitetskriterier samt forskningsetiska 

ställningstaganden. Statistiska ord och begrepp förklaras i Bilaga A. 
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4.1 Metodologisk ansats  

Föreliggande studie avser att studera skillnader mellan två grupper, samt en företeelses 

förändring över tid. Detta förutsätter att analyser genomförs baserat på mätbara och 

kvantifierbara data, varvid en kvantitativ metod valdes för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Den kvantitativa metoden är därtill förenlig med studiens avsikt att jämföra 

hälsan hos unga som inte dricker alkohol vid två tidpunkter. Detta hade inte varit möjligt 

genom tillämpande av exempelvis en kvalitativ metod, då denna metodologiska ansats saknar 

möjlighet att undersöka samband och att göra jämförelser över tid. 

Den kvantitativa metoden är enligt Creswell (2013) dessutom att föredra vid studier som 

avser att testa redan befintliga teorier, hypoteser eller förklaringar utifrån förutbestämda 

variabler genom empiriska undersökningar, snarare än att generera en teori eller förståelse 

för ett fenomen där variablerna ännu inte är kända. I detta fall åsyftar föreliggande studie till 

att testa befintliga hypoteser och tidigare forskningsresultat gällande den psykiska hälsan hos 

ungdomar som inte dricker alkohol med avseende på variablerna psykosomatiska besvär, 

depression och antisocialt beteende, snarare än att erhålla en djupare förståelse för 

upplevelser och erfarenheter hos dessa ungdomar. Därmed ansågs en kvantitativ metod vara 

att föredra framför en kvalitativ metod, vilken enligt Creswell (2013) istället har för avsikt att 

generera en djupgående förståelse för den innebörd som målgruppen tillskriver ett socialt 

eller mänskligt problemområde. 

Därtill möjliggör den kvantitativa metoden för användande av mer omfattande data 

(Creswell, 2013), vilket är en nödvändighet vid undersökande av den typ av mönster, 

skillnader och förändringar som studeras i denna studie. Creswell (2013) framhåller 

dessutom att detta ökar studiens generaliserbarhet, vilket gör det framkomna resultatet 

giltigt för en större population. 

I linje med studiens avsikt att undersöka hälsan hos icke-drickande ungdomar i relation till 

tidigare forskning inom ämnet, är den metodologiska ansatsen därtill av deduktiv karaktär. 

Creswell (2013) framhåller att ändamålet med det deduktiva förhållningssättet är att testa 

redan befintliga teorier och tidigare forskningsresultat, undersöka alternativa förklaringar till 

företeelser samt replikera tidigare forskning för en ökad generaliserbarhet. Den tidigare 

kunskapen används som ett ramverk genom hela studien och har därmed betydelse för 

forskningsfrågans utformning (Creswell, 2013). I detta fall är avsikten att undersöka den 

psykiska hälsan hos icke-drickande ungdomar jämfört med den psykiska hälsan hos 

alkoholkonsumerande ungdomar, för att sedan kunna konstatera huruvida tidigare forskning 

kring avhållsamhet från alkohol i andra kontexter är giltig även för den under 2000-talet 

nedåtgående trenden gällande ungdomars alkoholkonsumtion. 

4.2 Studiedesign 

Den studiedesign som använts för föreliggande studie är av en tvärsnittsdesign, vilket enligt 

Field (2009) innebär att observerande mätningar görs vid ett specifikt tillfälle. Mätningar av 

beroende- och oberoende variabler mäts således vid samma tidpunkt (Bonita, Beaglehole & 
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Kjellström, 2006), utan någon direkt påverkan eller modifiering av exponeringen (Field, 

2009). Denna studie är baserad på upprepade tvärsnittsstudier, det vill säga att jämförbara 

mätningar gjorts vid två separata tillfällen istället för ett. Dessa mätningar gjordes genom 

enkäten Liv och Hälsa Ung år 2004 respektive år 2012 och var oberoende av varandra.  

Tvärsnittsdesignen kan betraktas som något begränsad, på grund av dess begränsade 

möjligheter till att studera kausala samband (Bonita et al., 2006). Därmed var det i denna 

studie inte möjligt att undersöka exempelvis huruvida avhållsamhet från alkohol bidrog till 

depression, eller om depression bidrog till avhållsamhet från alkohol. Å andra sidan hade det 

inte heller varit möjligt att använda longitudinella studiedesigner såsom fall-kontroll studier 

eller kohortstudier, då fall-kontroll studien enligt Mann (2002) är begränsad till att 

undersöka endast ett utfall och kohortstudien förutsätter att det finns möjlighet att följa en 

grupp individer under en längre tidsperiod. Den aktuella studien inkluderar fler än ett utfall 

och det fanns av praktiska skäl inte möjlighet att följa en grupp individer över tid. I annat fall 

hade denna typ av studiedesign möjliggjort för undersökande av orsaksriktningen mellan 

beroende- och oberoende variabler.  

I enlighet med studiens avsikt att undersöka skillnader mellan icke-drickande och 

alkoholkonsumerande ungdomar ansågs emellertid tvärsnittsdesignen vara lämplig, då den 

enligt Mann (2003) genererar en konkret ögonblicksbild av en företeelse. Dessutom är det 

genom en upprepad tvärsnittsstudie möjligt att jämföra data från de två mätningsåren, vilket 

är en förutsättning för att besvara frågeställningen om huruvida den psykiska hälsan bland 

icke-drickande ungdomar har förändrats från 2004 till 2012. Detta hade inte varit möjligt 

genom en kohortstudie eller fall-kontrollstudie, då dessa saknar möjlighet att jämföra hälsan 

mellan två separata tidpunkter. 

4.3 Urval och avgränsning 

Denna studie har baserats på sekundärdata från enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 

2004 samt 2012 och utgör en del av ett pågående forskningsprojekt, inom vilket en 

motsvarande studie för årskurs 9 genomförts men ej ännu publicerats. Då 

alkoholkonsumtionen skiljer sig åt mellan ungdomar i årskurs nio och ungdomar i årskurs 

två på gymnasiet är det angeläget att genomföra en likartad studie även för de något äldre 

ungdomarna. Av den anledningen har urvalet för denna studie avgränsats till att omfatta 

samtliga elever i Västmanland som gick i årskurs två på gymnasiet under något av 

mätningsåren 2004 och 2012, vilket enligt Creswell (2013) kan beskrivas som en 

totalundersökning. Respondenterna var därmed mellan 17 och 18 år gamla vid 

undersökningstillfället. Antalet respondenter från respektive undersökningsår presenteras i 

Tabell 1.  

Tabell 1; Antal respondenter 2004 och 2012 (n = 4726) 

Undersökningsår n= % 

2004 2533 53,6 

2012 2193 46,4 
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Besvarande av enkäten gjordes under lektionstid, vilket innebär att tillfrågade och svarande 

elever utgörs av de som vid undersökningstillfället närvarade vid lektionen. Emellertid 

saknas uppgifter gällande elever som av olika skäl inte besvarade enkäten, exempelvis på 

grund av frånvaro eller avböjd medverkan. Enkäterna lämnades således endast ut till de som 

vid tillfället fanns tillgängliga och vad gäller de elever som inte närvarade finns det ingen 

information. Därav är det externa bortfallet för studien okänt. 

Det interna bortfallet för undersökningsår 2004 varierade mellan 0.8 % och 7,6 %, där högst 

svarsfrekvens var för frågan om kön och lägst svarsfrekvens var för frågan om fysisk aktivitet. 

För undersökningsår 2012 varierade det interna bortfallet mellan 0,4 % och 32,4 %. Även för 

detta undersökningsår gav frågan om kön högst svarsfrekvens, medan den lägsta 

svarsfrekvensen fanns hos frågan gällande huruvida upplevda depressionssymtom varit 

beständiga under minst en veckas tid under de senaste två veckorna.  

Den inom forskningsprojektet tidigare genomförda studien gällande hälsan hos ungdomar i 

årskurs nio som inte dricker alkohol omfattade ett mer heltäckande spektrum av hälsoutfall, 

medan denna studie av tidsmässiga och praktiska skäl har avgränsats till att endast inkludera 

utfall relaterade till psykisk hälsa. Detta har avgränsats ytterligare till att enbart innefatta 

psykosomatiska besvär, depression och antisocialt beteende. 

4.4 Datamaterial 

Föreliggande studie är baserad på sekundärdata från enkätundersökningen Liv och Hälsa 

Ung i Västmanlands län, vilket enligt Hellström (2015) är en enkätundersökning som sedan 

1995 genomförts vartannat år av Landstinget Västmanland, länets kommuner och Centrum 

för Klinisk Forskning i Västerås. Enkätformuläret innefattar flertalet frågeområden 

relaterade till ungdomarnas hälsa och livsvillkor. Därtill innehåller enkätformuläret även 

frågor gällande ungdomarnas fritid, skolsituation och demografi. Avsikten med 

undersökningen är att kartlägga hälsoläget, livsvillkor och levnadsvanor bland länets 

ungdomar, för att på så vis kunna främja folkhälsoarbetet mot en förbättrad ungdomshälsa 

(Hellström, 2015) 

Deltagarna i undersökningen utgörs av elever i årskurs sju, årskurs nio samt årskurs två på 

gymnasiet i Västmanlands län och medverkan sker i skolan på lektionstid. Lärare alternativt 

skolsköterska ansvarade för utdelning och insamling av enkäterna, samt delgav eleverna 

muntlig information gällande deltagandets frivillighet och vikten av anonymitet. Vid 

utdelningen av enkätformulären tillfrågas samtliga närvarande elever om deltagande och 

besvarande av enkäten sker individuellt. De elever som inte närvarade vid 

undersökningstillfället erbjöds möjlighet till deltagande vid senare tillfälle. Besvarade 

enkäter samlades i ett kuvert som omedelbart förseglades, för att sedan återsändas till 

Centrum för Klinisk Forskning (Hellström, 2015). 

Inom föreliggande studie har data från undersökningsåren 2004 samt 2012 använts. I linje 

med studiens syfte och målgrupp har endast datamaterial från de elever som under dessa år 

gick i årskurs två på gymnasiet inkluderats. 
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4.5 Variabler 

Nedan presenteras de variabler som inkluderat i studien, samt den bearbetning av 

datamaterialet som genomförts för att möjliggöra för de analyser som ansågs vara av relevans 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

4.5.1 Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln för föreliggande studie utgörs av alkoholkonsumtion, då avsikten är 

att undersöka hälsorelaterade utfall i relation till ungdomars avhållsamhet till alkohol. I linje 

med detta är det inom denna studie främst aktuellt att kontrollera huruvida de deltagande 

ungdomarna dricker alkohol eller inte. Av den anledningen har inga uppgifter gällande 

mängd konsumerad alkohol eller frekvens för alkoholkonsumtion inkluderats i detta fall. 

För att mäta elevernas alkoholkonsumtion användes den första frågan i Alcohol Use 

Disorders Identification Test – Consumption (AUDIT-C). Detta mätinstrument består av de 

tre konsumtionsfrågorna i AUDIT. AUDIT-C mäter således alkoholkonsumtion, till skillnad 

från hela AUDIT-instrumentet som äter alkoholrelaterade problem. Den fråga från AUDIT-C 

som användes för denna studie berörde hur ofta eleverna druckit alkohol under de senaste 12 

månaderna. Svarsalternativen för denna fråga var Aldrig, Varannan månad eller mer sällan, 

Ungefär en gång i månaden, två till fyra gånger i månaden, två till tre gånger per vecka 

samt fyra gånger i veckan eller mer (Bilaga B). Dessa dikotomiserades till Dricker inte 

alkohol och Dricker alkohol (Tabell 2), för att möjliggöra för tydligare analyser gällande 

hälsoutfall hos icke-drickande ungdomar respektive ungdomar som dricker alkohol.  
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 Tabell 2; Dikotomisering av svarsalternativ för alkoholkonsumtion 

Fråga; Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? 

Aldrig  Dricker inte alkohol 

Varannan månad eller mer sällan 
 

Dricker alkohol 

Ungefär en gång i månaden 

2-4 gånger i månaden 

2-3 gånger per vecka 

4 gånger i veckan eller mer 

4.5.2 Beroende variabler 

De beroende variabler som inkluderats i föreliggande studie var i enlighet med studiens 

frågeställningar psykosomatiska besvär, depression och antisocialt beteende.  

För att undersöka ungdomarnas psykosomatiska besvär användes ett frågebatteri som 

omfattade åtta frågor gällande hur ofta under de senaste tre månaderna ungdomarna upplevt 

följande besvär: huvudvärk, ont i magen, värk i axlar/skuldror/nacke, värk i rygg/höfter, värk 

i händer/knän/ben/fot, nervositet, irritation, samt stress. För respektive besvär fanns 

svarsalternativen aldrig, sällan, ibland, ofta samt alltid angivna (Bilaga B). Dessa frågor 

summerades till ett index omfattande värde noll till 32, där ett lågt värde är förenligt med låg 

grad av psykosomatiska besvär och ett högt värde indikerar på hög grad av psykosomatiska 

besvär. Den interna konsistensen för Cronbach’s Alfa var 0.815. Cronbach’s Alpha är enligt 

Morera och Stokes (2016) det främst använda måttet vad gäller prövning av reliabilitet vid 

index. Vanligen anses värden över 0.70 indikera på en tillförlitlig intern konsistens, det vill 

säga att de olika delarna av måttet mäter samma sak (Morera & Stokes, 2016). Måttet på den 

interna konsistensen överskrider i detta fall 0.70, vilket indikerar på att de inkluderade 

frågorna korrelerar med varandra samt innehar en hög reliabilitet vad gäller mätning av 

psykosomatiska besvär. 

