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Sammanfattning 

Alkoholkonsumtion är grundorsak till flertalet sjukdomar som påverkar folkhälsan negativt. 

Minderåriga är mer sårbara mot de negativa konsekvenserna av alkohol än vuxna. Därför det 

viktigt med alkohol- och drogförebyggande metoder inriktade på unga som ger god effekt. 

Alla Överens är ett lokalt framtaget alkohol- och drogförebyggande program i Öckerö 

kommun som har målsättningen att förebygga ungdomsfylleri genom att få alla föräldrar 

överens om att deras barn inte ska dricka alkohol. Uppsatsen hade en mixad-metod ansats där 

främst intervjuer (N=9) och drogvaneundersökningar, som pågått i nio år (2003-2011), med 

pojkar och flickor i årskurserna 7-9 (N=4273) används. Utifrån datakällorna gjordes en 

utvärdering där implementering, utvecklingen av alkohol-, och intensivkonsumtionen samt 

vilka faktorer som påverkar alkoholbruket undersöktes. Det kvalitativa resultatet visade på ett 

starkt stöd för Alla Överens bland politiker och högre tjänstemän, men ett sämre kunskapsläge 

om vad programmet innehåller. Det kvantitativa resultatet visar på en signifikant nedgång i 

alkoholbruk och intensivkonsumtion samt tydliga samband mellan föräldrars tillåtande attityd, 

mobbare, rökare och elevernas alkoholvanor. Sammanfattningsvis belägger uppsatsen värdet 

av det drogförebyggande programmet Alla Överens.  

  

Nyckelord: Alkohol, ungdomar, universell, utvärdering, mixad-metod. 
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Abstract 

Alcohol consumption is the cause of many diseaces. Minors are more at risk to the negative 

consequences of alcohol than adults. Therefore it is important to have alcohol- and drug 

prevention programs that target youths and gives a good effect. All Agree is an alcohol 

preventive program that is locally developed in the Swedish municipal Öckerö. The aim of 

All Agree is to prevent youth drunkenness by getting all parents to agree that their children 

shouldn‟t drink alcohol. This thesis used a mixed-method approach with nine interviews and 

school surveys on drug abuse spanning over nine years (2003-2011) consisting of boys and 

girls in grades 7-9 (N=4273). The aim was to evaluate All Agree through the implementation 

of the program and the development of the use of alcohol and heavy drinkers. Smoking and 

snuff using along with what factors that affect the use of alcohol was also investigated. The 

qualitative result showed that All Agree has a strong support among politicians and higher-up 

officials, even though there was a lack of knowledge amongst them regarding the contents of 

All Agree. The quantitative result showed a significant decline in overall use of alcohol and 

heavy drinking. There were also significant relationships between parents allowing their 

children to drink, bullies, smokers, with the use of alcohol. In a concluding remark, this thesis 

attests to the value of the prevention program All Agree.  

 

 

Keywords: Alcohol, evaluation, mixed-method, youths, universal prevention 

program. 
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Utvärdering av Öckerö Kommuns Preventionsprogram ‟Alla Överens‟ 

En Masteruppsats med Mixad-Metod ansats 

Alkoholkonsumtion är grundorsak till flertalet sjukdomar som påverkar folkhälsan negativt 

(Babor et al., 2010; Norström & Ramstedt, 2005; Rehm et al. 2003; Rehm et al. 2010; Room, 

Babor, & Rehm, 2005; WHO, 2006).  Alkoholbruk ökar incidensen av bland annat cancer, 

mag- och tarmsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, alkoholförgiftning, samt sjukdomar hos 

nyfödda där modern druckit alkohol under graviditeten (Babor et al., 2010; WHO, 2006; 

Rehm et al., 2010). Riskerna med alkohol uppmärksammades tidigt i Sverige (Bolin, 1916). 

Alkohol och berusningsdrickande är en riskfaktor för bland annat för tidig död, trafikolyckor, 

drunkningar, brännskador, självmord, lagbrytande beteende, arbetsskador, fysiska och verbala 

personangrepp. Även om alkoholkonsumtion också ofta är en följd utav exempelvis 

lagbrytande beteende, vilket innebär att det finns ett kausalt samband, men att riktningen på 

det kan vara svårdefinierat (Babor et al., 2010; Aarons et al., 1999; Andréasson, 2002; 

Andréasson, 2005; Rossow & Klepp, 2009). Berusningsdrickande räknas som speciellt farlig 

alkoholkonsumtion, det vill säga en riskkonsumtion (Andréasson, 2005). En person som 

berusningsdricker en gång i månaden eller mer klassas som intensivkonsument enligt CAN 

(2010).  Låg utbildning, alkoholproblem hos föräldrar och svårigheter i barndomen är 

associerat med hög alkoholkonsumtion (Kestilä, Martelin, Rahkonen, Joutsenniemi, Pirkola, 

Poikolainen & Koskinen, 2008). Alkohol kan orsaka medicinska skador både med och utan 

berusningsdrickande (Babor et al., 2010). Måttligt drickande kan ha vissa positiva och 

skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kognitiva funktioner. Den 

skyddande effekten överskuggas dock av de negativa effekterna som uppkommer med ökad 

konsumtion (Andréasson, 2005). En person som använder alkohol ökar därmed risken för att 

utsätta sig själv och andra människor för sjukdom och direkt fara. Som en följd till detta 

orsakar alkohol stora kostnader för staten och samhällen i form av bland annat vård och 

polisinsatser (Anderson, Chisholm & Fuhr, 2009; Rehm, Mathers, Popova, 
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Thavorncharoensap, Teerawattananon & Patra, 2009). Jarl et al. (2006) vid centrumet för 

socialvetenskaplig alkohol och drogforskning (SoRAD) har undersökt kostnaderna för 

alkohol i Sverige år 2002. De totala kostnaderna för alkoholkonsumtionen innefattar 

beräkningar gjorda på hälso- och sjukvårdskostnader, förlorad livskvalitet samt kostnader för 

socialtjänst och kriminalitet. Beräkningen visar att den mest realistiska kostnaden för alkohol 

är 20,3 miljarder kronor, vilket är knappt 1 % av Sveriges BNP. Navarro, Doran och 

Shakeshaft (2011) anser att alkoholkostnaderna för samhället faktiskt är större än vad som 

tidigare uppskattas. Det beror på att det saknas studier som undersöker kostnader som uppstår 

hos personer som lidit skada till följd av alkoholister och påverkade personer. Denna form av 

anhörigrelaterad kostnad tas inte med i de kostnader som är redovisade i Jarl et al. (2006) . 

Sammanfattningsvis orsakar alkohol flera kostnader för samhället, ökar incidensen av 

sjukdomar och alkoholkonsumtion är en riskfaktor för skadeverkningar som kan påverka 

folkhälsan. Därmed är det viktigt att bedriva forskning på alkohol och dess följdsjukdomar 

samt att förebygga farlig alkoholkonsumtion.   

Minderåriga är mer sårbara mot de negativa alkoholkonsekvenserna än vuxna (Rossow 

& Klepp, 2009). Mest känsliga för fysiologiska biverkningar är foster där missbildningar och 

skador kan uppstå av att modern dricker alkohol under graviditeten (Masten et al., 2009). 

Ungdomars alkoholkonsumtion i Sverige har undersökts i lokala, nationella och 

internationella studier (Hvitfeldt & Gripe, 2010ab; WHO, 2008; Hibell et al., 2009; Lindén-

Boström & Persson, 2007). Alkoholkonsumtionen bland ungdomar i Sverige såväl som i de 

övriga nordiska länderna karaktäriseras av berusningsdrickande (Hibell et al., 2009; Hvitfeldt 

& Gripe, 2010a). Berusningsdrickande är förknippat med uppförandeproblem, ångest, riskfyllt 

beteende, svårigheter med sociala relationer, tobaksbruk hos ungdomar och andra 

hälsoproblem så som diabetes typ 2 (Arata, Stafford & Tims, 2003;Pietraszek, Gregersen & 

Hermansen, 2010; Strandheim, Holmen, Coombes & Bentzen, 2009; Sindre, Eriksen, 
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Breidablik & Meland, 2004; Lilja & Larsson, 2003). Det är dock inte alltid säkert att 

berusningsdrickande är en orsak till ovanstående problem, det kan också vara en följd utav 

dem. Något som har uppmärksammats av exempelvis Light, Grube, Madden och Gover 

(2003). Alkoholkonsumtionen och berusningsdrickandet hos barn och ungdomar ökar 

dessutom med åldern (Duncan, Duncan & Strycker, 2006; WHO, 2008; Hibell et al., 2009).  

Därtill är det konstaterat att alkohol kan påverka utvecklingen hos ungdomar (Masten, Faden, 

Zuker & Spear, 2009; Windle et al., 2009). Risken för ett framtida alkoholberoende och 

missbruk påverkas i stor utsträckning av när en individ först prövar alkohol (Dawson, 

Goldstein, Chou, Ruan & Grant, 2008; Grant & Dawson, 1997). SoRAD har utvärderat 

Monitor-projektet och år 2009 ansåg totalt 78.1 % och 73.7 % av kvinnorna respektive 

männen (N=18014) i Västra Götaland att föräldrar inte borde bjuda ungdomar under 18 år på 

alkohol (Ramstedt, Boman, Engdahl, Sohlberg & Svensson 2010). Grant och Dawson (1997) 

visade att risken för beroende och missbruk minskar med 14 respektive 8 % för varje år som 

alkoholdebuten sköts upp. Det finns trots det argument både för och emot sambandet mellan 

tidig alkoholdebut och alkoholinducerade åkommor senare i livet (Dawson et al., 2008).  

Orsakssambanden bakom en individs beslut att dricka alkohol och i vilken frekvens, 

kvantitet och kontext är komplexa (Lilja & Larsson, 2003; Hawkins et al., 1992). Holder 

(1998) förklarar alkoholkonsumtionen utifrån en systemteori där orsakssambanden beskrivs 

utifrån teorin att samhället är ett komplext, dynamiskt och anpassningsbart system. Ordet 

samhälle åsyftar en geografisk och/eller social närhet och är översatt från engelskans 

‟community‟. Det kan dock också innebära en geografiskt obunden grupp av likasinnade 

individer som hålls samman av till exempel en upplevelse eller åsikt (Ferrer-Wreder, Stattin, 

Lorente, Tubman & Adamson, 2005). Samhället som fenomen samt preventionsmetoder som 

fokuserar på samhället har diskuterats flitigt i den vetenskapliga litteraturen (te.x. Holder & 

Howards, 1992; Holder, 1998; Minkler, 2005; Hanks, 2006; Holmila, 1997; Stafström, 
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Östergren, Larsson, Lindegren & Lundborg, 2006; Warpenius, Holmila & Mustonen; 2010) 

se Ferrer-Wreder et al. (2005) för en utförlig genomgång av samhällsbegreppet. Holders 

(1998) systemteori består av fem subsystem centrerat kring ett sjätte subsystem; 

konsumtionssystemet. De övriga är distribution som rör alkoholtillgänglighet, efterfrågan och 

marknadsföring, sociala normer – vilket innefattar informella sociala regler, samhällets 

värderingar och sociala influenser som påverkar dryckesvanor, lagliga sanktioner – som 

förbjuder och reglerar alkoholförsäljning samt bruk och här är ingår även straffskalan för 

alkoholrelaterade brott såsom trafikonykterhet. Det sista subsystemet omfattar sociala-, 

ekonomiska- och hälsokonsekvenser vilket involverar bland alkoholproblem och hur det 

påverkar samhällstjänster. Dessa system påverkar varandra i varierande utsträckning, något 

som Holder (1998) beskriver (figur 1). I slutändan är det dock konsumtionen som dessa 

subsystem påverkar. Det viktigaste är att eftersom systemet är så pass anpassningsbart kan 

inte snäva preventionsinsatser ge långsiktiga resultat, eftersom systemet kommer att anpassa 

sig. För att förebygga alkoholproblem anser Holder (1998) att det behövs en bred 

angreppsvinkel med ett tillvägagångssätt som på flera nivåer påverkar den sociala, kulturella, 

ekonomiska och fysiska miljön för att främja skyddsfaktorer och förebygga riskfaktorer.  
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Figur 1. Holders systemteoretiska ramverk över alkoholkonsumtion (Holder, 1998) 

Preventionsvetenskap 

Preventionsvetenskap är en tvärvetenskaplig vetenskap som innehåller forskning, 

teoretiska ramverk, metodologi, och praktisk kunskap om förebyggande arbete. Målet är att 

förhindra eller minska sociala respektive hälsorelaterade problem (Society for prevention 

research, 2011; Coie et al., 1993). Det sker genom att fokusera på faktorer som kan användas 

för att förutspå eller förebygga eventuella problem; så kallade risk- och skyddsfaktorer (Coie 

et al., 1993). En riskfaktor, i kontexten alkohol, är en korrelat som beviserligen ger en förhöjd 

risk för att en person ska utveckla en alkoholrelaterad skada eller beroende (Donovan, 2004; 

Andréasson, 2008a; Kraemer, Stice, Kazdin, Offord & Kupfer, 2001). Riskfaktorer är 

komplexa variabler som består av flera olika komponenter, något som är tydligt i Kraemer et 

al. (2001). Hawkins et al. (1992) anser att riskfaktorerna kan delas upp i två grupper; 

kontextuella faktorer samt individer och deras interpersonella relationer. Kontextuella faktorer 

är samhälls- och kulturella faktorer såsom lagstiftning och normer som påverkar beteendet. 
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Interpersonella faktorer är sådant som påverkar en person och dennes liv såsom familjen, 

skola, skolklassen eller kamrater (Hawkins et al., 1992).  En skyddsfaktor  ökar möjligheten 

för att en person inte blir beroende eller på annat sätt skadad av alkohol (Andréasson, 2008a). 

Familjen och familjedynamiken är viktiga faktorer som kan användas i det 

alkoholförebyggande arbetet (t.ex Pettersson, 2010; Bergman, 2006). För att förebygga 

beroende och missbruk krävs därutöver också kunskap om riskgrupper (Hawkins et al., 1992). 

En riskgrupp är ett kluster av personer med en högre andel riskfaktorer än genomsnittet 

(Andréasson, 2008a). Enligt preventionsvetenskapsteorin ökar de förebyggande effekterna 

med fler skyddsfaktorer och effekterna minskar när riskfaktorerna ökar (Andréasson, 2008b). 

Nästa steg är att använda kunskapen om dessa faktorer för att förebygga ohälsofaktorer och 

skapa en god och jämlik hälsa. 

För att förebygga hälsoproblem används systematiska och evidensbaserade 

interventioner skapade utifrån vetenskapliga studier, modeller och ramverk (Coie et al., 1993). 

Den kategorisering av interventionsmetoder som den moderna preventionsvetenskapen utgår 

enligt Ferrer-Wreder et al. (2005) från en rapport som Institute of Medicine (IOM), en 

amerikansk vetenskapsakademi, tog fram på uppdrag av USAs kongress. Rapporten skrevs av 

Mrazek och Haggerty (1994) och sammanfattas i Ricardo, Mrazek och Haggerty (1996). Det 

äldre systemet hade inget individfokus och bestod av begreppen primär, sekundär och tertiär 

som är mer riktade mot att förebygga fysiska sjukdomar och problem (Ferrer-Wreder et al., 

2005; Offord, 2000). Mrazek och Haggerty (1994) fokuserar på risk- och skyddsfaktorer, 

vilket innebär att termerna universell, selektiv och indikerad används för att beskriva 

preventionsmetoder. Vad som skiljer dessa tre är vilken form av individfokus de har. En 

universell interventionsmetod är riktat mot en hel befolkning utan hänsyn till risk- och 

lågriskgrupper. Vad som krävs är en bekräftad incidens av ett problem, såsom en hög andel 

alkoholrelaterade trafikolyckor. Selektiva interventionsmetoder är mer riktade än universella 
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eftersom de fokuserar på riskgrupper medan en indikerad intervention har ett individfokus på 

sådana som bedöms vara i riskzonen. Enligt Ferrer-Wreder et al. (2005) är det övergripande 

målet med alla dessa tre interventionsformer att minska antalet personer med betydande 

sociala problem eller psykisk ohälsa.  

Preventionsparadoxen och att arbeta alkoholförebyggande i ett samhälle. Trots att 

de som konsumerar mest alkohol har störst risk för att råka ut för alkoholrelaterade olyckor 

och liknande är det inte nödvändigtvis de som står för den största delen av de 

alkoholrelaterade skadorna (Babor et al., 2010). Fenomenet beskrivs i litteraturen som 

‟preventionsparadoxen‟ (Babor et al., 2010; Rossow & Rommelsjö, 2006; Danielsson, 2011). 

Paradoxen kan främst attribueras till personer som sällan dricker alkohol men som har ett högt 

alkoholintag när det sker. Poikolainen, Tapio och Makela (2007) visade i en populationsstudie 

att en stor andel (64-70 %) av de självrapporterade alkoholrelaterade problemen, 

sjukhusbesöken och alkoholförorsakade dödsfallen skedde hos den andel (90 %) av männen i 

urvalet som angett en låg konsumtion. Paradoxen återfinns också hos svenska ungdomar 

(Danielsson, 2011) och kvinnor (Poikolainen et al., 2007). Att högrisk-konsumenter inte står 

för den största alkoholbördan är ofta ett argument för att använda universella 

preventionsmetoder (Babor et al., 2010; Danielsson, 2011). Danielsson (2011) anser ändå att 

det är viktigt med riktade insatser mot ungdomar med stor och riskfull alkoholkonsumtion. 

