
 
 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Box 823 
301 18 Halmstad 

Nej, tack! – Varför vissa ungdomar 
väljer att inte dricka alkohol.  

En litteraturstudie  

Henrik Olsson  

Folkhälsovetenskap 41-60 p.  
Höstterminen 2006  



 

Titel Nej, tack! Varför vissa ungdomar väljer att inte dricka alkohol. En 

litteraturstudie.  

Författare Henrik Olsson. 

Sektion Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, Box 823, 

301 18 Halmstad.  

Handledare Gun Paulsson, Universitetslektor. 

Tid Höstterminen 2006. 

Sidantal 19. 

Nyckelord Avståndstagande från alkohol, folkhälsa, skyddande faktorer, 

ungdomar. 

Sammanfattning Syftet med föreliggande litteraturstudie var att kartlägga vilka faktorer 

som har betydelse för att ungdomar väljer att inte dricka alkohol. 

Metoden som användes för studien var en litteraturstudie som byggde 

på tio vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar söktes i sju databaser. De 

viktigaste slutsatserna var att de mest framträdande faktorerna för att 

ungdomar ska avstå från alkohol är de har en bra kontakt med 

föräldrarna och nätverk med vänner som också tar avstånd från 

alkohol. Dessutom visar sig lägre socioekonomiska förhållanden och 

psykologiska faktorer som locus of control och self-efficacy ha 

betydelse för en lägre alkoholkonsumtion. För att finna faktorer som 

har en promotiv verkan för ungdomars avståndstagande från alkoholen 

är det viktigt att denna forskning fortsätter. Det skulle vara intressant 

att gå vidare med en kvalitativ forskning som studerar ungdomars 

upplevelser av ett avståndstagande från alkohol, och som kan öka 

förståelsen för deras ställningstagande. 
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results of the review was analysed on the basis of ten scientific 

articles. The articles were found in seven different databases. The 

most important results of the review was that the most important 

preventing predictors is parents support and peer groups who also 
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researches necessary to increase the knowledge on protective factors 

for adolescents decition not to drink alcohol. It would be attractive to 
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Introduktion  
Det finns en mängd faktorer som påverkar förhållningssättet till alkohol, dessa gäller i 

hög grad även ungdomar i åldern 10 – 18 år. Under uppväxten tar ungdomarna intryck 

av sin omgivning och skapar sina egna värderingar, normer och attityder. Dessa är dels 

präglade av den kultur vi lever i, men även sociala och historiska skäl har betydelse. 

Vetenskapliga studier har dessutom visat att psykologiska faktorer inverkar på 

ungdomarnas förhållningssätt till alkohol (Dijkstra, Sweeney & Gebhard, 2001; 

Kuntsche, Knibbe, Gmel & Engels, 2005).  

Ungdomar som dricker olika alkoholhaltiga drycker hamnar oftare i svårigheter 

med till exempel förstörda saker, tappade värdesaker, olyckor, skador, relationsproblem 

och våldsbrott. Detta för med sig kostnader för den enskilde individen, men blir också 

ett problem för omgivningen och samhället. Alkohol anses dessutom vara orsaken till 

över 60 olika medicinska sjukdomar, och 4 % av den globala sjukdomsbördan har 

anknytning till alkohol. De totala (inklusive alla åldersgrupper) alkoholrelaterade 

kostnaderna för insatser i sjukvård, polis, et cetera. beräknas att uppgå till 100 miljarder 

kronor (SEK) årligen (1990) enbart i Sverige (CAN, 2005; Room, Babor, & Rehm, 

2005).  

För att förebygga de problem som orsakas av alkohol är det viktigt med både ett 

promotivt och preventivt arbete på såväl samhälls- och gruppnivå som individnivå. 

Sveriges regering har genom att anta 11 målområden för folkhälsan 

(Socialdepartementet, 2002) bidragit till att stärka det förebyggande alkoholrelaterade 

arbetet (målområde 11). Målsättningen är: ”ingen alkohol i trafiken, på arbetsplatser 

eller under graviditet, en alkoholfri uppväxt, skjuta upp alkoholdebuten, minska 

berusningsdrickandet, åstadkomma alkoholfria miljöer och undanröja den illegala 

alkoholhanteringen” (Socialdepartementet, 2002, sid 86). Sverige driver också en aktiv 

folkhälsopolitik inom både Europeiska Unionen (EU) och Världshälsoorganisationens 

Europaregion (WHO:s Europaregion).  

WHO:s Europaregion har i sin ”Declaration on Young People and Alcohol, 2001” 

tagit upp fem principer som förutom innehållet i målområde 11 i Sverige dessutom tar 

upp utbildning om alkoholens konsekvenser för hälsan, familjen och samhället påverkan 

från tidig barndom, samt sjukvård och behandling för individer med hög konsumtion av 

alkohol och deras familjer. Det mest intressanta är att den femte principen i Declaration 

on Young People and Alcohol berör de som väljer att avstå från att dricka alkohol: ”All 
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people who do not wish to consume alcohol, or who cannot do so for health or other 

reasons, have the right to be safeguarded from pressures to drink and be supported in 

their non-drinking behaviour” (World Health Organization Regional Office for Europe, 

2001).  

Orsakerna till ungdomars alkoholkonsumtion är väldokumenterad i både 

vetenskapliga studier och statistik. Motiven till att ungdomar väljer att låta bli alkohol 

har däremot inte rönt samma intresse trots att det genom forskning inom detta område 

skulle vara möjligt att finna faktorer som bidrar till att ungdomar väljer ett positivt, det 

vill säga avstår från alkohol, och hälsosamt beteende. Kunskap inom detta område kan 

bidra till utvecklingen av effektiva interventioner för att minska alkoholkonsumtionen 

och skjuta upp alkoholdebuten för ungdomar.  

Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga vilka faktorer som har betydelse 

för att ungdomar väljer att inte dricka alkohol.  

Bakgrund  

Alkoholanvändning 
Tidigare forskning har visat att användandet av alkohol snabbt utvecklas under de tidiga 

tonåren och att ju tidigare ungdomar börja dricka alkohol desto större är risken för 

problem som orsakas av alkohol i vuxen ålder, bland dessa kan nämnas fysisk och 

psykisk ohälsa, lägre utbildningsgrad, ökad brottslighet och mindre ekonomisk 

produktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 1999). Tidigare studier (Johnson, Greenlund, 

Webber & Berenson, 1997; Sieving, Maruyama, Williams & Perry, 2000; Komro & 

Toomey, 2002) visar att en tillåtande attityd från både föräldrar och vänner liksom deras 

alkoholvanor har betydelse för ungdomars riskbeteende beträffande alkohol. Det har 

också visat sig att ungdomars första kontakt med alkohol sker av nyfikenhet och att de 

förknippar alkohol med fest och glädje, sex och erotik. Duncan, Duncan och Strycker 

(2006) menar, enligt social learning theory, att eftersom ungdomar i stor utsträckning 

har föräldrarna som modeller tar de också över föräldrarnas alkoholbeteende. Dessutom 

sker ungdomarnas alkoholdebut oftast i familjens sällskap. Andra faktorer som spelar in 

är, socio-ekonomiska faktorer och monitoring. Monitoring som definieras med att det är 

ungdomarnas uppfattning om vad deras föräldrar känner till om vad de själva gör när de 

inte är i skolan (DiClemente et al, 2001).  
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Psykologiska faktorer 
Det förs i forskningen fram olika faktorer som har betydelse för en högre eller lägre 

alkoholkonsumtion. Exempelvis har variabler från olika teorier inom psykologin 

relaterats till alkoholkonsumtionen, såsom: traits, coping, locus of control och self-

efficacy.  

De traits som normalt används för att beskriva en individs personlighet är: 

neuroticism, extraversion, openness, agreeableness och conscientiousness. Neuroticism 

bedömmer personen på en skala från att vara instabil emotionellt till lugn och 

avslappnad. Extraversion bedömmer kvantitet och kvalitet av interaktion med andra 

människor, medan openess visar personens uppskattning av nya upptäckter. 

Agreeableness står för kvaliten på individens relationer med andra genom känslor och 

agerande medan conscientiousness berör individens organisationsförmåga och 

motivation i ett målinriktat beteende (Pervin & John, 2001). Det har visat sig att hög 

neuroticism, låg concentiousness och låg agreeableness har samband med högre 

alkoholkonsumtion (Stewart, Loughlin & Rhyno, 2001).  

Coping används inom psykologin för att beskriva en persons strategier för att 

hantera stressfulla situationer. Copingen delas oftast upp i en problemfokuserad coping 

vilken hanterar själva situationen medan en emotionsfokuserad coping hanterar den 

känslomässiga reaktionen som framkallas av situationen (Folkman & Lazarus, 1991). 

Ungdomar som i högre grad använder ett självkontrollerat copingbeteende använder 

mindre alkohol än andra (Glassman, Werch & Jobli, 2007). 

Locus of control beskriver hur en individ förlägger orsakerna till det som händer, 

vilket innebär att det baseras på individens eget beteende, på andra personers beteende, 

öde, tur eller slumpen (Rotter, 1966; Skinner, 1997). De individer som har hög kontroll 

ser världen på ett mer strukturerat sätt och upplever att deras ansträngningar i olika 

situationer är närmare anknutna till resultatet. De uppfattar omgivningen som mer 

förutsägbar, tillgänglig och kontrollerbar och räknar därför med att finna många olika 

strategier för att nå sina mål (Wallston, 2001). Vane-specifikt locus of control har 

utvecklats för olika hälsorelaterade beteenden som exempelvis alkohol, rökning, vikt, 

och droger. Mätning av vane-specifikt locus of control visar till hur stor del individen 

tror att ett speciellt vanebeteende beror på externa orsaker eller är under hans eller 

hennes interna kontroll. Individer som avstår från alkohol har högre intern locus of 

control. Personer som har en högre extern locus of control utvecklar i större 
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utsträckning mindre lämpliga copingstrategier och använder i högre grad alkohol 

(Schneider & Busch, 1998). Individer med hög kontroll har oftast en högre målsättning. 

Tillsammans med mer konkreta och specifika mål medverkar detta också till bättre 

prestationer. Orsaken till att de har mer positiva, högre och bättre definierade mål kan 

enligt Wallston, (2001) bero på att dessa personer har lättare för att planera och tänka 

strategiskt. När det gäller individers hälsa har det visat sig att individer som upplever sig 

ha en bättre kontroll över hälsotillståndet också är mer villiga att engagera sig i ett 

hälsosamt beteende. Detta ger dem sannolikt också bättre hälsa (ibid.).  

