
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

I VILKEN UTSTRÄCKNING 
PREDICERAR FÖRÄLDRAFAKTORER 
OCH PSYKISKA BESVÄR 
ALKOHOLDEBUTEN HOS DEN NYA 
GENERATIONENS UNGDOMAR? 

En kvantitativ kohortundersökning bland ungdomar i Västmanland  

GABRIELLA MELIN 

 

Huvudområde: Akademi för hälsa vård och 
välfärd 
Nivå: Avancerad nivå 
Högskolepoäng: 30 hp 
Program: Magisterspåret 
Kursnamn: Examensarbete i 
folkhälsovetenskap 
Kurskod: FHA043 

Handledare: Peter Larm  
Examinator: Charlotta Hellström 
 
Seminariedatum: 2019-06-03 
Betygsdatum: 2019-06-19 
  

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Historiskt sett har alkoholanvändning varit ett normativt beteende för 

ungdomar, en trend som från år 2000 har vänt då både andelen ungdomar som dricker samt 

mängden alkohol har minskat kraftigt. Därför brister kunskapen om huruvida den nya 

generationen av ungdomar börjar dricka alkohol av samma eller helt andra anledningar än 

tidigare. Därav finns det ett behov av att studera vilka bestämningsfaktorer som predicerar, 

det vill säga vilka faktorer som kan förutsäga alkoholdebut hos den nya generationen av 

ungdomar.  

Syfte: Denna studie syftar till att identifiera bestämningsfaktorer i form av föräldraskap och 

psykiska besvär som predicerar ungdomars alkoholdebut i Västmanlands län samt undersöka 

om dessa bestämningsfaktorers prediktionsförmåga skiljer sig åt mellan pojkar och flickor.  

Metod: För att undersöka vilka bestämningsfaktorer för föräldrafaktorer och psykiska 

besvär som predicerar ungdomars alkoholdebut användes en kvantitativ metod med 

sekundärdata från den longitudinella kohortstudien The Survey of Adolescent Life in 

Västmanland (SALVe Cohort). Två mätningar inkluderas i studien varav den första 

basmätningen utfördes 2012 och den andra uppföljningsmätningen utfördes 2015. 

Multivariata logistiska regressioner har legat till grund för studiens analyser. 

Resultat: Föräldrafaktorer i form av psykisk och fysisk utsatthet var prediktiva för 

ungdomars alkoholdebut. Dock försvann de prediktiva effekterna vid justering för 

confounders. Psykiska besvär i form av ADHD (Attention Difict Hyperactivity Disorder), 

psykosomatiska besvär och antisocialt beteende predicerade ungdomars alkoholdebut. Dock 

försvann de prediktiva effekterna vid för ADHD och psykosomatiska besvär vid justering för 

confounders. Antisocialt beteende var den enda bestämningsfaktorn som predicerade 

alkoholdebut efter att confounders justerats för.  

Slutsatser: Föräldrafaktorer tycks inte predicera med alkoholdebuten. För psykiska besvär 

är antisocialt beteende den enda bestämningsfaktorn som visar en prediktiv effekt för 

ungdomars alkoholdebut. Den könsskillnad som uppkom var att psykosociala besvär 

predicerade flickors alkoholdebut men inte pojkars alkoholdebut. 

Nyckelord: Alkoholdebut, antisocialt beteende, föräldrafaktorer, psykiska besvär, ungdomar 



 

ABSTRACT 

Background: Historically, alcohol use has been a normative behavior for adolescents, a 

trend that has turned from the 21st century when both the proportion of adolescents who 

drink and the amount of alcohol have decreased sharply. Therefore, the science shows a lack 

of knowledge about the new generation of adolescents where those who still consume alcohol, 

drink for the same or quite different reasons than before. There is a need to study which 

determinants are predicting, that is which factors can foretell the first initiation of alcohol for 

the new generation of adolescents. 

Aim: This study aims to identify determinants in the form of parenting and mental disorders 

that predict adolescent’s first initiation of alcohol in Västmanland County and investigate 

whether the prediction ability of these determinants differs between boys and girls. 

Method: To investigate which determinants of parental factors and mental disorders 

predicts adolescent’s alcohol initiation, a quantitative method with secondary data from a 

longitudinal cohort study was used The Survey of Adolescent Life in Västmanland (SALVe 

Cohort) was used. Two measurements are included in the study, which the first basic 

measurement was performed in 2012 and the second follow-up measurement was performed 

in 2015. Multivariate logistic regressions have been the basis for the study's analyzes. 

Results: Parental factors as mental and physical exposure were predictive for adolescent’s 

alcohol use. However, the predictive effects disappeared when adjusting for confounders. 

Mental disorders as ADHD (Attention Difict Hyperactivity Disorder), psychosomatic 

disorders and conduct problem predicted adolescent's alcohol use. However, the predictive 

effects disappeared for ADHD and psychosomatic disorders when adjusting for confounders. 

Conduct problem was the only determinant that predicted alcohol after confounders were 

adjusted. 

Conclusions: Parental factors do not seem to predict alcohol initiation. For mental 

disorders, antisocial behavior is the only determinant that shows a predictive effect with the 

adolescent's alcohol initiation. The gender differences that emerge were that psychosocial 

problems predicted girl’s alcohol initiation but not for boys. 

Keywords: Adolescent, alcohol initiation, conduct problems, mental disorders, parental 

factors 
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1 INTRODUKTION  

Hälsan i västvärlden påverkas till stor del av våra levnadsvanor som exempelvis alkohol, 

tobak, fysisk aktivitet och kost. Exempelvis uppskattar en amerikans studie att införandet av 

hälsosamma levnadsvanor förväntas förlänga livslängden med 14 år för kvinnor och 12,2 år 

för män. Alkohol är en av de vanligaste bestämningsfaktorerna för hälsa och har kommit att 

bli ett normaliserat beteende runt om i världen så även i Sverige trots att det är en av de 

största riskfaktorerna för den samlade sjukdomsbördan. Alkoholanvändning påbörjas 

vanligtvis redan i tonåren och riskbruk av alkohol i ung ålder kan ge stora konsekvenser för 

barns och ungas utveckling eftersom hjärnan fortfarande utvecklas under tonåren. Således 

ökar riskbruk av alkohol i tonåren risken för att utveckla alkoholberoende senare i livet. 

Alkoholkonsumtion i ung ålder ökar även risken för andra negativa effekter exempelvis hjärt-

och kärlsjukdomar, cancer samt psykiska besvär. Därför har mycket av det preventiva arbetet 

gått ut på att förebygga alkoholkonsumtionen bland unga. 

Alkoholanvändning har tidigare varit normativ för ungdomar där 80–90 procent av 

skoleleverna i årskurs 9 drack alkohol under 1980–1990-talet. Från år 2000 verkar en ny 

trend ha tagit fart då både andelen ungdomar som dricker alkohol samt mängden alkohol 

som de konsumerar har minskat kraftigt. Statistik från CAN (Centralförbundet för Alkohol-

och Narkotikaupplysning) visade att år 2018 var det endast 39 procent av svenska ungdomar 

i årskurs 9 som hade druckit alkohol det senaste året, det vill säga hälften jämfört med 

andelen som druckit alkohol vid millenniumskiftet.  

Detta innebär att alkoholdebuten har försenats sedan år 2000 och att alkoholanvändning 

bland elever i årskurs 9 inte längre är normativt. Dock börjar de flesta av dem så småningom 

att dricka alkohol. Således finns det ett behov av att studera vilka bestämningsfaktorer som 

påverkar alkoholdebuten hos dagens generation av ungdomar som har en försenad 

alkoholdebut. Denna studie ingår i ett större forskningsprojekt med titeln ”Adolescents who 

do not drink alkohol: associated factors, health outcomes, and different developmental 

pathways” som är ett samverkansprojekt mellan Karolinska Institutet och Uppsala 

universitet. Projektet har fokus på den nya generationen av ungdomar för att vidareutveckla 

tidigare kunskap kring varför ungdomar idag dricker mindre alkohol.  

Inom folkhälsovetenskap är barn och unga en prioriterad målgrupp för förebyggande och 

hälsofrämjande arbete och är en målgrupp av personligt intresse för mig då levnadsvanor 

som introduceras under denna period tenderar att återkomma senare i livet. 

Alkoholkonsumtion under tonåren är någonting som många kan relatera till och även jag 

med både fysiska och psykiska konsekvenser. Barn och unga är samhällets framtid, utan nya 

generationer finns minimal chans till samhällsutveckling för att skapa hållbara samhällen. 

Barn och unga ska få möjlighet att leva så friska liv med så god livskvalité som möjligt med 

kunskap om hälsosamma levnadsvanor. 
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2 BAKGRUND 

Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO) lyfter fram flera betydande 

bestämningsfaktorer som skapar förutsättningar för att befolkningen ska få en så bra hälsa 

som möjligt. Alkohol, tobak, fysisk aktivitet och kost är levnadsvanor som påverkar 

människors livsstil och som är den främsta orsaken till utveckling av icke smittsamma 

sjukdomar (NCD) exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska 

lungsjukdomar. Icke smittsamma sjukdomar står för majoriteten av förtida dödsfall i världen 

och i Sverige står de för 90 procent av samtliga dödsfall. Psykisk ohälsa inkluderas också som 

en av de stora sjukdomskategorierna vid beräkning av förlorade friska levnadsår 

(Världshälsoorganisationen, 2018). En amerikans studie visar att befolkningens livslängd 

skulle öka med 14 år för kvinnor och 12,2 år för män om de skulle utgå ifrån hälsosamma 

levnadsvanor (Li, Pan, Wang, Liu, Dhana, Franco & Hu, 2018). Av de fyra levnadsvanorna 

kommer denna studie att fokusera på alkohol och framförallt alkoholanvändning bland 

ungdomar.  

2.1 Alkoholens påverkan på hälsan 

Alkoholen är en av de främsta riskfaktorerna för den samlade sjukdomsbördan i 

industrialiserade länder samt orsakar stora hälsoförluster hos befolkningen. År 2016 

rankades alkoholanvändningen globalt som den sjunde ledande riskfaktorn för mortalitet 

samt DALYs (funktionsjusterade levnadsår (disability adjusted life years)). 

Funktionsjusterade levnadsår är ett mått som används för att beräkna sjukdomsbörda på en 

populationsnivå där ett funktionsnedsatt levnadsår kan förklaras utifrån ett förlorat år av ett 

”hälsosamt” liv. Alkohol är relaterad till över 200 medicinska sjukdomar och skador som 

exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, vissa specifika cancerformer, levercirros, diabetes, 

kroniska lungsjukdomar samt psykiska besvär som ångest och depression. Risken för 

mortalitet, DALY och vissa cancerformer har en förmåga att stiga med ökade 

konsumtionsnivåer av alkohol (Global Burden of Disease, 2018). Negativa effekter orsakat av 

alkoholanvändning är beroende av individens konsumtion exempelvis volym (hur mycket 

individen dricker) samt beteendemönster av drickandet exempelvis om individen dricker 

mycket vid samma tillfälle. En succesiv ökad alkoholkonsumtion leder till negativa effekter 

på kroppens organ och vävnader där akut förgiftning kan orsaka fysiska skador samt 

förgiftning. Alkoholberoende påverkar individens beteende och kan leda till potentiell 

självskada eller våld (Global Burden of Disease, 2018). 

Måttlig alkoholkonsumtion har tidigare ansetts ha en skyddande effekt för hälsan och då 

framförallt för hjärt- och kärlsjukdomar. Men senare forskning lyfter istället fram att den 

skyddande effekten snarare framträder vid liten konsumtion än vid måttliga Holmes, Dale, 

Zucclo, Silverhood, Guo och Ye (2014). Chikritzhs, Stockwell, Naimi, Andreasson, Dangardt 

och Liang (2015) argumenterar för att även om alkohol i mindre mängder generellt sett inte 

är nått stort hälsoproblem så är det viktigt att betona att måttlig konsumtion inte främjar 

hälsan. Alkohol i måttliga mängder utgör fortfarande en risk för hälsan vilket betyder att det 

finns en dos-respons effekt, risken för negativa hälsoeffekter ökar desto mer konsumtionen 
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ökar. Konsumtion av alkohol inleds ofta i tonåren och är en riskfaktor för att utveckla 

alkoholrelaterade problem som kan ge lång-och kortsiktiga konsekvenser för hälsan så som 

alkoholberoende och tungt drickande, vilket ökar risken för fysiska sjukdomar som 

exempelvis hjärt- och kärlsjukdom. Problematiskt drickande under tonåren har en förmåga 

att påverka den normativa utvecklingsperioden samt den mentala hälsan och sociala problem 

(Brown, et. al, 2009). 

2.2 Alkohol bland ungdomar 

Vanligtvis sker debuten för alkohol under ungdomsåren där konsumtionen succesivt ökar 

fram till 25-årsåldern för att sedan långsamt minska (Chen & Kandel, 1995). 

Alkoholkonsumtionen har en förmåga att sjunka när individen introduceras i vuxenlivets 

olika krav som arbete, föräldraskap, studier och eget boende (O’Malley, 2004). 

Alkoholanvändning bland ungdomar har historiskt sett varit normativ, det vill säga att 

majoriteten har druckit alkohol. Under 1980-90-talet var det 80–90 procent av ungdomarna 

i årskurs 9 som hade druckit alkohol. Vid millenniumskiftet började dock andelen av elever i 

årskurs 9 som druckit alkohol det senaste året att minska från 81 procent år 2000 till 39 

procent år 2018. Mängden konsumerad alkohol sjönk också från 4,1 liter ren alkohol per år 

till 1,0 liter år 2018. Det betyder att andelen tonåringar i 15–16 års åldern som dricker 

alkohol har halverats (Zetterqvist, 2018). Konsekvensen av att allt färre ungdomar dricker 

alkohol är att alkoholdebuten sker allt senare i tonåren jämfört med 1990-talet. Samtidigt 

som de ungdomar som redan konsumerar alkohol dricker allt mindre (Raninen & Livingston, 

2018).  