En lämplig arena för det alkoholförebyggande arbetet är lokalsamhället (Holder, 1998; 

Holmila, 1997; Holder & Howards, 1992). Detta sker inom ramen för samhällsorganisering 

(Minkler, 2005) som är en samhällsförändrande process styrd av samhällsmedlemmar och 

deras allierade (Walter, 2005). Dessa medlemmar är invånare i samhället såsom medborgare 

och politiker eller tjänstemän inom social- och hälsosektorn. Samhällsorganisering har en lång 

historia där bland annat rörelsen bakom att kvinnor fick rösträtt samt den medborgarrättsliga 

kampen för svartas lika rättigheter i USA ingår (se t.ex Gutierrez & Lewis, 2005). Det finns 
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ingen enhetlig modell för samhällsorganisering (Minkler och Wallerstein, 2005). Däremot 

finns det många strategier som kan användas såsom att stärka lokala aktörer, utökat samarbete 

och att bygga upp samhällets identitet samt att utveckla ledarskapet. Minkler och Wallerstein 

(2005) fortsätter med att dela upp strategier efter om de är behovs- eller styrkebaserade 

(behov av förändring eller exempelvis en politiskt genomförd förändring) och om det finns 

konsensus eller en konflikt bakom frågeställningen. Ett viktigt begrepp inom 

samhällsorganisering är ´empowerment´ (Minkler, 2005). Minkler (2005) beskriver begreppet 

genom ett citat av Wallerstein som en ”samhällsverkansprocess som främjar deltagandet av 

människor, organisationer, och samhällen mot mål såsom ökad individ- och samhällskontroll, 

politisk effektivitet, förbättrat liv för samhället och samhällsrättvisa (Minkler, 2005, s. 8.)”. 

Den svenska termen är ´maktmobilisering´. En samhällsförändring som kommer inifrån 

samhället har stor chans att bli livskraftig (McKnight & Kretzmann, 2005) vilket innebär att 

ett stärkt samhälle som har kraft att förändra ökar sin möjlighet till positiv förändring. 

McKnight och Kretzmann (2005) menar att samhällsproblem kan lösas genom att fokusera på 

färdigheter, kapacitet och tillgångar som finns hos invånarna. Sammanfattningsvis finns det 

flertalet strategier, dimensioner och teorier bakom samhällsorganisering, vilket visar på 

ämnets komplexa natur. 

En metod inom preventionsforskning för att förändra, samt göra ett samhälle delaktigt 

i förändringen, kallas för ‟community-particatory-research‟. Det syftar till att skapa och 

främja strukturer som ökar delaktigheten i samhället (Viswanathan et al., 2004; Cook, 2008). 

Holmila (1997) och Holder (1998) lyfter fram metoden, och teorin däromkring, som den mest 

lämpade alkoholförebyggande åtgärden för långsiktiga och varaktiga resultat. Även Ferrer-

Wreder et al. (2005) anser att multikontextuella interventioner (att interventionen sker inom 

två eller flera miljöer) är en ny norm. Enligt Holder (1998; 2009a) kan inte enskilda 

interventioner skapa varaktiga resultat eftersom systemet fortsätter att skapa alkoholrelaterade 



ALLA ÖVERENS   12 

 
 

problem. Ferrer-Wreder et al. (2005) påpekar dock att det, trots fördelarna, finns en viss 

problematik med replikering och spridning av multikontextuella metoder eftersom omfånget 

ofta gör dem kostsamma och resurskrävande. Hanks (2006) framhäver att en lyckad 

intervention kräver att det finns tillgängliga resurser. Holder (2009a) anser att det finns fem 

viktiga utmaningar för preventionsvetenskapen; att utgå ifrån ett samhällsperspektiv, 

partnerskap mellan forskning och praktik, forskning och utvärdering samt instutionalisering 

och effektivisering. Partnerskapet mellan forskning och praktik har diskuterats av flera 

forskare (t.ex Chicchetti & Hinshaw, 2002; Eriksson, Geidne, Larsson & Pettersson, 2011) 

och är mycket viktigt för att utveckla samt lyckas med förebyggande interventioner. Eriksson 

et al. (2011) visar i en omfattande fallstudie på 69 frivilligorganisationer inkluderande 135 

projekt (se bl.a Eriksson, Geidne, Hellberg, Larsson & Pettersson, 2010; Eriksson, Geidne, 

Larsson & Pettersson, 2010) hur ideellt drivna projekt där forskaren enbart är teknisk 

rådgivare kan skapa en lyckad integration av den praktiska respektive akademiska världen. 

Holder (2009a) anser att forskningsvärlden måste inse nackdelarna med randomiserade 

studier och använda praktiska forskningsmetoder som kan validera resultatet; något som 

också diskuteras av bland annat Minkler (2005) samt Holder och Howards (1992).  Den 

centrala utmaningen ligger dock i att använda, institutionalisera och effektivisera 

preventionsprogram som har ett samhällsperspektiv (Holder, 2009a).    

Ett samhällsbaserat preventionsprogram på Island. Islandsmodellen (IM) 

presenterad i Sigfúsdóttir, Thorlindsson, Kristijánsson, Roe och Allegrante (2008) är ett 

exempel på ett lyckat samhällsengagerande program som förändrat samhällssystemet. IM 

föranleddes av att substans- och tobaksbruket ökade under 1990-talet bland isländska 

ungdomar. Forskarnas utgick ifrån sin kunskap om Island samt vad de ansåg var vetenskapligt 

erkända riskfaktorer såsom ungdomars umgänge, familjen och socialt kapital och skapade 

modellen. IM förankrades genom att det involverade ett brett spann av intressenter som 
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samarbetade i vad som benämns en samhällsbaserad, socialt inbäddad och lagbaserad insats 

(Sigfúsdóttir et al., 2008). IM bestod av fyra steg. Det första steget var använda nationella 

undersökningsdata för att konkretisera omfånget av problemet och arbeta fram riktlinjerna för 

projektet. Det andra steget var en spridnings- och rekryteringsprocess där en diskussion om 

undersökningsdatan fördes mellan forskare, politiker, ungdomsarbetare, samhällsmedlemmar 

och beslutsfattare. Det tredje steget var det lokala införandet i isländska samhällen som 

följdes av det fjärde steget – utvärdering och analys av programmet. Studien visade att bruket 

av alkohol, cigaretter och hasch minskade samt att ungdomarna spenderade mer tid med sina 

föräldrar. Sigfúsdóttir et al. (2008) listar viktiga framgångsfaktorer såsom att programmet 

tryckte på hur viktig familjen är, nattvandring för föräldrar, samhällsförankring, Islands 

begränsade skala och en bred homogenitet samt en kultur som accepterar akademiker och 

forskning.  

Implementering, vidmakthållande och utvärdering. Implementeringen är viktig 

eftersom flera olika kontextuella faktorer relaterat till implementeringen påverkar 

interventionens utfall. Faktorerna kan grupperas in i fem kategorier som karaktäriseras av 

egenskaper relaterade till innovationen, människorna och dess samhälle samt 

programegenskaper såsom programtrohet (Durlak & DuPre, 2008). Hanks (2006) beskriver 

fyra stycken modeller för implementering: Top-down modellen där all makt är centraliserad 

och deltagarna ska förstå nyttan med programmet och därmed följa det; Bottom-up modellen 

utgår ifrån gräsrötterna; Bottom-up perspektivet, som skiljer sig från föregående modell med 

likartat namn, inte ger all makt åt gräsrötterna utan anser att det bästa utfallet är när kunskap 

och expertis är mobiliserat över alla nivåer; Partnerskaps-implementerings modellen anser att 

de ovanstående inte främjar stärkandet av de deltagande personerna. Hanks (2006) anser att 

partnerskapsmodellen är att föredra för en lyckad implementering. Oavsett vilken 

implementeringsmodell som används krävs det en lyckad implementering för att möjliggöra 



ALLA ÖVERENS   14 

 
 

det förväntade programutfallet. De ideala omständigheterna för ett lyckat 

samhällsförändrande interventionsprogram är enligt Graham och Chandler-Coutts (2000) när 

invånarna själva önskar en förändring och interventionen bistår med verktygen. Författarna 

anser att problemorienterade interventioner ofta inte uppskattas av målgruppen som har en 

tendens att se att andra personers problem, hellre än deras egna eller deras demografiska 

grupps problem. Graham och Chandler-Coutts (2000) anser att när mottagarna av en 

intervention involveras och har en röst i interventionsprocessen, är rösten inte alltid positiv. 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till i en forskardriven implementering såsom: hur 

forskarna uppfattas, om en förändring är önskvärd av invånarna, finns det en konflikt mellan 

forskningsmålen och samhällets önskan?, hur god kunskapen om samhället är, 

forskningskunskap och ledarskap (Graham & Chandler-Coutts, 2000). Det krävs en 

utvärdering av implementeringen för att förstå varför en intervention lyckas eller misslyckas, 

kunskap som därefter använts i interventionsutvärderingen (Durlak & DuPre, 2008).  

Under programmets implementering är begreppet programtrohet mycket viktigt. 

Programtrohet är i vilken utsträckning en intervention och dess komponenter levereras utefter 

programmets grundtankar, oftast uttryckta i en manual. Genomförs metoden avvikande från 

programdesignen ger det en sämre programtrohet, något som kan påverka programmets 

effektivitet (Gearing et al., 2011). Gearing et al. (2011) anser att programtroheten är viktig i 

interventionsforskningens alla delar och har identifierat fyra kärnkomponenter i 

programtroheten; programdesign, träning av de som levererar programmet, övervakning av 

hur programmet levereras samt slutligen hur det mottages. Ett viktigt mål för långsiktiga och 

varaktiga resultat är enligt Holder och Moore (2000) att interventionen blir instutionaliserad, 

vilket innebär att exempelvis en policy används aktivt och blir en naturlig del av 

beslutsfattandet även efter interventionens avslutande. Holder (2009b) har tagit fram sex 

stycken nyckelfaktorer för en lyckad instutionalisering; ledarskapet i samhället, samhällsstöd, 
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att söka lokala allianser och arbeta med lokala politiker samt att slutligen införliva och 

erkänna lokala kulturella värderingar. Detta kräver en god vetenskaplig kunskap samt lokal 

kännedom om samhället, riskgrupper, kultur samt normer och attityd. Om interventionen är 

lyckad och instutionaliserad avgörs i en utvärdering. 

Det sista steget av en intervention är utvärderingen. En utvärdering samlar in, 

analyserar, tolkar och sprider data samt information om programmets mekanismer, effektivitet 

och sambandsorsaker (Rossi, Lipsey & Freeman, 2004). Beroende på om utvärderaren finns 

utanför eller innanför interventionens organisation är utvärderaren antingen extern eller intern. 

En extern utvärderare har en mer objektiv syn medan den interne utvärderaren har bättre insyn 

i organisationen och större kunskap om vad som tidigare gjorts (Rossi et al., 2004). 

Utvärderingar kan ha som syfte att göra en programutvärdering, behovsutvärdering eller en 

processutvärdering. Beroende på utvärderingsyftet görs en formativ alternativt summativ 

utvärdering. En formativ utvärdering har som syfte att skapa information som kan förbättra 

programmet medan en summativ utvärdering syftar till att utvärdera utfall och måluppfyllelse 

(Rossi et al., 2004). Rossi et al. (2004) och Bickman (2000) betonar att ett program behöver 

en programteori för att en utvärdering ska kunna genomföras. Programteorin är en logisk 

sambandsmodell av programmet, dess komponenter och mål. Den innebär att den innehåller 

en teoretisk referensram samt beskrivning av aktiviteter och orsakssamband (Rossi et al., 

2004; Bickman, 2000). Vidare finns det effektstudier som utvärderar ifall en 

interventionsmetod fungerar under optimala och kontrollerade förhållanden medan 

‟effektivitetstudier‟ undersöker ifall interventionen ger effekter under normala förhållanden 

och mindre kontrollerade former (Marchand, Stice, Rohde & Becker, 2011). Enligt Marchand 

et al. (2011) efterfrågas den senare formen mer i det rådande forskningsläget. 

Sammanfattningsvis finns det flertalet aspekter att ta hänsyn till samt ha kunskap om gällande 
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preventionsvetenskap. Ett område där preventionsvetenskapen kommer till stor nytta är 

folkhälsoarbetet som bedrivs i Sverige. 

Folkhälso- och förebyggande arbete i Sverige och Öckerö. Det övergripande målet 

med folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa en god och jämlik folkhälsa med speciell 

inriktning mot de mest utsatta (Regeringens proposition, 2007/08:110).  Folkhälsoarbetet i 

Sverige utgår från elva stycken målområden som omfattar bland annat delaktighet och 

inflytande i samhället, barn och ungas uppväxtvillkor samt tobak, alkohol, narkotika, dopning 

och spel (Regeringens proposition, 2007/08:110). Sverige har också en nationell resurs i form 

av Statens folkhälsoinstitut (FHI) som ska stödja och utvärdera folkhälsoarbetet i Sverige. 

FHIs uppgift beskrivs i Statens offentliga utredningar 2000:57 ‟Statens folkhälsoinstitut – roll 

och uppgifter‟. 

 …den första uppgiften är att ansvara för sektorsövergripande uppföljning och 

utvärdering av insatser på folkhälsoområdet och lämna förslag till åtgärder. Den 

andra uppgiften är att vara ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier 

inom folkhälsoområdet. Därtill föreslås att Folkhälsoinstitutet skall ansvara för 

övergripande tillsyn av lagbestämmelser som rör förebyggande insatser när det gäller 

alkohol, tobak och narkotika. Dessutom föreslås att Folkhälsoinstitutet på 

regeringens uppdragskall kunna samordna nationella insatser på folkhälsområdet. 

Detta kan t.ex. gälla kampanjer och opinionsbildning inom folkhälsoområdet 

(Socialdepartementet, 2000, s. 9) 

 

Att arbeta förebyggande har en viktig roll i både Sveriges och EUs folkhälsopolitik 

(Regeringens proposition, 2007/08:110). Sveriges alkohol- och drogförebyggande arbete har 

utvecklats genom åren och har även fått en stor utmaning då införselreglerna luckrades upp på 

grund av inträdet i EU. Ett centralt mål och en viktig arbetsmetod för det alkohol- och 
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drogförebyggande arbetet är att begränsa tillgängligheten till alkohol, droger och tobak (FHI, 

2009b). I Regeringens proposition 2007/08:110 redogörs för en förnyelse av Sveriges 

folkhälsopolitik. Där framhävs den roll som kommuner och landsting har i det förebyggande 

folkhälsoarbetet där metodutveckling är en viktig aspekt. Åldersgrupper som prioriteras är 

barn och unga samt äldre. Regeringen har också presenterat en ny samlad strategi för alkohol-

, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. I propositionen föreslås det att dessa politiska 

områden slås ihop till ett gemensamt övergripande mål som innehåller sju stycken långsiktiga 

ANDT-mål; en effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn; färre barn ska födas med 

skador orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak; minska nyrekrytering till 

narkotika- och dopningsmissbruk; hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga ANDT-

relaterad ohälsa ska utvecklas; tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser ska öka; 

antalet döda och skadade i trafiken p.g.a. alkohol och andra droger ska minska; aktivt verka 

för att FN-konventioner på narkotika- området efterlevs. I detta ingår att utveckla 

förebyggande metoder och minska riskbruk. Detta ska genomföras genom ett tvärsektoriellt 

samarbete mellan olika myndigheter och institutioner på den nationella-, regionala- och lokala 

nivån (Regeringens proposition, 2010/11:47).  

Öckerö kommun. En lokal alkoholförebyggande metod med syftet att förebygga 

alkoholbruk och alkoholberusning samt att förminska alkoholtillgängliheten bland barn och 

ungdomar har framtagits i den västsvenska kommunen Öckerö. 

Öckerö kommun ligger i Bohuslän och består av 10 öar och ett antal mindre holmar på 

totalt 26km
2
 (Nationalencyklopedin, 2011). Kommunens landförbindelse sker med en färja 

även om det finns både färjeförbindelser och broar mellan öarna. År 2010 bodde det 6288 

män och 6179 kvinnor, totalt 12 467 invånare i Öckerö Kommun. Av dessa var 1648 stycken 

mellan 9 och 18 år fördelat på 913 pojkar respektive 735 flickor (Statistiska centralbyrån, 

2011). På den största ön, Öckerö, finns en kommunal medan en frikyrklig högstadieskola 
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finns på Hönö. År 2011 fanns det totalt 434 högstadielever i Öckerö kommun varav ungefär 

20 elever gick på den frikyrkliga högstadieskolan och resterande på den kommunala 

högstadieskolan (Öckerö kommun, 2011).  