Self-efficacy fungerar som en kraftfull förutsägelse för ett hälsosamt beteende. Den 

kan beskrivas som personens övertygelse att kunna genomföra ett speciellt beteende i en 

specifik situation. Beteendet är enligt den social-kognitiva teorin en funktion av både 

stimulering och förväntningar. Ett hälsosamt beteende innebär att individen måste 

värdera sin hälsa och känna att deras nuvarande livsstil innebär en risk för hälsan. De 

måste också vara förvissade om att ett annat beteende minskar denna risk och vara 

övertygade att de har kapacitet för att genomföra ett hälsosamt beteende (Conner, 2001; 

Wallston, 2001). I forskningen om ungdomars avståndstagande från alkohol används 

begreppet avvisande self-efficacy. Detta kan förklaras som individens förmåga att 

motstå alkoholen trots påverkan från olika håll. Avvisande self-efficacy spelar en 

avgörande roll för ungdomars alkoholbeteende och har samband med förvärvandet av 

deras alkoholbeteende. Det har visat sig att ungdomar som dricker ensamma har har 

lägre avvisande self-efficacy än ungdomar som dricker i sociala sammanhang. (Oei, 

Hasking, & Young, 2005).  

Sociala faktorer 
Kuntsche et al., (2005) har visat att det krävs ett speciellt motiv eller skäl till att dricka 

alkohol. Detta baseras på individens vilja att uppnå en viss förväntad effekt. Beslutet att 

dricka görs utifrån en kombination av känslomässiga och rationella processer. Dessa 

grundas på den känslomässiga förändringen som individen förväntar sig genom att 

dricka respektive låta bli att dricka alkohol. Motiven för att dricka är förknippade med 

faktorer som normer, relationer, gruppstorlek, skälet att dricka, platser och veckodag. 

Motiven att dricka kan också relateras till att minska bekymmer, höja sinnesstämningen, 

eller en ökad acceptans av vänner. Förväntningarna av alkoholen definieras också som 

individens uppfattning om positiva och negativa emotionella och kognitiva effekter på 
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beteendet som orsakas av alkoholen. Om ”belöningen” för att avstå från alkohol är sen 

gentemot fördelarna är det också svårare att motstå alkoholen (Kuntsche et al, 2005). 

Stritzke & Butt (2001) menar att det för ungdomar finns fem distinkta och pålitliga 

faktorer för att avstå från att dricka alkohol. Dessa är negativa konsekvenser, personlig 

läggning, föräldrarnas förbud, religiösa förbud, och likgiltighet för alkohol. Negativa 

konsekvenser förknippas inte med oro för hälsan eller att bli beroende av alkoholen som 

kan relateras till ett längre perspektiv, utan av negativa effekter på nuvarande 

förhållanden, som skolarbetet, försämrad kontroll av beteendet, förlorad respekt och 

ökad sårbarhet. Föräldrarnas förbud har samband med föräldrarnas engagemang och 

monitoring som minskar ungdomars användande av alkohol. Likgiltighet för förknippas 

med att individen inte tycker om alkohol, eller inte har något behov av alkohol.  

Det finns skyddande faktorer som associeras med en minskad risk för konsumtion 

av alkohol. Exempel på dessa är goda familjerelationer samt engagemang och affektion 

från föräldrarna. Ungdomar som har starkare familjeband är också mindre benägna att 

ha nära vänner som har problem med droger, och de som har högre intresse för 

utbildning har en tendens att dricka mindre mängd och mer sällan. Mindre monitoring 

från föräldrarna leder också till tidigare alkoholdebut. Ungdomar vars föräldrar bor 

tillsammans har också lägre alkoholkonsumtion än ungdomar som lever med en förälder 

(Duncan et al., 2006; Swadi, 1999).  

Ungdomars frigörelse från föräldrarna för med sig att de skapar sig nya sociala 

roller gentemot sina vänner. Därigenom kommer också deras beteende för att hantera 

svårigheter att förändras. Flickor är mer socialt orienterade och söker i större 

utsträckning stöd hos vänner och föräldrar när de har problem än vad pojkar gör. Detta 

tydliggör en klar skillnad mellan könen. En hög social kompetens med bättre socialt 

nätverk och bättre sociala kommunikationer leder till mindre användning av alkohol 

vilket har stor betydelse för ungdomarnas hälsorelaterade beteende och fysiska och 

psykiska hälsa. I detta sammanhang används communal mastery som en definition av 

individens uppfattning om att han/hon är kapabel att uppnå sina mål genom nära 

relationer till andra (Pico, 2006). Resultat i tidigare forskning har dock visat att en lägre 

socio-ekonomisk status och utbildning har samband med ett avståndstagande eller lägre 

konsumtion av alkohol. Det har också visat sig att mindre socialt umgänge och 

avståndstagande från alkohol har samband. (Rodgers et al., 2000).  
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Metod 

Datainsamling och urval 
Datainsamlingen till denna studie har ägt rum genom artikelsökning i sju olika 

databaser. Sökningen har skett i två steg, där det första försiggått efter en uppdelning i 

söktermerna: S1, Ungdomar / Ej drickande; S2, Folkhälsa; S3, Psykologi och S4, 

Sociologi (tabell 1). Den första sökningen har haft som syfte att erhålla synonyma 

sökord.  

Tabell 1. Gruppindelning av sökord som använts i sökningen 
Sök ID Sökterm Sökord 
S1 Ungdomar / Ej 

alkohol 
(“young adult” OR adolescent* OR teenage* OR youth*) 
AND (non-alcohol* OR “drinking refusal” OR ”not 
drink*”) 

S2 Folkhälsa prevent* OR promot* OR ”protective factor*” OR 
“positive behavior*” OR “public health” OR health 

S3 Psykologi coping OR personality OR self-concept OR self-efficacy 
OR “social cognitive theory” OR trait*  

S4 Sociologi attitude* OR motivation OR “motives for not drink*” OR 
culture OR ”family support” OR friend* OR “friendship 
group*” OR peer* OR “peer group” OR monitoring OR 
parent* OR “social anxiety” OR “social motive*” OR 
”social influence*” OR identit* 

 

Det andra steget var att utföra sökningen mellan söktermerna (S1-S4) (tabell 2). I 

databasen ERIC utfördes en andra sökning där OR bytts ut till AND för att erhålla färre 

antal träffar. I databaserna PsychINFO och CINAHL har det skett en gemensam 

sökning. Sökningarna har gett upphov till dubbletter i sökresultatet. Antalet träffar 

inkluderar dessa dubbletter som uppskattas till 10 % av det totala antalet träffar.  