Alkoholkonsumtion har under historien varit och är än idag ett känt fenomen som ansetts 

påverka ungdomarna i samhället. Detta beror på att alkohol i stor mängd och i tidig ålder kan 

bidra till en väsentligt försämrad hälsa och har en fysiskt negativ påverkan på kroppen. 

Alkoholkonsumtion under tonåren kan medföra negativa biverkningar för hjärnans 

utveckling framförallt hos barn och unga eftersom hjärnan fortfarande utvecklas. Att 

konsumera alkohol i ung ålder har visat sig öka risken för hälsoproblem i vuxen ålder 

(Norström & Svensson, 2014). Det finns evidens för att tidig alkoholkonsumtion har en 

biologisk och genetisk påverkan hos individen, vilket kan medföra att personen har lättare för 

att utveckla ett alkoholberoende. Dock har miljön också ett inflytande för individens 

alkoholanvändning och kan framförallt påverka olika negativa konsekvenser till följd av 

alkoholanvändningen som exempelvis arbetslöshet (Grigsby, Forster, Unger & Sussman, 

2016).  

Under 2000-talet har det skett en förändring i samhället där en större andel av den allmänna 

befolkningen uttrycker oro för de negativa bieffekterna av alkohol (Pape, Rossow & 

Brunborg, 2018). Det verkar som att attityder och normer kring ungdomars 

alkoholkonsumtion har förändrats. Nyligen publicerade studier visar att föräldrar har blivit 

mer restriktiva i sina attityder till deras barns drickande (Larm, Livingston, Svensson, 

Leifman & Raninen, 2018). Det förekommer även att en del som dricker identifierar ett flertal 



4 

positiva effekter med att inte dricka, vilket kan vara ett resultat av perioder av avhållande 

från alkohol (Conroy & de Visser, 2018). 

Raninen och Livingston (2018) lyfter fram att minskningen av alkoholanvändningen kan ha 

betydelse för ungdomars hälsa. Genom att debutåldern för alkoholanvändning bland unga 

sker senare samt att när de väl har börjat konsumera alkohol så sker konsumtionen på lägre 

nivå. Detta kan resultera i en minskning av negativa utfall för hälsan där dagens ungdomar 

inte ligger i samma riskzon för uppkomsten av bland annat folksjukdomar eller bieffekter av 

alkoholkonsumtionens skadliga substans. En svensk studie visar också att de ungdomar i 

årskurs 9 som inte dricker var friskare, hade mindre psykiska problem samt presterade bättre 

i skolan och därav hade bättre skolresultat jämfört med de individer som konsumerade 

alkohol (Larm, Åslund, Raninen, & Nilsson, 2018). Pape och kollegor (2018) identifierade i 

sin översiktsstudie om varför ungdomar dricker mindre att nio studier inte påvisade några 

könsskillnader gällande trenden av minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar medan två 

studier visar att alkoholkonsumtionen minskat i större utsträckning hos flickor än hos 

pojkar. Fjorton studier visade dock att ungdomars alkoholkonsumtion minskat i större 

utsträckning hos pojkar än hos flickor. Således verkar det att pojkar minskat sin 

alkoholkonsumtion i större utsträckning än flickor, det saknas dock empirisk forskning som 

förklarar varför trenderna mellan könen skiljer sig åt. 

Nya trender och livsstilar kan vara en förklaring till varför ungdomars alkoholanvändning 

minskar i samhället. Den sjunkande alkoholanvändningen bland unga kan påverka 

attityderna hos de ungdomar som fortfarande dricker, det vill säga att det nya beteendet 

normaliseras i samhället. Den nya generationen av ungdomar verkar vara präglad av en ny 

ungdomskultur med mer restriktiva attityder och normer mot alkohol än tidigare (Pape, 

Rossow och Brunborg, 2018). Sociala normer bland kamrater har inflytande på ungdomars 

attityder och beteenden, vilket demonstreras genom att färre ungdomar rapporterar att deras 

vänner konsumerar alkohol (Hodder, et. al, 2018). Normer inom familjen kan också påverka 

ungdomars drickande, där föräldrars medvenhet och restriktiva attityd till alkohol har visats 

vara effektiv och gynnsam för ungdomars drickande (Grigsby, Foster, Unger & Sussman, 

2016). Den minskande alkoholanvändningen kan således vara en konsekvens av en ny 

ungdomskultur som präglas av helt andra attityder och normer än tidigare (Rial Boubeta, et. 

al, 2018). Därför är det av vikt att denna nya generation av ungdomar studeras för de kan 

börja dricka alkohol av helt andra orsaker än tidigare generationer har gjort.  

2.2.1 Teoretisk ansats 

Kollektiva dryckeskulturer är en teori som förklarar mänskliga dryckesbeteenden som senare 

valdes att kallas för Totalkonsumtionsmodellen. Teorin uppkom från behovet av att förklara 

det mänskliga beteendet kring alkoholkonsumtion i samband med att det fanns en stark 

kollektiv komponent för individens drickvanor. Totalkonsumtionsmodellen innebär generellt 

att det finns ett samband mellan den totala konsumtionen av alkohol i ett samhälle och 

andelen storkonsumenter och alkoholrelaterade skador. Detta innebär att minskar 

totalkonsumtionen så minskar också andelen storkonsumenter och alkoholrelaterade skador 

(Skog, 1985). Alkoholanvändning kan förklaras som ett socialt fenomen där sociala relationer 
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och nätverk utvecklas och bildar en dryckeskultur. Individens alkoholvanor påverkas således 

av individuella faktorer som samspelar med den omgivande dryckeskulturen. 

Dryckeskulturen präglas av kollektiva normer som har utvecklats i människors samspel med 

varandra och verkar på gruppnivå. Alkoholanvändningen behöver därför inte bara ses som 

ett socialt fenomen utan kan även ses som ett kollektivt fenomen eftersom att människor 

påverkar varandra och skapar ömsesidigt beroende. Denna kollektiva dryckeskultur som 

befinner sig på gruppnivå samspelar också med de individuella förutsättningarna. Den 

kollektiva dryckeskulturen kan också påverkas av exogena faktorer som till exempel 

prissättning och beskattning av alkoholhaltiga drycker eller begränsad tillgänglighet genom 

regeringskontrollerat monopol som till exempel i Sverige som har ett statligt monopol för 

alkoholförsäljning (Skog, 2000). Den kollektiva dryckeskulturen har kommit att bli en 

grundsten inom den svenska alkoholpolitiken där totalkonsumtionsmodellen har använts 

som rekommendationer för hälso-myndigheterna (Svensson & Enefalk, 2012). Dock brister 

teorin i att försöka förstå den kraftiga nedgången hos den nya generationens ungdomar 

eftersom att alkoholkonsumtionen sjunker kraftigare och snabbare hos ungdomar än vad den 

gör hos den övriga befolkningen. Detta stämmer inte överens med totalkonsumtionsmodellen 

då teorin bygger på att om alkoholkonsumtionen sjunker något hos hela befolkningen så 

sjunker den i ungefär lika stor utsträckning hos äldre som hos unga. Således kompletteras 

totalkonsumtionsmodellen i detta arbete med ytterligare teori.  

De sociala förhållandena som kan påverka alkoholkonsumtionen är olika beteendemönster i 

sociala nätverk som kan finnas inom specifika kulturer (Skog, 2000). Sznitman, Zlotnick och 

Harel‐Fisch (2016) menar att när beteendet av alkoholanvändning hos en grupp ungdomar 

förändras så blir beteendet normaliserat, vilket resulterar i att de individer som innan stod 

utanför riskfaktorerna konsumerar alkohol. Skog (2000) förklarar att detta beteende 

utvecklas på gruppnivå där en dryckeskultur skapas och beteendet av alkoholanvändning 

normaliseras. Således kan ungas alkoholkonsumtion även förklaras utifrån 

normaliseringsteorin som är ämnad att förklara samhällets stigmatisering för olika 

beteenden hos både enskilda individer men även hos grupper samt hur stigmatiseringen 

försvinner vid en normalisering av beteendet. Normaliseringsteorin har utvecklats under 

åren med en avsikt att kunna förklara enskilda beteenden samt hur förändringen av 

samhällssynen genererar att normalisera dessa beteenden (Parker, Williams & Aldridge, 

2002). I stort går teorin ut på att under perioder när många ungdomar använder substanser 

inklusive alkohol, det vill säga när beteendet är normaliserat, så blir substansen attraktiv för 

välanpassade ungdomar (Parker, Williams & Aldridge, 2002). Således försvagas sambandet 

mellan psykosociala bestämningsfaktorer och substansanvändning eftersom substansen 

används även av välanpassade ungdomar (Sznitman, 2007). Omvänt, under perioder där få 

använder substansen blir användandet socialt acceptabelt och substansen används mestadels 

av riskungdomar, därmed blir sambandet mellan psykosociala bestämningsfaktorer och 

substansanvändning starkare (Parker, Williams & Aldridge, 2002). Med andra ord, 

riskungdomar löper alltid lika stor risk att konsumera alkohol oavsett hur många ungdomar 

det är som använder alkohol. Skillnaden är att när användandet är normaliserat så är det fler 

välanpassade ungdomar som använder alkohol. (Sznitman, Zlotnick & Harel‐Fisch, 2016). 

Pape med kollegor (2018) uttryckte i sin översiktsstudie att studier visar en tendens till att de 

ungdomar som har ett omfattande drickande inte har minskat sin alkoholkonsumtion trots 
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att konsumtionen gått ner bland övriga vilket ger ett visst stöd för att normaliseringsteorin är 

applicerbar för ungdomar idag. Riskfaktorer eller bestämningsfaktorer är en viktig ingrediens 

för normaliseringsteorin. Därför kommer denna studie att inkludera bestämningsfaktorer för 

alkoholdebuten.  

2.3 Föräldrafaktorer och alkohol bland unga 

Föräldrafaktorer är en klassisk bestämningsfaktor för ungdomars alkoholanvändning 

identifierad av en stor mängd studier. Windle med kollegor (2008) beskriver i sin 

översiktsstudie att föräldrafaktorer kan ha både genetiskt och psykosocialt inflytande på 

deras barns alkoholanvändning. Brown med kollegor (2009) förtydligar i en annan 

översiktsstudie att den genetiska komponenten består av om det finns en tidigare bakgrund 

av alkoholism inom släkten eftersom det dels är ärftligt och dels påverkar det ungdomen att 

leva i den miljön, att se sina föräldrar dricka alkohol vilket ökar risken för att ungdomen själv 

ska börja konsumera alkohol. Psykosociala bestämningsfaktorer som är relaterade till 

föräldrarna består av föräldrars övervakning av sitt barns aktiviteter och handlande, en 

starkare föräldrakontroll över om barnet dricker alkohol bidrar till en minskning av 

alkoholanvändning hos ungdomen. Även att som förälder inte uppmuntra ungdomarna till 

alkohol kan ses som en skyddsfaktor och bidra till en minskad alkoholanvändning hos 

tonåringar. Ytterligare en miljömässig riskfaktor är familjeförhållandet och relationer, det vill 

säga om det förekommer konflikter eller våld i hemmet. 

2.3.1 Föräldrafaktorer och alkoholdebut 

Det finns en mängd studier som har identifierat bestämningsfaktorer för ungdomars 

alkoholdebut. Enligt en översiktsstudie som publicerades år 2004 var de vanligaste 

identifierade bestämningsfaktorerna tillåtande attityder gentemot alkoholanvändning bland 

föräldrar, tillåtande alkoholnormer bland vänner samt tidigare antisocialt beteende 

(Donovan, 2004). Fler andra översiktsstudier över ungdomars alkoholkonsumtion har tagit 

upp familjerelaterade bestämningsfaktorer. Windle med kollegor (2008) identifierade att 

konflikter med och mellan föräldrar ökade risken för en tidig alkoholdebut. Även högre 

nivåer av stressrelaterade händelser som våld inom familjen ökade risken för en tidigare 

alkoholdebut. Ryan med kollegor (2010) lyfte i sin översiktsstudie att det finns studier som 

inte funnit något förhållande mellan familjekonflikter och tidig alkoholdebut. Gällande 

könsskillnader i bestämningsfaktorer för ungdomars alkoholdebut fann Donovan (2004) i sin 

översiktsstudie där 11 av de inkluderade studierna hade undersökt könsskillnader att det inte 

fanns evidens för några könsskillnader. Dock har studierna som identifierat föräldrafaktorer 

som bestämningsfaktorer för alkoholdebut genomförts före eller i början av den positiva 

trenden av minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar. Således finns det lite kunskap om 

huruvida föräldrafaktorer predicerar alkoholdebut bland den nya generationen av ungdomar 

som inte dricker alkohol. 
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2.4 Psykiska besvär och alkohol bland unga 

Psykiska besvär är en vanligt förekommande bestämningsfaktor för ungdomars 

alkoholanvändning. I en översiktsstudie av Windle med kollegor (2008) framgår det att 

hormonella förändringar så som en ökad produktion av hormoner, östrogen och testosteron 

sker under tonåren som kan påverka alkoholanvändningen hos ungdomar. Rial Boubeta med 

flera (2018) beskriver i sin översiktsstudie att ungdomar under tonåren har en större risk att 

utveckla ett alkoholberoende eftersom hjärnan fortfarande utvecklas samt är det en period 

där individen formar sitt beteende efter sociala interaktioner, normer och värderingar som 

kan komma att påverka deras alkoholanvändning. Brown med flera (2009) lyfter fram att 

alkoholanvändningen under den senare tonårsperioden som motsvarar åldrarna 16–20 är en 

period där ungdomen formas utav autonomi och självständighet i riktning mot en vuxen 

ålder som visar signifikanta förändringar inom den kognitiva och neurologiska 

utvecklingsprocessen som bygger på den sociala funktionen hos individens beteende i form 

av relationer och fysiskt agerande och förekomsten av depression och ångest har en förmåga 

att utvecklas.  