Den beroende variabeln depression mättes genom Depression Self-rating Scale (DSRS), 

vilket enligt Svanborg och Ekselius (2003) är ett instrument baserat på depressionskriterier 

från DSM-IV som används för att kartlägga depressionssymtom genom självrapporterade 

svar. Instrumentet bestod av ett frågebatteri omfattande 15 frågor, vilka alla berörde 

depressionssymtom i enlighet med DSM-IV. Dessa frågor berörde huruvida eleverna under 

de två senaste veckorna upplevt diverse symtom relaterade till depression, exempelvis 

huruvida eleverna känt sig svaga eller haft bristande energi så gott som dagligen under de 

senaste två veckorna. Svarsalternativen för dessa frågor utgjordes av ja och nej (Bilaga B). 

Frågorna summerades till ett index med värdena noll till 15, där ett lågt värde indikerar på en 

låg grad av depression medan ett högt värde tyder på en hög grad av depression. Den interna 

konsistensen för Cronbach’s Alfa visade 0.751, varvid de inkluderade frågorna kan antas 

korrelera med varandra. 

För att mäta studiedeltagarnas antisociala beteende användes ett mätinstrument utvecklats 

av Andershed, Kerr och Stattin (2002). Det använda mätinstrumentet bestod av ett 

frågebatteri omfattande 14 frågor relaterade till antisocialt beteende. Svarsalternativen för 
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frågorna var; aldrig, en gång, två till fyra gånger, fem till tio gånger samt mer än tio 

gånger (Bilaga B). Dessa frågor summerades till ett index med värdena noll till 56, där ett 

lågt värde är förenligt med en låg grad av antisocialt beteende och ett högt värde tyder på en 

hög grad av antisocialt beteende. Intern konsistens för Cronbach’s Alfa var 0.915, varvid de 

inkluderade frågorna bedöms mäta begreppet antisocialt beteende väl. 

4.5.3 Confounders 

Confounders utgörs enligt Bonita et al. (2006) bakomliggande variabler vilka kan ha en 

inverkan på sambandet mellan oberoende- och beroende variabler. Utan kontroll för 

eventuella confounders påverkan kan analyser ge upphov till falska samband mellan de 

variabler som ämnas undersökas, medan det egentligen är en ytterligare faktor som 

samvarierar med de båda variablerna (Bonita et al., 2006). De confounders som inkluderats i 

föreliggande studie är kön, etnicitet, fysisk aktivitet, rökning, haschanvändning samt 

användande av andra droger. Dessa confounders inkluderades eftersom egenskaper som 

kön och etnicitet enligt WHO (2008b) utgör betydande bestämningsfaktorer för hälsa och 

levnadsvanor som fysisk aktivitet, rökning samt narkotikaanvändning enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016c) visat sig ha betydelse för hälsan. 

Kön mättes genom enkätfrågan ”Är du kille eller tjej?” med svarsalternativen kille och tjej. 

För att mäta variabeln etnicitet användes tre enkätfrågor gällande vart respondenten, 

respondentens pappa samt respondentens mamma föddes. Svarsalternativen för respektive 

fråga var Sverige, Övriga Norden, Övriga Europa samt Utanför Europa. Dessa frågor 

sammanfogades till en gemensam variabel, inom vilken svarsalternativen kategoriserades 

och kodades om till tre kategorier. Den första kategorin består av familjer där både 

ungdomen och båda föräldrarna var födda i Sverige. Den andra kategorin består av familjer 

där en av ungdomen eller någon av föräldrarna var födda i övriga Europa. Den tredje 

kategorin består av familjer där en av ungdomen eller någon av föräldrarna var födda utanför 

Europa. 

Ungdomarnas fysiska aktivitet mättes genom enkätfrågan ”Hur ofta brukar du träna på din 

fritid, mer än 30 minuter, så att du blir andfådd/svettas?”. Det fanns sju svarsalternativ för 

denna fråga, vilka dikotomiserades till Tränar regelbundet och Tränar sällan/aldrig. För att 

mäta variabeln rökning användes enkätfrågan ”Röker du?” med fyra tillhörande 

svarsalternativ. Dessa dikotomiserades till Röker dagligen samt Röker sällan/aldrig. 

Haschanvändning mättes genom frågan ”Har du någon gång använt hasch/marijuana?” 

och användandet av andra droger mättes genom frågan ”Har du någon gång använt annan 

narkotika än hasch/marijuana”. För båda dessa frågor fanns sju svarsalternativ, vilka 

dikotomiserades till Inget eller lågt användande och Mer frekvent användande.   

4.6 Analysmetoder  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar analyserades datamaterialet genom 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics (version 22, IBM Corp., Armonk, NY, USA). 
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Inledningsvis presenterades fördelningen av både oberoende- och beroende variabler samt 

confounders för respektive undersökningsår deskriptivt, detta för att ge en bild över hur 

variablerna generellt förändrats från 2004 till 2012. Förändringen från 2004 till 2012 

testades också genom chi2-tester för de variabler som var kategoriska och genom 

variansanalysmetoden envägs ANOVA för de som var kontinuerliga. Fördelningen av de 

kategoriska variablerna presenterades i antal och procentform (Tabell 3), medan de 

kontinuerliga variablerna presenterades genom medelvärde samt standardavvikelse (Tabell 

4). Därtill presenterades skillnader i fördelning av psykosomatiska besvär, depression samt 

antisocialt beteende mellan ungdomar som dricker och ungdomar som inte dricker. Avsikten 

med detta var att undersöka huruvida dessa hälsoaspekter skiljer sig hos icke-drickare 

jämfört med de som dricker alkohol. Detta gjordes genom envägs ANOVA och presenterades 

separat för 2004 och 2012 (Tabell 5). 

 En förutsättning för användande av envägs ANOVA är enligt Bonita et al. (2006) emellertid 

att den beroende variabeln antar en normalfördelning, vilket endast den beroende variabeln 

psykosomatiska besvär gjorde i detta fall. Därav gjordes valet att genomföra en 

kompletterande analys för att undersöka skillnader mellan medelvärdena för de övriga två 

beroende variablerna; depression och antisocialt beteende. Detta gjordes genom Mann-

Whitney Test, vilket enligt Field (2009) är en icke-parametrisk motsvarighet till t-test och 

används för att undersöka skillnader i medelvärde vid data som inte är normalfördelad. 

Denna analysmetod är tillämpbar när skillnader mellan två grupper, oberoende av varandra, 

inom samma population ämnas studeras (Nachar, 2008). Detta överensstämmer med 

avsikten att undersöka skillnader i hälsa mellan de som gick i årskurs två på gymnasiet år 

2004 och de som gick i årskurs två på gymnasiet år 2012, varvid metoden bedömdes vara 

tillämpbar i detta fall. 

För att besvara studiens första, andra och tredje frågeställning gjordes också multipla linjära 

regressionsanalyser för respektive beroende variabel och separat för respektive 

undersökningsåren. Dessa frågeställningar berörde samband mellan ungdomars 

avhållsamhet från alkohol och psykosomatiska besvär, depression respektive antisocialt 

beteende och analyserades samtliga genom samma metod. De beroende variablerna för 

respektive frågeställning utgjordes alla av skalor och var därmed av kontinuerlig karaktär, 

vilket enligt Bonita et al. (2006) är en förutsättning för användandet av linjära 

regressionsanalyser. Om de beroende variablerna istället varit kategoriska, hade logistiska 

regressionsanalyser genomförts. Merill (2013) beskriver regression som statistiska analyser 

som genom en ekvation beräknar den beroende variabeln i relation till den oberoende 

variabeln för att på så sätt undersöka eventuella samband mellan dem. Linjära 

regressionsanalyser undersöker i vilken grad de oberoende och beroende variablerna 

samvarierar utifrån en rät linje (Ejlertsson, 2012).  

I detta fall gjordes multipla linjära regressionsanalyser, vilket enligt Creswell (2013) är 

fördelaktigt när det finns ett behov av att undersöka en beroende variabel i relation till två 

eller fler oberoende variabler, för att kunna justera för confounders. Det finns fler variabler 

än alkoholkonsumtion som möjligen skulle kunna påverka graden av psykosomatiska besvär, 

depression och antisocialt beteende. Dessa variabler utgörs av de confounders som 

inkluderats i studien och genom användandet av multipla linjära regressionsanalyser är det 
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enligt Creswell (2013) möjligt att justera resultatet för dessa variablers påverkan. Dessa 

analyser tolkades utifrån p-värde och de standardiserade betakoefficienterna (zB), då dessa 

enligt Creswell (2013) till skillnad från de icke-standardiserade koefficienterna gör det 

möjligt att jämföra variablernas effekter direkt och jämtemot varandra. Utifrån detta är det 

därmed möjligt att utläsa vilken av de inkluderade variablerna inverkar på resultatet i störst 

utsträckning (Creswell, 2013). 

Ytterligare en analysmetod som mäter linjära samband där den beroende variabeln är av 

kontinuerlig karaktär är korrelation. Emellertid kräver denna analysmetod att även den 

oberoende variabeln är kontinuerlig (Creswell, 2013), vilket gör att den inte var tillämpbar i 

detta fall då den oberoende variabeln alkoholkonsumtion var dikotom och därmed 

kategorisk. Dessutom saknar denna analysmetod enligt Creswell (2013) möjlighet till 

hänsynstagande för confounders, vilket ytterligare motiverar för valet att använda linjära 

regressionsanalyser. 

Emellertid är linjära regressionsanalyser beroende av en normalfördelning hos den beroende 

variabeln (Bonita et al., 2006). Den beroende variabeln psykosomatiska besvär var i detta 

fall approximativt normalfördelad, vilket gjorde att den multipla linjära regressionsanalysen 

ansågs användbar för att besvara studiens första frågeställning. De beroende variablerna 

depression och antisocialt beteende var dock inte normalfördelade, utan antog istället en 

poissonfördelning. I detta fall innebär en sådan fördelning att den största andelen deltagare 

är de med lägst antal counts, det vill säga kriterier för depression respektive antisocialt 

beteende, och att andelarna med lägre antal counts därefter succesivt minskar. Den minsta 

andelen deltagare utgjordes således av de med högst skattning av problematik relaterad till 

depression respektive antisocialt beteende. 

Vid analyser med beroende variabler som inte är normalfördelade är det enligt Field (2009) 

mer lämpligt att använda icke-parametriska tester. Därav gjordes valet att komplettera 

analyserna för den andra och tredje frågeställningen genom att använda Generalized Linear 

Model med poissonfördelning, vilken enligt Nelder och Wedderburn (1972) är en lämplig 

metod att använda vid sambandsanalyser när de beroende variablerna är kontinuerliga men 

inte normalfördelade. En alternativ icke-parametrisk analysmetod som kan användas för att 

mäta linjära samband är enligt Hardin och Hilbe (2002) Generalized Estimating Equations. 

Denna analysmetod är emellertid främst användbar när data baserad på klusterurval 

används, det vill säga när den grupp som studerar har en gemensam specifik egenskap som 

frånskiljer gruppen från populationen som helhet (Hardin & Hilbe, 2002). Därav gjordes 

valet att använda Generalized Linear Model med poissonfödelning. Vid användande av 

Generalized Linear Model fanns det inte möjlighet att presentera standardiserade 

betakoefficienter som vid de linjära regressionsanalyserna, varvid resultatet från denna 

analys presenterades med icke-standardiserade koefficienter (B) och p-värde. 

Den fjärde frågeställningen analyserades utifrån interaktionseffekter av 

regressionsanalyserna för respektive undersökningsår, vilket enligt Brambor, Clark och 

Golder (2006) gör det möjligt att undersöka huruvida ett samband mellan två variabler är 

beroende av ytterligare en variabel. Avsikten var i detta fall att undersöka huruvida de 

samband som undersökts i föregående frågeställningar skiljer sig åt mellan 
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undersökningsåren. Detta gjordes genom ytterligare tre linjära regressionsanalyser, där även 

en interaktionsvariabel inkluderats. För att skapa denna interaktionsvariabel multiplicerades 

variabeln för alkoholkonsumtion med variabeln för undersökningsår. Vid genomförandet av 

regressionsanalyserna användes sedan både de ursprungliga variablerna och den nya 

interaktionsvariabeln. För respektive beroende variabel presenterades detta därefter med 

standardiserade regressionskoefficienter för interaktionsvariabeln (zB) samt p-värden som 

mäter signifikansnivån för eventuella skillnader mellan sambanden.  

Då analyserna för den fjärde frågeställningen utgjordes av linjära regressionsanalyser 

krävdes emellertid en normalfördelning hos de beroende variablerna. Eftersom endast en av 

de beroende variablerna, psykosomatiska besvär, var normalfördelad gjordes valet att 

komplettera även denna analys med Generalized Linear Model. Detta gjordes på samma sätt 

som vid de tidigare analyserna med metoden, men med tillägg av interaktionen mellan 

alkoholkonsumtion och undersökningsår. 

För samtliga analyser fastslogs en accepterad lägsta signifikansnivå på 0.05 (p= < .05), vilket 

enligt Ejlertsson (2012) är det vanligaste inom forskningen. Detta innebär att den högsta 

godtagbara risken för att ett resultat skulle ha uppstått av slumpen är fem procent (Bryman, 

2011). 