Under åren 1999-2001 kartlades det förebyggande arbetet i kommunen genom 

projektet Allas Ansvar, som var initierat av kommunförbundet [nuvarande Sveriges 

kommuner och landsting (SKL)] (Ohlsson, 2001). Undersökningen visade på flertalet brister i 

det förebyggande arbetet och att droger, tobak och alkohol var lättillgängligt för ungdomar. 

Kommunen hade också höga nivåer av skolk, alkoholkonsumtion och upplevd ohälsa jämfört 

mot Västra Götalands läns ungdomar (Öckerö kommun, 2002; Fransson, 2011). År 1999 

konsumerade pojkar i årskurs nio på Öckerö högstadium mer än dubbelt så mycket alkohol 

som riksgenomsnittet, detsamma gällde jämfört mot Västra Götaland, även om den skillnaden 

inte var lika stor (Höglund, 1999). På grund av den höga alkoholkonsumtionen och det 

bristande förebyggande arbetet ansökte kommunen om pengar från Länsstyrelsen för att starta 

och utveckla det drogförebyggande arbetet. I den ursprungliga ansökan formades det 

förebyggande arbetet som ett förebyggande nätverk centrerat kring en drogsamordnare 

(hädanefter drogförebyggare) (figur 2). En drogförebyggare verkar vanligtvis i en kommun 

eller i ett kommunalt gränsöverskridande samarbete med frågor kopplade till förebyggandet 

av skadliga effekter från alkohol, tobak och droger i det aktuella geografiska området. Enligt 

Öckerö kommun (2011) har drogförebyggaren en kartläggande och informerande roll där det 

även ingår att interagera med föräldrarna i kommunen i ett alkoholförebyggande syfte. 

Årsredovisningen för Öckerö kommun år 2009 beskriver drogförebyggaren som samordnare 

och kontaktperson för det drogförebyggande arbetet som även ska föreslå åtgärder (Öckerö 

kommun, 2009). Nilsson (2009) beskriver drogförebyggarens uppgift i Öckerö kommun som 

att stävja ungdomsfylleriet och att dennes strategi är att kommunicera samt sprida kunskap 

och goda idéer. Drogförebyggarens uppgift beskrivs också av Börjesson (2010); att påverka 
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föräldrars inställning till alkohol genom olika kommunikationsformer såsom möten, film, 

återkommande nyhetsmail samt föreläsningar och föräldramöten som koordineras och 

genomförs tillsammans med kommunens folkhälsoplanerare samt kultur och fritid, skola och 

socialtjänst (Börjesson, 2010).   

Det fanns fyra målsättningar vid starten av det förebyggande arbetet i Öckerö år 2002. 

Två av målsättningarna involverade en ökad samverkan mellan olika aktörer i kommunen och 

ett förbättrat kunskapsläge gällande substansbruket i kommunen. De kvarvarande två målen 

var kopplade till minskad drogkonsumtion och att involvera alla kommunens tonårsföräldrar i 

satsningen (Öckerö kommun, 2002). 

   Figur 2. Öckerö kommuns utformning av det förebyggande arbetet (Öckerö kommun. 2002). 

 

Det förebyggande arbetet började med att drogförebyggaren blev anställd i oktober år 

2002. Därefter utvecklade han i samarbete med sin överordnade chef och styrgrupp det 

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Öckerö. Detta ledde inte till en färdig 

preventionsmetod utan istället ett arbetssätt format kring tankesättet ”att om alla föräldrar är 

överens om att deras barn inte dricker alkohol kommer barnen inte att göra det” som är en 

grundidé från drogförebyggare Urban Nyström i Boden. Därigenom skapades en vision om en 
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drogfri kommun där ingen invånare under 18 år använder alkohol eller berusar sig (Fransson, 

2011). Sedan starten år 2002 har flera programkomponenter arbetats fram för att uppfylla den 

visionen. Dessa komponenter har sedan blivit preventionsmetoden Alla Överens. Även om 

Alla Överens huvudmål är att förebygga ungdomsfylleriet ingår även att förhindra bruket av 

narkotika och tobak. Alla Överens är också känt som Öckerömetoden, i detta arbete används 

dock benämningen Alla Överens.  

En viktig del av Alla Överens har varit de årliga drogvaneundersökningar som utförts 

sedan år 2003 i kommunens högstadieskolor. Drogvaneundersökningarna har visat ett kraftigt 

minskat alkoholbruk, något som bland annat lett till att Alla Överens har uppmärksammats i 

regionala och nationella medier (t.ex Olsson, 2011; Sverker, 2011). Det minskade 

alkoholbruket är en anledning till att Alla Överens ska implementeras och utvärderas i fyra 

svenska kommuner (Vansbro, Malung-Sälen, Ockelbo och Bollnäs) genom ekonomiskt stöd 

från FHI och med Öckerös drogförebyggare som nationell samordnare (FHI, 2009a; Fransson, 

2009). Det Alla Överens som implementeras består av de komponenter som har identifierats 

som framgångsfaktorer i Öckerö av drogförebyggaren. Enligt ansökan till FHI (2009a) finns 

tre viktiga förutsättningar för att Alla Överens ska lyckas; en högst engagerad samordnare och 

att kommunens politiska ledning är aktiv och stödjer metoden samt en hög ambitionsnivån – 

ungdomsfylleriet ska förebyggas. Därutöver finns fem programkomponenter; att samordnaren 

medverkar på föräldramöten, årliga drogvaneundersökningar, ett drogfritt föreningsliv, 

användandet av massmedia och andra informationskanaler samt slutligen fältarbete och 

vuxenvandring för att komplettera polisens ungdomsinriktade alkoholarbete (figur 3) (FHI, 

2009a; Fransson, 2009). Att Alla Överens använder sig utav föräldramöten är en likhet det 

delar med Örebro preventionsprogram (Koutakis, Stattin & Kerr, 2008) som är ett av Sveriges 

mest använda alkoholförebyggande program (användes i 40 % av Sveriges kommuner år 

2006) (FHI, 2009b). Föräldramötena i Alla Överens är oftast runt 45 minuter och uppdelade i 
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två delar; risker med alkoholbruk inklusive statistik från drogvaneundersökningarna samt 

pedagogiska tips hur och vad en förälder kan göra eller gå tillväga för att hindra att deras barn 

dricker alkohol. Användandet av massmedia manifesterar sig främst i att drogförebyggaren 

månadsvis, eller vid upplevt behov, skickar ut ett nyhetsbrev via e-mail till föräldrar i 

kommunen. Föräldrarnas e-mailadresser erhålls vid föräldramöten och andra tillfällen. Breven 

innehåller aktuell alkoholrelaterad information, bland annat om vad som hänt i kommunen 

kopplat till ungdomsfylla, tobak, narkotikabruk, polisinsatser samt uppmaningar till 

föräldrarna att gå med i föräldravandring eller besöka föreläsningar. År 2011 uppgick mail-

listan till cirka 1500 personer, varav uppskattningsvis 1400 är föräldrar med barn i olika 

åldrar. Drogförebyggaren skriver också krönikor varje månad om det förebyggande arbetet i 

lokaltidningen (Fransson, 2011; Lokalbladet, 2011). Den tidigare forskningen på Alla 

Överens består av tre C-uppsatser med varierande inriktningar. Två av dessa var kvalitativa 

med fokus på föräldrar respektive ungdomar (Börjesson, 2010; Everholm, 2007) medan den 

tredje var en kvantitativ uppsats med fokus på föräldrars betydelse för ungdomsdrickandet 

(Nilsson & Svantesson, 2009).  

Alla Överens är i dagsläget ett till synes framgångsrikt preventionsprogram som lyckats 

minska alkoholbruket och som nu sprids till andra kommuner för vidare implementering. 

Trots det finns ingen studie som utvärderar Alla Överens. Det saknas både en oberoende 

granskning av drogvaneundersökningarna samt en utvärdering av Alla Överens som helhet. 

Denna uppsats syftar till att fylla den kunskapsluckan. Genom en mixad metod kommer Alla 

Överens att granskas. Uppsatsen genomförs inom ramen för fem forskningsfrågor: 

 

1. Hur har Alla Överens implementerats?  

2. Hur har alkoholbruket sett ut över tid bland ungdomar i årskurserna 7-9 i Öckerö 

kommun? 
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2.1. Vilka faktorer påverkar och har ett samband med alkoholbruket? 

3. Vad är föräldrarnas attityd till alkohol och alkoholbruk? 

3.1. Finns det ett samband mellan deras attityd och ungdomars alkoholbruk? 

4. Skiljer sig utvecklingen för alkoholbruket bland ungdomar i Öckerö mot andra 

liknande kommuner, Västra Götalands län och riket? 

5. Har Alla Överens nått sina mål? 

 

Figur 3. Grundkomponenter och flödesschema enligt drogförebyggaren, Alla Överens (Fransson, 2011). 

Metod 

Design 

Denna uppsats har en parallell mixad-metod ansats, vilket innebär att en kvantitativ 

respektive en kvalitativ studiedel utvecklas och genomförs samtidigt för att sedan 

sammanställas i en inferens (Tashakkori & Teddlie, 2010).  
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 Eftersom Alla Överens syftar till att ha ett brett politiskt stöd, vilket anges som 

förutsättning för lyckad implementering av programmet, besvaras den första forskningsfrågan 

genom kvalitativa intervjuer med både politiker och tjänstemän samt drogförebyggaren i 

Öckerö kommun. För att kunna analysera implementering och genomförande ställdes frågorna 

”Hur ser du på situationen för ungdomar på Öckerö?”, ”Vilka ungdomsfrågor tycker ni är 

viktiga?”, ”Vad är din uppfattning om Alla Överens” som även involverar flera följdfrågor. 

Därutöver var frågorna ”Framgångsfaktorer för Alla Överens?”, ”Skulle man kunna förbättra 

Alla Överens? På vilket sätt?”, ”Finns det kritiker till Alla Överens?” viktiga. Detta sätts även 

i relation till frågorna ”Hur länge har du varit verksam på Öckerö?” och ”Vill du beskriva vad 

du arbetar med” med följdfrågan ”Om/hur det rör ungdomar i Öckerö kommun”. En viktig del 

av att analysera implementeringen är att veta när programkomponenterna infördes. 

Drogförebyggaren har sedan starten av det drogförebyggande arbetet fört en elektronisk 

dagbok över vad som genomförts, utifrån denna skapades en tidslinje. Han har även 

nedtecknat alla föräldramöten som han medverkat på inklusive datum och vilken årskurs det 

var för. Det användes för att räkna fram hur många besök som gjorts per termin.  

 För att besvara den andra, tredje och fjärde forskningsfrågan används en kvantitativ 

ansats. Analyser av Öckerö kommuns drogvaneundersökningar besvarade den andra och 

tredje forskningsfrågan. Konsumtionstrenden, forskningsfråga två, analyserades genom att 

använda drogvaneundersökningar genomförda under år 2003-2011. Därtill identifierades 

riskgrupper genom korstabuleringar. Bivariata korrelationer och logistiska regressioner 

användes för att undersöka samband mellan alkohol-, och intensivkonsumtion och olika 

variabler. Den tredje forskningsfrågan besvaras genom analyser av alkoholrelaterade frågor i 

drogvaneundersökningarna. Det är därmed elevernas åsikter om föräldrars alkoholvanor och 

åsikter som analyseras. Databasen kommunala basfakta (KBF) (FHI, 2011a), lokala 

drogvaneundersökningar (Öckerö, Orust & Tjörn) samt CANs nationella 
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drogvaneundersökning (Hvitfeldt & Gripe, 2010b) användes för att besvara den fjärde 

forskningsfrågan. KBF innehåller folkhälsostatistik om Sveriges kommuner och sammanställs 

av FHI. Statistiken i KBF hämtas från ett flertal offentliga databaser såsom Statistiska 

Centralbyrån, befolkningsstatistik, offentlig ekonomi, Allmänna valen och 

Utbildningsregistret m.fl (FHI, 2011b). KBF användes för att jämföra Öckerö med Orust, 

Tjörn, Västra Götalands län och riket sett till serveringstillstånd, systembolagets 

alkoholförsäljning, och alkoholrelaterad dödlighet. Drogvaneundersökningar användes för att 

jämföra berusningsdrickandet bland ungdomar i kommunerna Öckerö, Tjörn och Orust samt i 

hela riket. Från drogvaneundersökningarna användes frågan ‟Hur ofta händer det att du 

dricker alkohol motsvarande minst 18 cl sprit (en halv kvarting) ELLER en helflaska vin 

ELLER fyra stora flaskor stark cider/alkoläsk ELLER fyra burkar starköl ELLER sex burkar 

folköl vid samma tillfälle?´ en gång i månaden eller oftare för att jämföra incidensen av 

berusningsdrickande. En person som konsumerar den mängden alkohol med sådan frekvens 

definieras som en intensivkonsument i enlighet med CANs (2010) definition. Den femte 

forskningsfrågan besvaras i en inferens där resultatet från de tidigare forskningsfrågorna 

sammanställs och analyseras. 

Kvalitativ ansats 

Tidslinje 

Författaren och drogförebyggaren tog gemensamt fram en tidslinje över Alla Överens. 

I tidslinjen identifierades datum då viktiga händelser skett och när programkomponenter 

införts. Arbetet möjliggjordes av att drogförebyggaren fört en detaljerad digital dagbok över 

det drogförebyggande arbetet sedan år 2002.  

Intervjuer 

Deltagare. Ett ändamålsurval som bestådde av fyra kvinnor och fem män gjordes. Det 

fanns tre inklusionskriterier för detta. Det första kriteriet var att personerna skulle arbeta, eller 
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hade arbetat, som politiker eller tjänsteman inom Öckerö kommun. Därutöver skulle 

personerna inneha en chefstjänst eller motsvarande. Slutligen skulle de ha en arbetsroll där de 

påverkade ungdomar alternativt Alla Överens eller bedömdes relevant för uppsatsen på annat 

sätt. Eftersom det var ett ändamålsurval inkluderas också drogförebyggaren, trots att han inte 

hade en chefsroll. Målgruppen var relevant eftersom Alla Överens strävar efter en hög grad av 

samarbete mellan drogförebyggaren, politiker och olika avdelningar inom kommunen som är 

relaterade till ungdomsfrågor. Medelåldern var 45 år för kvinnorna respektive 56 år för 

männen. Kvinnorna hade arbetat inom sin nuvarande tjänsteroll i genomsnitt 10 år medan 

motsvarande var 8 år för männen. Personerna i urvalet informerades om studien via ett 

informationsbrev som skickades ut med både e-post och vanlig post. Brevet förklarade 

uppsatsens syfte och varför respondenternas medverkan var nödvändig (Bilaga 1). Det följdes 

upp av ett telefonsamtal för att ytterligare förklara uppsatsens syfte och boka in ett 

intervjutillfälle. Samtliga nio personer som kontaktades deltog.  

Instrument. Semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide 

bestående av tolv frågor med tio tillhörande uppföljningsfrågor. Intervjuguiden skapades av 

författaren och vidareutvecklades med förslag från handledaren. Enligt Bryman (2008) kan 

frågeställningarna i en semi-strukturerad intervju besvaras i den naturliga ordning som 

samtalet förs. Vilket innebär att frågorna inte alltid besvaras i den följd som intervjuguiden 

visar dem, något som också skedde under intervjuerna genomförda i denna uppsats. 

Genomförande. För att respondenterna skulle känna sig trygga och bekväma 

genomfördes intervjuerna på respektive respondents kontor, eller i annat neutralt rum i 

närheten av deras kontor. En intervju genomfördes över telefon eftersom författaren och 

respondenten inte hade möjlighet för ett faktiskt möte. Intervjuerna, som genomfördes av 

författaren, tog i genomsnitt 27 minuter. 
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Etik. I enlighet med vetenskapsrådets rekommendationer (Gustavsson, Hermerén, & 

Petersson, 2005) informerades respondenterna om att de skulle vara anonyma och kunde 

avbryta sitt deltagande i uppsatsen närhelst de ville. Ett undantag gjordes i resultatet där 

drogförebyggarens åsikt i vissa frågor redovisades, vilket skedde först efter att denne gett sitt 

utryckliga tillstånd.   

Analys. Med deltagarnas tillåtelse spelades intervjuerna in med en digital diktafon. 

Därutöver fördes vissa noteringar efter intervjuerna i de fall då viktig information framkom 

efter att diktafonen var avstängd. För att få en djupare förståelse och hitta trender i materialet 

gjordes en innehållsanalys utifrån Granheim och Lundman (2003) och Bryman (2008). En 

innehållsanalys är en analys av dokument och texter som försöker att finna återkommande 

kategorier genom ett systematiskt tillvägagångssätt (Granheim & Lundman, 2003; Bryman, 

2008). För att möjliggöra detta gjordes transkriberingar av intervjuerna med Express Scribe 

v5.13 (NCH software, 2011). Bryman (2008) framhäver att det är viktigt att en 

innehållsanalys har forskningsfrågorna i åtanke, annars är det stor risk att analysen tar en 

felaktig riktning. Eftersom målet med den kvalitativa uppsatsdelen främst var att besvara den 

första frågeställningen inriktades analysen mot implementeringen av Alla Överens samt 

åsikter och kunskap om programmet.  