2.4.1 Psykiska besvär och alkoholdebut 

Enligt översiktsstudien av Windle med kollegor (2008) uppgav flera prospektiva studier att 

det fanns betydande samband mellan ungdomsbeteenden i form av hyperaktivitet, fysisk 

aggression, våld samt antisocialt beteende och ungdomars alkoholdebut, det vill säga att 

symtom för ADHD och antisocialt beteende ökar risken för alkoholanvändning. Brown med 

flera (2009) Beskriver i sin översiktsstudie att tidigare forskning har bekräftat kopplingen 

mellan antisocialt beteende och alkoholanvändning vilket betyder att antisocialt beteende är 

en bestämningsfaktor samt ökar risken för att individen ska utveckla ett alkoholberoende. 

Enligt Grigsby, Foster, Unger och Sussman (2016) kan alkoholanvändning utspela sig i en 

form av impulshandlande för sensationssökande från ungdomarnas sida samt att ungdomar 

börjar konsumera alkohol för att bland annat hantera stress, depression eller ångest, men det 

kan också vara en följd av mobbning där den utsatte individen blir lidande. Det finns även 

evidens för att alkoholanvändning är en följd av sociala faktorer och förväntningar på 

tonåringen. Eftersom att alkoholanvändning under den sena ungdomsperioden har en 

förmåga att inverka på det biologiska, kognitiva, sociala, emotionella och affektiva 

förändringar som är under utveckling ökar risken för att utveckla alkoholrelaterade problem. 

2.5 Problemområde 

Forskningen är i behov av kunskap kring den nya nedåtgående alkoholtrenden bland 

ungdomar, där ytterst liten kunskap finns om de bakomliggande orsakerna. För att kunna 

identifiera faktorer kring den nya trenden inom alkohol är samhället i behov av att bredda sin 

kunskapsbas genom tvärkulturell forskning (Raninen och Livingston, 2018). Även om det 

utförts en stor mängd studier om vad som påverkar ungdomars alkoholdebut har 

alkoholdebuten på senare år förskjutits och den nya generationen av unga verkar ha en mer 

restriktiv syn på alkohol. Således finns det ett behov av att identifiera ifall tidigare 
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bestämningsfaktorer för ungdomars alkoholdebut även är giltiga för den nya generationen. 

Rial Boubeta et. al (2018) betonar att relativt lite kunskap finns om vad det är som får 

ungdomar att börja dricka alkohol under de tidiga tonåren idag.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att identifiera bestämningsfaktorer i form av föräldraskap och psykiska 

besvär som predicerar ungdomars alkoholdebut, det vill säga att de börjar dricka alkohol, i 

Västmanlands län samt undersöka om dessa bestämningsfaktorers prediktionsförmåga 

skiljer sig åt mellan pojkar och flickor.  

3.1 Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning predicerar föräldraskap ungdomars alkoholdebut vid en 

treårsuppföljning? 

2. I vilken utsträckning predicerar psykiska besvär ungdomars alkoholdebut vid en 

treårsuppföljning? 

3. Skiljer sig prediktionsförmågan hos föräldraskap och psykiska besvär gällande 

ungdomars alkoholdebut åt mellan pojkar och flickor? 

4 METOD 

Studien avser att genom två mätningar studera och identifiera ifall föräldrafaktorer och 

psykisk besvär predicerar ungdomars alkoholdebut, det vill säga kausala samband. Detta 

genom att undersöka vilken betydelse som bestämningsfaktorerna vid en tidpunkt 

(basmätningen) har bland de ungdomar som inte dricker alkohol vid första basmätningen 

men som börjat dricka alkohol vid uppföljningsmätningen. Utifrån studiens syfte så grundar 

sig analyserna på mätbara och kvantifierbara data. Kvantitativ metod är en forskningsmetod 

som används för att testa objektiva teorier, vanligt är att undersöka förhållanden mellan olika 

variabler som mäts med hjälp av olika statistiska metoder. Således används en kvantitativ 

metodansats i denna studie. Hade syftet istället varit att undersöka ungdomars upplevelser 

av deras alkoholdebut så hade en kvalitativ metodansats valts eftersom en kvalitativ metod 

riktar sig mer till att undersöka den underliggande betydelsen än på kvantifiering som en 

kvantitativ ansats gör (Creswell, 2018). 
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Denna studie kommer utöver kvantitativ metod vara av deduktiv karaktär med avseende att 

testa samt verifiera befintliga teorier om det valda ämnet. Enligt Creswell (2018) är 

deduktion en klassisk ansats inom vetenskapliga metoder och bildar ett ramverk som 

forskaren kan förhålla sig till under metodens gång. Att genom deduktion utgå ifrån en teori 

eller modell för att formulera forskningsfrågor och hypoteser som sedan testas i empirin 

genom observationer och i detta fall enkäter. För att se om resultatet överensstämmer med 

teorin granskas datamaterialet genom att sammanställa resultat från analyser över det 

insamlade datamaterialet. Enkätundersökningar med fasta svarsalternativ samt utformning 

av hypoteser är karaktäristiska för deduktiv ansats och kvantitativ metod. De hypoteser som i 

denna studie testas genom en datainsamling är ifall de två bestämningsfaktorerna utsatthet 

från föräldrafaktorer och psykiska besvär predicerar ungdomars alkoholdebut bland dagens 

generation av ungdomar som dricker betydligt mindre alkohol än tidigare, detta eftersom de 

tidigare har identifierats som riskfaktorer för ungdomars alkoholdebut. 

Enligt Creswell (2018) är struktur ett kännetecken för en kvantitativ forskningsstudie och i 

metoden nedan presenteras genomförandet av studien utifrån forskningsdesign, urval, 

datainsamling och bortfall, mätinstrument och variabler, analys, kvalitetskriterier samt 

forskningsetiska ställningstagande. 

4.1 Forskningsdesign 

Den här studien är en del av ett större forskningsprojekt som bland annat använder sig av 

data från en longitudinell kohortstudie med tre mätningar som skedde 2012, 2015 och 2019. 

Mätningarna sker genom enkäter och data från den sista mätningen har inte bearbetats än 

och kommer därför inte inkluderas i resultatet för denna studie. Enligt Creswell (2018) avser 

longitudinelldesign att deltagarna följs över tid för att studera kausala samband, stabilitet 

samt förändring. Longitudinell design är således överensstämmande med studiens syfte och 

frågeställningar som är att identifiera bestämningsfaktorer som får ungdomar att börja 

konsumera alkohol. Kohortundersökning är en vanlig inriktning inom longitudinell design 

och används bland annat för att studera långtidseffekter av skadliga levnadsvanor exempelvis 

alkohol. Kohortstudier är också vanligt för att identifiera olika exponeringar eller 

orsaksfaktorer. En kohortundersökning består ofta av en grupp människor med någonting 

gemensamt, i detta fall är det en födelsekohort där urvalet är födda under samma kalenderår. 

Den longitudinella designen har skapat möjlighet för jämförelser både på individuell nivå 

samt på gruppnivå hos urvalsgruppen mellan de två tidsperioderna för mätningarna. Urvalet 

studeras vid två tillfället med hjälp av enkäter som metod för datainsamling, vilket bidrar till 

kunskap om de tidsmässiga förhållandena mellan olika variabler.  

4.2 Urval, datainsamling och bortfall 

Den födelsekohort som ligger till grund för detta arbetes resultat omfattar ungdomar i 

Västmanlands län födda 1997 och 1999 tillfrågades. Datainsamlingen bygger på 

sekundärdata från forskningsstudien ”The Survey of Adolescnet Life in Västmanland (SALVe 
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Cohort)” som omfattar en longitudinell undersökning där två datainsamlingar utförts vid två 

olika tillfällen år 2012 och år 2015. Första insamlingen av självrapporterade 

undersökningsdata motsvarar baslinjen för mätningen där urvalspopulationen var i åldrarna 

13 och 15 år. Samtliga ungdomar födda 1997 och 1999 i Västmanlands län kontaktades med 

vanlig post där de ombads delta i studien genom att fylla i ett frågeformulär som bifogades i 

brevet. Den totala studiepopulationen för första mätningen bestod av 1868 ungdomar vilket 

motsvarade 1035 flickor (55,4 procent) och 833 pojkar (44,6 procent). Bland deltagarna som 

medverkade i studien var 945 personer (50,6 procent) födda år 1997 och 923 personer (49,4 

procent) var födda år 1999. Deltagarna som inkluderades i studien omfattades av individer 

med olika etniska bakgrunder där 392 ungdomar vilket motsvarar 21 procent, klassificerades 

som icke-skandinavisk etnicitet. Den totala svarsfrekvensen för den första mätningen år 2012 

var 40 procent av alla ungdomar födda år 1997 och 1999 i Västmanlands län (Vadlin, Åslund 

& Nilsson, 2018). 

Den andra insamlingen av självrapporterade undersökningsdata för uppföljningen skedde 

2015 på samma urvalspopulation fast vid åldrarna 16 och 18 år. På nytt kontaktades 

ungdomarna via post och deltog i studien genom att svara på ett bifogat frågeformulär. Den 

totala svarsfrekvensen för den andra mätningen var 84 procent av dem som besvarade 

basmätningen, vilket resulterade i en total urvalspopulation på 1576 deltagare för 

uppföljningen. Av deltagarna från baslinjemätningen hade uppföljningsmätningen ett 

bortfall på 16 procent. Deltagarna för andra mätningen motsvarade 914 flickor (58 procent) 

och 662 pojkar (42 procent). Av dem klassificerades 314 personer (20 procent) som 

ickeskandinavisk etnicitet (Vadlin, Åslund & Nilsson, 2018).   

För att besvara studiens frågeställningar avgränsades urvalet ytterligare. Deltagarna som 

hade druckit alkohol vid första mätningen exkluderades eftersom de inte kan ha debuterat 

fram till uppföljningsmätningen. Slutligen var den totala urvalspopulationen för studiens 

analys 1381 (n=1381) deltagare vilket motsvarar 620 (n=620) deltagare födda 1997 och 761 

(n=761) deltagare födda 1999 (Tabell 1). För studiens variabler varierade det interna 

bortfallet mellan 0,0 procent och 5,4 procent. Störst internt bortfall inträffade för variabeln 

för mammans huvudsakliga sysselsättning med 5,4 procent (n=75). Även variabeln för 

pappans huvudsakliga sysselsättning hade högre internt bortfall med 5,3 procent (n=73). 

4.3 Mätinstrument 

Nedan presenteras beroende variabler, oberoende variabler och confounders som inkluderats 

i studien och som har betydelse för de analyser som har valts att utföras.  

4.3.1 Beroende variabler 

Studien syfte är att identifiera ifall bestämningsfaktorer i form av föräldraskap och psykiska 

besvär kan predicera ungdomars alkoholdebut. Enligt Field (2009) kan den beroende 

variabeln betraktas som en effekt där värdet av effekten beror på den oberoende variabeln.  
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I denna studie utgörs den beroende variabeln av alkoholdebut. Som tidigare nämnt har två 

datainsamlingar skett och för att mäta alkoholdebut harrespondenternas alkoholvanor 

tillfrågats vid båda datainsamlingarna. Denna enkätfråga utformades hur ofta ungdomarna 

druckit alkohol de senaste 12 månaderna med svarsalternativen; 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. Svarsalternativen dikotomiserades 

till Nej (aldrig) och Ja (de andra svarsalternativen). De respondenter som inte druckit 

alkohol vid varken första eller andra datainsamlingen kodades som 0, det vill säga att de inte 

begått sin alkoholdebut. De respondenter som inte druckit alkohol vid första mätningen men 

som uppgav att de hade druckit alkohol vid andra datainsamlingen kodades som 1, de vill 

säga klassificerades som att ha begått sin alkoholdebut under uppföljningsperioden. 

4.3.2 Oberoende variabel 

Enligt Field (2009) betraktas oberoende variabler som orsaker, det vill säga den variabeln 

som påverkar den beroende variabeln. Den oberoende variabeln kan också vara en prediktor 

till skillnad från den beroende variabeln som mer är en effekt eller resultatet som den 

oberoende variabeln predicerar. I denna studie utgörs de oberoende variablerna av 

bestämningsfaktorer, mer specifikt föräldrafaktorer, psykiska besvär och kön. 

Föräldraskap omfattar fyra negativa aspekter som berör ungdomars utsatthet i förhållande 

till föräldrarna. Den första, konflikter i hemmet mät med en fråga; Har det varit svåra och 

uppslitande gräl mellan dina föräldrar? Den andra, våld i hemmet mäts med en fråga; Har 

det hänt att någon av dina föräldrar knuffat, slagit eller använt våld mot den andra? Den 

tredje, psykisk utsatthet mäts med en fråga; Har du någon gång blivit psykiskt illa 

behandlad (t.ex. hånad, kränkt) av någon av dina föräldrar? Den fjärde, fysisk utsatthet 

mäts med en fråga; Har det hänt att någon av dina föräldrar knuffat, slagit eller använt 

annat våld mot dig? Svarsalternativen för dessa fyra frågor var följande; Nej, Ja, mindre än 

en gång per år, Ja, någon gång per år, Ja någon gång per månad, Ja, någon gång per 

vecka eller Ja, varje eller nästan varje dag. Dikotomisering gjordes eftersom det var få som 

uppgivit de allvarligare svarsalternativen (Ja, någon gång per vecka och Ja, varje eller nästan 

varje dag) och därför slogs de svarsalternativen samman.  Variablerna dikotomiserades till 

Nej (Nej) och Ja (de andra svarsalternativen). De respondenter som uppgav att de inte 

utsatts för föräldrafaktorer kodades som o och de respondenter som uppgav att de utsatts för 

någon form av föräldrafaktorer kodandes som 1.  