4.7 Kvalitetskriterier 

Inom föreliggande studie har en kvalitetsbedömning gjorts grundat på dess reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet.  

4.7.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet kan övergripligt beskrivas som tillförlitligheten hos en studie, det vill 

säga hur konsekvent eller pålitligt ett instrument mäter det som ämnas mätas. Reliabiliteten 

är beroende av graden av slumpmässiga fel i mätinstrumentet. Ju lägre grad av sådana fel 

och ju högre stabilitet vad gäller resultaten, desto högre reliabilitet. Emellertid är det inte 

möjligt att tillförsäkra total avsaknad av dessa fel och instabilitet vad gäller resultaten. 

Reliabilitet kan vidare betraktas som ett statistiskt mått på hur reproducerbar det data ett 

instrument producerar är, exempelvis med avseende på dess stabilitet eller dess interna 

konsistens (Bannigan & Watsson, 2009). 

Stabilitet innebär i detta avseende i vilken utsträckning upprepade mätningar med samma 

mätinstrument genererar samma resultat. Detta kan undersökas genom ett test-retest, vilket 

innebär att mätningar genomförs vid två separata tillfällen med samma mätinstrument och 

på samma individer. En hög korrelation mellan resultaten från de båda mättillfällena 

indikerar på en hög stabilitet (Bannigan & Watson, 2009). Inom föreliggande studie fanns 

det av praktiska skäl inte möjlighet att pröva stabiliteten för de enkätfrågor som använts.  En 

huvudsaklig anledning till detta är att sekundärdata använts, varvid det i samband med 

genomförandet av studien inte funnits möjlighet att påverka vid mätningarna. Av tidsmässiga 
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skäl fanns det inte heller möjlighet att basera studien på upprepade mätningar hos samma 

grupp deltagare. Huruvida stabiliteten hos enkätformuläret prövats tidigare är i detta fall 

okänt. 

Emellertid fanns det möjlighet att undersöka den interna konsistensen för de mått som 

använts för studiens beroende variabler; psykosomatiska besvär, depression och antisocialt 

beteende. Detta är enligt Bannigan och Watson (2009) möjligt att undersöka när ett flertal 

enkätfrågor förväntas mäta olika aspekter inom ett och samma begrepp och görs för att 

bedöma hur väl de mäter samma sak. Creswell (2013) framhåller att detta är av betydelse för 

att generera tillförlitliga mått för det som ämnas mätas. Inom föreliggande studie har detta 

kontrollerats genom Cronbach’s Alfa, vilket enligt Creswell (2013) genererar ett mått på den 

interna konsistensen med ett värde mellan noll och ett. En riktlinje för acceptabel intern 

konsistens är ett värde på 0.8 (Creswell, 2013), men vanligtvis godtas även värden över 0.7 

(Morera & Stokes, 2016). I detta fall var den interna konsistensen för psykosomatiska besvär 

0.815, värdet för depression 0.751 och värdet för antisocialt beteende 0.915. Ur detta 

avseende kan således reliabiliteten betraktas som hög. 

4.7.2 Validitet 

Begreppet validitet beror huruvida inkluderade indikatorer för ett begrepp faktiskt mäter de 

som det som de förväntas mäta. En studie kan därmed betraktas ha inneha hög validitet om 

dess resultat och utfall kan antas motsvara den sanna verkligheten väl (Bannigan & Watson, 

2009). För att validiteten ska kunna bedömas som hög får inte heller systematiska fel 

förekomma, samtidigt som graden av slumpmässiga fel bör vara så låg som möjligt (Bonita et 

al., 2006). Begreppet innefattar vidare flertalet olika former av validitet, varvid de vanligaste 

omfattas av ytvaliditet, innehållsvaliditet, kriterievaliditet samt begreppsvaliditet. Kortfattat 

kan ytvaliditet beskrivas som ett subjektivt mått på huruvida inkluderade faktorer tycks vara 

relevanta för det som ämnas studeras. Detta kan inte prövas statistiskt, utan bedöms av 

sakkunniga inom området (Bannigan & Watson, 2009). Inom innehållsvaliditet bedöms 

huruvida ett instrument inkluderar samtliga komponenter som anses vara nödvändiga för att 

mäta det aktuella begreppet, samt huruvida irrelevanta komponenter exkluderats (Polit & 

Beck, 2006). Kriterievaliditet kan beskrivas som hur väl det framtagna instrumentet 

överensstämmer med ett visst uppsatt kriterium, exempelvis hur väl det korrelerar med de 

mått som vanligtvis används för att mäta det aktuella begreppet och som anses ge det mest 

tillförlitliga måttet. I de fall då det inte finns något ultimat mått att jämföra med, kan 

begreppsvaliditeten bedömas genom att utifrån teoretiska hypoteser jämföra hur väl det 

framtagna instrumentet överensstämmer med instrument för närliggande begrepp 

(Bannigan & Watson, 2009).  

Föreliggande studie är baserad på sekundärdata från enkätundersökningen Liv och Hälsa 

Ung, vilken i sin tur huvudsakligen är baserad på sedan tidigare validerade frågor. För att 

mäta deltagarnas alkoholkonsumtion användes en fråga från AUDIT-C, som till skillnad från 

fullständiga AUDIT endast mäter alkoholkonsumtion och inte alkoholrelaterad problematik. 

Detta mätinstrument är sedan tidigare validerat och är enligt Bush et al. (1998) effektivt och 

välanpassat för att mäta alkoholkonsumtion. AUDIT-C har bedömts vara mer välanpassat 
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vad gäller att mäta graden av alkoholkonsumtion i jämförelse med den fullständiga versionen 

av AUDIT, men något sämre vad gäller identifierandet av alkoholmissbruk (Bush et al., 1998; 

Kelly et al., 2009). I enlighet med denna studies syfte var det i detta fall dock endast aktuellt 

att undersöka huruvida deltagarna drack alkohol eller inte, vilket AUDIT-C enligt Bush et al. 

(1998) är validerad för. 

Mätningen av depression gjordes genom instrumentet DSRS, som enligt Fundudis et al. 

(1991) påvisat hög validitet vad gäller att mäta depression inom ungdomspopulationer. Den 

svenska översättningen av DSRS har enligt Ivarsson, Lindberg och Gillberg (1994) 

exempelvis påvisat hög kriterievaliditet i relation till diagnoskriterierna för depression i DSM 

III. 

4.7.3 Generaliserbarhet 

Begreppet generaliserbarhet, även kallat extern validitet, innefattar i vilken utsträckning en 

studies resultat kan anses vara tillämpbar även på individer utanför studien (Balnaves & 

Caputi, 2001). För att ett framtaget resultat ska kunna antas representera en större 

population krävs att studiens urval är proportionerligt mot den större populationen med 

avseende på kontextuella faktorer och andra egenskaper (Creswell, 2013).  

Inom denna studie har näst intill samtliga ungdomar som vid de aktuella undersökningsåren 

gick i årskurs två på gymnasiet i Västmanlands län. Då ungdomar från samtliga kommuner 

inom länet inkluderats i studien finns således såväl mindre som något större kommuner 

representerade i urvalet. Likaså innefattar urvalet respondenter boende i olika områden inom 

dessa kommuner, även boenden inom såväl stads- som landsbygdsområden. Urvalet 

innefattar därmed troligen ungdomar med olika socioekonomisk statur, etnicitet och 

levnadsvillkor. Av den anledningen torde urvalet för denna studie kunna representera denna 

åldersgrupp som helhet inom svensk kontext. CAN (2016) framhåller även att det generellt 

finns en homogenitet vad gäller mönster i ungdomars alkoholkonsumtion landet över, med 

undantag från södra Sverige. Detta innebär att resultaten gällande den psykiska hälsan hos 

ungdomar som inte dricker alkohol torde kunna betraktas som aktuella även för ungdomar i 

andra delar av landet. Generaliserbarheten ökar därtill ytterligare genom att urvalet för 

studien utgörs av en totalundersökning, vilket enligt Creswell (2013) genererar en hög grad 

av representativitet då samtliga individer i en population ges samma möjligheter till 

deltagande. 

4.8 Forskningsetiska ställningstaganden 

Forskning och framtagande av ny kunskap är en central förutsättning för såväl samhällets 

som enskilda individers utveckling. Emellertid har studiedeltagare och övriga medverkande 

rätt till att skyddas från skada, varvid forskningsintresset bör ställas i relation till de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011); informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Enligt informationskravet ska studiedeltagarna delges information om studien och villkor 

gällande deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). I samband med ifyllandet av enkätformulären 

fick studiedeltagarna i detta fall ta del av denna information genom ett bifogat brev där de 

upplystes om att deltagandet var frivilligt och anonymt samt användningsområdet för 

resultaten. Denna information delgavs även muntligt till deltagarna vid tillfället. 

Genom att fylla i och lämna in enkätformuläret godkände respondenterna sitt deltagande i 

undersökningen samt bekräftade att de tagit del av informationen kring studien. Därmed 

uppfylldes även samtyckeskravet, vilket enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att varje 

deltagare själv har rätt att bestämma över sin medverkan och att den som bedriver forskning 

är skyldig att inhämta samtycke om deltagande. Samtliga deltagare i undersökningen hade 

rätt att avböja sin medverkan genom att avstå från att fylla i och lämna in enkätformuläret. 

Då deltagarna var över 15 år krävdes i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer inget 

inhämtande av samtycke från deltagarnas föräldrar eller vårdnadshavare. 

Ingen information som inhämtats genom enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung är möjlig 

att härleda till någon specifik deltagare, då inga personuppgifter kopplats till de besvarade 

enkätformulären. Enkätformulären var endast försedda med löpnummer som enbart 

möjliggjorde koppling mellan en enskild enkät och skolområde. Således kan 

konfidentialitetskravet betraktas som uppfyllt vid genomförandet av Liv och Hälsa Ung. 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller att det utöver avidentifierandet av datamaterialet är av 

betydelse att hantera och bevara insamlade uppgifter på ett säkert sätt för att tillförsäkra 

konfidentialiteten. Vid genomförandet av föreliggande studie har datamaterialet förvarats på 

ett särskilt USB-minne utan att föras över till någon annan enhet, för att minimera risken för 

spridning av materialet samt möjligheten för obehöriga att få tillgång till det. Det fanns 

därtill endast tillgång till de variabler som var nödvändiga för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål 

och därmed inte användas för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde deltagaren 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inom den aktuella studien tillförsäkras detta genom att det endast 

fanns tillgång till de variabler som behövdes för att besvara syftet, men även genom att 

samtliga uppgifter var avidentifierade.  

Viss forskning som avser människor kräver en etisk prövning för att få tillstånd att 

genomföras. Sådant tillstånd krävs exempelvis om forskningen innebär fysiskt ingrepp på 

deltagarna, påverkar deltagarna fysiskt eller psykiskt, om det finns en risk för fysisk eller 

psykisk skada samt vid studier där biologiskt material kan härledas till en enskild individ. 

Detta gäller även forskning som innefattar känsliga personuppgifter, såsom etnicitet, 

politiska åsikter och religion (Vetenskapsrådet, 2011). Det finns inget etiskt tillstånd för de 

inom föreliggande studien aktuella undersökningsåren av Liv och Hälsa Ung, men samma 

undersökning har etikprövats andra år och då fått godkännande av etikprövningsnämnd. 

Emellertid innefattar varken Liv och Hälsa Ung eller denna studie någon av de ovan nämnda 

typerna av innehåll som kräver etikprövning och behöver enligt Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) därmed inte heller genomgå en etisk 

prövning. 
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5 RESULTAT 

För båda undersökningsåren var antalet ungdomar som dricker alkohol högre än antalet 

ungdomar som inte dricker alkohol. Dessutom var det något fler som angav att de inte 

dricker alkohol vid undersökningsåret 2012 jämfört med vid 2004 (Chi2 = 6,409, df = 1, p = 

.011). Vad gäller fördelningen av etnicitet fanns det en signifikant skillnad mellan de två 

undersökningsåren, främst för de med etnisk tillhörighet utanför Sverige där andelen födda 

utanför Europa ökade (Chi2 = 34,426, df = 2, p = .000). Även vad gäller droganvändning 

fanns en signifikant skillnad, där användandet av hasch eller marijuana var högre 2012 än 

2004 (Chi2 = 26,922, df = 1, p = .000). Även användandet av andra droger var högre år 2012 

än 2004 (Chi2= 22,100, df = 1, p = .000). Det var även en större andel dagligrökare 2012 än 

2004 (Chi2= 3.834, p= .050). För övriga confounders fanns inga signifikanta skillnader 

mellan undersökningsåren (Tabell 4). 

Tabell 3; Fördelning av confounders och oberoende variabel för 2004 respektive 2012. 