Kvantitativ ansats 

Beskrivning av drogvaneundersökningar i Öckerö kommun. 

Deltagare. Urvalet består av elever (N=4237; pojkar n=2326; flickor n=1939) i årskurs 

7-9 i Öckerö kommun under åren 2003 till 2011 och som var närvarande vid 

drogvaneundersökningarna. En detaljerad beskrivning finns i bilaga 2. Den totala 

åldersfördelningen beskrivs i tabell 1. Det totala externa bortfallet i 

drogvaneundersökningarna var 12% . Ifall eleverna inte var närvarande vid 

undersökningstillfället gjordes inget försök att få kompletterande enkäter från dem.  
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Tabell 1. Procentuell åldersfördelning i urvalet efter kön. 

 Ålder   

 <13 år 14 år 15 år 16 år > Total (n) Internt 

bortfall
a
 

Pojke 22 36 34 8 100 (2059) - 

Flicka 20 35 36 9 100 (1735) - 

Total 21 36 35 8 100 (3794) 11 (479) 
Notering. 

a
Vid undersökningen år 2003 fanns ingen fråga om ålder. 

Instrument och datainsamling. För datainsamlingen användes en 

drogvaneundersökning framtagen och utvecklad av Öckerö kommuns alkohol-, narkotika-, 

och tobaksgrupp (representanter från fritidsgård, föräldraförening, polis, lärare, skolledning, 

elevhälsan och ungdomsmottagning – även om sammansättningen varierat över åren) i 

samarbete med drogförebyggaren (Fransson, 2011). 

Drogvaneundersökningen har till viss del varit baserad på frågor ur CANs (Hvitfeldt & 

Gripe, 2010b) nationella drogvaneundersökning. Vilket har medfört att sedan första 

undersökningstillfället har vissa frågor omformulerats, tagits bort eller lagts till. Enkäterna är 

systematiska samt anonyma och består av ungefär 36 frågor, med viss variation över åren. 

Svarsalternativen är öppna frågor eller flervalsfrågor. Frågorna som behandlar alkohol 

redovisas i bilaga 3. Enkätsvaren delades in i årskurser vid stansning och eleverna angav kön 

samt ålder; 13 år eller yngre, 14, 15 respektive 16 år eller äldre. 

Procedur. Enkäterna delades ut och samlades in av drogförebyggaren, politiker och 

tjänstemän från Öckerö kommun samt lärare på skolan. Tillvägagångssättet har varit 

systematiskt och detsamma sedan första drogvaneundersökningen. Varje enkätomgång har 

delats ut av 21 – 28 funktionärer, beroende på hur många klasser som funnits. Personerna 

varierar i viss mån över åren, vissa har varit med alla år medan andra några gånger. 

Drogförebyggaren samlar först lärarna och ger en kort information i fem minuter. Därefter 

samlas funktionärerna för att lyssna på drogförebyggaren som går genom enkäten noggrant 

och förklarar syftet med den samt visar resultaten för förra årets undersökning. Därefter 

fördelas klasserna mellan funktionärerna och de får kuvert med klass, tidpunkt, enkäter, 
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svarskuvert, instruktioner och lärarens namn. Detta tar ungefär 45 minuter och därefter träffas 

lärarna och funktionärerna för att ta sig till klassrummen. Väl där läste funktionären upp ett 

informationsbrev som förklarar syftet med undersökningen och att deltagandet är frivilligt. 

Syftet med att inte endast lärarna delade ut och samlade in enkäter var tvådelat – dels att 

eleverna skulle besvara enkäterna seriöst eftersom nya auktoritära personer utöver läraren 

närvarade, men även för att förankra Alla Överens hos politiker och tjänstemän (Fransson, 

2011). Eleverna var omedvetna om att undersökningen skulle genomföras och enkäterna 

besvarades i klassrummet, vilket har skett under en dag i början av mars månad. 

Drogförebyggaren stansade enkäterna in i statistikprogrammet Business Intelligence 7.5 (BI), 

som också användes för att skapa enkäterna. En omarbetning av originalfilerna till Windows 

Excel krävdes för att kunna använda drogvaneundersökningarna i SPSS 17.0. Det gjordes av 

datainstitutet i samråd med författaren och dennes handledare. 

Analys. Analyserna genomfördes i SPSS 17.0. Då drogvaneundersökningarna bestod 

av nio separata filer gjordes först en sammanfogning och bearbetning av dessa till en 

gemensam SPSS-fil för att underlätta för vidare analys. Under analysarbetets gång gjordes en 

kontinuerlig omarbetning av variabler för att kunna genomföra analyser. Förändringen över 

tid undersöktes med korstabuleringar där signifikansen prövades med Pearsons chi
2 

(

 och 

ifall det fanns en signifikant linjär trend (linear-by-linear association [LBL] ). För att se 

samband gjordes bivariata korrelationer med Spearmans korrelation (r) med 

konfidensintervall på 99 % och 95 %. Logistiska regressioner med metoden ‟Forward: 

Conditional‟ gjordes för att undersöka vilka faktorer som påverkade alkohol-, och 

intensivkonsumtionen. Därtill identifierades tre riskgrupper genom att eleverna var 

intensivkonsumenter som använt narkotika, intensivkonsumenter som röker ibland eller 

dagligen samt de alkoholkonsumenter som är intensivkonsumenter. 
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Beskrivning av databasen KBF samt drogvaneundersökningar Tjörn och Orust. 

Urval och datainsamling. En första geografisk bedömning gjorde att 

västkustkommunerna Tjörn och Orust valdes ut som jämförelsekommuner, eftersom de också 

de ö-kommuner på västkusten. En närmare granskning i KBF visade också att de tre 

kommunerna hade likvärdiga demografiska sammansättningar (antal invandrare och etniska 

svenskar samt förvärvsarbetande). Datainsamlingen skedde genom sökningar i databasen 

KBF via FHIs hemsida. Drogvaneundersökningarna i Tjörn kommun (Per Blanck Utveckling, 

2008) och Orust kommun (Per Blanck Utveckling, 2009) genomförs hos elever i årskurs 9 

och utgår till stor del ifrån CANs (2010) drogvaneundersökningar. Tjörn har genomfört två 

drogvaneundersökningar som var tillgängliga (år 2004, 2008). Orust har genomfört tre 

drogvaneundersökningar (år 2007, 2009 och 2011). 

Instrument och analys. En sekundäranalys av databasen gjordes för att kunna jämföra 

kommunerna. Berusningsincidensen hämtades från drogvaneundersökningarna i de tre 

kommunerna och jämfördes därefter i uppsatsens resultat. 

Resultat 

Redovisning av kvalitativ data 

Den första forskningsfrågan, ”Hur har Alla Överens implementerats?”, besvaras 

genom den kvalitativa ansatsen redovisad i detta avsnitt.   

Tidslinje. Eftersom programkomponenterna har införts över tid krävs en detaljerad 

redovisning över när detta har skett för att få en ökad förståelse för resultatet från 

drogvaneundersökningarna. Det första datumet som bedömdes relevant för Alla Överens var 

den 1 oktober 2002 då drogförebyggaren anställdes. Detta följdes av en planerings- och 

förankringsfas av det drogförebyggande arbetet samt att ta fram den första 

drogvaneundersökningen. Målgrupperna för förankrings- och planeringsfasen var skola, andra 

kommuner, polis, frikyrkor, skolsyster, fritidsgård och ANT-gruppen. I januari 2003 
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presenterade sig drogförebyggaren för kommunen genom en artikel i lokaltidningen. Nästa 

betydelsefulla datum var den 10 mars 2003 då den första drogvaneundersökningen 

genomfördes. Det resultatet redovisades för föräldrar, politiker och elever i maj 2003. En 

föreläsningsserie riktad mot föräldrar och vuxna, föräldrar emellan och andra vuxna, 

startades under hösten 2003 och har fortsatt sedan dess med ungefär tre föreläsningar per 

termin. Nästa betydelsefulla händelse var 30 januari 2005. Då genomfördes det första 

föräldramötet, men det tog till hösten 2005 innan detta genomfördes i en större utsträckning 

(Tabell 2). Nyhetsbrevet, som var nästa stora del i Alla Överens, skickades för första gången 

ut i slutet av februari 2006 och har därefter skickats ut ungefär en gång i månaden. Efter det 

datumet har inga nya programkomponenter införts, men år 2008 togs en första kontakt med 

FHI för att sprida Alla Överens, något som realiserades den 1 januari 2010. Vuxenvandrare 

fanns under hela perioden då det startades upp runt år 1993.   
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Tabell 2. Antal föräldramöten för årskurs 7-9 av drogförebyggaren, uppdelat på år och 

terminer. 

Termin Möten
a
 Läsår

b
 Antal skolklasser

c
 

Hösttermin, 2005. 19   

Vårtermin, 2006. 11 30 26 

Hösttermin, 2006 19   

Vårtermin, 2007. 19 38 27 

Hösttermin, 2007. 15   

Vårtermin, 2008. 23 38 25 

Hösttermin, 2008. 14   

Vårtermin, 2009. 14 28 23 

Hösttermin, 2009. 15   

Vårtermin, 2010. 18 33 22 

Hösttermin, 2010. 15   

Vårtermin, 2011
d
. 9 24 22 

Notering. 
a
Antal klasser vars föräldrar drogförebyggaren har träffat, det kan innebära storgruppsmöten med 

föräldrar med barn i 7 olika klasser i en årskurs eller endast 1 klass. 
b
Totalt antal möten för läsåret. 

c
Totalt antal 

skolklasser i årskurs 7-9. 
d
Till och med 2011-02-23. 

 

Intervjuer. Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier: ungdomssituationen, Alla 

Överens, kritik samt framgångsfaktorer. 

Ungdomssituationen. De flesta respondenterna bott och/eller arbetat mer än tio år i 

kommunen ges en bred bild av hur ungdomssituationen uppfattats tidigare jämfört mot 

dagsläget. Deras åsikter baseras både på personliga erfarenheter samt på 

drogvaneundersökningarna som genomförts sedan år 2003. Det finns även respondenter som 

inte verkat i kommunen lika länge. Eftersom respondenterna i flera fall verkat i kommunen 

under flera år och kommit i kontakt med ungdomar och ungdomsfrågor i varierande grad 

genom sin yrkesutövning skapas en bred bild av ungdomssituationens utveckling i Öckerö 
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kommun. Respondenterna beskriver i flera fall en ö-kultur med fylleri som ett normalt inslag, 

men att detta har förändrats mot det bättre, även om kutluren till viss del finns kvar. 

 

”Skillnaden är att ungdomar dricker mycket mindre nu, många mer som avstår och 

färre som intensivkonsumerar.” 

 

”Den största förändringen har skett i alkoholkonsumtion kan man säga, under 10 års 

tid. Idag är det en stark förskjutning mot att inte använda alkohol före 18 års ålder. 

Vilket våra drogvaneundersökningar visar under de år som de genomförts” 

 

”Det var väldigt mycket ränna runt, sköt dig själv och bry dig inte om vad jag gör. Det 

var liksom legalt att dricka på helger även om man var ung då” 

 

”Jag menar fortfarande att alkohol, överkonsumtion av alkohol, är det största hotet mot 

folkhälsan i Öckerö kommun. Men nu handlar det om vuxna människor mer”

  

Även om inte alla pratar om alkohol när de diskuterar ungdomars förändrade situation. 

 

”På skolan har det blivit mycket lugnare” 

 

”… det har varit en väldigt skyddad värld, och det är det ju fortfarande eftersom vi har 

alla årskurser till och med år 9. När de ska in i gymnasiet, det är ett rätt stort steg, när 

de ska in i staden.”  
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Men det finns även en annan bild, som främst framförs av en person. 

 

 ”… Jag ser ingen förändring, utan jag ser att det är mer droger. Det överensstämmer 

inte med den bilden som drogvaneundersökningarna ger.” 

  

Detta är främst en oro kring högtider såsom påsk, som av flera personer beskrivs som en 

traditionsfylld helg med mycket fylla. Samma person beskriver det på detta sätt. 

 

”… Jag får till mig hur många som är nyktra vid de tillfällena och vilka som inte är 

nyktra så att säga och även farhågor om andra droger och så vidare som har använts, 

och detta stämmer ju inte med drogvaneundersökningarna.” 

 

De olika uppdragen och yrkesrollerna som respondenterna innehar återspeglas i bredden i 

svaren på frågan om vilka ungdomsfrågor som är viktigast. En viss tendens finns att 

merparten tycker att en lyckad skolgång är den viktigaste ungdomsfrågan. Vissa personer 

nämner också flera ungdomsfrågor som viktiga. 

 

”Absolut viktigast är att ungdomarna har något att göra … som politiker är det tidig 

upptäckt då. För vi ser i samband med arbetslösheten att de som inte har fullgjorda 

avgångsbetyg i skolan är överrepresenterade” 

 

”Det är den viktigaste frågan, att alla klarar grundskolan med godkända betyg.” 

  

”Det är att det är en trygg och säker miljö för ungdomar att visas i den här 

kommunen.” 
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 ”Det är att jämnåriga tar viktiga vuxnas plats… föräldrar abdikerar och vuxenvärlden 

lämnar över normskapandet till massmedia, såpastjärnor och barnens kompisar” 

 

”Jag tycker ju att delaktighet och inflytande är viktiga frågor” 

 

Alla överens. Grundtanken med Alla Överens, att föräldrar inte ska tillåta sina barn att 

dricka alkohol, är etablerad och flera av respondenterna återger den när de ombeds beskriva 

Alla Överens. Trenden i innehållsanalysen är att det finns en positiv och stödjande attityd mot 

Alla Överens och det drogförebyggande arbetet i Öckerö kommun. 

 

”Jag tycker att det är ett fantastiskt projekt som jag har fått varit med om, och det är 

bland en utav de kanske fem mest spännande sakerna på en slags övergripande nivå.” 

 

”Ja, det är ju det som Håkan [drogförebyggaren] vill säga, att ingen ska få tillgång till 

alkohol under 18 år, att man försöker, han försöker ju bonka in det i skallen hos alla 

som jobbar så att vi sen i våra verksamheter ska ha det.” 

 

Drogförebyggaren beskriver Alla Överens 

 

”Det är ingen färdig metod som man bara kan, ‟gör så här enligt manualen‟ utan det 

kräver att det är människor som är.. som har en.. bild av läget i sin kommun och som 

har ett mandat att göra det, och som kan se.. vad som behövs göras, och göra det. så att 

det är inte så, det är ingen sådan manualstyrd, enkel metod i ett slutet sammanhang på 
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ett föräldramöte, föreningsträff eller annan behandlingssistuation. Utan det är mer av 

en totalmetod, där mycket finns med” 

 

Däremot är det tydligt att Alla Överens inte är känt i sina detaljer bland respondenterna. Det 

finns istället ett stort fokus på grundtanken eller att det är ett generellt drogförebyggande 

arbete riktat mot föräldrar.  

 

”Det handlar om att man gör en överenskommelse med föräldrarna, och föräldrarna 

påverkar sina barn.” 

 

”För mig är det ett nära samarbete med föräldrar.” 

 

”En massiv kamp för att få människor att ta ställning. Mot eller för någonting, hur man 

nu definierar det” 

 

”fast jag har nog inte aldrig tänkt som att Alla Överens är ett prog..jag vet inte om du, 

vi har riktigt samma, för mig är det olika delar. Men du ser det nog mer som en helhet 

än vad jag har gjort … men jag har nog tänkt det som lösryckta delar, Håkans 

nyhetsbrev är en grej, ÖPP, alltså, är en grej…” 

  

En av respondenterna kan inte återge vad Alla Överens består av. 

”Alla överens? En metod bland alla andra. Jag tror, jag kan inte så mycket om den så 

jag kan inte gå in på detalj på metoden. Utan, jag vet att det handlar om ungdomar och 

barns utveckling..” 
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Men återger grundtanken i ett senare skede av intervjun. 

 

”Att man är överens och driver åt samma håll, att man för en dialog med föräldrarna..” 

 

Även bland de som ser Alla Överens som en metod har en blandad bild av vad som tillhör till 

själva metoden. Tre av respondenterna beskriver Alla Överens som en metod och beskriver 

vad de anser är programkomponenter. 

 

”Metoden kan man säga består i att få alla överens, och hur gör man då? Jo, 

exempelvis återkommande föräldramöten, föreningsträffar, massmedia, e-mail utskick, 

men också vanliga samtal på gatan…Att man tar varje tillfälle att sprida kunskapen…” 

 

”Att träffa föräldrarna regelbundet, Det är ju det som det bygger på. Sen, det här att ha 

det här nyhetsbrevet … Sen är det ju de här föreläsningarna som också stöttar upp det 

här arbetet.” 

  

”Det är ju enkäterna först och främst och sen så föreläsningar och vuxenvandringen 

sen har vi haft sen då, och det har ju ändå fått en, tror jag fått ett större utrymme och, 

ja, position i samhället.” 

 

Alla personer i urvalet ställer sig dock positiva till grundtanken med Alla Överens, även den 

som framför kritik.  
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”Jag tror att den här liksom tanken med att föräldrar är delaktiga och att man har en 

gemensam ståndpunkt inför barnen, att det, det är den grundtryggheten som barnet 

skulle kunna vila i.” 