Kriterier 
Studiens syfte har legat som grund vid sökningen i databaserna. Sökningar av artiklar 

har skett under förutsättning att vissa kriterier uppfyllts. De skulle vara refereegranskade 

och publicerade i vetenskapliga referensdatabaser. Sökningarna har innefattat både 

nationella och internationella artiklar, men artiklar skrivna på andra språk än engelska 

har exkluderats. De skulle också vara publicerade tidigast 1990 och senast vid 

sökningen som ägde rum 2006-11-20.  
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Tabell 2. Sökning mellan grupper 
Databas Sökning (Sök ID) Träffar Antal valda 

artiklar 
Academic Search Elite (S1 AND S2) OR (S1 AND S3) 

OR (S1 AND S4) 
22 2 

ERIC (S1 AND S2) OR (S1 AND S3) 
OR (S1 AND S4) 

843 För stort antal 
träffar 

ERIC (S1 AND S2) AND (S1 AND 
S3) AND (S1 AND S4) 

27 0 

PsychINFO / CINAHL (S1 AND S2) OR (S1 AND S3) 
OR (S1 AND S4) 

64 2 (2 / 0) 

PubMed (S1 AND S2 AND S3 AND S4) 286 1 
Science Direct (S1 AND S2) OR (S1 AND S3) 

OR (S1 AND S4) 
597 4 

Social Sciences  (S1 AND S2) OR (S1 AND S3) 
OR (S1 AND S4) 

143 1 

Summa  1139 10 
 

Databearbetning 
Vid sökningen erhölls träffar på 1139 artiklar. Efter granskning valdes 37 artiklar, som 

visade sig svara mot studiens syfte, ut för ytterligare en genomgång. I detta skede 

genomlästes artiklarna i sin helhet vilket ledde till att 10 artiklar valdes ut för vidare 

bearbetning och kategorisering.  

Därefter upprättade författaren en resultatmatris för att ge en överblick av 

artiklarnas syfte, metod och slutsats (bilaga 1). Denna har även underlättat arbetet med 

analysen av datamaterialet. Vid analysen skapades tre kategorier; a) generellt, b) 

föräldrars, vänners och andra betydelsefulla personers påverkan, c) socioekonomiska, 

psykologiska och religiösa faktorer.  

Etik  
En systematisk litteraturstudie görs vanligen för att sammanställa litteraturen eller 

kunskapsläget inom ett visst ämnesområde. Den omfattar att identifiera, välja, värdera, 

analysera relevant forskning och redovisa denna. Studiens syfte kan antingen vara att 

sprida kunskap eller utgöra en grund för vidare forskning inom ämnesområdet. Det är 

därför viktigt att studien utförs med omsorg för att erhålla ett tillförlitligt resultat 

(Forsberg & Wengström, 2003). Anledningen till att denna studie genomfördes var att 
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samla den nuvarande kunskapen för vidare forskning i ämnet, varvid en litteraturstudie 

med utgångspunkt från syftet ansågs lämplig.  

Det är även viktigt att göra etiska överväganden i en litteraturstudie där 

överväganden bör göras när det gäller urval och presentation av resultatet. Det är viktigt 

att välja studier som har fått tillstånd av en etisk kommitté eller där det gjorts noggranna 

etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2003). Tre av artiklarna i denna studie 

hade erhållt godkännande av en etisk kommité, de övriga var utförda med informerat 

samtycke och i förkommande fall godkännande av föräldrar och rektorer. Samtliga 

artiklar har granskats för publicering i vetenskapliga tidskrifter.  

Resultat 
Resultatet omfattar 10 artiklar, varav fyra artiklar i första hand var riktade till 

avståndstagande från alkohol för ungdomar (Pedersen & Kolstad, 2000; Moore & 

Weiss, 1995; Johnson et al., 2006; Felton et al., 1999). De övriga sex artiklarna 

studerade i första hand faktorer för att dricka alkohol men även avståndstagande (Bot, 

Engels, Knibbe & Meeus, 2005; Feldman, Harvey, Holowaty, & Shortt, 1999; Gaffney, 

Thorpe, Young, Collett & Occhipinti, 1998; Park, 2004; Simons-Morton, 2004; Yeh, 

Chiang & Huang, 2006). De sistnämnda tog även upp faktorer som berör ett 

avståndstagande av alkohol vilket gör dem intressanta för studien.  