Variabler Antal (n =) 2004 2012 Chi2-

värde 

df p-värde 

Confounders       

Kön 

Kille 

Tjej 

 

n= 2361 

n= 2339 

 

50,4 % 

49,6 % 

 

50,1 % 

49,9 % 

 

0.052 

 

1 

 

.819 

Etnicitet 

Sverige 

Övriga Europa 

Utanför Europa 

 

n= 3393 

n= 720 

n= 596 

 

72,8 % 

17,3 % 

9,9 % 

 

71,4 % 

13,6 % 

15,0 % 

 

34.426 

 

2 

 

.000 

Hasch/marijuana 

Inget eller lågt användande 

Mer frekvent användande 

 

n= 4290 

n= 338 

 

94,8 % 

5,2 % 

 

90,9 % 

9,1 % 

 

26.922 

 

1 

 

.000 

Andra droger 

Inget eller lågt användande 

Mer frekvent användande 

 

n= 4454 

n= 169 

 

97,7 % 

2,3 % 

 

95,1 % 

4,9 % 

 

22.100 

 

1 

 

.000 

Rökning 

Aldrig/sällan 

Dagligen 

 

n= 4086 

n= 552 

 

89,1 % 

10,9 % 

 

87,2 % 

12, 8 % 

 

3.834 

 

1 

 

.050 

Fysisk aktivitet 

Tränar sällan/aldrig 

Tränar regelbundet 

 

n=1557 

n= 2959 

 

36,0 % 

64, 0 % 

 

33,3 % 

66,7 % 

 

3.600 

 

1 

 

.058 

Oberoende variabel       

Alkoholkonsumtion 

Dricker alkohol 

Dricker inte alkohol 

 

n= 3869 

n=769 

 

84,9 % 

15,1 % 

 

82,1 % 

17,9 % 

 

6,409 

 

1 

 

.011 
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Medelvärdet var för samtliga beroende variabler något högre 2012 än 2004, vilket innebär en 

högre grad av psykosomatiska besvär (F= 5.490, df= 1, p= .019), depression (F= 4.547, df= 1, 

p= .033) samt antisocialt beteende (F= 2.119, df= 1, p= .146). Emellertid var dessa resultat 

endast signifikanta för psykosomatiska besvär och depression, varvid det inte går att anta att 

graden av antisocialt beteende skiljer sig mellan åren (Tabell 4). Även analysen med Mann-

Whitney Test indikerade på att det inte fanns några signifikanta skillnader i antisocialt 

beteende mellan åren. Denna analys visade dock även att det inte heller fanns några 

signifikanta skillnader i graden av depression mellan 2004 och 2012.  

Tabell 4; Medelvärden och standardavvikelser för beroende variabler. 

Variabler Medelvärde Standard- 

avvikelse 

F df p-värde 

Beroende variabler      

Psykosomatiska besvär 

2004 

2012 

 

12.3071 

12.7142 

 

5.76744 

5.93204 

 

5.490 

 

1 

 

.019 

Depression 

2004 

2012 

 

3.7770 

3.9887 

 

2.81464 

3.06932 

 

4.547 

 

1 

 

.033 

Antisocialt beteende 

2004 

2012 

 

4.4449 

4.8031 

 

7.03301 

8.56989 

 

2.119 

 

 

1 

 

.146 

 

Tabell 5 visar att det fanns signifikanta skillnader i graden av psykosomatiska besvär, 

depression respektive antisocialt beteende mellan ungdomar som dricker alkohol och 

ungdomar som inte dricker alkohol. Dessa skillnader gällde för både 2004 och för 2012. Även 

den kompletterande analysen med Mann-Whitney Test visade en högre grad av depression 

och antisocialt beteende hos alkoholkonsumerande ungdomar jämfört med de som inte 

dricker, vilket var signifikant för båda åren. 

Tabell 5; Skillnader i medelvärde mellan de som dricker alkohol och de som inte dricker alkohol, 

presenterat separat för 2004 och 2012 

 2004 2012  

Dricker 
alkohol 
(m) 

Dricker inte 
alkohol 
 (m) 

p-värde Dricker 
alkohol 
(m) 

Dricker inte 
alkohol  
(m)  

p-värde 

Psykosomatiska besvär 12.4888 11,4148 .002 13.0251 11.2459 .000 

Depression 3.8750 3.2215 .000 4.0696 3.5601 .007 

Antisocialt beteende 4.9157 1.9170 .000 5.3792 2.1182 .000 
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5.1 Psykosomatiska besvär och ungdomars avhållsamhet från alkohol 

Samband mellan psykosomatiska besvär och ungdomars avhållsamhet från alkohol 

framtagna med multipel regressionsanalys presenteras i Tabell 6. Den genomförda analysen 

indikerar på ett signifikant samband mellan ungdomars avhållsamhet från alkohol och 

psykosomatiska besvär. Detta samband var negativt år 2004 (zB= -.053, p= .011), medan det 

var positivt år 2012 (zB= .066, p= .000). Detta tyder på att ungdomars avhållsamhet från 

alkohol var relaterat till en lägre grad av psykosomatiska besvär vid det första 

undersökningsåret, medan det vid det andra undersökningsåret istället var förknippat med 

en ökad grad av psykosomatiska besvär.  

Ett bifynd från den genomförda analysen är ett samband mellan kön och psykosomatiska 

besvär, vilket var signifikant för både år 2004 (zB= .402, p= .000) och år 2012 (zB= .358, p= 

.000). Detta innebär att flickorna hade en högre grad av psykosomatiska besvär än pojkarna. 

Dessutom indikerar den linjära regressionsanalysen på ett samband mellan etnicitet och 

psykosomatiska besvär, vilket var signifikant både år 2004 (zB= .104, p= .000) och 2012 

(zB= .052, p= .005 

Ytterligare ett bifynd indikerar på ett negativt samband mellan fysisk aktivitet och 

psykosomatiska besvär, vilket emellertid endast var signifikant för 2012 (zB= -.081, p= .000). 

År 2012 var alltså fysisk aktivitet förknippat med en lägre grad av psykosomatiska besvär. 

Det fanns därtill ett samband mellan rökning och psykosomatiska besvär, vilket var 

signifikant både 2004 (zB= .097, p= .000) och 2012 (zB= .141 , p= .000). Sambandet 

indikerar på en högre grad av psykosomatiska besvär hos dagligrökare. Liknande samband 

påvisades även mellan användande av hasch eller marijuana och psykosomatiska besvär, 

även det signifikant både för 2004 (zB= .086, p= .000) och 2012 (zB= .055, p= .000). Mellan 

användande av andra droger än hasch eller marijuana och psykosomatiska besvär fanns det 

endast ett samband år 2012 (zB= .108, p= .000). 

Tabell 6; Samband mellan ungdomars avhållsamhet till alkohol och psykosomatiska besvär 

 2004 2012 

zB p-värde zB p-värde 

Oberoende variabel 
Alkoholkonsumtion 

 
-.053 

 
.011 

 
.066 

 
.000 

 
Confounders 

 
 

   

Kön .402 .000 .358 .000 

Etnicitet .104 .000 .052 .005 

Fysisk aktivitet -.036 .085 -.081 .000 

Rökning .097 .000 .141 .000 

Hasch/marijuana .086 .000 .055 .019 

Andra droger .020 .416 .108 .000 

Note: z= Standardiserade koefficienter 
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5.2 Depression och ungdomars avhållsamhet till alkohol 

Den multipla linjära regressionsanalysen (Tabell 8) indikerar på ett negativt samband mellan 

ungdomars avhållsamhet till alkohol och depression, det vill säga att ungdomar som inte 

dricker alkohol är mindre deprimerade än de som dricker alkohol. Emellertid var detta 

samband enbart signifikant för undersökningsåret 2004 (Standardiserade koefficienter= -

.073, p= .001). Vid analysen med Generalized Linear Model framkom liknande resultat. Även 

denna analys indikerade på ett negativt samband mellan ungdomars avhållsamhet till alkohol 

och depression. Sambandet var även genom denna analys endast signifikant för år 2004 (B=-

.168, p= .000). 

Ett bifynd från den linjära regressionsanalysen var ett samband mellan kön och depression, 

vilket var signifikant både 2004 (zB= .206, p= .000) och 2012 (zB= .153, p= .000). Även med 

Generalized Linear Model var sambandet signifikant för både 2004 (B= .312 , p= .000) och 

2012 (B= .241, p= .000). Sambandet indikerar på en högre grad av depression hos flickor än 

hos pojkar. Även mellan etnicitet och depression påvisades ett samband genom den linjära 

regressionsanalysen, vilket var signifikant både för 2004 (zB= .128 , p= .000) och 2012 (zB= 

.169, p= .000). Analysen med Generalized Linear Model visade liknande resultat med 

signifikans både 2004 (B= 141, p= .000) och 2012 (B= .163, p= .000). 

Ytterligare ett bifynd indikerade på ett negativt samband mellan fysisk aktivitet och 

depression för både år 2004 (zB= -.077, p= .001) och 2012 (zB= -.066, p= .004). Även med 

Generalized Linear Model var detta samband signifikant för både 2004 (B= -.116, p= .000) 

och 2012 (B= -.103, p= .000). Sambandet indikerar på att fysiskt aktiva personer i lägre grad 

är deprimerade.  

Ytterligare ett bifynd som påvisades genom den linjära regressionsanalysen var ett samband 

mellan rökning och depression, vilket var signifikant både 2004 (zB= .095, p= .000) och 

2012 (zB= .220, p= .000). Även med Generalized Linear Model gällde detta både 2004 (B= 

.181, p= .000) och 2012 (B= .400, p= .000), vilket tyder på att dagligrökare i högre grad är 

deprimerade. Ett liknande samband påvisades även mellan användande av hasch eller 

marijuana och depression både 2004 (zB= .052, p= .050) och 2012 (zB= .063, p= .035), 

vilket visade något mer signifikanta resultat för både 2004 (B= .163, p= .007) och 2012 (B= 

.136, p= .008) genom analysen med Generalized Linear Model. Även personer som brukade 

andra droger än hasch eller marijuana var deprimerade i högre grad både 2004 ((zB= .128, 

p= .000) och 2012 (zB= .189, p= .000). Detta samband var signifikant även vid analysen med 

Generalized Linear Model, både 2004 (B= .423, p= .000) och 2012 (B= .423, p= .000). 
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Tabell 7; Linjär regressionsanalys för samband mellan ungdomars avhållsamhet till alkohol och 

depression 

 2004 2012 

zB p-värde zB p-värde 

Oberoende variabel 
Alkoholkonsumtion 

 
-.073 

 
.001 

 
-.026 

 
.266 

 
Confounders 

 
 

   

Kön .206 .000 .153 .000 

Etnicitet .128 .000 .169 .000 

Fysisk aktivitet -.077 .001 -.066 .004 

Rökning .095 .000 .220 .000 

Hasch/marijuana .052 .050 .063 .035 

Andra droger .128 .000 .189 .000 

Note: z= Standardiserade koefficienter 

5.3 Antisocialt beteende och ungdomars avhållsamhet till alkohol 

Den multipla linjära regressionsanalysen (Tabell 8) indikerade på ett negativt samband 

mellan ungdomars avhållsamhet till alkohol och antisocialt beteende, vilket var signifikant 

både år 2004 (zB= -.129, p= .000) och år 2012 (zB= .093, p= .000). Även analysen med 

Generalized Linear Model visade ett signifikant negativt samband mellan ungdomars 

avhållsamhet till alkohol och graden av antisocialt beteende för både 2004 (B= -.900, p= 

.000) och 2012 (B= -.693, p= .000). Detta samband innebär att avhållsamhet från alkohol 

bland ungdomar är associerat med en lägre grad av antisocialt beteende, jämfört med hos de 

ungdomar som dricker alkohol. 

Ett bifynd från den inledande analysen var ett signifikant negativt samband mellan kön och 

antisocialt beteende, vilket indikerar på att graden av antisocialt beteende var högre bland 

pojkarna än bland flickorna. Detta gällde för både 2004 (zB: -.290, p= .000) och 2012 (zB: -

216, p= .000). Även med Generalized Linear Model var detta negativa samband signifikant 

för både 2004 (B=-1.002, p= .000) och 2012 (B= -.911, p= .000). För undersökningsåret 

2012 fanns även ett samband mellan etnicitet och antisocialt beteende (zB= .067, p= .000). 

Detta samband var signifikant även med Generalized Linear Model (B= .154, p= .000). Ingen 

av analyserna påvisade något signifikant samband mellan etnicitet och antisocialt beteende 

för 2004. 

Ytterligare ett bifynd var ett samband mellan rökning och antisocialt beteende, vilket även 

det var signifikant för både 2004 (zB= .144, p= .000) och 2012 (zB= .175, p= .000). Analysen 

med Generalized Linear Model gav liknande resultat, vilka var signifikanta för både 2004 (B= 

.591, p= .000) och 2012 (B= .619, p= .000). Detta innebär att antisocialt beteende var 

vanligare bland de som röker dagligen än bland de som inte röker. Liknande samband fanns 

även för användande av hasch eller marijuana samt för användande av andra droger. 

Personer som använde hasch eller marijuana hade i högre grad ett antisocialt beteende, både 
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2004 (zB= .309, p= .000) och 2012 (zB= .189, p= .000). Detta samband var signifikant även 

vid analysen med Generalized Linear Model, både för 2004 (B= 163, p= .007) och 2012 (B= 

.136, p= .008). Sambandet mellan användande av andra droger och antisocialt beteende var 

signifikant både för 2004 (zB= 130, p= .000) och 2012 (zB= .344, p= .000). Även analysen 

med Generalized Linear Model påvisade ett signifikant samband mellan användande av 

andra droger och antisocialt beteende för både 2004 (B= .307, p= .000) och 2012 (B= .764, 

p= .000). 