 

”Jag tror på den, jag tror definitivt på den. Utifrån politikerperspektiv är det ju 

definitivt. Eftersom vi får en viktig pusselbit av beslutsunderlaget, för att ta strategiska 

beslut.” 

 

”Jag tycker det är skitbra, jag tror stenhårt på det.” 

 

Flera personer beskriver sitt deltagande i Alla Överens utifrån att de deltagit i styrgrupper 

eller liknande samt att de deltagit i utdelandet och insamlandet av drogvaneundersökningen 

 

”Då ingår vi i undersökningen, så vi är med och utför undersökningen bland 

högstadieeleverna. Så på det sättet är jag delaktig, men inte annars”. 

 

Två personer tycker att skolan inte har stöttat arbetet med föräldramöten tillräckligt.  

 

”Det som jag tycker är lite synd är att Håkan faktiskt inte har haft tillgång till alla 

klasser. Skolan har varit för dålig på att erbjuda tillfällen, hade jag fått välja hade jag 

viljat att Håkan varit med på föräldramöten i alla klasser på högstadiet, ja en gång per 

år eller termin.” 
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”Skolan till exempel, alltså, där har man ju ifrågasatt hela tiden varför. För det har 

varit frågor om trivsel i skolan, skolkar du, dricker du, för att belysa de olika 

sambanden…” 

 

Kritik. Kritiken som framförs är i första hand baserad på att vad andra personer har 

sagt, och är inte riktad mot grundtanken med Alla Överens. Det som kritiseras är främst 

relaterat till drogförebyggaren och drogvaneundersökningarna samt hur resultaten tolkas och 

presenteras.  

 

”Den kritiken som har funnits har härrört sig internt. Jag har blivit drabbad av den 

själv, att man har ringt upp mig liksom och tycker att Håkan får för mycket 

uppmärksamhet i media.” 

 

”Jag har ju från tjänstemän under de här åren fått tillsägelse att prata Håkan till rätta… 

Det har funnits kritik mot hans, ja, sätt att prata om detta”. 

 

”De flesta är positiva. Det är väl den här återupprepningseffekten som kan göra att 

man inte lyssnar eller tar till sig.” 

 

”Jag tror att en del tycker att Håkan går för långt ibland, lite för .. fanatisk, om man nu 

ska hitta ett sådant ord. Inte många, men det finns väl några, som liksom, slår kanske 

lite bak ut… Men det finns inte, men inte till budskapet egentligen, att alla överens. 

Där har jag aldrig hört någon som är kritisk till exempel. Utan det är mer det här att 

det kan bli lite för mycket.” 
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Viss kritik men även tankar kring drogvaneundersökningen och dess trovärdighet framförs. 

 

”… att man kvalitetsäkrade själva undersökningen. Både utformandet och 

uppföljandet, samt analysen. Där kunde det få ett större värde om det kvalitetsäkrades. 

Det finns ju alltid en risk för att, detta är inte en personlig åsikt, att man inte analyserar 

helt förutsättningslöst” 

 

” …man ska alltid vara försiktig med statistik och undersökningar. Det finns alltid en 

viss felmarginal, men eftersom undersökningen har gjorts på ungefär samma sätt i sju 

till åtta års tid..” 

 

En person beskriver sig själv som kritiker eftersom denne fortfarande ser en problematik med 

ungdomsfylleri och berusning. Personen upplever att drogvaneundersökningarnas resultat 

stämmer överens med dennes uppfattning. 

 

”För att det inte lyckas. Så jag tror liksom att måla upp en bild som är inte så ljus, så 

att nu har vi lyckats. Det hjälper inte, för det har vi ju inte gjort. För vi ser ju ändå att 

det finns en massiv ungdomsgrupp som inte klarar sig, och där är ju inte de föräldrarna 

med på tåget. Så du når ju de redan frälsta, men inte de andra … Vi hör ju berättelser 

och ser att det är bra med den här undersökningen.” 
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Drogförebyggaren beskriver själv dennes upplevda kritik mot Alla Överens. 

 

”… de som tycker att jag har uppmärksammat de positiva sakerna för mycket … från 

början använde vi ju de här dåliga siffrorna för att väcka föräldrarna och politikerna … 

men nu när siffrorna ser bättre ut sen starten. Då blir det tvärtom att jag använder dem 

som ett pedagogiskt syfte att visa föräldrarna, titta det fungerar när ni sätter ner foten 

och säger åt era barn, då blir det så här bra … så där finns det kritik att jag personligen 

har uppmärksammat, alltså lagt positiva ord om siffror. ‟Titta vad bra!‟ Dels att det får 

till följd att de som står i ett krig med sina barn, med alkohol, knark och grejer, tycker 

detta stämmer inte.” 

 

Men inte alla anser att det funnits kritiker, en person säger sig aldrig ha hört något negativt 

om arbetet. Detta visar sig vara en varierande bild i innehållsanalysen.  

 

”Jag har inte upplevt att det finns de som säger, ‟varför håller ni på sådär?‟ Nej… Jag 

har faktiskt aldrig hört något negativt om detta. Det är rätt otroligt faktiskt” 

 

Framgångsfaktorer. Respondenterna tillfrågades om de ansåg att det fanns några 

framgångsfaktorer för Alla Överens. Även om de hade en olika uppfattning om vad Alla 

Överens bestod av kopplades frågan oftast till det generella drogförebyggande arbete som 

drogförebyggaren genomfört, riktat mot ungdomar. En stark trend är att flertalet respondenter 

lyfter fram framgångsfaktorn att ha en eldsjäl som håller i arbetet. Även det starka politiska 

stödet lyfts i flera fall fram som en framgångsfaktor.  
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”Alltså, jag skulle vilja säga att det viktigaste av allt är det politiska stödet… nummer 

två är ju en duktig projektledare, en eldsjäl.” 

 

”då skulle jag nog beskriva det så, att det hänger mycket på att vi har en eldsjäl.” 

 

Även föräldrars medverkan uppfattas som en framgångsfaktor i några fall. 

 

”Ja, det är väl det här samarbetet med föräldrar och de nätverk som finns…” 

 

En avvikande uppfattning hos en person är att det inte finns framgångsfaktorer då det upplevs 

att en problematik finns kvar. 

 

”Jag ser ju tyvärr inte då att det stämmer överens som är, helt och fullt, eftersom jag 

uppmärksammar lika många ungdomar, om inte fler idag, som fastnar i droger. En stor 

grupp ungdomar som är droganvändare och som är fast i det. I åldrarna 17 till 22, så 

det är snäppet efter. För att man ska vara i ett missbruk, då har man börjat använda 

tidigare, och då är man i den åldern där vi tror att det nästan över.. så att säga. Men det 

är det ju inte, utan det är en stor grupp, och det finns en kultur av droger också här ute, 

Som vi ju inte helt lyckas nå då.” 

  

Redovisning av kvantitativ data 

Regional och national jämförelse. Den fjärde forskningsfrågan löd ”Skiljer sig 

utvecklingen för alkoholbruket bland ungdomar i Öckerö mot andra liknande kommuner, 

Västra Götalands län och riket?”. Den alkoholrelaterade dödligheten mäts i KBF per 10 000 

invånare och är beräknat utifrån åren 2004-2008. Den är lägre i Öckerö (män = 0,7; kvinnor = 
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0,8), Tjörn (män = 2,9; kvinnor = 0) och Orust (män = 3,2; kvinnor = 0,8) jämfört mot riket 

(män = 4,6; kvinnor = 1,2) och västra Götalands län (män = 4,6; kvinnor = 1,2). Jämförelsen 

visar att Öckerö har en lägre alkoholrelaterad dödlighet för män jämfört mot de övriga. Medan 

Öckerös kvinnor har en alkoholrelaterad dödlighet som är under rikets nivå men på samma 

nivå som Orust men över Tjörns alkoholrelaterade dödlighet.   

Även antalet serveringstillstånd mäts per 10 000 invånare. År 2009 hade Öckerö ett 

mindre antal serveringstillstånd (9,0) jämfört mot riket (14,1) Västra Götalands län (12,5), 

Tjörn (20,6) och Orust (21,5). Systembolagets försäljning återges i KBF som antal liter 100 % 

alkohol per invånare över 15 år. Den senaste tillgängliga statistiken är för år 2009, då fanns 

inget systembolag i Öckerö kommun. Försäljningen för Tjörn och Orust var 4,1 respektive 4,5 

liter vilket är under försäljningen för riket (5,7) och Västra Götalands län (5,8).   

Jämförelse av intensivkonsumtion. Tabell tre och fyra redovisar skillnader i 

intensivkonsumtion för pojkar och flickor i årskurs nio i kommunerna Tjörn, Orust och 

Öckerö samt Västra Götalands län och riket. Båda kommunerna har ett mindre antal 

referenspunkter än Öckerö, Västra Götaland och riket. Orust har också ett relativt stort bortfall 

vid de två sista drogvaneundersökningarna. Med det i åtanke visar undersökningarna på en 

minskad andel pojkar som är intensivkonsumenter för alla kommuner. Detsamma gäller för 

pojkar i riket som också uppvisar en nedåtgående trend de senaste tre åren medan Västra 

Götalands pojkar i årskurs nio ligger på en relativt konstant nivå. Öckerös pojkar i årskurs nio 

har en mindre andel intensivkonsumenter jämfört mot alla dessa sedan år 2008, då en kraftig 

minskning skedde från år 2007 (Tabell 3). 
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Tabell 3. Andel pojkar som är intensivkonsumenter (årskurs 9) i kommunerna Tjörn, Orust 

och Öckerö samt Västra Götalands län och riket. 

Årtal 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Öckerö 32 31 26 34 33 19 17 21 14 

Tjörn - 30
a
 - - - 20

b
 - - - 

Orust - - - - 31
c
 - 37

d
 - 25

e
 

VF 28 24 21 21 21 23 - - - 

Riket 25 26 25 22 23 25 23 18 - 
Notering. Ett streck (-) indikerar att ingen undersökning har genomförts eller att data inte finns tillgänglig för det 

året. 
a
N=215, bortfall=11%. 

b
N=184, bortfall 17 %. 

c
N=179, bortfall 14 %. 

d
N=154, bortfall 26 %. 

e
N=144, 

bortfall 23 %. 
f
Västra Götalands län, genomsnittet för två år redovisas. Vilket gör att år 2003 är för 2003-2005, 

år 2004 för 2004-2006 och så vidare. mN=1342.  

 

En minskande trend återfinns också hos flickor i årskurs nio. De senaste insamlingspunkterna 

visar att både riket, Västra Götalands län, Öckerö kommun, Orust kommun och Tjörns 

kommun har minskat sin andel intensivkonsumenter. Öckerö har haft en relativt hög andel 

flickor som är intensivkonsumenter, något som verkar ha förändrats sedan 2009 års 

drogvaneundersökning (Tabell 4). 

Tabell 4. Andel flickor som är intensivkonsumenter (årskurs 9) i kommunerna Tjörn, Orust 

och Öckerö samt Västra Götalands län och riket. 

Årtal 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Öckerö 20 26 46 32 36 26 28 19 12 

Tjörn - 23
a
 - - - 19

b
 - -  

Orust - - - - 43
c
 - 25

d
 - 14

e
 

VF 23 24 24 24 23 21 - - - 

Riket 23 23 23 22 23 24 23 21 - 
Notering. Ett streck (-) indikerar att ingen undersökning har genomförts eller att data inte är tillgänglig för det 

året. 
a
 
b
N=184, bortfall 17 %. 

c
N=179, bortfall 14 %. 

d
N=154, bortfall 26 %. %. 

e
N=144, bortfall 23 %. 

f
Västra 

Götalands län, genomsnittet för två år redovisas. Vilket gör att år 2003 är för 2003-2005, år 2004 för 2004-2006 

och så vidare. mN=1259. 

 

Analys av drogvaneundersökningar i Öckerö kommun.  

Alkoholbruk. Den andra forskningsfrågan löd ”Hur har alkoholbruket sett ut över tid 

bland ungdomar i årskurserna 7-9 i Öckerö kommun?” Med följdfrågan ”Vilka faktorer 

påverkar och har ett samband med alkoholbruket?”. De besvaras i detta avsnitt genom 

analyser av drogvaneundersökningarna från Öckerö kommun år 2003-2011.  
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Den främsta signifikanta skillnaden i alkoholbruket från år 2003 till 2011 återfinns hos 

andelen elever som druckit alkohol och bland de som inte har druckit alkohol, 

=149.334, 

df=8, p <.000, LBL=.000. Oavsett kön och ålder har alkoholkonsumtionen minskat medan 

andelen elever som inte druckit alkohol har ökat. Andelen pojkar som är alkoholkonsumenter 

har minskat med 40 procentenheter från år 2003-2011 medan motsvarande siffra för flickor är 

29 procentenheter. Anmärkningsvärt är att pojkar i årskurs nio som druckit flera gånger har 

minskat med ungefär två tredjedelar medan flickor i samma årskurs endast har minskat med 

13 % (Tabell 5). Det har även skett en signifikant minskning av den totala andelen 

intensivkonsumenter samt andelen av pojkar och flickor, 

=63.227, df=16; p < .001, 

LBL=.000, som är intensivkonsumenter. Sett över kön och årskurser har 

intensivkonsumtionen minskat markant i de flesta kategorier. Flickor har dock haft mindre 

minskningar än pojkar (Tabell 6). 
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Tabell 5. Alkoholkonsumtion i Öckerö kommun. Pojkar och flickor, årskurs 7-9. 

Total andel 

alkoholkonsumenter 

Årtal 

2003(n=466) 2004(n=516) 2005(n=521) 2006(n=512) 2007(n=473) 2008(n=475) 2009(n=452) 2010(n=430) 2011(n=380) 

Pojkar 66 54 44 38 39 34 35 31 26 

Flickor 64 56 54 50 49 47 48 51 35 

Total 65 55 49 44 43 40 41 39 30 

Pojkar, årskurs 7 2003(n=84) 2004(n=91) 2005(n=89) 2006(n=96) 2007(n=78) 2008(n=89) 2009(n=79) 2010(n=70) 2011(n=65) 

Nej 47 73 65 83 83 73 86 81 81 

Ja, en gång 33 14 19 10 12 26 10 16 11 

Ja, flera gånger 20 13 16 6 5 1 4 3 8 

Pojkar, årskurs 8 2003(n=91) 2004(n=93) 2005(n=94) 2006(n=87) 2007(n=95) 2008(n=71) 2009(n=94) 2010(n=82) 2011(n=65) 

Nej 35 41 63 55 55 78 59 77 77 

Ja, en gång 21 29 16 17 24 8 20 15 17 

Ja, flera gånger 44 30 21 28 21 14 21 8 6 

Pojkar, årskurs 9 2003(n=87) 2004(n=97) 2005(n=86) 2006(n=93) 2007(n=86) 2008(n=90) 2009(n=71) 2010(n=94) 2011(n=85) 

Nej 22 25 38 45 49 50 51 54 67 

Ja, en gång 17 19 27 5 12 20 20 20 11 

Ja, flera gånger 61 57 35 50 39 30 29 26 22 

Flickor, årskurs 7 2003(n=90) 2004(n=83) 2005(n=75) 2006(n=70) 2007(n=75) 2008(n=78) 2009(n=54) 2010(n=67) 2011(n=49) 

Nej 47 70 65 73 63 73 82 58 88 

Ja, en gång 23 7 21 19 28 21 9 22 2 

Ja, flera gånger 30 23 13 9 9 6 9 19 10 

Flickor, årskurs 8 2003(n=60) 2004(n=89) 2005(n=90) 2006(n=73) 2007(n=69) 2008(n=82) 2009(n=79) 2010(n=48) 2011(n=67) 

Nej 33 36 47 47 57 43 48 48 66 

Ja, en gång 15 17 17 15 16 29 20 17 12 

Ja, flera gånger 52 47 37 39 27 28 32 35 22 

Flickor, årskurs 9 2003(n=54) 2004(n=61) 2005(n=87) 2006(n=91) 2007(n=70) 2008(n=70) 2009(n=75) 2010(n=69) 2011(n=49) 

Nej 20 21 29 34 33 43 36 41 41 

Ja, en gång 22 14 8 15 20 16 17 16 14 

Ja, flera gånger 58 65 63 53 47 41 47 43 45 
Notering. Tabellen återger svarsandelarna på frågan ”Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, stark cider, vin eller sprit? (Räkna inte med lättöl eller 

lättcider)?” 
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Notering. N=4273. Tabellen redovisar en förenklad svarsfrekvens på frågan ”Hur ofta händer det att du dricker alkohol motsvarande minst 18 cl sprit (en halv kvarting) 

ELLER en helflaska vin ELLER fyra stora flaskor stark cider/alkoläsk ELLER fyra burkar starköl ELLER sex burkar folköl vid samma tillfälle?”, 
a
Aldrig druckit alkohol. 

b
Mer sällan än en gång i månaden. 

c
År 2009 ställdes inte frågan om intensivkonsumtion till årskurs 7.

Tabell 6. Intensivkonsumtion bland pojkar och flickor i Öckerö kommun år 2003-2011. 