Psykiska besvär omfattade ADHD, depression, ångest, psykosomatiska besvär och antisocialt 

beteende. För att mäta ADHD användes the Adult ADHD Self-Report Scale Adolecent version 

(ASRS-A) utvecklat av Kessler med flera (2005). Detta frågebatteri består av 18 frågor 

exempelvis om respondenten har svårigheter med att riktigt avsluta en uppgift/ett projekt 

när hen nästan är färdig och om det händer att respondenten känner sig sprallig och är 

tvungen att fara runt som om hen har ”spring och hopp” i kroppen. Dessa 18 frågor har fem 

svarsalternativ vardera; Aldrig (0), Sällan (1), Ibland (2), Ofta (3) och Mycket ofta (4). Dessa 

18 frågor summerades och för att klassificeras som att ha ADHD krävs 9 poäng eller fler 

(Kessler, Adler, Ames, Demler, Faraone, Hiripi, 2005). Variabeln ADHD dikotomiserades till 
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Nej (uppfyller inte symtomen för ADHD) och Ja (uppfyller symtomen för ADHD) som sedan 

kodades som Nej (0) och Ja (1). Variabeln ADHD användes även som ett index där de 18 

tillhörande frågorna slogs samman till ett index.  

Depression Self-Rating Scale Adolescent version (DSRS-A) har använts för att mäta symtom 

för depression hos ungdomarna och är en skala baserad på DSM-IV kriterierna för depressiv 

sjukdom. Detta frågebatteri består av 22 frågor exempelvis om respondenterna har känt sig 

nere eller ledsen nästan varje dag. Ungdomar som definierades med symtom för depression 

uppfyllde DSM-IV kriterierna (Svanborg & Ekselius, 2003). Variabeln för depression 

dikotomiserades med de som inte uppfyller kriterierna för depression kodades som Nej (0) 

och de som uppfyller kriterierna för depression kodades som Ja (1). För att mäta 

ångestsymtom hos ungdomar användes Spence Children’s Scale (SCAS) vilket är en 

självbedömningsskala och består av ett frågebatteri av 38 frågor som exempelvis om 

ungdomen oroar sig över saker eller känner sig rädd (Olofsdotter, Sonnby, Vadlin, Furmark 

& Nilsson, 2015). Dessa frågor har fyra svarsalternativ vardera; Aldrig (o), Ibland (1), Ofta (2) 

och alltid (3). Ångest har använts som en dikotom variabel och dikotomiserades till Nej 

(aldrig) och Ja (de andra svarsalternativen), det vill säga Nej kodades till (0) och Ja kodades 

till (1). Psykosomatiska besvär mättes genom ett frågebatteri med 6 tillhörande frågor som 

berörde huvudvärk, magont, nervositet, irritation, stress och sömnsvårigheter. 

Svarsalternativen för psykosomatiska besvär kodades som Aldrig (0), Sällan (1), Ibland (2), 

Ofta (3) och Alltid (4), vilket summerades och bildade ett index för psykosomatiska besvär 

med en intervallskala på 0–24 poäng. För att mäta antisocialt beteende användes ett 

frågebatteri utformat av Andershed, Kerr och Stattin (2002) vilket bestod av 16 frågor som 

behandlade förekomsten av våldsamt och brottsligt beteende, exempelvis Hur ofta har du 

brutit mot reglerna i skolan? Svarsalternativen för antisocialt beteende kodades som Aldrig 

(0), En gång (1), 2–4 gånger (2), 5–10 gånger (3), Mer än 10 gånger (4). En summering av 

kodningen för svarsalternativen summerades och bildade ett index för antisocialt beteende 

med en intervallskala på 0–64 poäng.  

För att få svar på den tredje frågeställningen tillkom kön som en oberoende variabel i avsikt 

att se om det fanns några könsskillnader för vad som predicerar alkoholdebuten hos 

ungdomarna. Variabeln dikotomiserades med två värden som motsvarade Pojkar och 

Flickor.  

4.3.3 Confounders 

Confounders är bakgrundsvariabler som forskare bör ta hänsyn till vid samband eftersom 

confounders kan ha inflytande och på så sätt påverka resultatet. Det förekommer att 

bakgrundsfaktorer påverkar en korrelation mellan två variabler i sådan grad att det kausala 

sambandet mellan dem försvinner när kontrollering för dem sker. Ålder och socioekonomi 

förekommer ofta som confounders i epidemiologiska studier och beskrivs som 

bakgrundsfaktorer alternativa förklaringsvariabler som inverkar på korrelationen. Det 

betyder att det inte helt går att utesluta om resultatet beror på bakgrundsfaktorer såsom 

exempelvis åldern (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). 
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Studien inkluderade fyra confounders som ansågs som alternativa förklaringsvariabler att 

kontrollera för i förhållande till de oberoende variablerna. Dessa confounders inkluderades i 

studien eftersom att ålder och socioekonomisk status enligt Bonita, Beaglehole och 

Kjellström (2006) är vanligt förekommande bakgrundsfaktorer och föräldrarnas 

huvudsakliga sysselsättning till viss del kan förklara föräldrarnas inkomst samt är etnicitet 

enligt WHO (2008) en betydande bestämningsfaktor för en individs hälsa. Därefter valdes 

födelseland som counfounders för att inkludera Eftersom enkäten endast delades ut till 

ungdomar som är födda 1997 och 1999 förekom endast dessa åldersgrupper under analysen. 

För en del analyser som utfördes särskildes födelseåren ifrån varandra för att skilja de två 

åldersgrupperna åt. För att mäta deltagarnas etnicitet användes tre enkätfrågor om 

deltagarens, moderns och faderns födelseland; Var är du, respektive din mamma och pappa 

född? Varje fråga hade fyra tillhörande svarsalternativ; Sverige, Övriga Norden, Övriga 

Europa eller Utanför Europa. Dessa delades in i tre kategorier; ungdomen och båda 

föräldrarna födda i Sverige, minst en av ungdomen eller en förälder född i Europa och minst 

en av ungdomen eller förälder född utanför Europa. Två frågor i enkäten avsåg mammas 

respektive pappas huvudsakliga sysselsättning med åtta tillhörande svarsalternativ; Arbetar, 

Studerar, Sjukskriven/Långtidssjukskriven, Arbetslös, Pensionerad/Förtidspensionerad, Är 

föräldraledig/hemmafru/hemmaman, Annat eller Vet inte. Dessa delades in i tre kategorier; 

Har sysselsättning, sjukskriven eller långtidssjukskriven och arbetslös. 

4.4 Analys 

Studiens syfte och frågeställningar besvaras genom att det insamlade datamaterialet 

analyseras i det statistiska programmet IBM SPSS Statistics 24. 

Som inledning presenterades beskrivande statistik för en överblick över hur studiens 

variabler fördelar sig i det använda urvalet vilket presenteras i tabell 1. Den deskriptiva 

statistiken presenteras i form av antal, procent och medelvärde. För att analysera studiens 

första frågeställning, i vilken utsträckning som föräldrafaktorer predicerar alkoholdebut, 

användes en multivariat logistisk regressionsanalys. 

En multivariat logistisk regressionsanalys används enligt Bonita, Beaglehole och Kjellström 

(2006) för analysering av samband när den beroende variabeln är dikotom vilket 

alkoholdebut i denna studie är. En fördel med att använda multivariata logistiska 

regressionsanalyser när det finns ett behov att undersöka en beroende variabel i förhållande 

till flera oberoende variabler är att analysen möjliggör för att justera för eventuella 

confounders. Studien omfattar förutom föräldrafaktorer och psykiska besvär även 

confounders vilket genom multivariata logistiska regressionsanalyser är möjligt att justera 

för (Creswell, 2018). Två modeller analyseras. Först undersöks de kausala sambanden mellan 

föräldrafaktorer och alkoholdebut utan confounders. Sedan analyseras det kausala 

sambandet mellan föräldrafaktorer och alkoholdebut när inflytandet från födelseår, etnicitet 

och föräldrarnas sysselsättning är justerade för. Detta för att utvärdera om sambanden 

kvarstår när confounders är med i modellen. Den andra frågeställningen, om psykiska besvär 

predicerar alkoholdebut analyseras på samma sätt som för den första frågeställningen. Den 
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tredje frågeställningen om det finns könsskillnader utvärderas genom att multivariata 

logistiska regressionsanalyser genomförs separat för pojkar och flickor. Detta för att kunna 

identifiera ifall det finns kausala samband enbart hos flickor eller pojkar eller om sambanden 

finns hos båda könen.  

Resultaten av Multivariata logistiska regressionsanalyserna kommer att presenteras i form av 

konfidentintervaller. Konfidensintervall skapar en intervall med viss sannolikhet för 

variabelns sanna medelvärde, det vill säga att det finns en intervall med en nedra gräns och 

en övre gräns. En kortare intervall ger ett mer tillfredsställande resultat där ett mer 

omfattande urval kan resultera i en kortare intervall. Intervallen för den nedre gränsen och 

den övre gränsen bör inte överlappa värdet 1. Ett exempel på tillfredsställande värden för en 

konfidentintervall är om det nedre värdet är 1,058 och det övre värdet är 1,134. Ett exempel 

på ett mindre tillfredsställande resultat för en konfidentintervall är om det nedre värdet är 

0,540 och det övre värdet är 1,481, vilket medför att intervallen överlappar värdet 1 (Bonita, 

Beaglehole & Kjellström, 2006). 

4.5 Kvalitetskriterier 

Nedan presenteras tillämpningen av studiens kvalitetskriterier; validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Kvalitetskriterier avgör kvalitén av forskningsresultatet där vikten ligger 

på valet av datainsamlingsmetoder och i vilken utsträckning analysen mäter det studien är 

avsedd för att mäta (Creswell, 2018).  

4.5.1 Validitet 

Graden av validitet är betydelsefull för en så sanningsenlig forskning som möjligt, vilket 

motsvarar att resultatet speglar det som studien är avsatt för att mäta. Det betyder att en hög 

validitet förutsätter att det uppmätta värdet så nära det sanna värdet som möjligt. Att ange 

vilken situation och population är en förutsättning för validitetens giltighet. Det förutsätter 

att resultatet inte inkluderar några systematiska fel eller inkluderar så få slumpmässiga fel 

som möjligt (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). 

Validitet kan bedömas utifrån graden av intern och extern validitet. Graden av intern och 

extern validitet är avgörande för en god validitet och ligger till grund för bedömning av 

validiteten. Intern validitet omfattar systematiska och slumpmässiga fel samt bör resultaten 

från observationerna av den specifika populationen som studeras bör vara korrekta. Det 

betyder att graden för resultatet av observationen är sanningsenlig med populationen som 

undersöks. Analysen kan fortfarande vara internt giltig oavsett om resultaten ger olika svar. 

Resultat för studien som stärker den interna validiteten behöver inte vara jämförbart med 

andra studier. Studiedesign och uppmärksamhet på detaljer i analysen kan stärka studiens 

interna validitet (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). 

För denna studie används ASRS-A, DSRS-A och SCAS som anses vara validerade instrument 

och som tidigare testats i både nationella och internationella studier. Genom att använda 

olika avgränsningar på självvärderingsskalorna för ADHD, depression och ångest går det att 
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styra över sensitiviteten och specificiteten för instrumentens resultat. Sensitivitet betyder att 

andelen hos de korrekt predicerade patienter för dem som har den specifika sjukdomen som 

avses att mätas. Specificitet betyder att andelen hos de korrekt predicerade patienter för dem 

som inte har den specifika sjukdomen. Att sänka cut-off poängen resulterar i att 

sensitiviteten ökar vilket dock medför att specificiteten sjunker. (Svanborg & Ekselius, 2003). 

Studiens undersökning resulterade i versionen ASRS-A som är bestående av 18 frågor som 

även är översatta och anpassad till den svenska befolkningen och ansågs vara valida och 

reliabla (Rodriguez, 2007). Tidigare studier för en ungdomspopulation för instrumentet 

ASRS-A hade en sensitivitet på 79 procent och en specificitet på 60 procent (Sonnby, 2014). 

Ytterligare resulterade studiens undersökning i DSRS-A versionen som bestod av 22 frågor 

som ansågs valida och reliabla. Tidigare studier har rapporterat att instrumentet DSRS-A har 

en sensitivitet på 86 procent och en specificitet på 75 procent, vilket enligt Svanborg och 

Ekselius (2003) anses vara ett tillfredsställande resultat för sensitivitet och specificitet. 

Begreppsvaliditet och konstruktionsvaliditet har kommit att bli en viktig komponent för den 

övergripande validiteten för forskningsstudier. Konstruktionsvaliditet mäter ett objekts 

hypotetiska konstruktioner, det innebär att testa hypoteser för ett begrepp som ett specifikt 

instrument är avsett för att mäta. Konstruktionsvaliditet mäter huruvida ett instrument är 

användbart i praktiken om instrumentet är utformat efter den specifika forskningen 

(Creswell, 2018). ASRS-A, DSRS-A och SCAS är exempel på detta, de är instrument som 

redan är testade för att mäta ADHD (Sonnby, 2014), depression och ångest (Svanborg & 

Ekselius (2003).  

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet avser att forskaren utför analysen och mätningarna på ett tillförlitligt sätt, vilket 

utförs genom en korrekt bedömning av reliabiliteten av olika mätinstrument. Reliabilitet 

bedöms utifrån huruvida samma mätinstrument vid upprepade mätningar stämmer överens 

med det övergripande resultatet (Bolarinwa, 2015).  

Ett tillvägagångssätt för att testa den interna validiteten som använts för den här studien är 

så kallad Cronbach’s Alpha, vilket avser att mäta ett instruments interna konsistens. 