Tabell 8; Linjär regressionsanalys för samband mellan ungdomars avhållsamhet till alkohol och 

antisocialt beteende 

 2004 2012 

zB p-värde zB p-värde 

Oberoende variabel 
Alkoholkonsumtion 

 
-.129 

 
.000 

 
-.093 

 
.000 

 
Confounders 

 
 

   

Kön -.290 .000 -.216 .000 

Etnicitet .016 .425 .067 .000 

Fysisk aktivitet -.021 .320 -.023 .158 

Rökning .144 .000 .175 .000 

Hasch/marijuana .309 .000 .189 .000 

Andra droger .130 .000 .344 .000 

Note: z= Standardiserade koefficienter 

5.4 Skillnader i samband mellan 2004 och 2012 

Den inledande analysen tyder på att det inte finns några signifikanta skillnader i sambanden 

för ungdomars avhållsamhet till alkohol och psykosomatiska besvär, depression respektive 

antisocialt beteende mellan de två undersökningsåren (Tabell 9). Analysen med Generalized 

Linear Model visade inte heller någon signifikant skillnad mellan åren för sambandet mellan 

ungdomars avhållsamhet till alkohol och depression.  

Däremot tyder denna analys på en signifikant skillnad mellan åren för sambandet mellan 

ungdomars avhållsamhet till alkohol och antisocialt beteende (B= .236, p= .000). Det fanns 

ett signifikant negativt samband mellan ungdomars avhållsamhet till alkohol och graden av 

antisocialt beteende båda åren, vilket indikerar att detta samband var svagare år 2012 än år 

2004. 
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6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka huruvida ungdomars avhållsamhet från alkohol är 

associerat med psykisk hälsa, samt huruvida eventuella skillnader mellan ungdomar som inte 

dricker alkohol och ungdomar som dricker alkohol har förändrats från 2004 till 2012. Den 

psykiska hälsan begränsades i detta fall till att beröra graden av psykosomatiska besvär, 

depression samt antisocialt beteende. 

6.1 Metoddiskussion 

I linje med studiens syfte att undersöka hälsoutfall relaterade till ungdomars avhållsamhet 

till alkohol var den metodologiska ansatsen för studien av kvantitativ karaktär. Avsikten var 

att undersöka samband mellan ungdomars avhållsamhet till alkohol och en lägre grad av 

psykisk ohälsa. För att kunna generera några slutsatser gällande detta var det en 

nödvändighet att basera studien på ett något större urval och datamaterial, vilket gjorde den 

kvantitativa metoden lämplig att använda. En kvalitativ metod hade visserligen möjliggjort 

för en djupare förståelse för den psykiska hälsan hos ungdomar som inte dricker alkohol och 

på så vis genererat en förståelse för hur de upplever sin situation, varför de inte dricker 

alkohol och varför de mår som de mår. Kvale (1997) framhåller att den kvalitativa metoden 

möjliggör för en större helhetsförståelse för det fenomen som ämnas studeras, vilket i detta 

fall hade genererat en mer djupgående och helhetsomfattande förståelse för ungdomars 

minskande alkoholkonsumtion och vilken betydelse ungdomarnas livsvillkor har i 

sammanhanget. Emellertid hade det med denna metod inte varit möjligt att studera mönster 

i den nedåtgående trenden, då det endast hade varit möjligt att studera fenomenet utifrån ett 

begränsat antal individers subjektiva verklighet. 

Då denna studie är baserad på sekundärdata från Liv och Hälsa Ung var möjligheterna att 

påverka valet av studiedesign begränsade, då enkätundersökningen för Liv och Hälsa Ung 

redan var utformad utifrån en tvärsnittsdesign eftersom data från varje specifik deltagare 

endast inhämtats vid ett tillfälle. Även om denna typ av studiedesign enligt Bonita et al. 

(2006) är något begränsad på grund av dess oförmåga att undersöka orsaksriktningen i 

samband ansågs den lämplig för att besvara denna studies syfte och frågeställningar, 

framförallt då den möjliggör för undersökande av flera utfall och jämförelse mellan 

likvärdiga datamaterial från olika tidpunkter. Detta var nödvändigt för att undersöka 

samband mellan ungdomars avhållsamhet från alkohol och olika dimensioner relaterade till 

psykisk ohälsa, samt för att kunna undersöka huruvida eventuella samband skiljer sig åt 

mellan 2004 och 2012. 

Emellertid var det genom denna studiedesign inte möjligt att studera orsaksriktningen i 

samband mellan ungdomars avhållsamhet från alkohol och psykisk ohälsa, vilket hade varit 

möjligt genom användande av andra studiedesigner såsom fall-kontroll studie eller 

kohortstudie. Dessa studiedesigner är enligt Creswell (2013) mer tids- och resurskrävande, 

då dessa studiedesigner är av longitudinell karaktär och därmed studerar deltagarna över tid. 

På grund av denna studies begränsade tidsram var detta således inte möjligt. Dessutom hade 
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dessa studiedesigner inte varit tillämpbara för att besvara frågeställningen gällande 

eventuella skillnader i samband mellan de två undersökningsåren, då såväl fall-kontroll 

studien som kohortstudien saknar möjlighet att jämföra data från två separata tillfällen. 

Därav gjordes valet att basera studien på upprepade tvärsnittsstudier.  

6.1.1 Diskussion kring urval och bortfall 

Även om andelen ungdomar som inte dricker alkohol har ökat mer drastiskt bland ungdomar 

i årskurs nio än bland ungdomar i årskurs två på gymnasiet (CAN, 2015), är denna studie 

baserad på den äldre av de två åldersgrupperna. En huvudsaklig anledning till detta är att det 

inom forskningsprojektet redan genomförts, men ej ännu publicerats, en likartad studie för 

ungdomar i årskurs nio. Alkoholkonsumtionen skiljer sig enligt CAN (2015) åt mellan de två 

åldersgrupperna, då ungdomar i årskurs två haft en högre alkoholkonsumtion än de i årskurs 

nio under samtliga år då jämförbara mätningar gjorts. Dessa skillnader motiverar för valet 

att undersöka den psykiska hälsan även hos icke-drickande ungdomar i årskurs två, då 

normerna kring alkoholkonsumtion troligen skiljer sig åt mellan åldersgrupperna. 

Studiens urval utgörs således av samtliga ungdomar som vid något av undersökningsåren 

gick i årskurs två på gymnasiet i Västmanlands län, vilket enligt Creswell (2013) kan 

beskrivas som en totalundersökning. Denna typ av urval ger en högre representativitet bland 

deltagarna då samtliga inom en population ges möjligheten att delta, jämfört vid exempelvis 

randomiserade urval där ett antal individer slumpmässigt väljs ut (Creswell, 2013). Då en del 

av ordinarie lektionstid ägnades åt ifyllande av enkäten gavs samtliga elever möjlighet att 

delta, vilket kan ha ökat antalet deltagare. Om enkäterna istället hade delats ut genom ett 

randomiserat urval exempelvis till var tredje förbipasserande elever i korridorerna under 

rasterna är det möjligt att inte lika många hade tagit sig tid att fylla i enkäten, på grund av att 

de var på väg någonstans eller ansåg sig vara upptagna med annat. Även grupptryck är en 

faktor som då hade kunnat påverka antalet deltagare, då det finns en risk att intresserade 

elever avstår från att delta på grund av att deras vänner väljer att inte delta. Ett sådant 

grupptryck skulle även kunna resultera i mindre tillförlitliga svar, då elever kan känna sig 

tvingade att besvara enkäten på grund av att deras vänner gör det. Genom att tid från 

ordinarie lektionstid ägnades åt enkätundersökningen gavs således varje elev möjlighet att 

fylla i enkäten i lugn och ro utan stress eller press utifrån, samtidigt som varje elev hade 

möjlighet att avböja sitt deltagande utan förklaring.  

Emellertid innebär detta även att de elever som inte närvarade vid lektionstillfället gick miste 

om sin möjlighet till deltagande. Då det inte finns någon information kring vilka dessa elever 

var går det inte heller att avgöra huruvida detta påverkat studiens resultat i någon riktning. 

Det är möjligt att de elever som inte närvarade vid tillfället är de elever med högst grad av 

psykosomatiska besvär, depression, antisocialt beteende eller annan form av ohälsa och att 

dessa stannat hemma från skolan på grund av denna problematik. I sådant fall finns risk för 

skevheter i resultatet. Emellertid torde andelen icke-närvarande ungdomar med en sådan 

hög grad av denna form av ohälsa utgöra en minoritet av extremer och vara relativt obetydlig 

i relation till urvalet som helhet. Dessutom framhåller Hellström (2015) att de elever som 
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inte närvarade vid undersökningstillfället erbjöds möjligheten att delta nästa gång de var i 

skolan. 

Således går det inte att bedöma huruvida det externa bortfallet påverkat studien i någon 

riktning. Däremot fanns det möjlighet att undersöka det interna bortfallet, vilket varierade 

mellan 0,8 procent och 7,6 procent för 2004 samt mellan 0,4 procent och 32,4 procent för 

2012. Den enkätfråga som år 2012 genererade ett internt bortfall på 32,4 procent handlade 

om huruvida upplevda depressionssymtom varit beständiga under minst en veckas tid under 

de senaste två veckorna. En tänkbar förklaring till detta är att deltagare med låg grad av 

depression bedömde att denna fråga inte var tillämpbar för dem, på grund av att de inte 

uppvisat några depressionssymptom. 

6.1.2 Diskussion kring datamaterialet 

Studien är baserad på sekundärdata från enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2004 samt 

2012, vilket medförde praktiska och tidsmässiga fördelar. Då ingen egen datainsamling 

behövde genomföras gavs analyser och tolkningar av det framkomna resultatet mer tid till 

förfogande. Genom att använda sekundärdata var det dessutom möjligt att basera studien på 

ett mer omfattande material av god kvalitet. Av tidsmässiga skäl hade det i detta fall inte varit 

möjligt att på egen hand inhämta data av likvärdig omfattning och kvalitet. Att basera 

studien på ett eget datamaterial hade utöver de tidsmässiga nackdelarna därmed även 

minskat möjligheten till tillförlitliga slutsatser, varvid valet att använda sekundärdata i 

vederbörande fall kan betraktas som en övervägande fördel. 

Emellertid kan användande av sekundärdata även medföra ett antal begränsningar eller 

nackdelar. Ett exempel på detta är enkätundersökningens omfattning. Avsikten med Liv och 

Hälsa Ung var att erhålla en övergripande översikt av ungdomarnas hälsotillstånd, vilket 

förutsätter en bred kombination av enkätfrågor rörande flertalet olika områden kopplade till 

ungdomarnas hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Därav består enkätformuläret av ett relativt 

stort antal frågor, vilket möjligen kan ha resulterat i att respondenterna inte bibehållit fullt 

fokus. Detta kan ha bidragit till ett högre internt bortfall, då Bryman (2011) framhåller att 

enkäter innehållande ett alltför stort antal frågor ökar risken för att respondenterna tröttnar 

och därmed inte besvarar frågorna fullständigt eller helt sanningsenligt. Enkäten innehöll 

därtill frågor utöver de som var relevanta för föreliggande studie, vilket innebär att de frågor 

som använts i denna studie möjligen ägnats mindre eftertanke vid ifyllandet än om en 

egenutformad enkät med enbart dessa frågor använts. Emellertid hade en egenkonstruerad 

enkät troligen inte varit av samma kvalitet som Liv och Hälsa Ung, varvid användandet av 

sekundärdata anses vara att föredra.  

Liv och Hälsa ung är därtill baserad på självrapporterade enkätsvar, vilket innebär att 

felaktiga svar kan ha lämnats såväl oavsiktligt som avsiktligt. Bertrand och Mullainathan 

(2001) framhåller att människor tenderar att inte besvara sådana frågor helt sanningsenligt, 

exempelvis på grund av minnesfel, låg självmedvetenhet, bristande uppmärksamhet eller en 

ovilja att erkänna sina svagheter. Därav går det inte att med full säkerhet avgöra hur väl de 

angivna enkätsvaren överensstämmer med verkligheten. 
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Därtill kan även de aktuella undersökningsåren påverkat studien och dess resultat, då åren 

2004 och 2012 utgörs av en relativt begränsad tidsperiod. Eftersom ökningen vad gäller 

ungdomars avhållsamhet från alkohol initierades i början av 2000-talet, är det möjligt att 

förändringar i egenskaper och hälsoutfall utvecklades innan den tidsperiod som undersökts 

inom föreliggande studie. Därmed skulle användande av undersökningar från en utökad 

tidsperiod kunnat resultera i mer påtagliga skillnader i samband mellan ungdomars 

avhållsamhet från alkohol och psykisk hälsa eller ohälsa. 

Emellertid kan det finnas en problematik vad gäller att göra jämförelser mellan 2004 och 

2012, då det skett påtagliga förändringar i samhället och människors vardagsmiljöer mellan 

dessa år. Exempelvis framhåller Smith (2014) att sociala medier har fått en allt mer 

betydande roll i dagens samhälle. Enligt Findahl och Davidsson (2015) har detta bidragit till 

förändringar vad gäller människors livsvillkor. Utöver utökade möjligheter vad gäller att 

kommunicera och socialisera, har den ökade användningen av sociala medier medfört 

nätmobbning och andra kränkningar (Findahl & Davidsson (2015). Även Socialstyrelsen 

(2013) framhåller att det sedan 2000-talets början skett förändringar i ungdomars vardagliga 

miljöer, exempelvis skolan, vilket kan ha påverkat ungdomarnas förutsättningar för hälsa. 

Därmed bör resultatet från föreliggande studie betraktas med viss försiktighet, då det kan 

finnas en mängd andra faktorer som påverkat ungdomarnas psykiska hälsa. 