Total andel 

intensivkonsumenter 

Årtal 

2003(n=463) 2004(n=511) 2005(n=522) 2006(n=509) 2007(n=468) 2008(n=475) 2009(n=429) 2010(n=426) 2011(n=379) 

Pojkar 16 14 13 17 16 9 7 9 6 

Flickor 12 15 23 21 18 17 14 14 9 

Total 14 15 18 19 17 13 10 11 7 

Pojkar, årskurs 7 2003(n=84) 2004(n=89) 2005(n=90) 2006(n=95) 2007(n=78) 2008(n=88) 2009(n=0)
c
 2010(n=69) 2011(n=65) 

Aldrig
a
 89 96 91 96 95 97 0 96 97 

< 1 gång i månaden
b
 5 3 7 2 3 2 0 4 3 

Intensivkonsument 6 1 2 2 3 1 0 0 0 

Pojkar, årskurs 8 2003(n=91) 2004(n=93) 2005(n=95) 2006(n=87) 2007(n=94) 2008(n=71) 2009(n=92) 2010(n=81) 2011(n=65) 

Aldrig
a
 77 77 78 76 81 86 86 96 92 

< 1 gång i månaden
b
 13 13 9 10 6 7 11 0 6 

Intensivkonsument 10 10 13 14 13 7 3 4 2 

Pojkar, årskurs 9 2003(n=87) 2004(n=96) 2005(n=86) 2006(n=93) 2007(n=85) 2008(n=90) 2009(n=71) 2010(n=94) 2011(n=85) 

Aldrig
a
 47 48 53 54 61 70 62 72 78 

< 1 gång i månaden
b
 21 21 21 12 6 11 21 6 8 

Intensivkonsument 32 31 26 34 33 19 17 21 14 

Flickor, årskurs 7 2003(n=90) 2004(n=83) 2005(n=73) 2006(n=70) 2007(n=73) 2008(n=78) 2009(n=0)
c
 2010(n=67) 2011(n=49) 

Aldrig
a
 89 84 86 91 89 90 0 84 92 

< 1 gång i månaden
b
 9 8 7 6 7 6 0 6 6 

Intensivkonsument 2 7 7 3 4 4 0 10 2 

Flickor, årskurs 8 2003(n=57) 2004(n=89) 2005(n=90) 2006(n=73) 2007(n=68) 2008(n=79) 2009(n=79) 2010(n=47) 2011(n=66) 

Aldrig
a
 72 69 73 64 75 71 73 72 80 

< 1 gång i månaden
b
 9 17 12 10 12 6 18 17 8 

Intensivkonsument 19 15 14 26 15 23 9 11 12 

Flickor, årskurs 9 2003(n=54) 2004(n=61) 2005(n=88) 2006(n=91) 2007(n=70) 2008(n=69) 2009(n=75) 2010(n=68) 2011(n=49) 

Aldrig
a
 61 57 41 52 53 61 56 57 61 

< 1 gång i månaden
b
 19 16 14 16 11 13 16 24 27 

Intensivkonsument 20 26 46 32 36 26 28 19 12 
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Föräldrar. Den tredje forskningsfrågan löd ”Vad är föräldrarnas attityd till alkohol 

och alkoholbruk?” med underfrågan ”Finns det ett samband mellan deras attityd och 

ungdomars alkoholbruk?”. Det fanns tre frågor i drogvaneundersökningen som var relevanta 

för denna frågeställning; ”Tillåter dina föräldrar att du dricker alkohol”, ”Dricker dina 

föräldrar alkohol?” och ”Dricker dina föräldrar alkohol så att de blir berusade?”. 

Svarsandelarna på frågorna om vad föräldrarna tillåter och var alkoholkonsumenter vanligen 

får alkohol ifrån redovisas i tabell 7. Andelen föräldrar som tillåter att deras barn dricker 

alkohol har minskat med sex procentenheter från 8 % till 2 %. Det finns däremot en viss 

ökning i procentenheter mellan år 2007 och 2011 sett till att eleverna inte vet vad föräldrarnas 

attityd kring alkoholkonsumtion är. En annan viktig aspekt är att andelen alkoholkonsumenter 

som angett att de vanligast får sin alkohol ifrån sina föräldrar har minskat från 14 % till 3 %. 

Enligt deltagarna har deras föräldrar blivit mindre toleranta till att de dricker alkohol, 



=16.998, df=8, p= .030, LBL=.020.  

Tillförskällor för alkohol. Den största andelen av alkoholkonsumenterna får sin 

alkohol ifrån kamrater eller kamraters syskon, något som inte har förändrats sedan starten av 

drogvaneundersökningarna. En kraftig minskning har skett hos andelen alkoholkonsumenter 

som blir bjudna av sina föräldrar. Istället har andelen alkoholkonsumenter som får alkohol 

från syskon eller tar hemma utan lov ökat. Samtidigt har den totala andelen som får alkohol 

från andra vuxna som bjuder eller köper inte förändrats nämnvärt över tid (Tabell 7). 
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Notering. Tabellen består av procentsatser och utläses diagonalt. 
a
Flervalsfråga, vilket innebär att antalet svar per 

fråga överstiger antalet deltagande elever. Procentsatsen beskriver därför andelen av antalet svar, inte andelen av 

antalet elever. För denna fråga gäller n=Antal svar  
b
Oavsett ifall eleven var alkoholkonsument eller ej. För 

denna fråga gäller n=antal elever. 

 

Tabell 8 visar en genomgång av bivariata korrelationer mellan föräldrars tillåtande attityd och 

alkoholkonsumtion. Det finns en genomgående trend med starka signifikanta samband, 

oavsett kön, mellan en tillåtande attityd till, alkoholbruk bruk av alkohol.  En korstabulering 

visar att av de elever som angivit att ingen av föräldrarna tillåter att de dricker alkohol 

(n=1633) har 35 % druckit alkohol det senaste året. Bland de elever som angivit att en eller 

båda föräldrarna tillåter att de får dricka alkohol (n=117) har 87 % druckit alkohol en eller 

flera gånger. Av de som inte vet vad föräldrarna tycker om alkoholkonsumtion (n=304) har 55 

% druckit alkohol. Detta är statistiskt signifikanta skillnader, 

df=2, p < .000, 

LBL=.000. 

 

Tabell 7. Var alkoholkonsumenter får alkohol ifrån och ifall föräldrarna tillåter alkoholbruk.  

 Årtal 

Var får du 

vanligtvis alkohol 

ifrån? (OBS ej 

hembränt)
a
 

2003 

(n=385) 

2004 

(n=398) 

2005 

(n=334) 

2006 

(n=285) 

2007 

(n=282) 

2008 

(n=263) 

2009 

(n=246) 

2010 

(n=215) 

2011      

(n=157) 

Från syskon 5 5 9 11 10 11 9 9 10 

Kamrater/Kamraters 

syskon 
34 42 40 44 38 37 44 41 36 

Bjuden av föräldrar 14 8 8 5 7 4 3 2 3 

Föräldrar köper ut 1 0 2 2 1 1 0 1 1 

Tar hemma utan lov 13 14 12 12 12 13 15 18 17 

Från annan vuxen 

som bjuder 
9 8 7 6 9 13 9 5 13 

Från annan vuxen 

som köper ut 
18 20 16 16 19 17 19 22 15 

Köper själv på 

restaurant, pub 
3 2 3 2 2 2 0 0 3 

Köper folköl själv i 

affär, bensinmack  
3 2 2 2 0 3 1 1 2 

Tillåter dina föräldrar 

att du dricker 

alkohol?
b
 

2007 

(n=466) 

2008   

(n=482) 

2009  

(n=314) 

2010  

(n=426) 

2011  

(n=373) 

Nej, ingen 77 80 79 82 80   

Ja, en eller båda 8 7 5 5 2 

Vet ej 15 13 16 13 18 
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Tabell 8. Korrelationer (r) mellan pojkar och flickors åsikt om föräldrars tillåtelse till att bruka 

alkohol och alkoholkonsumtion samt intensivkonsumtion. 

 Alkohol-

konsumtion Intensivkonsumtion 

Tillåter dina föräldrar 

att du dricker alkohol? 

Alkoholkonsumtion 1 .61 .19 

Intensivkonsumtion .61 1 .19 

Tillåter dina föräldrar 

 att du dricker alkohol? 

.24 .20 .1 

Notering.  99 % CI.  Den övre högra halvan representerar pojkars korrelationer medan den nedre vänstra halvan 

representerar flickors korrelationer med variablerna. 

 

Tre av frågorna i drogvaneundersökningen berörde elevernas uppfattning om föräldrarnas 

alkoholvanor; ”Dricker dina föräldrar alkohol?”, ”Dricker dina föräldrar alkohol så att de blir 

berusade?” och ”Oroar du dig för dina föräldrars alkoholvanor?”. Det finns ingen signifikant 

skillnad mellan åren 2008-2011 sett till fördelningen av föräldrar som är nykterister (19-24%), 

som dricker ibland (77-74 %) och dricker ofta (4-2 %). Det finns däremot ett samband mellan 

föräldrar som berusningsdricker och elevernas alkoholkonsumtion, r= .106, p.000, n=1718. 

Av de elever som uppgett att deras föräldrar inte berusningsdricker (n=1202) har 35 % druckit 

alkohol en eller flera gånger. I de fall där eleverna angivit att föräldrarna berusningsdricker 

ibland (n=492) är 45 % av eleverna alkoholkonsumenter. Slutligen är 58 % av de elever där 

en eller båda föräldrarna berusningsdricker ofta (n=24) alkoholkonsumenter, 

, 

df=2, pLBL= .000. Det finns därmed en högre risk för att deltagarna konsumerar 

alkohol om de upplever att föräldrarna berusningsdricker ibland och ofta jämfört mot om 

föräldrar inte berusningsdricker. Bland de elever som inte oroar sig för sina föräldrars 

alkoholvanor (n=1634) är det 28 % som anser att föräldrarna dricker sig berusade ibland och 

1 % som tycker de berusar sig ofta. Ifall eleven oroar sig för föräldrarnas alkoholvanor (n=81) 

är det 43 % som anser att föräldrarna berusningsdricker ibland och 16 % som tycker att de 

berusningsdricker ofta, 

df=4, pLBL= .000.  
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Riskfaktorsanalys. En del i att utvärdera Alla Överens är att undersöka riskgrupper 

och riskfaktorer, vilket görs i detta avsnitt.  Tre former av riskgrupper identifierades utifrån 

drogvaneundersökningarna; Intensivkonsumenter som använt narkotika (riskgrupp 1), 

intensivkonsumenter som röker (riskgrupp 2) samt andelen av alkoholkonsumenterna som är 

intensivkonsumenter (riskgrupp 3). Både riskgrupp två och tre ökade fram till år 2006, 

varefter det skedde en minskning. Därefter fortsatte en minskande trend, med undantaget år 

2010, fram till år 2011 då en lägsta nivå uppmättes. Den första riskgruppen har varit på 

ungefär samma nivå sedan år 2003 (Tabell 9).  

 

Tabell 9. Riskgruppsutvecklingen över tid, i andelar. 

 Årtal 

 2003 

(n=461) 

2004 

(n=508) 

2005 

(n=522) 

2006 

(n=485) 

2007 

(n=462) 

2008 

(n=496) 

2009 

(n=317) 

2010 

(n=425) 

2011 

(n=378) 

Riskgrupp 

1
a
 

2 3 3 4 4 4 3 3 3 

 2003 

(n=463) 

2004 

(n=511) 

2005 

(n=524) 

2006 

(n=509) 

2007 

(n=468) 

2008 

(n=478) 

2009 

(n=429) 

2010 

(n=425) 

2011 

(n=378) 

Riskgrupp 

2
b
 

9 8 11 15 10 9 7 10 6 

 
2003 

(n=461) 

2004 

(n=511) 

2005 

(n=520) 

2006 

(n=509) 

2007 

(n=468) 

2008 

(n=478) 

2009 

(n=430) 

2010 

(n=427) 

2011 

(n=379) 

Riskgrupp 

3
c
 

14 15 18 19 17 13 10 11 7 

 Notering. 
a
Intensivkonsumenter som använt narkotika. 

b
Intensivkonsumenter som röker ibland eller dagligen. 

c
Alkoholkonsumenter som är intensivkonsumenter. 

 

Flera variabler jämfördes mot alkoholkonsumtionen för att undersöka vad som 

påverkade den. Vad som framkom var att alkoholkonsumtionen verkar bli påverkad av både 

skoltrivsel och mobbning. En bivariat analys visade att trivsel på skolan var korrelerat med 

alkoholkonsumtion, r = .132, pBland de elever som trivs mycket bra 

(n=1120) är 64 % inte alkoholkonsumenter. Medan de elever som trivs ganska eller mycket 

dåligt (n=161) är 36 % inte alkoholkonsumenter. Däremellan finns det en linjärt nedåtgående 

trend då 60 % av de som trivs ganska bra (n=1515) inte är alkoholkonsumenter och 49 % av 

eleverna som varken trivs bra eller dåligt på skolan (n=440) inte är alkoholkonsumenter, 


= 
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15.935, df=4, p=.003, LBL Ett samband upptäcktes också mellan elever som mobbat 

och alkoholkonsumtion, r = .259, p = .001, n = 785. Avde elever som uppgett att de deltagit i 

mobbning eller utfrysning (n=89) är 69 % alkoholkonsumenter medan motsvarande 

procentandel är 30 % av de som inte har mobbat (n=696), 


= 17.476, df=1, pLBL= 

.001. Sammanfattningsvis innebar en låg skoltrivsel eller att eleven anser sig ha mobbat eller 

utfryst någon en ökad risk för att eleven är alkoholkonsument. 

För att predicera vad som påverkade alkoholkonsumtionen genomfördes en logistisk 

regression med alkoholkonsumtion som oberoende variabel och sedan variablerna: Tillåter 

dina föräldrar att du dricker alkohol?, Röker du?, Har du mobbat någon? Samt kön och ålder. 

Analysen gav en Nagelkerke på .402 och visade på att ifall föräldrarna inte tillät att de drack 

alkohol ökade det möjligheten att eleverna inte var alkoholkonsumenter, OR = 4.175, p= .002, 

95 % CI [1.719-10.143]. Men ifall eleverna var rökare var oddsen lägre för att eleverna också 

inte hade druckit alkohol, OR = .076, p <.001, 95 % CI [.036-.160]. Analysen visade också att 

en ökad ålder medförde en starkt ökad risk för att eleverna var alkoholkonsumenter, OR = 

2.151, p <.001, 95 % CI [1.791-2.583]. Det fanns också ett samband mellan elever som 

uppgett att de mobbat eller utfryst någon och alkoholkonsumtion, OR = .462, p=.003, 95 % 

[.276-.774]. Analysen antyder också att flickor har större risk än pojkar att bli 

alkoholkonsumenter, OR = .636, p= .012, 95 % CI [.447-.905]. Den logistiska regressionen 

visade därmed att föräldrars tillåtande attityd, ifall eleven var rökare, ökad ålder samt ifall 

eleven mobbat eller utfryst någon predicerade att eleven var alkoholkonsument. 

En bivariat korrelation visade på ett samband mellan intensivkonsumtion och 

skoltrivsel, r = .127, p <.001, n=3193. Det fanns ett starkt samband mellan 

intensivkonsumtion och ifall eleverna mobbat eller utfryst någon, r = .288, p < .001, n=781. 

För att vidare undersöka vad som påverkade intensivkonsumtionen gjordes en logistisk 

regression. Samma variabler som för den logistiska regressionen på alkoholkonsumtion 
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användes. För denna analys var Nagelkerkevärdet .539. Analysen visade att elever som ansåg 

att deras föräldrar tillät alkoholkonsumtion hade en större risk för att vara 

intensivkonsumenter, OR = 4.099, p=.018, 95 % CI [1.277-13.156]. Enligt analysen hade 

elever som rökte en större odds för att vara intensivkonsumenter, OR = 8.241, p <.001, 95 % 

CI [3.235-20.995]. Elevernas ökade ålder var också en riskfaktor för intensivkonsumtion, OR 

= 1.812, p= .006, 95 % CI [1.185-2.771]. Slutligen, elever som uppgett att de mobbat eller 

utfryst någon hade hög risk för att vara intensivkonsumenter, OR = 2.704, p= .009, 95 % CI 

[1.282-5.703]. Intensivkonsumtion predicerades därmed av rökning, ökad ålder och 

mobbning. 

En samlad analys av preventionsmetoden Alla Överens. I detta avsnitt skapas en 

inferens av det kvalitativa och kvantitativa resultatet i syfte att sammanfatta resultatdelarna 

och skapa en djupare analys för att svara på den femte forskningsfrågan; ”Har Alla Överens 

nått sina mål?”. Det övergripande målet för Alla Överens är att förebygga ungdomsfylleriet 

genom att påverka främst föräldrar men även andra vuxna i kommunen, något som 

återkommer i båda resultatdelar.  