Cronbach’s Alpha mäter den interna konsistensen genom att kontrollera homogeniteten för 

ett instrument genom att se i vilken utsträckning som de olika indikatorerna, det vill säga 

enkätfrågorna som utgör en skala mäter det gemensamma begreppet. Testet presenteras i ett 

värde mellan 0 till 1 där ett högre värde indikerar i en högre reliabilitet och det minsta 

accepterade värdet motsvarar 0,7 (Field, 2009).  

För denna studie har den interna validiteten av mätinstrumenten psykosomatiska besvär, 

ADHD (ASRS-A), depression (DSRS-A), ångest (SCAS) och antisocialt beteende kontrollerats 

i ett test för Cronbach’s Alpha. Den interna konsistensen för dessa instrumenten ansågs vara 

mycket god, där samtliga instrument överskred det minsta accepterade värdet för testet. 

Psykosomatiska besvär hade den längsta interna konsistensen (0,779) och ADHD hade den 

högsta interna konsistensen (0,9). Även depression (0,814), Ångest (0,864) och antisocialt 

beteende (0,791) hade godtagbara värden för Cronbach’s Alpha.  
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4.5.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär i vilken grad studiens resultat är representativt för andra 

populationer utöver det urval som undersökts. En annan betäckning för generaliserbarhet är 

extern validitet vilket kan stärkas genom en extern kvalitetskontroll över exempelvis 

mätningar och bedömningar vilket kan utföras genom en kontrollgrupp som jämförs med 

resultatgruppen för att minimera att ett specifikt resultat uppkommit av slumpen. Den 

externa validiteten inom en studie förstärks om likartade resultat förekommer i andra studier 

eller inom andra populationer (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006).  

En hög grad av validitet och reliabilitet genererar i en positiv generaliserbarhet för en 

forskningsstudie (Creswell, 2018). Sekundärdata har använts som underlag för studiens 

datamaterial vilket gör det svårt att kontrollera studiens externa bortfall, det vill säga de 

individer som valde att inte medverka i studien. Enligt Bonita, Beaglehole och Kjellström 

(2006) finns det inget rekommenderat kriterium för urvalets omfattning, utan urvalets 

omfattning bestäms utifrån hur stort samplingsfel författaren/forskaren accepterar. För att 

minimera samplingsfel är en åtgärd att utöka urvalet. Trots att studiens urval är begränsat 

anses respondenterna för studien vara representativt för hela populationen. 

4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Etik involverar åtgärder och riktlinjer som speglar vad som är rätt eller fel samt rättvisa eller 

orättvisa. Etiska dilemman uppstår ofta i praktiken av epidemiologi och etiska principer styr 

epidemiologins uppförande, som rör mänskliga avsikter. Där av bör forskningsetiska 

ställningstaganden utföras och beaktas under utförandet av forskningen/studien. Enligt 

svensk lag förekommer forskningsetiska principer att förhålla sig till som avser att skydda de 

involverade individerna som medverkar i studien. För att minimera att etiska problem och 

dilemman uppstår bör alla epidemiologiska studier godkännas genom etisk granskning där 

informerat samtycke, konfidentialitet, respekt för mänskliga rättigheter samt vetenskaplig 

integritet hos deltagarna för studien ses över (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). 

Studien har blivit godkänd av den etiska granskningsnämnden i Uppsala, vilket förutsätter 

att de etiska ställningsdeltagandena som gjorts har varit av god kvalité (Vadlin, Åslund & 

Nilsson, 2018). Det förutsätter att studien uppfyller samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informerat samtycke innefattar att deltagarna 

tackar ja och godkänner sin medverkan i studien samt omfattar deltagarens 

självbestämmelse inom studien, vilket betyder att de har möjlighet till att påverka över sin 

egen medverkan (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). Där med delades missivbrev med 

information om studien ut till deltagarna samt deras föräldrar där både ungdomen och 

målsman godkände och samtyckte till deltagande. Målsmans underskrift begärdes av de 

deltagare som var minderåriga (Vadlin, Åslund & Nilsson, 2018). Med ett missivbrev menas 

ett informationsbrev som uppfyller informationskravet som innefattar en beskrivning om 

syftet med studien, att deltagandet är frivilligt där individen kan välja att avsluta sin 

medverkan om det så önskas samt eftersom det är en longitudinell studie att det inkluderar 

tre mätningar. 
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Informationen i missivbrevet omfattar även individens konfidentialitet, vilket belyser att 

deltagarens personuppgifter kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet samt 

vilka som kommer ha tillgång till det insamlade datamaterialet från enkätundersökningarna. 

För denna studie har endast författaren och handledaren haft tillgång till datamaterialet. En 

viktig punkt inom forskningsetiska ställningstagande är respekt för mänskliga rättigheter 

för att minimera att deltagarna utnyttjas. Ytterligare information som bör framkomma i 

missivbrevet är vad det insamlade datamaterialet ska och kommer användas till vilket avser 

att deltagarna inte utnyttjas. Där av belyser Bonita, Beaglehole och Kjellström (2006) vikten 

av vetenskaplig integritet som betyder att forskaren har möjlighet att behålla materialet till 

andra studier samt förvränga och rikta resultatet åt ett specifikt håll för det egna intresset 

vilket skapar ett snedvridet studieresultat. Detta går emot riktlinjer och lagar som finns inom 

epidemiologisk forskning och etiska granskningskommittéer, dock förekommer det ändå 

oetiska ställningstaganden. 

5 RESULTAT 

I denna del kommer studiens resultat att presenteras utifrån studiens frågeställningar. Men 

först presenteras fördelningen för de oberoende variablerna föräldrafaktorer och psykiska 

besvär samt studiens confounders i Tabell 1. Studiens omfattade 1381 (n= 1381) deltagare 

varav andelen killar var 44,5 procent (n= 651) och andelen tjejer som deltog i studien var 55,5 

procent (n= 766). Andelen deltagare födda 1997 var 44,9 procent (n= 620) och andelen 

deltagare födda 1999 var 55,1 procent (n= 761). Ungefär tre fjärdedelar (75,5 procent, n= 

1034) av deltagarna är födda och har föräldrar som är födda i Sverige, 10,7 procent (n= 147) 

är födda eller har föräldrar som är födda i övriga Europa och 13,8 procent (n= 189) är födda 

eller har föräldrar som är födda utanför Europa. Den stora majoriteten av respondenternas 

föräldrar har en huvudsaklig sysselsättning (mamman 95,6 procent, n= 1249) (pappan 96,2 

procent, n= 1258). Gällande föräldrafaktorer negativa föräldrafaktorer var konflikter i 

hemmet den mest förekommande där 22,7 procent (n= 308) av ungdomarna uppgav att de 

upplevt konflikter i hemmet. Gällande psykiska besvär klassificerades 8,5 procent (n= 117) 

som att uppfylla kriterierna för ADHD enligt mätinstrumentet ASRS-A, 10,0 procent (n= 

138) klassificerades som att uppfylla kriterierna för depression enligt mätinstrumentet 

DSRS-A och 8,6 procent (n= 117) klassificerades som att uppfylla kriterierna för ångest enligt 

mätinstrumentet SCAS. 
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Tabell 1: Deskriptiv beskrivning av hur oberoende variabler och confounders fördelas i urvalet 

    Antal (n) Andel (%) 

Oberoende variabler    

Konflikter i hemmet Nej 1047 77,3 

 Ja 308 22,7 

Våld i hemmet Nej 1331 98,2 

 Ja 25 1,8 

Psykisk utsatthet Nej 1264 93,1 

 Ja 93 6,9 

Fysisk utsatthet Nej 1287 94,8 

 Ja 70 5,2 

ADHD Nej 1255 91,5 

 Ja 117 8,5 

Depression Nej 1236 90,0 

 Ja 138 10,0 

Ångest Nej 1245 91,4 

 Ja 117 8,6 

Psykosomatiska besvär   7,9140 

Antisocialt beteende   4,3246 

Confounders    

Födelseår 1997 620 44,9 

 1999 761 55,1 

Kön Pojkar 515 44,5 

 Flickor 766 55,5 

Etnicitet 
Ungdom med båda föräldrarna födda i 
Sverige 1034 75,5 

 

Minst en av ungdomen eller förälder född i 
Europa 147 10,7 

 

Minst en av ungdomen eller förälder född 
utanför Europa 189 13,8 

Mammans huvudsakliga 
sysselsättning Har sysselsättning 1249 95,6 

 Sjukskriven/långtidssjukskriven 37 2,8 

 Arbetslös 19 1,5 
Pappans huvudsakliga 
sysselsättning Har sysselsättning 1258 96,2 

 Sjukskriven/långtidssjukskriven 22 1,7 

  Arbetslös 26 2,0 
Notering: För psykosomatiska besvär och antisocialt beteende redovisas medelvärdet istället för andel. 
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5.1 Alkoholdebut som beroende variabel 

Studien baseras på två mätningar där första basmätningen utfördes 2012 och andra 

uppföljningsmätningen utfördes 2015 och alkoholdebut används som beroende variabel för 

denna studie. Vid basmätningen var det ingen av de inkluderade deltagarna (n= 1381) som 

konsumerade alkohol eller hade begått sin alkoholdebut. Vid uppföljningsmätningen hade 

samtliga deltagare (n= 1381) druckit alkohol minst en gång, det vill säga gjort sin 

alkoholdebut. Medelvärdet för alkoholdebut var 0,5431. 

5.2 Föräldrafaktorer som påverkansfaktorer 

Multivariat logistisk regressionsanalys användes för att utvärdera föräldrafaktorernas 

prediktiva effekt för alkoholdebut och resultatet. Först analyserades deras prediktiva effekt 

utan confounders i modellen vilket presenteras i Tabell 2. Sedan inkluderades confounders 

för att utvärdera hur deras prediktiva effekt förändrades när confounders justerades för. De 

justerade effekterna presenteras i Tabell 3. Konflikt i hemmet, Våld i hemmet, psykisk 

utsatthet och fysisk utsatthet var de variabler som använts för att mäta negativa 

föräldrafaktorer. I den ojusterade modellen (Tabell 2) var det endast psykisk utsatthet av 

föräldrafaktorerna som predicerade en ökad sannolikhet för ungdomarna att begå sin 

alkoholdebut under uppföljningen. Ungdomarna som varit psykiskt utsatta hade 1,865 

gånger högre sannolikhet (CI = 1.129-3.082) att börja dricka alkohol under uppföljningen 

jämfört med de som inte varit psykiskt utsatta.  

Tabell 2: Oddskvoter (OR) och 95% konfidensintervall (CI) för samband mellan föräldrafaktorer och 

alkoholdebut 

Föräldrafaktorer OR CI 95% 

Konflikter i hemmet 1,009 0,770 1,324 

Våld i hemmet 1,508 0,617 3,686 

Psykisk utsatthet 1,865 1,129 3,082 

Fysisk utsatthet 1,020 0,580 1,795 
 

När confounders justerade för i Tabell 3 försvann dock den prediktiva effekten för psykisk 

utsatthet (OR = 1,604, CI = 0,874-2,944). Detta innebär att det ursprungliga sambandet 

mellan psykisk utsatthet och alkoholdebut istället kan förklaras av någon eller några av 

studiens confounders. Ett bifynd som den justerade modellen istället visade var att vara född 

utanför Sverige minskade sannolikheten för att begå alkoholdebut under uppföljningen (OR 

= 0,799, CI = 0,670-0,953).  
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Tabell 3: Oddskvoter (OR) och 95% konfidensintervall (CI) för Samband mellan föräldrafaktorer och 

alkoholdebut justerat för confounders 

  OR CI 95% 

Confounders    

Födelseår 0,417 0,368 0,473 

Kön 1,104 0,864 1,412 

Etnicitet 0,799 0,670 0,953 

Mammans huvudsakliga sysselsättning 0,827 0,548 1,248 

Pappans huvudsakliga sysselsättning 1,144 0,783 1,671 

Föräldrafaktorer    

Konflikt i hemmet 1,085 0,795 1,48 

Våld i hemmet 1,196 0,442 3,237 

Psykisk utsatthet 1,604 0,874 2,944 

Fysisk utsatthet 1,251 0,644 2,427 

5.3 Psykiska besvär som påverkansfaktorer 

Multivariat logistisk regressionanalys användes för att utvärdera psykiska besvärs prediktiva 

effekt för alkoholdebut. Även för psykiska besvär så analyseras deras prediktiva effekt utan 

confounders i modellen vilket presenteras i Tabell 4. Sedan inkluderas confounders för att 

utvärdera hur deras prediktiva effekt förändras när confounders justeras för, vilket 

presenteras i Tabell 5. ADHD, Depression, Ångest, Psykosomatiska besvär och Antisocialt 

beteende var de variabler som använts för att mäta psykiska besvär. I den ojusterade 

modellen (Tabell 4) var det ADHD, psykosomatiska besvär och antisocialt beteende av 

psykiska besvär som predicerade ungdomars alkoholdebut under uppföljningen. 

Ungdomarna som hade symtom för ADHD hade en minskad sannolikhet med 0,638 (CI = 

0,416-0,979) för att börja dricka alkohol under uppföljningen jämfört med de som inte hade 

symtom för ADHD. Ungdomarna som hade symtom för psykosomatiska besvär hade 1,053 

gånger högre sannolikhet (CI = 1,020-1,087) att börja dricka alkohol under uppföljningen 

jämfört med de som inte hade symtom för Psykosomatiska besvär. Ungdomarna som hade 

symtom för antisocialt beteende hade 1,081 gånger högre sannolikhet (CI = 1,051-1,112) att 

börja dricka alkohol under uppföljningen jämfört med de som inte hade symtom för 

antisocialt beteende.  