Generellt  
Felton et al., (1999) visade i en longitudiell studie, med mätningar i årskurs fem och sju, 

att det fanns ett signifikant samband mellan undvikande av alkohol och kön vilket 

visade att fler flickor än pojkar undvek alkohol. Feldman et al., (1999) fann samma 

samband i en studie bland high school studenter i Toronto. Även Bot et al., (2005) 

visade, i en longitudiell studie, med en mätning på hösten (T1) och en mätning på våren 

(T2) under ett läsår, att flickor i åldern 12 – 14 år drack mindre än pojkar i samma ålder 

vid bägge tillfällena. Resultatet i Feldman et al., (1999) studie visade också att 24 % av 

ungdomarna aldrig smakat alkohol. Tjugotvå procent drack inte för tillfället (senaste 

året), medan 39 % drack måttliga mängder och 11 % hade en hög konsumtion av 

alkohol. Både Felton et al., (1999) och Feldman et al., (1999) studier visade att andelen 

ungdomar som inte drack och inte hade smakat alkohol minskade successivt mellan 

årskurs 9 och 13, dessutom fann Feldman et al., (1999) en större ökning av andelen 

måttliga- och högkonsumenter mellan årskurs 9 och 13 för pojkar än flickor.  
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Av Feldman et al., (1999) studie framgick att större delen av de studenter som 

någon gång druckit alkohol såg det som mycket otroligt (70%) att de skulle få några 

framtida hälsoproblem. Resultatet visade också att skälet för att avstå från alkoholen var 

att det skulle vara skadligt för hälsan (25%), religiösa skäl (13%) och uppfostran (13%). 

Enligt Felton et al., (1999) var andelen ungdomar som undvek alkohol och fysiskt 

aktiva likvärdigt under årskurs fem och sex men ökade i årskurs sju. 

Föräldrars, vänners och andra betydelsefulla personers påverkan  
Feldman et al., (1999) och Felton et al., (1999) fann i sina studier att föräldrars 

konsumtion av alkohol inte hade samband med ungdomarnas undvikande av alkohol. 

Felton et al., (1999) studie visade att när studenterna kom högre upp i årskurserna ökade 

alkoholkonsumtionen mer för de studenter där fäderna drack än för de studenter där de 

inte drack. Även om prevalensen bland mödrar var 50 % mindre än för fäder var 

effekten av moderns alkoholkonsumtion likvärdig med faderns. Feldman et al., (1999) 

studie visade dock att en högre andel av de studenter som undvek alkohol än studenter 

som rapporterade att de drack, hade fäder som inte drack alkohol. Detsamma gällde 

studenter som hade mödrar som inte drack.  

Simons-Mortons (2004) studie visade att högre social kompetens, intresse för 

skolan, mildare föräldrabeteende, inklusive högre förväntningar på ungdomarnas 

beteende från föräldrar, högre deltagande av föräldrar och högre monitoring av föräldrar 

hade negativt samband med att ungdomarna började dricka alkohol vid slutet av årskurs 

sex. Det fanns dock en interaktion mellan föräldrars förväntningarpå ungdomarnas 

beteende och ungdomarnas förväntningar av alkoholkonsumtion. Medan den 

huvudsakliga effekten av vänners inflytande och intresse för skolan kvarstod, varierade 

förväntningarna av alkoholen för alkoholdebuten av föräldrarnas förväntningar. Högre 

förväntningar av föräldrarna på ungdomarnas beteende innebar en lägre andel ungdomar 

som börjat dricka vid slutet av årskursen. 

Feldman et al., (1999) frågade i sin studie studenterna om hur många av deras 

vänner som dricker alkohol. Deras svar var; alla (13%), de flesta (19%), hälften (11%), 

några av dem (31%) inga av dem (23%). Femtiosex procent av de studenter som aldrig 

druckit uppgav att ingen av deras vänner drack, medan 27 % av studenter som inte 

druckit det senaste året, sju procent av måttliga konsumenter och inga högkonsumenter 

uppgav att ingen av deras vänner drack.  
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Felton et al., (1999) visade att det fanns en interaktion mellan bästa vännens 

alkoholkonsumtion och årskurs när det gäller undvikande av alkohol. En analys visade 

att det inte fanns någon nivåskillnad mellan årskurs fem och sex för undvikande av 

alkohol och vänners konsumtion. Däremot ökade proportionen studenter som undvek 

alkohol och vars bästa vän också undvek alkohol i årskurs sju. 

Bot et al., (2005) visade att en ömsesidig bästa vän, där både pojken eller flickan 

och vännen hade lägre status, hade samband med lägre alkoholkonsumtion vid båda 

mättillfällena, och flickor hade mer ofta en ömsesidig vän än pojkar. Det var också mer 

troligt att en vän med lägre status var ömsesidig. Det visade sig att en bästa vän, som 

hade högre status, hade en högre intensitet av konsumtionen än pojken eller flickan om 

denna hade lägre status. Studien visade att ungdomars alkoholbeteende påverkades 

negativt av bästa vännen mellan mätningarna, det vill säga att om vännen började dricka 

tog pojken eller flickan efter detta alkoholbeteende ett halvår senare. Studien visade 

också att icke-ömsesidiga vänner med högre status hade högst inflytande på intensiteten 

av respondentens alkoholkonsumtion, tillsammans med högre status hos vännen. 

Studiens resultat visade också att, för de som hade samma bästa vän vid bägge 

mätningarna, och ungdomar med stabila relationer till vännen förändrade sina 

dryckesvanor mer än andra under perioden. 

Resultatet av Gaffney et al., (1998) studie visade att ju mer uppskattning pojkarna 

och flickorna fick från läraren desto mindre var deras behov av alkohol. Ju mer 

uppskattning flickorna fick från föräldrar och ju starkare deras motivation för framgång 

var desto mindre var deras behov av alkohol. Dessutom visade studien att pojkar som 

hade en mindre konsumtion av alkohol också hade en mindre övertygelse av att alkohol 

ökade deras självsäkerhet, sexuella funktion och att den minskade ängslan. Flickor som 

hade en mindre konsumtion av alkohol hade däremot en mindre övertygelse av att 

alkohol ökar deras självsäkerhet, sexuella funktion, kognitiva funktion och känslor.  