Det kvantitativa resultatet visar på en signifikant nedgång av alkoholkonsumtionen, 

inklusive intensivkonsumtionen, bland Öckerös högstadieelever. Det är ett resultat som 

återfinns i den kvalitativa delen då respondenterna beskriver en upplevd positiv förändring 

från en ö-kultur färgad av alkohol och fylla till en nyktrare kultur. Men ungdomsfylleri 

existerar fortfarande i kommunen, eftersom det fanns en andel i drogvaneundersökningen år 

2011 som var intensivkonsumenter. En respondent framför en oro, baserat på dennes bild av 

ungdomssituationen, över detta och anser att en felaktig bild framförs. Ingen respondent 

beskriver ungdomsfylleriet som helt borta, det omnämns istället som kraftigt förminskat. I det 

avseendet har inte Alla Överens nått sitt mål, men det har skett stora förändringar i 

alkoholvanor hos högstadieelever i Öckerö kommun. 
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Grundtanken bakom Alla Överens är att föräldrar och andra vuxna kan påverka barns 

alkoholkonsumtion. Det är ett budskap som är relativt väl befäst hos intervjupersonerna och 

ett stort stöd för grundtanken återfinns hos dem. Även föräldrarna verkar ha tagit åt sig 

budskapet. Andelen alkoholkonsumenter som blivit bjudna på alkohol från föräldrarna har 

minskat signifikant. Ytterligare stöd återfinns i att andelen elever som uppger att deras 

föräldrar har en tillåtande attityd också konsumerar alkohol i större utsträckning än de elever 

med föräldrar som inte tillåter bruk av alkohol. En något motsägande utveckling är en viss 

ökning av andelen elever som inte vet vad deras föräldrar tycker om att de dricker alkohol. 

Sammanfattningsvis tyder dock utvecklingen i föräldrars tillåtande attityd och bjudvanor på 

att föräldrarna har blivit påverkade utav Alla Överens. Bivariata korrelationer och logistiska 

regressioner tyder också på att föräldrarnas åsikt påverkar alkohol- och intensivkonsumtionen.   

Tidslinjen och intervjuerna visar att Alla Överens är en preventionsmetod som har 

växt fram över tiden. Det skiljer sig därmed från andra preventionsmetoder som är framtagna 

av forskare, exempelvis Islandsmodellen, där ett komplett paket med komponenter 

genomfördes samtidigt (Sigfúsdóttir et al., 2008). Det Alla Överens som nu implementeras i 

fyra svenska kommuner har en större likhet med Islandsmodellen ur den aspekten, eftersom 

det är ett komplett paket av komponenter som implementeras på en gång. Då Alla Överens 

och dess komponenter har växt fram över tid är det problematiskt att se ett trendbrott i 

exempelvis konsumtion och bruk som kan attribueras till implementeringen av en specifik 

programkomponent. En möjlig koppling går dock att se mellan starten av föräldramöten och 

minskning av riskgrupper. År 2007 uppmättes en trendbrytande nivå på andelen elever i 

riskgrupperna två och tre (intensivkonsumenter som röker och enbart intensivkonsumenter). 

Ett antagande är att föräldramötena inte ger en omedelbar effekt på alkoholkonsumtionen, 

eller andelen elever som röker. Det antagandet innebär att en effekt inte kunde uppmätas 

under våren 2006, utan att minskningen märktes först i undersökningen år 2007. Detta är dock 
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på grund av studieupplägget mestadels en avancerad gissning. I alkoholbruk och 

intensivkonsumtion finns inget liknande trendbrytande mönster runt 2006-2007. 

En målsättning, även om det beskrivs som en förutsättning, är att ha ett starkt politiskt 

stöd. Detta är en del av implementeringen och en förutsättning för att institutionalisera Alla 

Överens. Intervjuerna visar att större delen av respondenterna stödjer metoden. En god 

implementering bör utöver ett starkt stöd även leda till ett fullgott kunskapsläge om metoden. 

I Öckerö kommun finns dock en kunskapslucka bland en stor del av respondenterna gällande 

vad Alla Överens består av. Kunskapsluckan visar sig främst i att Alla Överens och det 

drogförebyggande arbetet beskrivs på varierande sätt under intervjuerna. Grundtanken och 

drogvaneundersökningen är starkt förankrade. Att drogförebyggaren har rekryterat politiker 

och tjänstemän för att hjälpa till med att dela ut och samla in drogvaneundersökningar har 

gjort att drogvaneundersökningen är starkt förankrad hos dem. Flera av respondenterna tar 

upp den aspekten som en delaktighet i det drogförebyggande arbetet. Grundtanken är även 

den fast förankrad, troligen eftersom det har varit huvudbudskapet med det arbete som 

drogförebyggaren har bedrivit. En möjlig förklaring till kunskapsläget är att eftersom det 

drogförebyggande arbetet har haft ett starkt stöd från början och att 

drogvaneundersökningarna visat på positiv förändring har det inte funnits ett upplevt behov 

av att tydliggöra Alla Överens som ett preventionsprogram med flera programkomponenter.  

En respondent uppger att det kan finnas en viss återupprepningseffekt som gör att folk 

kanske inte tar till sig budskapet. Den kvantitativa analysen av antal möten som 

drogförebyggaren genomfört kan ge ett visst stöd för det påståendet, eftersom antalet möten 

per läsår överstiger antalet klasser. Det är trots det problematiskt att konstatera om en 

återupprepningseffekt har påverkat metodens resultat negativt. Troligtvis är 

återupprepningseffekten en subjektiv upplevelse som varierar från person till person. Vilket 

gör att en konkret gränsdragning för antalet föräldrasamtal är svår att göra.  
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Diskussion 

Denna uppsats syftade till att utvärdera preventionsprogrammet Alla Överens. Det 

gjordes genom en djupgående analys av Öckerö kommuns drogvaneundersökningar samt 

genom ett kvalitativt tillvägagångssätt som undersökte implementeringen och genomförandet 

av programmet. Uppsatsen säkerställer statistiskt signifikanta samband och förändringar i 

föräldrars beteende samt ungdomars alkoholvanor. Huvudfynden är en signifikant minskad 

alkohol-, och intensivkonsumtion som troligen kan härledas till införandet och genomförandet 

av det drogförebyggande arbetet. Det finns också stöd för att föräldrar kan påverka sina barns 

alkoholkonsumtion genom att tillåta eller inte tillåta bruk av det, vilket stöder grundtanken 

med Alla Överens. Alla Överens har ett starkt stöd inom kommunen, trots viss kritik, men ett 

sämre kunskapsläge. Sammanfattningsvis framgår det att ett preventionsprogram som drivs av 

en praktiker i form av en eldsjäl, kan uppnå framgång trots att det inte är manualstyrt eller 

framtaget utav forskare. Genom tabeller på alkohol- och intensivkonsumtion ökas 

transparensen i de siffror som visar förändringen i alkoholkonsumtion, vilket i sin tur ökar 

tillförlitligheten till materialet.  

Alla Överens skiljer sig från andra preventionsprogram som är designade av forskare 

(ex. Koutakis et al., 2008; Stafström, 2006) eftersom Alla Överens är skapat av praktiker med 

stöd av kommunen och utan en direkt forskarinblandning. Alla Överens är i grunden en 

samhällsförändrande process (Walter, 2005) som grundar sig i en behovsorienterad strategi, 

då det fanns ett upplevt behov av förändring (Minkler & Wallerstein, 2005). Eftersom Alla 

Överens vill förändra samhället och är riktat mot alla föräldrar och även andra vuxna, utan 

hänsyn till riskgrupper, är det en universell preventionsmetod som är en form av ‟community-

particatory-research‟. Begreppet ‟maktmobilisering‟ stämmer väl in på Alla Överens, både på 

en individnivå (att stärka föräldrar) och på en samhällsnivå enligt Minklers (2005) definition 

av maktmobilisering; en ”samhällsverkansprocess som främjar deltagandet av människor, 
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organisationer, och samhällen mot mål såsom ökad individ- och samhällskontroll, politisk 

effektivitet, förbättrat liv för samhället, och samhällsrättvisa (Minkler, 2005, s. 8.)”.     

Öckerö kommuns förebyggande arbete och förändring i alkoholkonsumtion kan 

förklaras utifrån Holders (1998) systemteori. Arbetet med Alla Överens grundades i att 

kommunen upplevde sociala-, ekonomiska- och hälsokonsekvenser som kom av de sociala 

och kulturella normerna kring alkohol, vilket yttrade sig genom att ungdomar i stor 

utsträckning intensivkonsumerade alkohol. Målet med Alla Överens blev därför, outtalat, att 

förändra samhällsnormerna kring alkohol. Genom att påverka föräldrars åsikt om den socialt 

accepterade dryckesnivån, det vill säga till att inte acceptera att ungdomar dricker alkohol, 

syftade det drogförebyggande arbetet till att förändra konsumtionsvanorna hos ungdomar. För 

att lyckas med det skapades och genomfördes diverse riktade insatser (bl.a. drogfritt 

föreningsliv, föreläsningar, föräldramöten, nätverkande, konsekvent budskap, användandet av 

massmedia). Det går däremot inte att säkerställa att förändringen i konsumtionsvanor kommer 

utav arbetet med Alla Överens. Det är däremot en rimlig förklaring till förändringen eftersom 

Öckerö genom sitt geografiska läge och kultur, utgör en relativt kontrollerad miljö med en 

begränsad påverkan. För en forskningsstudie kring ‟community-particatory-research‟ likt 

Holmila (1997) hade Öckerö kommun troligen varit en mycket god kandidat tack vare sitt 

geografiska läge. I det avseendet delar Alla Överens en stor likhet med Islandsmodellen 

(Sigfúsdóttir et al., 2008), där det geografiska läget och den lokala kulturen var avgörande för 

ett positivt resultat jämfört med andra öar. Därför blir slutsatsen att den största påverkan mot 

alkoholkonsumtionen verkar ha varit det förebyggande arbete som beskrivits i denna uppsats. 

Att förändringen kan attribueras till Alla Överens stärks också av att målen för Alla Överens, 

föräldrars bjudvanor och tillåtande attityd, har påverkats i en positiv riktning. Att det fanns 

starka samband mellan föräldrar med en tillåtande attityd till alkoholkonsumtion och 

elevernas alkoholkonsumtion stärker också detta. Något som också bekräftas i den kvalitativa 

resultatdelen. Detta tyder på att Alla Överens har påverkat föräldrars beteende och åsikter. 
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Andelen av andra vuxna som köper ut och bjuder eleverna på alkohol är dock oförändrad över 

tid, vilket är ett tecken på att Alla Överens behöver utvecklas för att påverka även dem. På 

grund av vetenskapliga begränsningar kan inte ett direkt orsakssamband mellan 

förändringarna i alkoholkonsumtion, föräldrars beteende och Alla Överens säkerställas fullt 

ut. För att dra bättre slutsatser kring vad som påverkat ungdomarna och deras föräldrar är en 

studie baserad på longitudinell data mer lämplig. Tvärsnittsdata som använts i denna uppsats 

begränsar möjligheterna att dra samband mellan Alla Överens och den individuella påverkan 

som kan ha skett. Genom en longitudinell studie med fall- och kontrollgrupper skulle detta 

samband kunnat utredas bättre (ex Koutakis et al., 2008).  

Minskningen i alkoholkonsumtion och intensivkonsumtion är viktig relaterat till 

preventionsparadoxen. Enligt paradoxen bör de minskningarna ha lett till minskade 

alkoholrelaterade kostnader kopplade till olyckor (fordonsolyckor, fallskador, 

alkoholförgiftning m.m), misshandel och övriga personskador. Även ifall ingen hänsyn tas till 

preventionsparadoxen kan minskningen av alkoholbruk bland elever innebära vinster både på 

lång och kort sikt för Öckerö kommun och dess invånare. Omedelbara effekter är att mängden 

olyckor, misshandelsfall och alkoholförgiftningar bör minska. På lång sikt kan också 

mängden av alkoholberoende individer, och de skador samt sjukdomar som kommer av ett 

livslångt alkoholberoende, minskas (Dawson et al., 2008). Detta skulle i så fall innebära 

vinster i både förhöjd livskvalitet och minskade kostnader i form av socialbidrag, sjukvård 

och liknande som följd av alkoholrelaterade skador och sjukdomar. Vad som motsäger detta 

är den bild av en oförändrad mängd intensiv- och drogkonsumenter i åldrarna 17-22 år. Ifall 

Alla Överens har lyckats åstadkomma minskningar i de åldrarna kan antagligen utvärderas 

först om några år, ifall nivåerna på alkohol- och intensivkonsumtionen kan hållas på en 

konstant låg nivå.  

En intressant aspekt av Alla Överens är likheten det har med ÖPP i form av 

föräldrasamtal. Även om samtalslängden och innehållet skiljer sig åt i viss utsträckning. En 
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person i intervjun hänvisade till föräldrasamtalen som ÖPP, även om det inte är det i den 

striktaste formen.  Koutakis et al. (2008) har genom en longitudinell studie visat på positiva 

effekter av bland annat föräldrasamtal på föräldrars restriktiva attityd och ungdomars 

konsumtionsvanor. Detta medför att Alla Överens i viss utsträckning, trots att 

föräldrasamtalen skiljer sig i viss utsträckning mot ÖPP, bör ha en viss evidensbaserad grund 

i det avseendet.   

Kritik framkommer mot Alla Överens, riktat mot att det fortfarande finns en grupp 

ungdomar i åldrarna 17-22 som är intensivkonsumenter och använder droger i Öckerö 

kommun. Något som skiljer sig från bilden av drogvaneundersökningarna. Från denna uppsats 

framkommer två möjliga förklaringar till detta. En första förklaring till detta finns i 

åldersfördelningen i drogvaneundersökningarna, endast 8 % är 16 år eller äldre. Till den 

största delen är därför de äldsta eleverna i drogvaneundersökningarna 15 år, vilket medför att 

det skiljer två år upp till de yngsta individerna i den upplevda problemgruppens. Här visar sig 

också en av svagheterna med Alla Överens. Eftersom Öckerö kommun inte har ett 

gymnasium för alla ungdomar färdas de ofta till Göteborg för att studera. Det gör att Alla 

Överens förlorar en del av inflytandet på gymnasieelever eftersom föräldrarna inte kan 

påverkas, eller påverka eleverna själva, i samma utsträckning när barnen studerar på annan 

ort. Annorlunda alkoholkultur och normer på gymnasieskolor i Göteborg kan därför vara en 

anledning till att andelen personer som är intensivkonsumenter upplevs oförändrad över tid 

gällande åldrarna 17-22 år. Den andra förklaringen, som inte utesluter den första, är 

riskgruppsutvecklingen över tid. Först efter år 2007 verkar riskgruppsutvecklingen minska. 

Detta borde rimligtvis återspeglas hos andelen individer med riskbeteenden i ett senare skede 

av livet, men en sådan förändring kommer troligen att ske först efter en ytterligare tidsperiod.  

Ett förvånande fynd är att det finns en viss ökning av andelen elever som inte vet om 

deras föräldrar tillåter eller inte tillåter att de dricker alkohol. I enlighet med Alla Överens 

grundtanke borde denna andel ha minskat. Det är en oregelbunden förändring över fyra år 



ALLA ÖVERENS   59 

 
 

som rört sig i ett kubiskt mönster (Bryman, 2008). Det är ett område som behöver undersökas 

ytterligare. 

Det finns flera aspekter med denna uppsats och dess metod som bör diskuteras 

eftersom de kan påverka resultatet. Den första aspekten är drogvaneundersökningarna 

eftersom de utgör en stor del av grunden för slutsatserna. Undersökningarna har flera starka 

punkter, såsom att de har genomförts regelbundet över en längre tidsperiod och har ett lågt 

externt bortfall. Andersson (2003) och Hibell (2003) beskriver att drogvaneundersökningar 

genomförda i en skolmiljö typiskt sett har ett bortfall på 10 %, vilket stämmer väl med det 

externa bortfallet i drogvaneundersökningarna. Men innan detaljer kring 

drogvaneundersökningarna analyseras bör främst drogvaneundersökningen som metod 

diskuteras. Andersson (2003) framhäver att drogvaneundersökningar utgör en viktig grund för 

politiska beslut, vilket stämmer med det kvalitativa resultatet. Drogvaneundersökningar i 

skolmiljö har konstaterats som en metod med hög reliabilitet och validitet (Andersson, 2003).  