6.1.3 Bearbetning och analys av datamaterial 

Inledningsvis presenterades studiens oberoende variabler, beroende variabler samt 

confounders deskriptivt genom chi2-test för kategoriska variabler och ANOVA för 

kontinuerliga variabler. Detta gjorde det möjligt att undersöka huruvida graden av dessa 

skiljer sig åt mellan de två undersökningsåren. Genom chi2-testet är det enligt Field (2009) 

det dock inte möjligt att bedöma styrkan på skillnader gällande variablerna, då framkomna 

chi2-värden bland annat påverkas av antalet observationer. Därav var det endast möjligt att 

bedöma huruvida det fanns skillnader eller inte. För att kunna använda ANOVA är det enligt 

Bonita et al. (2006) dessutom en förutsättning att datamaterialet är normalfördelat. 

Eftersom variabeln för depression eller variabeln för psykosomatiska besvär var 

normalfördelade, gjordes en kompletterande analys genom den icke-parametriska metoden 

Mann-Whitney Test. 

Inledningsvis utgick planen för analysen av datamaterialet från att studiens tre första 

frågeställningar skulle besvaras genom multipla linjära regressionsanalyser, vilket enligt 

Bonita et al. (2006) är en metod som är lämplig att använda vid sambandsanalyser där den 

beroende variabeln är kontinuerlig och där det är möjligt att ta hänsyn för confounders. I 

detta fall ansågs möjligheten till hänsynstagande för confounders vara fördelaktig, då det 

troligen finns fler faktorer än alkoholkonsumtion som kan påverka vid ett samband till 

psykosomatiska besvär, depression respektive antisocialt beteende. Utan hänsynstagande för 

confounders finns således en risk för uppkomst av falska samband, vilken kunde minskas 

genom att använda multipla linjära regressionsanalyser. En alternativ metod som används 

för att mäta samband när den beroende variabeln är kontinuerlig är enligt Creswell (2013) 

korrelation. Denna analysmetod förutsätter emellertid att även den oberoende variabeln är 
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kontinuerlig och var därmed inte tillämpar i detta fall. Ytterligare en alternativ metod är t-

test, som enligt Creswell (2013) används för att mäta skillnader i grupper eller medelvärden. 

Både korrelation och t-test saknar emellertid möjlighet att ta hänsyn till confounders 

(Creswell, 2013), varvid den linjära regressionsanalysen ansågs vara att föredra. Hade 

analyserna gjorts med korrelation eller t-test finns en risk att felaktiga samband eller 

skillnader påvisats, då bifynd från de multipla linjära regressionsanalyserna indikerade på 

samband mellan flertalet confounders och psykosomatiska besvär, depression respektive 

antisocialt beteende.  

Emellertid framhåller Bonita et al. (2006) att en förutsättning för användandet av linjära 

regressionsanalyser är att den beroende variabeln är normalfördelad. I detta fall var inte de 

beroende variablerna för studiens andra och tredje frågeställning normalfördelade, utan 

antog snarare än poissonfördelning. Genom att analysera dessa frågeställningar genom 

linjära regressionsanalyser finns det därmed en viss risk för felaktigheter i resultatet, då 

metoden enligt Creswell (2013) endast är anpassad för att hantera normalfördelade data. 

Därav gjordes valet att komplettera sambandsanalyserna för dessa frågeställningar med en 

icke-parametrisk analysmetod, vilket enligt Field (2009) utgörs av analysmetoder anpassade 

för att hantera outliers, det vill säga enstaka extrema värden, och snedfördelningar. Dessa 

analysmetoder kan emellertid i viss mån betraktas som mindre kraftfulla med avseende på 

förmågan att upptäcka verkliga effekter. Detta gäller dock endast om kriterierna för 

användande av parametriska tester är uppfyllda, varvid de icke-parametriska testerna ändå 

är att föredra när det material som använts inte antar en normalfördelning (Field, 2009). 

Därav kompletterades analyserna för den andra och tredje frågeställningen med Generalized 

Linear Model med poissonfördelning, som enligt Nelder och Wedderburn (1972) används för 

att studera samband där den beroende variabeln är kontinuerlig men ej normalfördelad. 

Även inom denna analysmetod fanns möjlighet till hänsynstagande för confounders. 

För att besvara studiens fjärde frågeställning undersöktes interaktionseffekten för 

alkoholkonsumtion och undersökningsår, vilket gjorde det möjligt att undersöka huruvida 

samband mellan ungdomars avhållsamhet från alkohol och psykosomatiska besvär, 

depression respektive antisocialt beteende skiljde sig åt mellan 2004 och 2012. Då varken 

psykosomatiska besvär och depression var normalfördelade kompletterades även denna 

analys med Generalized Linear Model för dessa variabler, där en interaktion mellan 

alkoholkonsumtion och undersökningsår inkluderades i analysen. Det är dock nämnvärt att 

interaktionsanalyser enligt VanderWeele och Knol (2014) kräver en relativt hög statistisk 

power, det vill säga ett stort och omfattande urval. Detta kan möjligen ha påverkat 

signifikansnivån på analyserna. 

Med avseende på tolkning av studiens resultat är det nämnvärt att orsakerna till att en del av 

studiens deltagare inte dricker alkohol är okänd. Det är möjligt att ungdomarna väljer att inte 

dricka alkohol av medicinska skäl, exempelvis på grund av befintlig sjukdom som gör 

alkoholkonsumtion särskilt olämplig. I sådant fall finns det en risk att orsakerna till 

ungdomarnas avhållsamhet från alkohol har påverkat huruvida det fanns samband kopplade 

till respektive beroende variabel. Eftersom detta inte tagits i beaktande vid genomförandet av 

analyserna är det av betydelse att tolka det framkomna resultatet med viss försiktighet. 
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6.1.4 Diskussion kring kvalitetskriterier 

Kvaliteten hos en kvantitativ studie är i hög grad beroende av dess reliabilitet, det vill säga 

hur tillförlitlig studien är och hur konsekvent dess instrument mäter det som ämnas mätas 

(Bannigan & Watsson, 2009). I detta fall fanns det av tidsmässiga och faktiska skäl inte 

möjlighet att undersöka huruvida upprepade mätningar gjorda med samma mätinstrument 

och på samma individer hade genererat likvärdiga resultat, då studien är baserad på ett redan 

befintligt datamaterial. Därav går det inte att bedöma stabiliteten för det mätinstrument som 

använts. Hade det varit möjligt att pröva stabiliteten genom ett så kallat test-retest hade det 

varit möjligt att bedöma studiens reliabilitet mer grundligt. I föreliggande fall var det dock 

möjligt att bedöma reliabiliteten utifrån den interna konsistensen för de mått som använts 

för studiens beroende variabler; psykosomatiska besvär, depression och antisocialt beteende. 

De delfrågor som utgjorde skalorna för dessa variabler genererade samtliga ett Cronbach’s 

Alfa över 0.7, vilket innebär att de frågor som valts ut för att mäta respektive variabel kan 

bedömas mäta samma sak. 

Studien är baserad på sekundärdata från Liv och Hälsa Ung, vars enkätformulär är baserat på 

sedan tidigare validerade frågor. Exempelvis har en fråga från AUDIT-C använts för att mäta 

ungdomarnas alkoholkonsumtion, vilket enligt Bush et al. (1998) är ett mätinstrument som 

påvisat hög validitet vad gäller att mäta ungdomars alkoholkonsumtion. Depression mättes 

genom DSRS som också påvisat hög validitet vad gäller depression bland ungdomar 

(Svanborg et al., 2003). Resterande frågor dessutom utvalda och sammansatta av sakkunniga 

inom ämnet, vilket i högre grad säkerställer att enkätfrågorna mäter det de är ämnade att 

mäta jämfört med om egenkonstruerade enkätfrågor använts. Enkätundersökningen Liv och 

Hälsa Ung har dessutom genomförts regelbundet sedan relativt många år tillbaka, vilket gör 

att det under tiden funnits utrymme att justera frågorna och sammansättningen av dem för 

att tillförsäkra en så korrekt mätning som möjligt. Insamlat material från Liv och Hälsa Ung 

har genererat diverse publikationer och rapporter, vilket indikerar på att det bör finnas en 

förhållandevis hög kvalitet inom det mätinstrument som använts. På grund av användandet 

av sekundärdata har det emellertid inte funnits möjlighet att för föreliggande studies syfte 

kontrollera validiteten. 

Då studiens urval utgörs av samtliga ungdomar som år 2004 och 2012 gick i årskurs två på 

gymnasiet finns såväl olika kommuner och olika bostadsområden representerade. Detta 

innebär att det inom urvalet finns ungdomar representerade från såväl områden i 

stadskärnan som från landsbygden, samt att urvalet troligen inkluderar personer med olika 

bakgrund, socioekonomisk status och etnicitet. Därav torde studiens urval vara 

representativt även för ungdomar i andra delar av landet. Bryman (2011) framhåller 

emellertid att generaliserbarheten för studier genomförda i en viss region endast kan 

betraktas som giltig i den specifika kontexten, varvid det är av övervägande betydelse att ta 

kontextuella faktorer i beaktande vid bedömning av resultatets generaliserbarhet för andra 

delar av landet. Enligt CAN (2016) är dock den minskande alkoholkonsumtionen bland 

ungdomar att betrakta som generell för hela landet, med undantag för södra Sverige. Det 

finns således en homogenitet i den ökande trenden vad gäller ungdomars avhållsamhet från 

alkohol (CAN, 2016), vilket innebär att resultaten från föreliggande studie torde vara 

generaliserbara även för ungdomar i andra län. Då ungdomar i den södra delen av landet 
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enligt CAN (2016) inte flöjt denna trend och har en fortsatt hög alkoholkonsumtion, är det 

dock av betydelse att ha i åtanke att resultaten av kontextuella skäl inte nödvändigtvis är 

applicerbara för denna grupp. 

Även vad gäller den psykiska hälsan kan det finnas kontextuella skillnader som påverkar 

huruvida resultatet är applicerbart även inom andra län. Den psykiska hälsan bland 

ungdomar i Sverige har enligt Socialstyrelsen (2013) generellt minskat, men Mind (2014) 

framhåller att det finns vissa geografiska skillnader mellan länen vad gäller självmordstal och 

självskattad psykisk hälsa. De län där graden av befolkningens psykiska hälsa skattades som 

högst var Västerbottens län, Hallands län och Jönköpings län. De län där graden av den 

psykiska hälsan var som lägst var Västmanlands län, Gotlands län, Kalmar län, Värmlands 

län, Jämtlands län samt Örebro län (Mind, 2014). I och med att den psykiska hälsan skiljer 

sig åt mellan olika delar av landet kan det finnas vissa begränsningar vad gäller 

generaliserbarheten av denna studies resultat. Vid användande av studiens resultat bör 

således hänsyn tas till dessa kontextuella skillnader. 

6.1.5 Forskningsetisk diskussion 

Hela genomförandeprocessen för denna studie har präglats av ett forskningsetiskt 

förhållningssätt, där de forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet genomgående tagits i beaktande. Då 

föreliggande studie är baserad på sekundärdata har det i detta fall inte funnits möjlighet att 

påverka samtliga val som gjorts, exempelvis vad gäller datainsamlingsmetod. Hellström 

(2015) framhåller emellertid att eleverna informerats såväl muntligen som skriftligen om 

deltagandets frivillighet och vikten av anonymitet vid utdelningen av Liv och Hälsa Ung- 

enkäten. De informerades även om att de hade rätt att utan förklaring avbryta sitt deltagande 

närhelst de önskade (Hellström, 2015). Därav kan datainsamlingen bedömas vara genomförd 

utifrån ett forskningsetiskt förhållningssätt. 

Emellertid finns det en risk att ungdomarna känt sig skyldiga att delta, trots att de blivit 

tydligt informerade om deltagandets frivillighet och anonymitet. På grund av anonymitets- 

och sekretesskäl ombads ungdomarna att inte prata med varandra under ifyllandet av 

enkäten och att inte vad någon annan svarat. Detta kan dock ha förekommit trots 

instruktionerna kring vikten av anonymitet, vilket i sådant fall skulle kunnat ha påverkat 

deltagarna gällande hur sanningsenligt de besvarade enkätfrågorna. Detta skulle också ha 

kunnat bidra till att en del ungdomar på grund av grupptryck valt att delta trots att de 

egentligen inte ville. En sådan potentiell problematik bör således tas i beaktande, då 

studieresultatet möjligen skulle kunnat ha påverkats av svar som på grund av otrygghet inte 

var helt sanningsenliga. 

Genom att besvara enkäten medgav eleverna sitt samtycke till deltagande i undersökningen 

(Hellström, 2015), varvid hänsyn tagits till samtyckeskravet. Emellertid har deltagarna 

endast uttryckt sitt samtycke till deltagande i enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung, men 

inte specifikt denna studie. Emellertid framhåller Hellström (2015) att undersökningen Liv 

och Hälsa Ung även har för avsikt att tillhandahålla datamaterial för folkhälsovetenskaplig 
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forskning gällande ungdomars hälsa och livsvillkor, varvid indirekt samtycke givits till 

användande av insamlade uppgifter i andra forskningssammanhang.  