Tabell 4: Oddskvoter (OR) och 95% konfidensintervall (CI) för samband mellan psykiska besvär och 

alkoholdebut 

Psykiska besvär OR CI 95% 

ADHD 0,638 0,416 0,979 

Depression 1,236 0,803 1,903 

Ångest 0,710 0,460 1,096 

Psykosomatiska besvär 1,053 1,020 1,087 

Antisocialt beteende 1,081 1,051 1,112 
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När confounders justerades för i Tabell 5 försvann dock den prediktiva effekten för ADHD 

(OR = 0,617, CI = 0,376-1,012) och psykosomatiska besvär (OR = 1,028, CI = 0,990-1,068). 

Detta innebär att det ursprungliga sambandet mellan ADHD och alkoholdebut samt mellan 

psykosomatiska besvär och alkoholdebut istället kan förklaras av någon eller några av 

studiens confoudners. Antisocialt beteende (OR = 1,095, CI = 0,678-0,967) hade en fortsatt 

prediktiv effekt för alkoholdebut när confounders justerades för. Ett bifynd som den 

justerade modellen visade även för psykiska besvär var att vara född utanför Sverige 

minskade sannolikheten för att begå alkoholdebut under uppföljningen (OR = 0,810, CI = 

0,678-0,967).  

Tabell 5: Oddskvoter (OR) och 95% konfidensintervall (CI) för samband mellan psykiska besvär och 

alkoholdebut justerat för confounders 

  OR CI 95% 

Confounders    

Födelseår 0,423 0,372 0,481 

Kön 1,206 0,918 1,584 

Etnicitet 0,810 0,678 0,967 

Mammans huvudsakliga sysselsättning 0,866 0,566 1,325 

Pappans huvudsakliga sysselsättning 1,166 0,786 1,728 

Psykiska besvär    

ADHD 0,617 0,376 1,012 

Depression 1,348 0,809 2,247 

Ångest 0,895 0,540 1,481 

Psykosomatiska besvär 1,028 0,990 1,068 

Antisocialt beteende 1,095 1,058 1,134 

5.4 Könsskillnader för hur föräldraskap och psykiska besvär predicerar 

ungdomars alkoholdebut 

För att undersöka huruvida det finns könsskillnader i hur föräldrafaktorer samt hur psykiska 

besvär predicerar alkoholdebut bland ungdomar genomfördes multivariata logistiska 

regressionsanalyser med confounders inkluderade separat för pojkar och flickor. Resultatet 

för föräldrafaktorer presenteras i Tabell 6. Inga av föräldrafaktorerna varken för pojkar eller 

flickor predicerar alkoholdebut under uppföljningen. Ett bifynd framträdde, den minskade 

sannolikheten för alkoholdebut som är förknippat med att vara född utanför Sverige var 

endast signifikant för flickor (OR = 0,739, CI = 0,581-0,939). 
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Tabell 6: Oddskvoter (OR) och 95% konfidensintervall (CI) för samband mellan psykiska besvär och 

alkoholdebut justerat för confounders separat för kön 

    OR CI 95% 

Pojkar Confounders    

 Födelseår 0,431 0,357 0,520 

 Etnicitet 0,876 0,672 1,141 

 Mammans huvudsakliga sysselsättning 0,617 0,306 1,244 

 Pappans huvudsakliga sysselsättning 1,479 0,804 2,723 

 Föräldrafaktorer    

 Konflikter i hemmet 0,935 0,586 1,491 

 Våld i hemmet 0,924 0,201 4,244 

 Psykisk utsatthet 2,625 0,940 7,333 

 Fysisk utsatthet 1,362 0,535 3,460 

Flickor Confounders    

 Födelseår 2,733 0,335 0,475 

 Etnicitet 0,739 0,581 0,939 

 Mammans huvudsakliga sysselsättning 0,975 0,587 1,618 

 Pappans huvudsakliga sysselsättning 0,935 0,572 1,527 

 Föräldrafaktorer    

 Konflikter i hemmet 1,233 0,812 1,874 

 Våld i hemmet 1,624 0,417 6,328 

 Psykisk utsatthet 1,171 0,545 2,518 

  Fysisk utsatthet 1,050 0,403 2,733 
 

Gällande psykiska besvär (Tabell 7) bland pojkar ökade endast antisocialt beteende 

sannolikheten för att debutera med alkohol under uppföljningen (OR = 1,109, CI = 1,059-

1,162). Det betyder att sannolikheten för alkoholdebut under uppföljningen ökar med 10,9 

procent för varje poängs ökning av antisocialt beteende. För flickor ökade både 

psykosomatiska besvär (OR = 1,069, CI = 1,016-1,126) och antisocialt beteende (OR = 1,092, 

CI = 1,034-1,153) sannolikheten för alkoholdebut under uppföljningen.  

Det betyder att både pojkarnas och flickornas alkoholdebut påverkas av antisocialt beteende. 

Likväl som i modellen för föräldrafaktorer visade analysen för psykiska besvär att den 

minskade sannolikheten för alkoholdebut under uppföljningen som är förknippat med att 

vara född utanför Sverige endast var valid för flickor (OR = 0,740, CI = 0,580-0,942). 
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Tabell 7: Oddskvoter (OR) och 95% konfidensintervall (CI) för samband mellan psykiska besvär och 

alkoholdebut justerat för confounders separat för kön 

    OR CI 95% 

Pojkar Confounders    

 Födelseår 0,439 0,362 0,531 

 Etnicitet 0,894 0,684 1,167 

 Mammans huvudsakliga sysselsättning 0,756 0,345 1,655 

 Pappans huvudsakliga sysselsättning 1,460 0,788 2,705 

 Psykiska besvär    

 ADHD 0,541 0,244 1,200 

 Depression 1,283 0,462 3,567 

 Ångest 0,854 0,323 2,263 

 Psykosomatiska besvär 0,976 0,921 1,035 

  Antisocialt beteende 1,109 1,059 1,162 

Flickor Confounders    

 Födelseår 0,421 0,353 0,501 

 Etnicitet 0,740 0,580 0,942 

 Mammans huvudsakliga sysselsättning 0,969 0,580 1,621 

 Pappans huvudsakliga sysselsättning 0,941 0,559 1,581 

 Psykiska besvär    

 ADHD 0,683 0,356 1,311 

 Depression 1,191 0,649 2,184 

 Ångest 0,864 0,475 1,573 

 Psykosomatiska besvär 1,069 1,016 1,126 

  Antisocialt beteende 1,092 1,034 1,153 
 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

För att identifiera bestämningsfaktorer i form av föräldraskap och psykiska besvär som 

predicerar ungdomars alkoholdebut valdes en kvantitativ metod. Hade en kvalitativ metod 

använts hade det inte varit möjligt att mäta relationer mellan bestämningsfaktorer och 

ungdomars alkoholdebut. Det hade inte heller varit möjligt att analysera förändringar över 

tid (Creswell, 2018), vilket var nödvändigt för att identifiera vilka ungdomar som begått 

alkoholdebut. Dock hade en kvalitativ metod berikat studien med en djupare förståelse för 

hur ungdomar upplever att bestämningsfaktorerna påverkar deras alkoholdebut. En 

longitudinell prospektiv kohortstudie har legat tillgrund för denna studie vilket innebär att 
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deltagarna har undersökts vid två olika tillfällen för att undersöka om bestämningsfaktorer 

vid första tillfället predicerar alkoholdebut under uppföljningen. En fördel med en 

kohortstudie enligt Bonita, Beaglehole och Kjellström (2006) är att se förändringar över tid 

och metoden utgår från friska individer och möjliggör för att studera flera olika utfall, till 

skillnad från fall-kontrollstudie som utgår ifrån en grupp individer med en specifik sjukdom 

och förutsätter en kontrollgrupp. Fördelen med en fall-kontrollstudie är att det inte kräver 

lika stort urval som en kohortstudie som kräver ett större urval vilket ibland kan anses som 

en nackdel då det ibland kan vara svårt att rekrytera deltagare samt att det förekommer att 

deltagare försvinner inför uppföljningen i en kohortstudie. Nackdelen med kohortstudier är 

att de ofta är dyrt och tidskrävande till skillnad från fall-kontrollstudie som är billigare och 

inte lika mycket tidskrävande. Eftersom att studien grundar sig på sekundärdata har kostnad 

och tid inte påverkat genomförandet av studien. Att endast utföra en tvärsnittsstudie kan till 

viss del begränsa studien eftersom att tvärsnittsstudien endast utför mätningen vid en 

specifik tidpunkt och därför går det inte att avgöra om resultatet påverkats av någonting eller 

om det endast ser ut så för tillfället beroende på vilken tidpunkt som mätningen genomförs, 

exempelvis under en period där ungdomarna har mycket i skolan exempelvis nationella prov 

eller tentor som påverkar deras psykiska hälsa genom att de upplever sig stressade, har 

sömnsvårigheter och har ångest över sina prestationer. Tvärsnittsstudier mäter ofta fasta 

exponeringar som exempelvis kön och etnicitet som till viss del har inkluderats i denna 

studie genom att exempelvis se könsskillnader för vad som predicerar pojkar och flickors 

alkoholdebut. Fördelen med en tvärsnittsstudie är att den insamlande data kan användas 

inom en kohortstudie ifall det finns vetskap om att exponeringen utgör en exponering innan 

utfallet uppstår. Dock är en nackdel med denna longitudinella studie att det skiljer tre år 

mellan basmätningen och uppföljningsmätningen och att alkoholdebuten vid uppföljningen 

avsåg det senaste året, vilket resulterar i att en del ungdomar kan ha begått alkoholdebut 

under de två första åren av uppföljningen men inte druckit alkohol det tredje året. Detta 

borde dock sannolikt utgöra en mindre grupp då alkoholkonsumtion enligt Raninen och 

Livingston (2018) blir vanligare under senare delen av tonåren. Denna studie har en deduktiv 

karaktär vilket innebär att tidigare identifierade bestämningsfaktorer för alkoholdebut under 

tonåren testades för att verifiera redan befintliga teorier. Hade syftet med studien varit att 

utveckla nya teorier om ämnet hade en induktiv ansats varit mer passande för studien 

(Creswell, 2018).  

6.1.1 Urval 

Studien är baserad på sekundärdata från den prospektiva kohortstudien The Survey of 

Adolescent Life in Västmanland (SALVe Cohort). Det betyder att datamaterialet redan var 

insamlat vilket medförde fördelar både praktiskt och tidsmässigt eftersom tiden för 

analysering av data samt tolkningar av de fynd som gjordes kunde utökas. Utöver de 

tidsmässiga fördelarna skapade användandet av sekundärdata förutsättningar för studien att 

baseras på ett betydligt större material som motsvarar god kvalitet. Dock medför 

sekundärdata även nackdelar genom att begränsa studien efter det redan insamlade 

datamaterialet samt möjligheten att påverka datamaterialet utifrån enkätundersökningens 

omfattning. Fördelen med att använda sekundärdata från forskningsprojektet från Uppsala 

universitetet är att de avser att undersöka ungdomars hälsotillstånd och levnadsvanor, vilket 
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förutsätter ett omfattande datamaterial som rör olika typer av levnadsvanor bland annat 

alkohol samt föräldrafaktorer och psykiska besvär. Enkätformuläret består därför av ett stort 

antal validerade frågor vilket skapade möjlighet för denna studie att inkludera ett mer 

omfattande datamaterial till skillnad från om författaren utfört en egen enkätinsamling. En 

nackdel med att använda sekundärdata är att det kan vara svårtolkat eftersom det anses som 

svårt att direkt undersöka olika möjliga förklaringar till de fynd som görs. Detta beror på att 

datamaterialet samlats in av andra vilket också kan begränsa bredden av data (Bonita, 

Beaglehole & Kjellström, 2006), det vill säga att alla variabler som varit önskvärda för 

studiens syfte och frågeställningar kanske inte finns i datamaterialet, det hade till exempel 

varit intressant på grund av författarens personliga intresse att även undersöka sociala 

mediers eller online spels prediktiva effekt för ungdomars alkoholdebut eftersom att 

ungdomar idag har tillgång i en större omfattning än tidigare till sociala medier och spel.  

Enligt Bonita, Beaglehole & Kjellström (2006) kan systematiska fel uppstå på grund av 

urvalsfel eller selektions-bias på engelska vilket försvagar studiens kvalitet. Ett för litet urval 

är ett exempel på urvalsfel eftersom det ökar risken för att urvalet inte är representativt för 

hela populationen. Ett annat urvalsfel enligt Creswell, (2018) kan uppstå är det systematiska 

felet att det insamlade datamaterialet är felaktigt i förhållande till hela populationen. Detta 

systematiska fel kan uppstå på grund av att studiepopulationen inte inkluderar olika typer av 

individer som besitter olika egenskaper. Eftersom urvalet i denna studie är en 

totalundersökning av alla ungdomar i Västmanland som är födda 1997 och 1999 är risken 

ganska liten för att urvalet inte inkluderar olika typer av individer. Urvalet som omfattar 1381 

individer kan inte heller räknas som ett litet urval och således borde risken för att urvalet inte 

är representativt för populationen på grund av detta vara låg. En svaghet för studien i 

förhållande till urvalsfel är dock det externa bortfallet. Endast 40 procent av ungdomarna 

födda 1997 och 1999 besvarade den första datainsamlingen, vilket resulterar i att 

studiepopulationen inte är representativt för ungdomar generellt i Sverige. Vanligtvis skiljer 

sig de individer som väljer att inte svara på enkäter från de som väljer att delta i 

undersökningar, vilket kan leda till ett snedvridet studieresultat. En alternativ kontroll som 

hade kunnat stärka upp och kontrollera respons-bias enligt Creswell (2018) är att kontakta 

några icke-respondenter via telefon för att kontrollera om deras svar väsentligt skiljer sig från 

studiens respondenters svarsfrekvens. Detta har inte gjorts och det är sannolikt att de som 

inte valde att delta i studien i större utsträckning både har utsatts för negativa 

föräldrafaktorer och att de i större utsträckning har psykiska besvär samt dricker alkohol. 