En viktig detalj är den ovanliga rutinen kring utdelning och insamling av 

drogundersökningarna, det vill säga att utomstående personer såsom politiker och tjänstemän 

delar ut och samlar in enkäterna i klassrummen. Det finns två möjliga effekter av detta, 

bortsett från att det är en metod för att förankra drogvaneundersökningarna hos politiker och 

tjänstemän. Det ena möjligheten är att tillvägagångssättet ökar pålitligheten i elevernas svar 

som ett resultat av en Hawthorne-effekt, det vill säga att eleverna svarar seriöst på enkäterna 

istället för oseriöst (se Wickström & Bendix, 2000). Den andra effekten hänger ihop med den 

första effekten och kan härledas till vad Andersson (2003) beskriver om risker kring 

datainsamlingen. Enligt henne föreligger en risk vid drogvaneundersökningar att ungdomar 

som anger en överskattad alkoholkonsumtion för att imponera eller liknande på kompisar som 

ser deras svar. Detta kan undvikas om insamlingen sker i en formell miljö, såsom en skolmiljö 

(Andersson, 2003). Det kan argumenteras att den speciella rutinen kring Öckerös 

drogvaneundersökningar skapar en mer formell miljö än om bara läraren medverkade.  
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Den andra aspekten som behövs diskuteras är intervjuerna. Ett felaktigt urval eller en 

innehållsanalys som inte är representativ för deltagarnas åsikter kan medföra att 

implementeringen och kunskapsläget kring Alla Överens inte återges korrekt. För att 

säkerställa att alla intervjupersoner som var av intresse för uppsatsen deltog ställdes en 

kontrollfråga för att identifiera andra möjliga intervjupersoner. Det visade sig att de personer 

som nämndes och som var på ledande positioner redan var med i urvalet, vilket tyder på att ett 

korrekt urval för att undersöka implementeringen hade gjorts. Andra personer som nämndes 

var främst på en gräsrotsnivå såsom poliser, vuxenvandrare, fältare och liknande. De är 

viktiga för att utvärdera implementeringen på den nivån, men urvalet i denna uppsats 

begränsades till personer i styrande eller ledande ställning. I resultatet återges citat utan 

återkoppling till vem som sagt det. Detta gjordes avsiktligt eftersom det var ett begränsat antal 

personer som passade in på urvalskriterierna. Avsikten var att förhindra möjligheten att 

identifiera ett tal- eller åsiktsmönster via citaten som skulle kunna avslöja urvalpersonernas 

identitet. Eftersom Öckerö också är en mindre kommun är det inte svårt att koppla ihop 

inklusionskriterierna för urvalet med möjliga intervjupersoner. Ifall citaten innehöll ord eller 

meningar som ansågs utpekade omarbetades dem. Citaten är tagna från alla respondendenter 

och ingen person är representerad oftare än någon annan, mer än marginellt. Slutligen har 

författaren gjort bedömningen att intervjupersonerna varit öppna och villiga att dela med sig 

av erfarenheter och åsikter under intervjuerna. Det leder till att det kvalitativa resultatet 

bedöms tillförlitligt för att svara på den första forskningsfrågan.  

Svagheter och styrkor 

Det finns begränsningar och brister med uppsatsen som i flera aspekter kan förklaras 

utifrån att upplägget och utvärderingen av Alla Överens inte var planlagd av forskare från 

början. Den största begränsningen är att utvärderingen genomförs nio år efter att 

drogförebyggaren anställdes och det drogförebyggande arbetet startade. En bättre 

förutsättning hade varit ifall utvärderaren varit involverad från ett tidigare skede. Genom att 
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drogförebyggarens fört en detaljerad dokumentation av olika insatser kunde dock 

genomförandet beskrivas på ett korrekt sätt. Eftersom samhället involveras i Alla Överens 

med syftet att skapa en normförändring innebär det att det kan finnas många faktorer som 

kunnat påverka exempelvis föräldrars åsikter, implementering eller alkoholkonsumtionen. 

Kombinationen av det stora tidsspannet, de många variabler som finns naturligt i ett samhälle 

samt att utvärderaren påbörjade sitt arbete så pass sent efter igångsättandet gör att viktiga 

faktorer som kanske påverkat alkoholkonsumtionen kan ha missats.  

En möjlig begränsning finns i att frågorna i drogvaneundersökningarna varit med olika 

länge, vilket skulle kunna påverka styrkan i analyserna. Det minsta antalet år som en fråga 

varit med är fyra år. Trots det har analyserna kunnat genomföras med ett tillräckligt stort 

underlag för att ge tillförlitliga resultat. För att kunna göra fortsatta analyser och utvärderingar 

i framtiden är det viktigt att frågorna inte förändras eller tas bort. Speciellt är frågorna kring 

föräldrar och deras åsikter samt alkoholbeteende ovanliga, exempelvis finns de inte med i 

varken CANs (2010) eller ESPADs (Hibell et al., 2007) drogvaneundersökningar. Det innebär 

att frågorna utgör en viktig och unik kunskap som kan användas i framtida forskning och 

analys. 

En brist med uppsatsen är att den inte besvarar alla frågor kring Alla Överens och dess 

påverkan på alkoholkonsumtionen. Det första steget har tagits med denna uppsats, nämligen 

att undersöka förändringen i alkoholkonsumtion och föräldrars beteende samt möjliga 

samband däremellan. Vad som kvarstår är att genomföra en ingående explorativ studie för att 

undersöka vad som kan ha åstadkommit denna förändring. Eftersom Alla Överens består av 

flera olika programkomponenter utöver föräldrasamtal är det viktigt att analysera dem mer 

ingående. Syftet med det är att undersöka vad som påverkar och vad som inte ger en effekt på 

ungdomars alkoholvanor. Den kunskapen saknas fortfarande. 

Trots brister och begränsningar finns det ändå flertalet styrkor med uppsatsen. En stor 

styrka är det mixade-metod upplägget. Metoden har tillåtit att en djupgående analys har 
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genomförts i syfte att utvärdera Alla Överens. Det hade inte kunnat åstadkommas genom 

enbart en kvalitativ eller kvantitativ metod. Sådana metoder hade var för sig endast skapat en 

begränsad utvärdering av Alla Överens. Det mixade-metod upplägget har tillåtit att en 

djupgående analys har genomförts där flera aspekter tagits med i beräkningarna över huruvida 

Alla Överens är ett lyckat preventionsprogram eller inte.  

 En annan styrka med uppsatsen återfinns i drogvaneundersökningarna. Styrkan ligger 

i det stora antalet deltagare och att de har genomförts med samma insamlingsmetod och med 

återkommande frågor under en lång tidsperiod. Detta har möjliggjort att trender kunnat 

redovisas och analyser genomförts med ett stort antal deltagare i urvalet. Även intervjudelen 

är en styrka eftersom den ger ett större djup till drogvaneundersökningarna, men även 

möjliggör för en bredare och bättre förståelse för Alla Överens. 

Den omfattande materialbeskrivningen av resultatet från alkohol- samt 

intensivkonsumtionsfrågorna är en ytterligare styrka för uppsatsen. Genom att dessa redogörs 

detaljerat visas förändringar och trender på ett okonstlat och ofärgat sätt. Detta medför att 

transparensen för drogvaneundersökningarna ökar såsom Holder (2009b) diskuterar. En ökad 

transparens har som syfte att skapa ett större förtroende för resultatet. Eftersom siffrorna i 

detta fall är återrapporterade av en tredje part som är en oberoende utvärderare ökar 

trovärdigheten för resultatet. 

Slutsatser och framtida forskning 

Vad blir innebörden av denna uppsats? Den stärker först och främst förekomsten av ett 

aktivt drogförebyggande arbete, även om inte effekterna av alla programkomponenter kunnat 

utvärderas. Det finns starkt stöd för att det är det förebyggande arbetet i form av Alla Överens 

som över tid har lett till minskningen av alkoholbruk samt förändringen i föräldrars bjudvanor 

samt tillåtande attityd. Ett fortsatt arbete kan förhoppningsvis fortsätta att minska 

alkoholkonsumtionen och på så sätt förbättra livskvaliteten för invånarna i Öckerö kommun 
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på både lång och kort sikt. Det innebär också att programmet behöver utvärderas vidare för att 

skapa en starkare evidensgrund.  

Den framtida forskningen kring Alla Överens bör fokusera på en fortsatt utvärdering. 

Dels finns det flera punkter i drogvaneundersökningarna som inte undersöktes djupare, 

exempelvis kön, rökning, snusning och andra frågor. Men för att få en djupare förståelse för 

Alla Överens är det viktigt att också följa och utvärdera i de fyra kommuner där Alla Överens 

nu implementeras och genomförs. Inom ett par år bör tillräckligt med data ha samlats in om 

alkoholkonsumtion och föräldrars beteende i dessa kommuner för att kunna jämföras med 

Alla Överens i Öckerö kommun. Det är dock viktigt att samma frågor används och att de har 

en hög grad av programtrohet, för att vara jämförbara med Alla Överens i Öckerö kommun. 

Om möjligheten finns bör detta även kombineras med longitudinell studie där 

forskningsresultatet presenteras i en vetenskaplig tidsskrift. Detta skulle ge en stark 

evidensbaserad grund och likställa Alla Överens med andra evidensbaserade program. Med 

den unika skillnaden att det inte är ett program av forskare utan av praktiker.  
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BILAGA 1.  

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Vi skriver till dig för att du kan bidra med kunskaper om det alkohol- och drogförebyggande 

programmet ”Alla Överens” som finns i Öckerö kommun. Planen är att vi skall göra en studie 

av hur programmet fungerar och undersöka utvecklingen bland ungdomar på Öckerö. Efter 

samråd med drogförebyggare Håkan Fransson har det visat sig att Jesper Hellberg, som 

studerar folkhälsa under sitt femte år vid Örebro Universitet, kan göra sitt examensarbete om 

programmet ”Alla Överens”. Det är centralt att undersöka om programmet fungerar och 

varför. En del i detta är att förstå hur programmet har implementerats och hur det 

vidmakthålls i Öckerö. Därför behöver vi ta del av din kunskap och dina erfarenheter för att 

kunna ge en rättvis bild över hur programmet fungerar. 

Vår förhoppning är att du kan ställa upp på en intervju som kommer att ta uppskattningsvis 20 

till 30 minuter.  I uppsatsen kommer dina uppgifter att behandlas så att dina åsikter inte 

kommer att redovisas på annat sätt än vad du samtycker till. Vi vill få en samlad bild av 

programmet och dess effekter, som studeras genom de fina enkätundersökningar som 

genomförts årligen till skolungdomar. 

Under 26 till 27 april kommer Jesper att besöka Öckerö kommun för att genomföra 

intervjuerna, då han inte är bosatt i Öckerö. Är du tillgänglig för en intervju någon gång under 

dessa dagar? Jesper kommer att söka dig via telefon under fredagen den 15 april för att boka 

in ett möte. Ditt deltagande är mycket viktigt för att kunna ge metoden ”Alla Överens” en 

rättvisande bild och vi utgår ifrån att ni kan ta er tid för en intervju i detta angelägna ärende. 

Har ni några frågor är ni mer än välkommen att antingen maila eller ringa Jesper Hellberg 

eller Charli Erikson, vetenskapligt ansvarig för studien. 

Med vänliga hälsningar 

 

Jesper Hellberg   Prof. Charli Erikson, handledare  

Mobil:     Mobil:  

E-Mail:     E-Mail: 
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Bilaga 2  
Andel elever som besvarat drogvaneundersökningarna i Öckerö efter årskurs. 

  Kön  Klasslistor
b
 

Årtal Årskurs Pojkar 

(n=2326) 

Flickor 

(n=1939) 

Totalt urval
a
 

(N=4265) 

Total andel 

elever 

(N=4837) 

Externt 

bortfall 

(n=574) 

2003 7 32  44  37  38 15 

 8 34  29  32 32 14 

 9 33 26  30 30 15 

 Totalt (n) 100 (264) 100 (204) 100 (468) 100 (548) 15 (80) 

       

2004 7 33 35  34  35 11 

 8 33  38  35 35 11 

 9 34  27  31 30 9 

 Totalt (n) 100 (282) 100 (235) 100 (517) 100 (578) 11 (61) 

       

2005 7 33  30 32  31 11 

 8 35  36  35  34 7 

 9 32  34  33 35 15 

 Totalt (n) 100 (272) 100 (256) 100 (528) 100 (596) 11 (68) 

       

2006 7 35 30  32 32 10 

 8 32  32  32 32 13 

 9 34  39  36 36 10 

 Totalt (n) 100 (276) 100 (236) 100 (512) 100 (578) 11 (66) 

       

2007 7 30  36 32 32 13 

 8 37 32  35 34 11 

 9 33  32 33 33 15 

 Totalt (n) 100 (261) 100 (217) 100 (478) 100 (551) 14 (75) 

       

2008 7 35 34  35 35 9 

 8 29 36  32 32 11 

 9 35  30 33 35 15 

 Totalt (n) 100 (260) 100 (232) 100 (492) 100 (551) 11 (59) 

       

2009 7 33 26  29 28 9 

 8 39 38  38 37 9 

 9 29 36 32 34 18 

 Totalt (n) 100 (246) 100 (209) 100 (455) 100 (518) 12 (63) 

       

2010 7 28 37 32 32 10 

 8 34 26 30 30 8 

 9 38 38 38 38 12 

 Totalt (n) 100 (248) 100 (183) 100 (433) 100 (483) 12 (50) 

       

2011 7 30 30 30 29   9 

 8 30 40 35 36 16 

 9 40 30  35  34 8 

 Totalt (n) 100 (217) 100 (165) 100 (382) 100 (434) 12 (52) 
Notering.  

a
I urvalet, 8 stycken uteslutna då inget kön var angivet. 

b
Det totala andelen elever enligt klasslistor. 
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Bilaga 3 

Alkoholrelaterade frågor och svarsalternativ i Öckerö kommuns drogvaneundersökning år 2011 

# Frågeställning Svarsalternativ 

18
a
 Har du någon gång under de senaste 12 

månaderna druckit öl, alkoläsk, stark cider, 

vin eller sprit? (Räkna inte med lättöl eller 

lättcider) 

(1) Nej-> gå till fråga 23 

(2) Ja, en gång 

(3) Ja, flera gånger 

19
b
 ”Vad drack du vid senaste 

berusningstillfället?”, 

(1) Jag har aldrig druckit mig berusad. 

(2) Folköl 

(3) Starköl 

(4) Vin 

(5) Sprit 

(6) Alkoläsk/Starkcider (Med starkcider 

avses sådan cider som finns på 

Systembolaget, pubar mm) 

(7) Hembränt 

20
c
 ”Hur ofta händer det att du dricker alkohol 

motsvarande minst 18 cl sprit (en halv 

kvarting) ELLER en helflaska vin ELLER 

fyra stora flaskor stark cider/alkoläsk 

ELLER fyra burkar starköl ELLER sex 

burkar folköl vid samma tillfälle?”, 

(1) Aldrig 

(2) En gång i veckan eller oftare 

(3) 2-3 gånger i månaden 

(4) 1 gång i månaden 

(5) Mer sällan än 1 gång i månaden 

21
a
 ”Var får du vanligtvis alkohol ifrån? OBS 

ej hemtillverkad sprit (hembränt)”,” 

(1) Dricker inte alkohol 

(2) Från syskon 

(3) Från kamrater eller kamraters syskon 

(4) Blir bjuden av mina föräldrar 

(5) Mina föräldrar köper ut till mig 

(6) Jag tar hemma utan lov 

(7) Från annan vuxen (20 år eller äldre) 

som bjuder 

(8) Från annan vuxen (20 år eller äldre) 

som köper ut åt mig 

(9) Köper själv på restaurant, pub, 

diskotek eller liknande 

(10) Köper folköl själv i affär, bensinmack 

eller liknande 

22 Har du någon gång under de senaste 12 

månaderna druckit hemtillverkad sprit 

(hembränt)?”, 

(1) Nej, har aldrig druckit hembränt 

(2) Nej, har inte druckit hembränt under 

de senaste 12 månaderna 

(3) Ja, en gång 

(4) Ja, 2-4 gånger 

(5) Ja, 5 gånger eller mer 

 

23 ”Tillåter dina föräldrar att du dricker 

alkohol?”, 

(1) Nej, ingen av dem 

(2) Pappa tillåter, men inte mamma 

(3) Mamma tillåter, men inte pappa 

(4) Ja, båda tillåter det 

(5) Jag vet inte 
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24 ”Vad skulle du göra om du träffade en 

jämnårig kompis som är berusad? 

(1) Jag kontaktar hans/hennes föräldrar 

(2) Jag kontaktar mina föräldrar 

(3) Jag tar hand om honom/henne 

(4) Jag kontaktar polisen 

(5) Jag kontaktar fritidsledare/fältare 

(6) Jag kontaktar vuxenvandrarna 

(7) Jag gör ingenting 

(8) Annat alternativ 

25 Dricker dina föräldrar alkohol? (1) Nej, aldrig pappa 

(2) Ja, pappa, ibland 

(3) Ja, pappa, ofta 

(4) Nej, aldrig mamma 

(5) Ja, mamma, ibland 

(6) Ja, mamma, ofta 

26 Dricker dina föräldrar alkohol så de blir 

BERUSADE? 

(1) Nej, aldrig pappa 

(2) Ja, pappa, ibland 

(3) Ja, pappa, ofta 

(4) Nej, aldrig mamma 

(5) Ja, mamma, ibland 

(6) Ja, mamma, ofta 

27 Oroar du dig för dina föräldrars 

alkoholvanor? 

(1) Nej 

(2) Ja, jag tycker att pappa dricker för 

mycket alkohol. 

(3) Ja, jag tycker att mamma dricker för 

mycket alkohol. 

Notering.
 a
De som svarade alternativ Nej omkodades till alternativ ”aldrig” på intensivkonsumtionsfrågan för att 

underlätta vid analyser.  
b
Flervalsfråga. 

c
Omkodad till ordinaldata samt svarsalternativ 2,3 och 4 grupperades till 

intensivkonsumenter.  

 