Vid genomförandet av föreliggande studie har särskild vikt lagts vid konfidentialitet och 

sektretess jämtemot det tillhandahållna datamaterialet. Detta har gjorts för att tillförsäkra en 

fortsatt anonymitet och för att förhindra att datamaterialet sprids till obehöriga. Varken 

rådata eller genomförda analyser har överförts till andra enheter. Filen med datamaterial 

innehöll inte några id-uppgifter, vilket minimerade risken för identifierande av deltagande 

personer. Dessutom har det framkomna resultatet endast presenterats på gruppnivå, varvid 

det inte är möjligt att identifiera svar från enskilda individer. 

6.2 Resultatdiskussion 

Den ökade trenden vad gäller ungdomars avhållsamhet från alkohol inte tycks ha genererat 

några påtagliga hälsoeffekter bland ungdomar i årskurs två på gymnasiet, med undantag för 

graden av antisocialt beteende. För båda undersökningsåren var icke-drickande associerat 

med en lägre grad av antisocialt beteende, det vill säga att de ungdomar som inte drack 

alkohol uppvisade ett antisocialt beteende i lägre utsträckning än de som drack alkohol. 

Ungdomars avhållsamhet till alkohol var även associerat med en lägre grad av 

psykosomatiska besvär vid det första undersökningsåret, men det vid det andra 

undersökningsåret var icke-drickande snarare förknippat med en ökad grad av 

psykosomatiska besvär. Resultatet tyder därtill på att ungdomars avhållsamhet till alkohol 

var förknippat med en lägre grad av depression, men även detta gällde endast för det första 

undersökningsåret.  

6.2.1 Andelen ungdomar som inte dricker alkohol 

Andelen ungdomar i årskurs två på gymnasiet som inte konsumerade alkohol ökade något 

från år 2004 till år 2012. Detta tyder på en fortsatt minskning vad gäller 

alkoholkonsumtionen bland ungdomar, vilket överensstämmer med tidigare genomförda 

undersökningar som påvisat en minskning både vad gäller andelen alkoholkonsumerande 

ungdomar och totalkonsumtionen bland ungdomar (CAN, 2015).  

Den ökning gällande ungdomars avhållsamhet från alkohol som påvisades inom denna studie 

var emellertid marginell. Andelen ungdomar som inte drack alkohol ökade från 15,1 procent 

till 17,9 procent mellan år 2004 och 2012, vilket innebär att andelen icke-drickare inom 

urvalet för denna studie ökat i mindre utsträckning jämfört med den ökning som tidigare 

påvisats hos den totala populationen av ungdomar i årskurs två på gymnasiet. CAN (2012) 

framhåller att andelen ungdomar i årskurs två som inte dricker alkohol ökade från runt 10 

procent till 18 procent mellan år 2004 och 2012, vilket utgör en mer påtaglig ökning än den 

som påvisats inom föreliggande studie. 
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6.2.2 Psykosomatiska besvär bland ungdomar som inte dricker alkohol 

Resultatet från studien visade ett signifikant samband mellan ungdomars avhållsamhet från 

alkohol och psykosomatiska besvär för båda undersökningsåren. År 2004 påvisades en lägre 

grad antisocialt beteende hos de ungdomar som inte drack alkohol jämfört med de som drack 

alkohol, vilket tyder på att avhållsamhet från alkohol var förknippat med en ökad hälsa ur 

detta avseende. En tidigare genomförd studie av Chen et al. (2008) visade att 

psykosomatiska besvär var betydligt vanligare bland ungdomar som drack alkohol jämfört 

med ungdomar som inte drack alkohol och att alkoholkonsumtion under ungdomsåren ökade 

risken att drabbas av psykosomatiska besvär med cirka 20 procent. Därav är det inte helt 

oväntat att föreliggande studie indikerade att ungdomar som inte dricker har en lägre grad 

alkohol jämfört med de som dricker. 

Dessa hälsofördelar i form av en lägre grad av psykosomatiska besvär påvisades dock inte vid 

undersökningsåret 2012. Resultatet från studien indikerade att ungdomars avhållsamhet från 

alkohol istället var associerat med en högre grad av psykosomatiska besvär vid det senare 

undersökningsåret, vilket går emot det tidigare forskningsunderlaget som framhållit 

alkoholkonsumtion som en riskfaktor för psykosomatiska besvär bland ungdomar. 

6.2.3 Depression bland ungdomar som inte dricker alkohol 

Tidigare forskning gällande alkohol och depression visar enligt Socialstyrelsen (2013b) att 

alkoholkonsumenter är deprimerade i större utsträckning än de som inte dricker alkohol. En 

del studier tyder på att personer med hög alkoholkonsumtion löper större risk för att drabbas 

av depression (Socialstyrelsen, 2013b) medan andra tyder på att deprimerade personer 

tenderar att dricka mer alkohol med avsikten att självmedicinera sina besvär (Lo et al., 2013). 

En studie av Deykin et al. (1987) tyder därtill på att alkoholkonsumtion i ungdomsåren utgör 

en riskfaktor för såväl samtida som framtida depression. Utifrån detta torde ungdomars 

avhållsamhet till alkohol rimligtvis vara associerat med en lägre grad av depression, vilket 

delvis överensstämmer med resultatet från föreliggande studie. De genomförda analyserna 

visade ett signifikant samband mellan ungdomars avhållsamhet från alkohol och depression 

vid det första undersökningsåret, vilket indikerade att ungdomar som inte dricker alkohol var 

deprimerade i mindre utsträckning jämfört med de som dricker alkohol. Emellertid går inte 

detta resultat i linje med tidigare forskning gällande den psykiska hälsan bland ungdomar 

som inte dricker alkohol. Exempelvis indikerade tidigare genomförda studier av Pedersen 

(2013) och Skogen et al. (2009) på ett samband där ungdomars avhållsamhet från alkohol 

var förknippat med en förhöjd risk för depression, vilket inte överensstämmer med resultatet 

från föreliggande studie.  

Vid undersökningsåret 2012 fanns det inget signifikant samband mellan ungdomars 

avhållsamhet från alkohol och graden av depression, varvid det inte går att bedöma huruvida 

icke-drickande var förknippat med vare sig hälsofördelar eller hälsonackdelar ur detta 

avseende detta år. Dessutom tycks det inte finnas någon tidsmässig interaktion kopplad till 

sambanden för depression, varvid skillnader mellan åren för dessa samband inte kan 

bedömas vara signifikanta. 
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6.2.4 Antisocialt beteende bland ungdomar som inte dricker alkohol 

Det fanns ett signifikant negativt samband mellan ungdomars avhållsamhet från alkohol och 

antisocialt beteende, vilket innebär att de ungdomar som inte drack alkohol uppvisade ett 

antisocialt beteende i lägre utsträckning jämfört med de som drack alkohol. Detta gällde för 

båda undersökningsåren. Detta resultat är inte helt oväntat, då tidigare studier av bland 

annat Chen (2008) har påvisat att ungdomar som dricker alkohol i större utsträckning 

uppvisade ett problematiskt externaliserat beteende, var mer aggressiva och uppvisade 

påtagliga tendenser vad gäller antisocialt beteende. Emellertid framhåller Cho et al. (2014) 

att alkoholkonsumtionen kan vara ett resultat av det antisociala beteendet snarare än tvärt 

om och att alkoholkonsumtion under ungdomsåren inte nödvändigtvis har betydelse för 

utvecklandet av antisocialt beteende. Inom föreliggande studie fanns det inte möjlighet att 

undersöka orsakriktningen för det framkomna sambandet mellan ungdomars avhållsamhet 

från alkohol och antisocialt beteende. Det går därmed inte att bedöma huruvida vissa 

ungdomar uppvisar en lägre grad av antisocialt beteende på grund av att de inte dricker 

alkohol, eller om de avstår från att dricka alkohol som en följd av avsaknaden av antisocialt 

beteende. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv kan detta vara av betydelse, exempelvis 

vid utformning av förebyggande interventioner. Därav finns det ett behov av vidare forskning 

inom området. 

Oavsett orsaksriktning var ungdomars avhållsamhet från alkohol associerat med 

hälsofördelar snarare än hälsonackdelar med avseende på antisocialt beteende. Emellertid 

var detta samband starkare år 2004 än 2012, vilket tyder på att alkoholkonsumtionen tycks 

vara av mindre betydelse för grad en av antisocialt beteende än tidigare. 

6.2.5 Ökad psykisk ohälsa 

Socialstyrelsen (2013) framhåller att det under 2000-talet skett en markant ökning vad gäller 

den psykiska ohälsan bland ungdomar, vilket även påvisas inom denna studie. Medelvärdena 

för samtliga komponenter inom begreppet psykisk ohälsa som inkluderats i studien ökade 

från 2004 till 2012, vilket går i linje med tidigare genomförda undersökningar. Skillnaderna i 

medelvärde mellan åren var dock endast signifikanta för psykosomatiska besvär. Då den 

psykiska ohälsan enligt Socialstyrelsen (2013) ökat inom hela ungdomspopulationen och inte 

enbart bland de som är särskilt utsatta för riskfaktorer kopplade till psykisk ohälsa, är det 

möjligt att den psykiska ohälsan ökat även bland de som inte dricker alkohol. Detta skulle 

möjligen kunna utgöra en förklaring till varför ungdomars avhållsamhet generellt var 

associerat med en förbättrad hälsa år 2004, men inte 2012. 

En möjlig förklaring till den påtagliga ökningen vad gäller psykisk ohälsa bland ungdomar är 

enligt Socialstyrelsen (2013) förändringar i ungdomarnas vardagsmiljöer, exempelvis i 

skolan. Därtill framhåller Folkhälsomyndigheten (2016b) att allt fler ungdomar upplever 

prestationskrav och att de förväntas vara duktiga, framförallt i skolsammanhang. Detta 

bedöms ha bidragit till en ökad psykisk påfrestning och därmed även en lägre grad av psykisk 

hälsa. Exempelvis bedömdes de ungdomar som upplevde stress och prestationskrav i störst 

utsträckning även vara drabbade av psykosomatiska besvär i högre grad 

(Folkhälsomyndigheten, 2016b). Werner och Butt (2001) framhåller att skolrelaterade krav 
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samt upplevda förväntningar gällande att prestera eller att vara duktig även är en vanligt 

förekommande orsak till att inte dricka alkohol bland ungdomar. Utifrån detta är det inte 

helt otänkbart att de ungdomar som av dessa skäl väljer att inte dricka alkohol, är samma 

individer som på grund av stress och psykisk påfrestning drabbas av exempelvis 

psykosomatiska besvär. Inom denna studie var avhållsamhet från alkohol även förknippat 

med en lägre grad av antisocialt beteende, vilket rimligtvis också skulle kunna kopplas till 

upplevda krav på att prestera eller vara duktig. Därav kan det vara av betydelse att undersöka 

anledningarna till varför vissa ungdomar inte dricker alkohol. Möjligen har orsakerna till 

avhållsamheten från alkohol större betydelse för kopplingen till hälsa eller ohälsa, än 

avhållsamheten från alkohol i sig. I dagsläget finns det emellertid inget befintligt 

forskningsunderlag gällande detta, varvid området behöver studeras ytterligare. 

6.2.6 Diskussion utifrån ett teoretiskt perspektiv 

I linje med totalkonsumtionsmodellen och preventionsparadoxen torde den ökande andelen 

icke-drickande ungdomar innebära att hälsan hos denna grupp förbättrats över tid, då dessa 

teoretiska ramverk enligt Svensson och Enefalk (2012) utgår från att en befolknings totala 

alkoholkonsumtion och andel alkoholkonsumenter har betydelse för sjukdomsbördan. Enligt 

dessa teoretiska ramverk torde således en minskad alkoholkonsumtion och en minskad andel 

alkoholkonsumenter i en population vara associerat med en förbättrad hälsa. Resultatet från 

föreliggande studie motsäger sig delvis dessa teorier. Avhållsamhet från alkohol var 

visserligen associerat med hälsofördelar i form av lägre grad av antisocialt beteende, vilket 

tyder på en bättre hälsa hos de ungdomar som inte konsumerade alkohol. Emellertid 

minskade styrkan på detta samband i takt med att andelen icke-drickande ungdomar ökade, 

då koppling mellan ungdomars avhållsamhet från alkohol och lägre grad av antisocialt 

beteende var starkare år 2004 än 2012. Utifrån de teoretiska ramverken torde det vara mer 

rimligt att sambandet mellan ungdomars avhållsamhet till alkohol och en lägre grad av 

antisocialt beteende varit starkare det år som andelen icke-drickande ungdomar var högst. 

Studiens resultat visade i motsats till detta istället ett högre medelvärde för antisocialt 

beteende det undersökningsår som andelen icke-drickande ungdomar var högst. 

Även vad gäller graden av depression och psykosomatiska besvär tycks det finnas en 

motsägelsefullhet jämtemot totalkonsumtionsmodellen och preventionsparadoxen, då även 

graden av dessa hälsobesvär var högre vid undersökningsåret med den största andelen icke-

drickande ungdomar. Genomförda sambandsanalyser visade att ungdomars avhållsamhet 

från alkohol var associerat med lägre grad av psykosomatiska besvär det första året, medan 

det vid det senare undersökningstillfället snarare var associerat med högre grad av 

psykosomatiska besvär trots att andelen icke-drickande ungdomar ökat mellan dessa år. 

Därtill var ungdomars avhållsamhet från alkohol associerat med en lägre grad av depression 

2004, medan det inte fanns något samband mellan dessa variabler 2012.  