Resultatet av Gaffney et al., (1998) studie visade att pojkar och flickor som var 

självsäkra i sociala situationer också hade möjligheten att undvika ett antisocialt 

beteende. Ungdomar som fick mer uppskattning från läraren hade ett mindre antisocialt 

beteende. Flickor visade dessutom upp ett samband mellan att få föräldrars uppskattning 

och ett mindre antisocialt beteende, och för dem var också självsäkerhet relaterat till en 

ökad motivation för framgång.  
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Gaffney et al., (1998) visade i sin studie att pojkar med låg alkoholanvändning, 

jämfört, med de som hade medel eller hög alkoholanvändning, var mer benägna att 

uppvisa en högre beslutsamhet, hade större avsaknad av antisocialt beteende, hade mer 

behov av erkänsla från läraren, mindre förväntningar att alkoholen skulle göra dem mer 

självsäkra och att den skulle öka deras sexuella förmåga, samt en mindre tilltro till att de 

hade ett behov av alkohol. Det fanns tre faktorer som förklarade alkoholanvändning hos 

pojkar varav två var signifikanta; affektiv förändring och beroende, den tredje, vänners 

uppskattning, hade däremot inget signifikant samband. Resultatet antyder dock att det 

fanns ett kurvlinjärt samband, det vill säga ett U-format samband, mellan vänners 

uppskattning och alkoholanvändning, där måttliga användare av alkohol hade något 

mindre behov av vänners uppskattning än låg- och hög användare av alkohol. Flickor 

med låg alkoholanvändning var mer benägna att ha starkare förväntningar på den 

känslomässiga förändringen orsakad av alkoholen men hade mindre förväntningar av 

kognitiva förändringar och ett alkoholbehov. Det fanns fem andra faktorer som hade 

samband med alkoholanvändning men som inte visade några starka samband i den 

multivariata analysen; motivation för framgång, behov av föräldrars uppskattning, 

självsäkerhet, sexuell funktion, och reduktion av ängslan. Enligt Gaffney et al., (1998) 

kunde ett ökat kunnande i social förmåga tillsammans med förväntningar av alkoholen 

stödja förutsägandet av användningen av alkohol.  

Socioekonomiska, psykologiska och religiösa faktorer  
Resultaten av Pedersen et al., (2000) studie visade att 17 % av ungdomarna aldrig hade 

använt alkohol. Det uppvisades ingen skillnad mellan pojkar och flickor men däremot 

var det stor skillnad när det gällde etnisk bakgrund, där det visade sig att fem gånger fler 

icke-västerländska ungdomar aldrig använt alkohol än norska ungdomar. Resultaten 

visade också att det fanns ett inverterat samband mellan att inte dricka alkohol och 

samtliga värden för hög socio-ekonomisk status; föräldrarnas socialklass, en eller bägge 

föräldrarna arbetslös eller förhindrad att arbeta, och bostadens storlek. Det fanns färre 

ungdomar som aldrig använt alkohol i grupper med högre kulturellt kapital hos 

föräldrarna som bland annat mättes med antal böcker i hemmet och tv-vanor. Studiens 

resultat visade också att det fanns få ungdomar som aldrig använt alkohol bland de som 

hade starka sociala nätverk samtidigt som det fanns fler ungdomar som aldrig använt 

alkohol bland de som upplevde att de var mer ensamma. Familjeorienterade ungdomar 

hade i högre grad avstått från alkohol, liksom de ungdomar där föräldrarna levde 
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tillsammans och där det fanns en högre monitoring från föräldrarna. Resultatet visade 

också ett samband mellan avståndstagande från alkohol och att religionen tillskrevs liten 

eller ingen betydelse, samtidigt fanns det ett samband mellan att avstå från alkohol och 

aktivt religiöst deltagande, framförallt som muslim. Det fanns ett samband mellan olika 

stadsdelar och avståndstagande från alkohol, där det visade sig att det fanns flest 

ungdomar som inte använder alkohol i de delar av staden som hade störst andel 

invandrare och lägst inkomst, och minst ungdomar som inte använde alkohol i de 

rikaste och mest resursfulla distrikten i Oslo.  

En regressionsanalys, som mätte skillnaden mellan skolor och stadsdelar, visade att 

det var mer troligt att pojkar och flickor boende i invandrartäta stadsdelar avstår från 

alkohol på individuell nivå. Det var också mer troligt att muslimer avstod från alkohol. 

Författarna valde att fortsätta regressionsanalysen enbart med stadsdelar. Resultaten 

visade att ungdomar som avstod från alkohol spenderade mer tid hemma, upplevde att 

de var mer ensamma och hade ett svagare socialt nätverk än andra, men uppvisade inte 

nämnvärt högre värden för psykologisk ohälsa än andra ungdomar i samma ålder som 

druckit alkohol, vilket var fallet för de ungdomar som hade en tidigare alkoholdebut 

(Pedersen et al., 2000).  

Park (2004) undersökte i en studie relationer bland studenters positiva och negativa 

alkoholrelaterade konsekvenser och intensiteten av deras senaste mest positiva och 

negativa alkoholrelaterade erfarenhet med deras intentioner att förändra sina 

alkoholvanor i ljuset av sina erfarenheter. Resultaten visade att flickornas negativa 

erfarenheter av alkoholkonsumtionen hade större inflytande än pojkarnas för deras 

framtida konsumtion. Studenternas rapporter av deras mest positiva och negativa 

händelser visade att de planerar att dricka mindre och mer försiktigt som ett resultat av 

negativa erfarenheter.  