Om inte de finns med i studien så finns det en risk för att den prediktiva effekten av negativa 

föräldrafaktorer och psykiska besvär för ungdomars alkoholdebut försvagas alternativ 

försvinner. Detta kan således vara anledningen till att så få prediktiva effekter hittades i 

denna studie. En styrka med urvalet var att det medförde ett lågt internt bortfall som 

varierade mellan 0 till 5,4 procent. Födelseåldern för deltagarna var specificerade för 

ungdomar födda år 1997 och 1999 vilket skapar ett homogent urval för studiepopulationen. 

Könsfördelningen av deltagarna i studien kan också ses som en fördel där 44,5 procent var 

pojkar och 55,5 procent var flickor vilket gav ett könsneutralt urval.  
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6.1.2 Mätinstrumentet 

Enkätundersökningarna vid baslinjen och uppföljningen är baserad på självrapporterade 

svar. En nackdel med självrapporterade enkätundersökningar är att människor har en 

förmåga att inte besvara frågorna helt sanningsenligt såväl oavsiktligt som avsiktligt, vilket 

dels kan bero på låg självmedvetenhet, bristande uppmärksamhet, minnesfel eller så vill 

individen inte erkänna sina svagheter (Creswell, 2018). Detta leder till en osäkerhet om hur 

väl respondenternas svar på enkäterna stämmer överens med deras verklighet. En förklaring 

till detta skulle exempelvis kunna vara om deltagarna inte velat rapportera om sin utsatthet 

för föräldrafaktorer vilket resulterar i att det försvagar deras prediktiva effekt för 

alkoholdebut. Detsamma gäller om deltagarna inte har velat rapportera om de exempelvis 

känt sig deprimerade, vilket också försvagar deras prediktiva effekt för alkoholdebut. Även 

om deltagarna har underrapporterat sin alkoholanvändning vilket försvagar 

bestämningsfaktorernas förmåga att predicera alkoholdebut.  

För studien valdes samtliga variabler utom psykiska besvär och antisocialt beteende att 

dikotomiseras, vilket resulterat i en större spridning än om variablerna hade haft flera 

kategorier. En dikotom variabel kan beskrivas som diskret eller sann, vilket betyder att det 

inte finns något underliggande kontinuum mellan kategorierna, det vill säga om en kvinna 

exempelvis är gravid eller inte, det finns inget mellanting eftersom det endast går att svara ja 

eller nej (Field, 2009). Föräldrafaktorerna som dikotomiserades till och hade flera kategorier 

som inkluderade svarsalternativen; Nej, Ja mindre än en gång per år, Ja någon gång per 

år, Ja någon gång per månad, Ja, någon gång per vecka, Ja, varje eller nästan varje dag, 

där Nej blev fortsatt nej och Ja innehöll de resterande svarsalternativen. Dock medför detta 

en förlust av information eftersom det utesluter de övriga kategorierna för variablerna 

exempelvis om deltagaren utsätts för våld i hemmet dagligen, en gång i veckan, en gång i 

månaden eller en gång per år, där dagligen och en gång per år skiljer sig väldigt mycket ifrån 

varandra medan det för en dikotom variabel inkluderas under samma kategori att de har 

utsatts för våld i hemmet. För denna studie var det få som uppgav att de utsatts för negativa 

föräldrafaktorer och där en dikotomisering ansågs vara nödvändig. Dock kan 

dikotomiseringen ha lett till att eventuella samband försvagats, det vill säga att de som 

dagligen utsätts för negativa föräldrafaktorer kan ha ett större samband till alkoholdebut än 

vad de som utsätts för negativa föräldrafaktorer en gång per år.  

 

6.1.3 Analyser 

Inledningsvis presenterades studiens oberoende variabler och confounders i en deskriptiv 

tabell (Tabell 1) för att ge en överblick över fördelningen över studiens variabler. Statistiken 

för de oberoende variablerna samt de confounders som inkluderades i studien presenterades 

i form av antal och procent samt presenterades statistiken för variablerna psykosomatiska 

besvär och antisocialt beteende i form av medelvärde eftersom de var utformade som index. 

Multivariat logistisk regressionsanalys ansågs lämplig för att besvara studiens syfte och 

samtliga frågeställningar.  
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Multivariat logistisk regressionsanalys gjorde det möjligt att utföra sambandsanalys mellan 

studiens beroende variabel (alkoholdebut) och de oberoende variablerna som inkluderas det 

vill säga föräldrafaktorer och psykiska besvär. Att genomföra en multivariat logistisk 

regressionsanalys för endast de oberoende variablerna i förhållande till den beroende 

variabeln och sedan ytterligare en gång justerat för confounders gjorde det möjligt att 

kontrollera om det var de oberoende variablerna som har samband med alkoholdebuten eller 

om ungdomars alkoholdebut påverkas av en tredje komponent, alltså confounders. Genom 

att använda multivariata logistiska regressionsanalyser kunde effekten för confounders 

justeras för. Enligt Creswell (2018) kan confounders vara problematiska när man vill mäta 

kausala samband eftersom sambandet mellan bestämningsfaktorn och utfallet kan påverkas 

av andra faktorer. Det är således en styrka för studien att multivariata logistiska 

regressionsanalyser användes så att inflytandet från andra faktorer kunde kontrolleras för. 

Till sist utfördes ytterligare en multivariat logistisk regressionsanalys separat för pojkar och 

flickor för att på så sätt kunna finna könsskillnader till vad som predicerar alkoholdebuten. 

En nackdel med att utföra separata multivariata logistiska regressionsanalyser för pojkar och 

flickor är att det inte går att statistiskt mäta om det finns könsskillnader. Det går endast att 

visuellt inspektera om oddskvoterna skiljer sig åt mellan könen.  

6.1.4 Kvalitetskriterier 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är de kvalitetskriterier som kvantitativa metoder 

använder sig av för att bedöma en studies trovärdighet (Creswell, 2018). Systematiska fel kan 

uppstå som en konsekvens av mätningsfel som kan förekomma till följd av en felaktig 

mätning av utfall och exponering, vilket betyder att de använda instrumenten inte mäter vad 

det är avsett att mäta. För att undvika att dessa typer av systematiska fel uppstår är det till 

fördel att använda validerade mätinstrument (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). För 

att mäta psykiska besvär användes ASRS-A (Sonnby, 2014), DSRS-A och SCAS (Svanborg & 

Ekselius, 2003) vilket är beprövade och validerade tidigare i internationella studier. För att 

mäta antisocialt beteende användes ett instrument som utvecklats av Andershed med 

kollegor (2002). Trots att inga valideringsstudier utförts på detta instrument så liknar 

instrumentet ett annat välanvänt och validerat mätinstrument som utvecklades av Haynie 

och Osgood (2005). Således bör mätinstrumenten för dessa begrepp i stor utsträckning mäta 

det de avser att mäta. Inga valideringsstudier har dock utförts för föräldrafaktorerna och 

psykosomatiska besvär, vilket är en nackdel eftersom endast deras ytvaliditet har prövats. 

Detta påverkar studiens resultat negativt genom om exempelvis mätinstrumenten för 

föräldrafaktorer fångar upp utsatthet fast deltagarna inte har varit utsatta så kan det leda till 

att sambandet blir starkare än vad det egentligen är, vilket kan medföra att resultatet blir 

snedvridet. Tvärtom sker om mätinstrumentet för föräldrafaktorer inte fångar upp att 

deltagarna varit utsatta så kommer det resultera i ett svagare samband än vad det egentligen 

är. Även mätinstrumenten för psykosomatiska besvär riskerar i att resultera i ett felaktigt 

resultat om instrumentet inte fångat upp att deltagarna har psykosomatiska besvär fast de 

har det och tvärt om, vilket påverkar om det blir ett starkare eller svagare samband än vad 

som egentligen stämmer överens med verkligheten.  
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Reliabiliteten för denna studie testas genom Cronbach’s Alpha som används för att testa den 

interna konsistensen hos de mätinstrument som ska användas för analysen. De instrument 

som testades för Cronbach’s Alpha var ADHD, depression, ångest, psykosomatiska besvär 

samt antisocialt beteende. Samtliga instrument hade en intern konsistens över 0,7 som är det 

minst accepterade värdet för testet (Field, 2009). Det betyder att dessa instrument besitter 

en homogenitet samt att instrumenten som utgör en skala mäter det övergripande 

gemensamma begreppet som de är avsett för att mäta.  

Studien grundar sig på en urvalspopulation för ungdomar i Västmanlands län som inte anses 

vara representativt för övriga ungdomar i Sverige eftersom att ett län inte är representativt 

för resten av landet. Enligt Bonita, Beaglehole och Kjellström (2006) är en styrka för studiens 

generaliserbarhet om liknande resultat uppkommit i fler studier för andra områden eller län 

inom det specifika landet. Det externa bortfallet för studien som motsvarar 60 procent är en 

nackdel eftersom det är väldigt högt och är inte generaliserbart för ungdomar generellt i 

Sverige.  

6.1.5 Forskningsetiska ställningstaganden 

Studiens genomförandeprocess har präglats av vad Bonita, Beaglehole och Kjellström (2006) 

anser är ett forskningsetiskt förhållningssätt, där de forskningsetiska ställningstagandena 

som gjorts har grundats på samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Enligt Bonita, Beaglehole och Kjellström (2006) innebär 

forskningsetiska ställningstaganden att författaren har en skyldighet att skydda 

studiedeltagarna genom att hantera deltagarnas personuppgifter konfidentiellt, även 

respektera deltagarnas egna vilja eftersom att de har rätt att avbryta deltagandet samt att de 

behandlas med respekt och utefter deras rättigheterna. 

En förutsättning är att forskningsprojektet som denna studie inkluderas i har blivit godkänd 

av den etiska granskningsnämnden i Uppsala, vilket stärker de forskningsetiska 

ställningstagandena som gjorts samt är av god kvalité. Deltagarna fick enkäterna 

hemskickade på posten med information om forskningsprojektet samt ett skriftligt samtycke 

som de fick där de godkände medverkande i studien (Vadlin, Åslund & Nilsson, 2018). 

Eftersom att studien har använt sekundärdata har författaren endast kunnat uppfylla 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att förhindra att datamaterialet sprider sig 

till obehöriga har filen med datamaterialet endast funnits på en enhet som endast författaren 

har haft tillgång till. Författaren har endast haft tillgång till en SPSS-fil som inte innehöll 

några id-uppgifter vilket möjliggör anonymitet för deltagarna och vilket också skyddar deras 

konfidentialitet. Resultatet av datamaterialet presenteras på gruppnivå på ett sådant sätt att 

det inte går att identifiera specifika individer, vilket medför att deltagarna förblir anonyma i 

studien och som stärker Konfidentialiteten. Den data som ligger till grund för arbetet har 

endast använts för vad den är ämnad för vilket är att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. En svaghet är att respondenterna inte har informerats att enkätsvaren har 

använts till en magisteruppsats vilket betraktas som ett brott mot nyttjandekravet. Dock 

informerades deltagarna i missivbrevet att de deltar i forskning gällande ungdomars hälsa 
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och där specifika studier inte varit preciserade. Således har de godkänt sin medverkan 

generellt vilket inte bör försvaga nyttjandekravet för dem.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att identifiera bestämningsfaktorer som föräldraskap och psykiska besvär 

som predicerar ungdomars alkoholdebut i Västmanlands län samt huruvida det finns 

könsskillnader i hur bestämningsfaktorerna predicerar alkoholdebuten. Föräldrafaktorer var 

inte associerat med ungdomars alkoholdebut och inte heller för de psykiska besvär som 

inkluderades i studien med undantag för antisocialt beteende. Ungdomars alkoholdebut var 

associerat med en högre grad av antisocialt beteende för båda könen.  

6.2.1 Föräldrafaktorer som påverkansfaktorer 

Denna studie visar att konflikter mellan föräldrar var den vanligaste formen av utsatthet som 

22,7 procent av deltagarna upplevt följt av psykisk utsatthet som 6,9 procent upplevt. När 

den prediktiva effekten av föräldrafaktorer för alkoholdebut analyserades utan att justera för 

confounders predicerade psykiskt och fysisk utsatthet ungdomarnas alkoholdebut under 

uppföljningen. Dessa prediktiva samband försvann dock när de justerades för confounders. 

Tidigare har studier på ungdomar visat ett tydligt samband mellan utsatthet och 

alkoholdebut. Windle med flera (2008) publicerade en översiktsstudie där författarna drar 

slutsatsen att höga nivåer av stressrelaterade händelser såsom våld eller konflikter inom 

familjen är relaterad till en tidigare alkoholdebut som också leder till en mer omfattande 

alkoholkonsumtion. En annan översiktsstudie publicerat av Ryan, Jorm och Lubman (2010) 

sammanställde studier med longitudinell design och författarna menar att forskningen inte 

tydligt visar att familjekonflikter är associeras med tidig alkoholdebut. Denna studie stödjer 

slutsatserna som Ryan med kollegor drog utifrån longitudinella studier. En annan förklaring 

till varför föräldrafaktorer i denna studie inte predicerar alkoholdebut hos ungdomar är den 

förklaringsmodell som vissa forskare föreslår som en av anledningarna till att 

alkoholkonsumtionen bland ungdomar minskat de senaste åren och att alkoholdebuten sker 

allt senare, det vill säga att familjeförhållandena, exempelvis utsatthet från föräldrarna, har 

förbättrats i takt med att alkoholkonsumtionen minskar (Pape, Rossow & Brunborg, 2018). 

Om relationen mellan föräldrar och deras barn förbättras skulle den prediktiva betydelsen av 

negativa föräldrafaktorer för ungdomars alkoholdebut försvagas. Ytterligare en orsak till att 

negativa föräldrafaktorer inte predicerar alkoholdebuten kan vara att ungdomar som utsätts 

för konflikter och våld i hemmet eller de individer som känner sig psykiskt och fysiskt utsatta 

av föräldrarna avstår ifrån att delta i studien eller väljer att inte svara helt sanningsenligt på 

enkäterna för att de exempelvis vill skydda sina föräldrar. 