Emellertid har föreliggande studie inte tagit hänsyn till mängden konsumerad alkohol bland 

de ungdomar som angav att de drack alkohol, utan endast beaktat huruvida de dricker eller 

inte. Detta kan ha haft betydelse för det framkomna resultatet, då även en minskad 

alkoholkonsumtion bland de ungdomar som dricker alkohol hade kunnat generera ökade 
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hälsovinster. Ungdomar med låg- respektive hög alkoholkonsumtion har i detta fall 

behandlats som en gemensam grupp, vilket kan ha gett missvisande svar. Detta kan ha 

hindrat identifierande av en eventuell minskning gällande deltagarnas totala 

alkoholkonsumtion. Totalkonsumtionsmodellen och preventionsparadoxen utgår enligt 

Svensson och Enefalk (2012) från att en populations totala alkoholkonsumtion och per 

capitakonsumtion har betydelse för sjukdomsbördan i samma population. Därav är det 

troligt att såväl totalkonsumtionen och mängd konsumerad alkohol per deltagare hade haft 

betydelse i detta fall. Därav finns det ett behov av att undersöka även huruvida en minskad 

totalkonsumtion och per capitakonsumtion bland ungdomar är associerat med hälsofördelar. 

6.3 Förslag för vidare forskning och betydelse för folkhälsovetenskapen 

Den genomförda studien indikerade att ungdomars avhållsamhet från alkohol främst var 

förknippat med hälsofördelar vid det första undersökningsåret, men att det år 2012 generellt 

fanns en avsaknad av förbättrad hälsa bland de som inte dricker alkohol. Det kan finnas 

flertalet möjliga förklaringar till det framkomna resultatet, vilka är av betydelse att 

undersöka ytterligare. Exempelvis har denna studie inte tagit hänsyn till vilken mängd 

alkohol som konsumeras bland de ungdomar som dricker alkohol. Även en minskad 

alkoholkonsumtion bland de som dricker alkohol skulle kunna generera ökade hälsovinster, 

vilket i sådant fall kan ha påverkat denna studies resultat. Därav finns det ett behov av att 

undersöka ungdomars hälsa i relation till mängd konsumerad alkohol. 

Därtill finns det ett behov av att undersöka orsakerna till att vissa ungdomar avstår från att 

dricka alkohol. Det finns en möjlighet att anledningen till avhållsamhet från alkohol har 

betydelse för huruvida icke-drickandet associeras med hälsofördelar eller hälsonackdelar. 

Detta kan ha avgörande betydelse för det folkhälsovetenskapliga arbetet inom området, då 

det inte nödvändigtvis är icke-drickande i sig som är av betydelse vid utformning av 

hälsofrämjande interventioner utan snarare anledningen till icke-drickandet. Dessutom hade 

det även varit intressant att genomföra en kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av att 

inte dricka alkohol, då detta hade genererat en djupare förståelse för såväl anledningarna till 

alkoholavhållsamheten och för hur detta påverkar ungdomarnas hälsa, livskvalitet och 

vardagliga liv. 

Det finns ett stort behov av vidare forskning gällande hälsan bland ungdomar som inte 

dricker alkohol, då tillgänglig kunskap har betydelse för det fortsatta folkhälsovetenskapliga 

arbetet inom området. Det är högst angeläget att främja ungdomarnas hälsa, men för att det 

ska vara möjligt krävs ytterligare kunskap gällande vilka faktorer som har betydelse för deras 

hälsa. Visar den fortsatta forskningen exempelvis att anledningarna varför vissa ungdomar 

inte dricker alkohol har betydelse för hälsoutfallen, kan det alkoholförebyggande- och 

hälsofrämjande arbetet anpassas utifrån den kunskapen. 
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7 SLUTSATSER 

 Ungdomars avhållsamhet från alkohol var associerat med en lägre grad av 

psykosomatiska besvär vid det första undersökningsåret, medan det vid det andra 

undersökningsåret snarare var förknippat med en ökad grad av psykosomatiska 

besvär. 

 Det fanns ett samband mellan ungdomars avhållsamhet till alkohol och en lägre grad 

av depression, men detta gällde endast för det första undersökningsåret. 

 Ungdomar som inte dricker alkohol uppvisade ett antisocialt beteende i lägre 

utsträckning, vilket gällde för båda åren. Detta samband var dock svagare år 2012 

än 2004. 

 De hälsofördelar som påvisats saknades eller minskades år 2012, samtidigt som 

andelen icke-drickare ökade något. Avsaknaden av hälsoeffekter år 2012 kan 

möjligtvis bero på att den psykiska ohälsan kan ha ökat både hos drickare och icke-

drickare. 
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BILAGA B: BEGREPPSFÖRKLARING FÖR STATISTISKA ORD 

 

ANOVA: en variansanalys som används för att undersöka skillnader i medelvärde mellan 

olika grupper, vid användande av kontinuerliga variabler. 

B: icke-standardiserad regressionskoefficient. Indikerar styrkan i sambandet mellan en 

beroende och en oberoende variabel 

Chi2-test: analysmetod för att mäta skillnader mellan grupper, vid användande av 

kategoriska variabler. 

Confounder: en variabel, utöver de beroende variablerna, som potentiellt kan påverka den 

oberoende variabeln. 

Cronbach’s Alfa: ett mått på reliabiliteten hos en skala. Beräknar hur de olika frågorna 

mäter ett gemensamt begrepp. 

Dikotomisering: Värdena för en variabel transformeras till att endast utgöras av två 

värden. De ursprungliga värdena kategoriseras till två grupper. 

Frihetsgrader (df): möjligheten till variation inom en observation. 

F-värde: ett värde för signifikansnivån för ett test, används vid jämförelser av medelvärden 

mellan olika grupper. Variationen i medelvärde inom grupperna jämförs med variationen i 

medelvärde mellan grupperna.  

Generalized Linear Model: en icke-parametrisk analysmetod som används för att mäta 

linjära samband mellan oberoende och beroende variabel. Används när variablerna är 

kontinuerliga, men inte normalfördelade. 

Icke-parametrisk analys: analysmetoder som används när en variabel inte är 

normalfördelad. 

Interaktionseffekt: hur den kombinerade effekten av två eller fler oberoende variabler 

påverkar en beroende variabel. Används för att mäta skillnader i samband. 

Linjär regressionsanalys: analysmetod för att undersöka graden av ett linjärt samband 

mellan oberoende och beroende variabler 

Mann-Withney test: en icke-parametrisk analysmetod som används för att undersöka 

skillnader i medelvärde mellan två grupper. Används när variablerna är kontinuerliga och 

inte normalfördelade. 

Normalfördelning: En sannolikhetsfördelning av en slumpmässig variabel som har vissa 

egenskaper. En optimalt normalfördelad variabel antar ofta världen nära medelvärdet och 
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sällan värden med stor avvikelse. En normalfördelad variabel är symmetriskt centrerad kring 

medelvärdet.  

n=: antal deltagare. 

p-värde: visar signifikansnivån för ett test, det vill säga hur stor sannolikheten är att 

resultatet uppkommit av slumpen. 

Standardavvikelse: ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena inom en population 

avviker från medelvärdet. 

zB: standardiserad regressionskoefficient. Indikerar styrka på ett samband mellan beroende 

och oberoende variabel i standardiserad form. Användande av standardiserade 

regressionskoefficienter gör det möjligt att jämföra koefficienterna direkt med varandra för 

att bedöma vilken variabel som har starkast effekt. 
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BILAGA A: UTVALDA ENKÄTFRÅGOR FRÅN LIV OCH HÄLSA 

UNG VÄSTMANLAND  

 

Confounders  

 

Är du kille eller tjej? 

Kille □ 

Tjej □ 

Var är du och dina föräldrar födda? 

 Du själv Pappa Mamma 

Sverige 

□ □ □ 

Övriga Norden 
□ □ □ 

Övriga Europa 
□ □ □ 

Utanför Europa 
□ □ □ 

 

Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så att du blir 

andfådd/svettas? 

Varje dag 4-6 gånger i 

veckan 

2-3 gånger i 

veckan 

1 gång i 

veckan 

1-3 gånger i 

veckan 

Mindre än 1 gång i 

månaden 

Aldrig 

□ □ □ □ □ □ □ 
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Röker du? 

Nej, jag har 

aldrig rökt 

Nej, jag har 

slutat röka 

Ja, jag röker 

någon gång 

ibland 

Ja, jag röker 

dagligen 

□ □ □ □ 

 

Har du någon gång använt hasch/marijuana? 

Aldrig 1 gång 2-4 gånger 5-10 

gånger 

11-20 

gånger 

21-50 

gånger 

Mer än 50 

gånger 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

Har du någon gång använt annan narkotika än hasch/marijuana? 

Aldrig 1 gång 2-4 gånger 5-10 

gånger 

11-20 

gånger 

21-50 

gånger 

Mer än 50 

gånger 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

Alkoholkonsumtion 

 

Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? 

Aldrig 

Varannan 

månad eller 

mer sällan 

Ungefär en 

gång i 

månaden 

2-4 gånger i 

månaden 

2-3 gånger 

per vecka 

4 gånger i 

veckan 

eller mer 

□ □ □ □ □ □ 
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Psykosomatiska besvär 

Hur ofta har du under de senaste tre månaderna haft följande besvär?  

Sätt ett kryss på varje rad 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Huvudvärk 
□ □ □ □ □ 

Ont i magen 
□ □ □ □ □ 

Värk i axlar/skuldror/nacke 
□ □ □ □ □ 

Värk i rygg/höfter 
□ □ □ □ □ 

Värk i 

händer/knän/ben/fötter □ □ □ □ □ 

Nervös 
□ □ □ □ □ 

Irriterad 
□ □ □ □ □ 

Stressad 
□ □ □ □ □ 
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Depression 

Följande frågor handlar om hur du känt dig de senaste två veckorna. Ja Nej 

Har du under de senaste två veckorna känt dig nedstämd, ledsen eller tom, mest 

hela tiden, i stort sett varje dag? 
□ □ 

Har du under de senaste två veckorna, känt dig irriterad, arg eller uppgiven mest 

hela tiden, i stort sett varje dag? 
□ □ 

Har du under de senaste två veckorna, så gott som dagligen, känt dig påtagligt 

mindre intresserad av det mesta i tillvaron eller haft svårt att glädjas åt sådant som 

du vanligtvis tycker om? 

□ □ 

Har du haft minskad aptit så gott som varje dag under de senaste två veckorna eller 

har du gått ner 2 kg eller mer i vikt (utan bantning) under denna tid? 
□ □ 

Har du haft ökad aptit så gott som varje dag under de senaste två veckorna eller 

har du gått upp 2 kg eller mer i vikt under denna tid? 
□ □ 

Har du under de senaste två veckorna, i stort sett varje natt haft svårt att somna, 

vaknat till under natten, eller vaknat tidigare än vanligt på morgonen? 
□ □ 

Har du under de två senaste veckorna, sovit mer än vanligt, i stort sett varje dag? □ □ 

Har du under de senaste två veckorna, så gott som dagligen känt dig så orolig och 

rastlös att du haft svårt att vara stilla? 
□ □ 

Har du under de senaste två veckorna, så gott som dagligen, haft en god nattsömn? □ □ 

Har du under de senaste två veckorna, i stort sett varje dag, känt dig svag eller haft 

bristande energi? 
□ □ 

Har du under de senaste två veckorna, haft svårigheter att tänka, fatta beslut eller 

att koncentrera dig? 
□ □ 

Har du under de senaste två veckorna, haft återkommande tankar på döden eller 

tänkt att det skulle vara bättre om du var död? 
□ □ 
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Har du under de senaste två veckorna, haft återkommande tankar på att ta ditt liv? □ □ 

Har du någonsin försökt ta ditt liv? □ □ 

Har det varit så under minst en veckas tid under de senaste två veckorna? □ □ 

Antisocialt beteende 

Hur ofta (om någonsin)…? Aldrig 
En 

gång 

2-4 

gånger 

5-10 

gånger 

Mer än 10 

gånger 

Har du tagit varor i varuhus, kiosk eller butik? □ □ □ □ □ 

Har du med avsikt förstört eller varit med om att 

förstöra saker som t.ex. fönsterrutor, gatlampor, 

telefonkiosker, bänkar, trädgårdar osv? 

□ □ □ □ □ 

Har du varit med om att utan tillstånd klottra, 

grafittimåla eller skriva något med tusch eller 

sprayfärg på t.ex. en betongvägg? 

□ □ □ □ □ 

Har du tagit en cykel utan lov? □ □ □ □ □ 

Har du hotat eller tvingat någon att ge dig pengar, 

cigaretter eller något annat? 
□ □ □ □ □ 

Har du deltagit i slagsmål? □ □ □ □ □ 

Har du burit vapen (t.ex. knogjärn, slagträ, kniv, stilett 

eller något annat liknande) i skolan eller på fritiden? 
□ □ □ □ □ 
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Har du tagit en moped, motorcykel eller 

vespa/scooter utan lov? 
□ □ □ □ □ 

Har du slagit någon så hårt att du tror eller vet att 

han/hon behövt sjukvård? 
□ □ □ □ □ 

Har du med flit gjort någon illa med kniv, stilett, 

knogjärn eller något liknande? 
□ □ □ □ □ 

Har du tvingat någon till att göra något han/hon inte 

ville? 
□ □ □ □ □ 

Har du stulit något ur en bil? □ □ □ □ □ 

Har du kört moppe/motorcykel/bil när du druckit 

alkohol? 
□ □ □ □ □ 

Har du åkt fast av polisen för något du gjort? □ □ □ □ □ 
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