Johnson et al., (2006) har i en studie undersökt om de mest skyddade grupperna 

tillvaratar sin preventiva utveckling mer än de minst positiva, mest negativa och mest 

frestade ungdomarna enligt den transteoretiska modellen (TTM). TTM är en teori till 

interventioner som syftar till prevention mot användande av droger, vilket inkluderar 

utvecklingen och kontrollen av förvärvandenivåerna, vilka behandlar individers 

intentioner att börja ett riskbeteende olika. Författarna undersöker om denna modell var 

generaliserbar för olika kulturer, raser och etnisk bakgrund, samt om den var applicerbar 

på flera samtidigt använda droger, olagliga droger och enbart alkohol. Johnson et al., 
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(2006) har i sin studie använt frågeformulär för variablerna; beslutsbalans (beslut för 

och emot att avstå från droger), frestelse (frestelse att använda droger i olika 

situationer), förebyggande preparation (hur ungdomarna preparerar sig förebyggande 

mot droger). Johnson et al., (2006) använde en metod med klusteranalys, vilket är en 

metod som skapar undergrupper, eller profiler, för icke-användare av droger. I analysen 

användes tre variabler; för att förbli drogfri, mot att förbli drogfri och frestelse att 

använda droger. Resultatet av analysen visade att fyra kluster var lämpligaste lösningen; 

den mest skyddade profilen, den minst positiva profilen, den mest negativa profilen och 

den mest frestade profilen. Tidigare studier av rökare har visat att den mest skyddade 

profilen består till cirka 50 % av icke-användarna och att denna grupp hade minst rökare 

både 12 och 36 månader senare. Den andra gruppen har varit den mest negativa, den 

tredje gruppen den minst positiva och den mest frestade gruppen har haft minst icke-

användare.  

I Johnson et al., (2006) studie visade profilerna av klusteranalyserna upp ett likartat 

utseende för de fyra olika grupperna; elementary school, middle school, high school och 

den europeiska gruppen. Den mest skyddade profilen hade högt värde för att förbli 

drogfri, lågt värde mot att förbli drogfri och hade lågt värde för frestelse att använda 

droger, de mest negativa profilen hade mycket högt värde mot att förbli drogfri, den 

minst positiva profilen hade lågt värde för att förbli drogfri och den mest frestade 

profilen hade högst värde för frestelse att använda droger.  

Johnson et al., (2006) jämförde nivåerna av förändringsprocesserna för att testa de 

förväntade skillnaderna mellan profilerna. Dessa processer var: ökning av medvetenhet, 

dramatisk lättnad, omvärdering av omgivningen, själv-omvärdering, social frigörelse, 

hjälpande relationer, förstärkt anpassbarhet, kontrollbetingning och stimulus kontroll, 

samt egen frigörelse.  

Johnson et al., (2006) studie visade att det fanns samband mellan 

förändringsprocessen och profilerna för middle school. Den mest skyddade profilen 

använde de flesta processerna mer än den minst positiva profilen och använde en ökning 

av medvetenhet och social frigörelse mer än den mest frestade profilen. Den minst 

positiva profilen rapporterade mindre användande av förstärkt anpassbarhet än mest 

negativ profil. Det fanns samband mellan förändringsprocessen och profilerna för high 

school. Den minst positiva profilen rapporterade mindre användning av alla processer 

än den mest skyddade profilen. Det fanns samband mellan förändringsprocessen och 
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profilerna för den Europeiska gruppen. Den mest positiva profilen rapporterade högre 

användande av alla processer än den minst positiva profilen. Den minst positiva profilen 

rapporterade ett mindre användande av de flesta processerna än för de övriga profilerna. 

Den mest negativa profilen använde fyra processer (omvärdering av omgivningen, 

förstärkt anpassbarhet, kontrollbetingning och stimulus kontroll) mindre än den mest 

skyddade profilen.  

Resultaten av Yeh et al., (2006) studie visade att det var troligare att pojkar med 

högre avvisande self-efficacy, bättre självuppfattning, låg konsumtion av alkohol hos 

fadern och låg alkoholkonsumtion hos vänner, hade avstått från alkohol. De visade 

också att det var troligare att flickor med högre avvisande self-efficacy, låg konsumtion 

av alkohol hos modern, låg alkoholkonsumtion hos vänner, tillfredställande 

vänskapsband och ej tillåtande attityd hos vänner, hade avstått från alkohol.  

Moore et al., (1995) fann i en studie som undersökte skillnader mellan fyra olika 

folkslag (judar, muslimer, druser och kristna) samband mellan skäl för att undvika 

alkohol och kön för judiska ungdomar. Studien var utförd i Israel och ungdomarna var i 

åldern 15 – 18 år. För judiska ungdomar var andelen som brydde sig om sin hälsa större 

bland pojkar än flickor, medan det omvända förhållandet gällde för de andra tre mest 

framträdande faktorerna; ”jag tycker inte om smaken/lukten”, ”jag har inget behov av 

det”, och ”jag har sett dåliga exempel på vad alkohol kan ställa till med”. 