Resultatet att negativa föräldrafaktorer i form av utsatthet inte predicerar ungdomarnas 

alkoholdebut motsäger normaliseringsteorin, det vill säga att när många ungdomar använder 

alkohol och alkoholkonsumtion bland dem är normaliserad så är det fler välanpassade 

ungdomar som dricker alkohol. Men i perioder när det är få ungdomar som använder alkohol 

så är det mest unga från riskmiljöer som dricker alkohol (Parker, Aldridge & Measham, 
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1998). Ifall normaliseringsteorin var korrekt så skulle negativa föräldrafaktorer predicera 

ungdomars alkoholdebut eftersom färre och färre ungdomar dricker alkohol. Skog (2000) 

beskriver totalkonsumtionsmodellen där alkoholkonsumtion förklaras utifrån sociala 

fenomen där dryckeskulturer utvecklas utifrån sociala relationer som exempelvis 

familjerelationer, familjeförhållanden, miljö och kultur i hemmet. Familjeförhållanden och 

en hemmiljö präglad av alkohol kan ha konsekvenser för barn och ungas relation till alkohol. 

Även alkoholkonsumtion bland vuxna har minskat även om den inte har minskat i lika stor 

utsträckning som för ungdomar. Således kan avsaknaden av prediktiv effekt för negativa 

föräldrafaktorer tyda på att anledningen till att ungdomar försenat sin alkoholdebut är för att 

deras föräldrar har minskat sin konsumtion vilket totalkonsumtionsmodellen förespråkar, 

det vill säga att negativa föräldrafaktorer inte har lika stor betydelse för deras 

alkoholkonsumtion utan att den däremot påverkas av föräldrarnas dryckeskultur.  

6.2.2 Psykiska besvär som påverkansfaktorer 

Denna studie visar att depression var den vanligaste formen av psykiska besvär där 10,0 

procent av deltagarna upplever symtom för depression där efter upplever 8,6 procent 

symtom för ångest. När den prediktiva effekten av psykiska besvär inte justerades för 

confounders predicerade ADHD, psykosomatiska besvär och antisocialt beteende 

alkoholdebut under uppföljningen. Antisocialt beteende var dock den enda 

bestämningsfaktorn som kvarstod när de justerades för confounders. Alkoholanvändning är 

relaterat till över 200 medicinska sjukdomar vilket inkluderar psykiska besvär, bland annat 

ångest och depression (Global Burden of Disease, 2018). Brown med flera (2009) beskrev 

ungdomstiden som en period där alkoholkonsumtion har en förmåga att eskalera och 

utvecklas till alkoholberoende hos flertalet ungdomar och detta på grund av bland annat 

kognitiva, sociala och emotionella förändringar som dels ökar risken att utveckla 

alkoholrelaterade problem och dels utveckla flertalet psykiska besvär och sociala problem. 

Alkoholkonsumtion är enligt Grigsby, Foster, Unger och Sussman (2016) en 

bestämningsfaktor för ungdomar att hantera stress, depression och ångest, om så var fallet 

skulle det betyda att 255 ungdomar som inkluderas i denna studie har symtom för depression 

och ångest och där med kan ligga i riskzon för att utveckla tungt drickande eller 

alkoholberoende. Dock stämmer detta inte överens med den föreliggande studien som endast 

visade att antisocialt beteende predicerar ungdomars alkoholdebut. Brown med flera (2009) 

menar även att alkoholanvändning kan provocera fram beteenden som negativt kan påverka 

psykiska besvär så som depression och ångest. Det kan betyda att ungdomar som gör sin 

alkoholdebut vid andra mätningen kan provocera fram beteenden som anses vara symtom 

för depression och ångest, vilket inte syns för denna mätning och studie, men kan komma att 

bli aktuellt inför en tredje mätning. Windle med kollegor (2008) beskriver i sin 

översiktsstudie att det har visat sig att ungdomar med en större alkoholanvändning hade ett 

mer problematiskt externaliserat beteende, det vill säga att de var mer aggressiva och att de 

visade tendenser för ett antisocialt beteende. Detta styrker denna studiens resultat och 

förklarar att antisocialt beteende predicerar alkoholdebut.  

Brown med flera (2009) förklarar att de psykiska besvären ofta uppkommer som en påföljd 

av ett negativt känslomässigt tillstånd som kan uppkomma vid hantering av högre krav, ny 
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arbetsmiljö eller nya sociala relationer, vilket också kan provocera fram depression och 

ångest. Detta stämmer inte överens med den föreliggande studien då depression och ångest 

inte visade någon prediktiv effekt för ungdomars alkoholdebut. En förklaring till detta kan 

vara att ungdomar som exempelvis är stressade över bland annat de kraven över 

skolprestationen väljer att avstå från att svara på enkäterna och istället fokusera på 

skolarbete. Ytterligare en förklaring kan vara att de ungdomar som har symtom för 

depression eller ångest inte har motivation till att delta i liknande studier, vilket kan förklara 

att depression och ångest inte visade en prediktiv effekt för alkoholdebuten. Skog (2000) 

beskriver att olika sociala förhållanden och sociala nätverk har en förmåga att påverka 

alkoholkonsumtionen genom att påverka olika beteendemönster inom den specifika 

kulturen. Att ha ett statligt monopol för alkoholförsäljning kan vara en bidragande faktor till 

att alkoholkonsumtionen sjunker bland ungdomarna, dock utifrån 

totalkonsumtionsmodellen borde alkoholanvändningen sjuka inom alla grupper och även för 

de inkluderade faktorerna inom psykiska besvär. Det betyder att alkoholdebuten generellt 

sätt borde se likadan ut för samtliga i befolkningen. Sznitman, Zlotnick och Harel-Fisch 

(2016) förklarar att när alkoholkonsumtion utformar sig inom en grupp eller en specifik 

kultur har beteendet en förmåga att normalisera sig. Oavsett om alkoholbeteendet är 

normaliserat eller inte, löper riskungdomar alltid lika stor risk att konsumera alkohol, det 

betyder att ungdomar som har symtom för ADHD, depression, ångest, psykosomatiska 

besvär samt antisocialt beteende enligt normaliseringsteorin borde löpa större risk att börja 

konsumera alkohol till skillnad från välanpassade ungdomar. Dock visar resultaten för denna 

studie att endast antisocialt beteende har en prediktiv effekt för alkoholdebut.  

6.2.3 Könsskillnader för hur föräldraskap och psykiska besvär predicerar ungdomars 

alkoholdebut 

Studien visar att föräldrafaktorer inte predicerar alkoholdebut varken för pojkar eller flickor. 

För psykiska besvär visade analysen att antisocialt beteende för både pojkar och flickor 

predicerar alkoholdebut. Det som skiljde könen åt var att psykosomatiska besvär även 

predicerar flickors alkoholdebut vilket det inte gjorde för pojkarna. De bifynd som gjordes 

bland studiens confounders var att utsträckningen av etnicitet både för föräldrafaktorer och 

psykiska besvär hade en större påverkan för flickor födda utanför Sverige till skillnad från 

pojkar som är födda utanför Sverige. Könsskillnader för alkoholanvändning hos ungdomar 

har varit ett omdiskuterat ämne där studier har visat olika, både att det finns könsskillnader 

samt att det inte finns könsskillnader för alkoholanvändning. Minskningen av 

alkoholanvändningen i förhållande till könen ser olika ut där en del forskning visar på att det 

finns könsskillnader för risk- och skyddsfaktorer för deras alkoholdebut (Raninen och 

Livingston, 2018). Denna studie fann inga könsskillnader för de föräldrafaktorer som 

inkluderades i studien utöver ett bifynd justerat för confounders som gjordes för etnicitet. 

Det enda fynd som skiljde könen åt var ett fynd för psykiska besvär som skiljde flickor ifrån 

pojkar vilket var att psykosomatiska besvär predicerar flickors alkoholdebut.  

Detta stämmer inte överens enligt Skogs (1985) totalkonsumtionsmodell som avser att 

alkoholkonsumtionen är ett normativt beteende och om alkoholkonsumtionen sjunker inom 

en specifik grupp borde det sjuka för samtliga i befolkningen, vilket inte anses vara fallet. 
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Utifrån totalkonsumtionsmodellen borde det inte finnas några könsskillnader inom 

alkoholanvändning samt bör alkoholdebuten överlag ske ungefär samtidigt för alla 

människor. Studien visade att flickor var mer sårbara för psykiska besvär till skillnad från 

pojkarna, vilket kan betyda att normaliseringsteorin enligt Parker, Aldridge och Measham 

(1998) är mer applicerbar på flickor och framförallt för deras psykiska ohälsa. Vid justering 

av confounders var etnicitet ett bifynd som fick en signifikant skillnad i förhållande med 

alkoholdebut, vilket enligt Sznitman, Zlotnick och Harel‐Fisch (2016) kan förklaras utifrån 

normaliseringsteorin. Det kan förklaras genom att individer födda utanför Sverige har ett 

annat normativt beteende i förhållande till alkohol än vad individer födda i Sverige har, där 

alkohol inte är normaliserad. Att individer födda utanför Sverige inte har samma 

alkoholkultur som individer födda i Sverige har kan även vara en förklaring till varför denna 

studie går emot skogs (2000) totalkonsumtionsmodell då alkoholkonsumtionen sjunker i 

betydligt fortare utsträckning hos ungdomar än övriga åldersgrupper i Sverige.  

6.3 Betydelse för folkhälsa 

Alkohol är en betydande levnadsvana där alkoholanvändning globalt har rankats som den 

sjunde ledande riskfaktorn för mortalitet. En succesiv ökad konsumtion av alkohol kan 

utvecklas till ett alkoholberoende, vilket leder till negativa effekter fysiskt samt hälsoförluster 

i form av förlust av friska levnadsår. Att försena barn och ungas alkoholdebut kan resultera i 

ökade hälsovinster eftersom att en senare alkoholdebut samt alkohol i en mindre mängd 

minskar negativa utfall för individens hälsa. Förståelse för vilka bestämningsfaktorer som 

påverkar alkoholdebuten samt om bestämningsfaktorerna anses vara risk- eller 

skyddsfaktorer för ungdomars alkoholdebut är av vikt, vilket har betydelse för de preventiva 

arbetsmetoderna som främjar barn och ungas hälsa.  

Totalkonsumtionsmodellen har varit betydande för alkoholpolitiken genom att förklara 

mänskligt beteende angående alkoholanvändning och är där med avgörande för det 

folkhälsovetenskapliga arbetet. Resultatet för studien motsäger teorin till viss del eftersom 

att totalkonsumtionen inte minskar i samma utsträckning för hela befolkningen och kan 

komma att behöva utvärderas eftersom att samhället utvecklas och förändras där nya normer 

och alkoholkulturer kan skapas. Resultatet från denna studie stödjer inte heller 

normaliseringsteorin eftersom idag när alkoholanvändning inte är ett normaliserat beteende 

i samma utsträckning som tidigare så borde de som väl dricker alkohol prediceras av ett 

större antal riskfaktorer. Dock visar studien att antisocialt beteende som predicerar 

alkoholdebuten både för pojkar och flickor borde prioriteras när det gäller hälsofrämjande 

arbete bland ungdomar. 
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7 SLUTSATSER 

o För negativa föräldrafaktorer var psykisk och fysisk utsatthet av föräldrar de 

bestämningsfaktorer som var prediktiva för ungdomars alkoholdebut, dock efter att 

confounders justerats för medförde det att inga föräldrafaktorer längre predicerade 

ungdomars alkoholdebut. 

o För psykiska besvär var ADHD, psykosomatiska besvär och antisocialt beteende de 

bestämningsfaktorerna som var prediktiva för ungdomars alkoholdebut, dock efter att 

counfounders justerats för var det endast antisocialt beteende som predicerade 

ungdomars alkoholdebut.  

o Det förekom inga könsskillnader för ungdomars utsatthet av negativa föräldrafaktorer 

medan för psykiska besvär predicerade psykosomatiska besvär flickors alkoholdebut 

och inte pojkars alkoholdebut. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Den befintliga litteraturen och tidigare forskning lyfter behovet av forskning kring den nya 

generationens ungdomar samt deras relation, attityd och bestämningsfaktorer för 

alkoholanvändning. Där det finns minimal kunskap om vad som predicerar den nya 

generationens alkoholdebut. Mer forskning kring sambandet mellan föräldrafaktorer och 

ungdomars alkoholanvändning, exempelvis för ett större urval samt bredda perspektivet för 

ämnet behövs. Denna studie utgick ifrån negativa föräldrafaktorer medan vidare forskning 

kan inkludera positiva föräldrafaktorer för eventuella skyddsfaktorer för alkoholdebut. 

Vidare forskning av ämnet kan leda till mer kunskap för bredden av vilka 

bestämningsfaktorer utöver föräldrafaktorer och psykiska besvär som är prediktiva för 

alkoholdebut och som påverkar denna generations unga, där fler bestämningsfaktorer kan 

vara av betydelse både som risk- och skyddsfaktorer för ungas alkoholanvändning. Även mer 

forskning kring ämnet för den föreliggande studien kan bidra till att resultat kan 

generaliseras i större utsträckning för hela populationen.  

Kvalitativ forskningsmetod kan komplettera kvantitativa studier genom att undersöka på 

djupet för att få en förståelse för hur exempelvis ungdomarna upplever att föräldrafaktorer 

påverkar deras hälsa i stort men även i förhållande till alkoholanvändning. Detsamma gäller 

för psykiska besvär där kvalitativ forskningsmetod kan bidra till fördjupad kunskap för 

exempelvis antisocialt beteende och alkoholanvändning.  
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