Resultaten i Moore et al., (1995) studie visade att andelen judiska ungdomar som 

brydde sig om sin hälsa och de som hade sett dåliga exempel på alkoholens effekter 

hade minskat från årskurs 9 till årskurs 12. Andelen judiska ungdomar som inte tyckte 

om smaken eller lukten och som inte brydde sig om alkoholen hade däremot ökat. För 

muslimska ungdomar hade det skett en ökning i andelen för de fem mest framträdande 

faktorerna; alkohol förstör hälsan, religionen tillåter inte användning av alkohol, bryr 

sig inte om alkohol, och har sett dåliga exempel på alkoholens effekter, mellan årskurs 9 

och 13. När det gällde de drusiska ungdomarna visade studien en minskning för att 

religionen inte tillåter användning av alkohol och att de inte brydde sig om alkoholen, 

medan det var en ökning av att alkohol förstör hälsan och tyckte inte om smak/lukt 

mellan årskurs 10 och 12. För de kristna visade det sig enbart en ökning av att 

ungdomarna inte tyckte om smak eller lukt mellan årskurs 9 och 12. I övrigt hade det 

skett en minskning av skälen, att alkohol förstör hälsan, att de inte tycker om alkoholens 
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effekt, att alkoholen försämrade dem fysiskt, att de inte brydde sig om alkohol, och att 

de hade sett dåliga exempel på alkoholens effekter.  

Diskussion 

Metoddiskussion  
Övervägande delen av tidigare studier inom detta område har varit inriktade på orsaker 

till att ungdomar dricker alkohol och av det skälet har det varit svårt att hitta artiklar till 

denna litteraturstudie. Föreliggande studie har sju databaser använts vid sökningen av 

artiklar. Sökningarna har utförts på ett sätt som syftat till att erhålla maximalt antal 

träffar på ungdomar som tar avstånd från alkohol. Det finns dock anledning att 

misstänka att det finns artiklar som inte kommit med vid sökningar av litteratur på 

grund av att de finns i andra databaser, vilket kan medföra att kunskap inom området 

inte redovisas i denna litteraturstudie. En sökning i uteslutna databaser skulle därför 

kunna ge träffar på fler artiklar som behandlar ett avståndstagande från alkohol. Ett 

annat val av sökord skulle även kunna resultera i fler artiklar. Detta skulle kunna 

påverka resultatet eftersom en stor del av artiklarna i studien behandlar faktorer till att 

ungdomar dricker alkohol. Fler träffar på artiklar som behandlar faktorer till att 

ungdomar avstår från alkohol skulle ge en ökad kunskap till detta perspektiv. Antalet 

artiklar som studerats i denna litteraturstudie har begränsats till tio. Studierna som 

använts är samtliga utförda med en kvantitativ metod. Ett större antal studier utförda 

med både kvalitativa och kvantitativa metoder skulle sannolikt gett ett rikare resultat.  

Studier som utforskar orsaker till att ungdomar använder alkohol har ofta grupperat 

ihop ”har aldrig använt alkohol” och ”har druckit alkohol men dricker inte nu” vid 

mätning av konsumtionen av alkohol. Detta gör det möjligt att upptäcka faktorer som 

får ungdomar att avstå från alkohol även i dessa studie. Samtidigt utgör det en brist 

genom att information som skulle vara av vikt i denna litteraturstudie går förlorad. 

Artiklarna omfattar ungdomar i olika åldrar vilket medför att andelen ungdomar som 

inte druckit alkohol skiljer mellan de olika artiklarna. Ämnet för studien är också av en 

sådan art att det finns skillnader beträffande ålder, kön, kulturella, religiösa och socio-

ekonomiska förhållanden, vilket kan detta påverka resultatet.  

Resultatdiskussion  
Föreliggande studie visar att ett flertal faktorer bidrar till att vissa ungdomar avstår 

helt eller dricker mindre alkohol än andra ungdomar. Det visar sig dock att ju äldre 
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ungdomarna blir desto färre är det som avstår från alkohol (Bot et al., 2005; Feldman et 

al., 1999; Felton et al., 1999; Simons-Morton, 2004; CAN, 2005). Motivet att dricka är 

dels förknippade med normer, relationer, gruppstorlek, skälet att dricka, men också att 

minska bekymmer, höja sinnesstämmningen eller att erhålla en ökad acceptans av 

vänner (Kuntsche et al., 2005). Det sker en större ökning av konsumtionen för de 

ungdomar som har en måttlig eller hög konsumtion av alkohol mellan årskurs 9 – 13 än 

för de som inte drack eller hade en låg konsumtion (Feldman et al., 1999). Ungdomar 

som redan har måttlig eller hög konsumtion av alkohol har sannolikt börjat tidigare, 

vilket visar vikten av tidiga preventiva åtgärder.  

Studien visar att föräldrarna har stor betydelse för ungdomars alkoholkonsumtion, där 

en låg alkoholkonsumtion av föräldrarna ger en lägre konsumtion hos ungdomarna 

(Feldman et al., 1999; Felton et al., 1999). Simons-Morton (2004) visar exempelvis i sin 

artikel att föräldrar har en mer betydelsefull roll för ungdomars alkoholdebut än 

vännerna. Rohrbach och Hodgson (1994) menar att föräldrars egen alkoholkonsumtion 

och deras normer har störst betydelse för ungdomars alkoholdebut. Att föräldrars 

normer är av betydelse kommer exempelvis till uttryck i deras uppfostran av barnen, 

genom att föräldrarna förbjuder ungdomar att dricka alkohol (Feldman et al., 1999; 

Strizke et al., 2001). Faktorer som, enligt artiklarna, visar sig ha stor betydelse för 

ungdomars avståndstagande från alkoholen är föräldrars engagemang i sina barn med en 

nära relation mellan ungdomar och föräldrar, en högre monitoring, mildare 

föräldrabeteende och större reaktion från föräldrarna på ett negativt beteende hos 

undomarna (Simons-Morton, 2004; Pedersen et al., 2000; Stritzke et al., 2001; Swadi, 

1999). Yeh et al., (2006) artikel visar också att föräldrar påverkar ungdomar men att 

pojkar påverkas mest av fadern och flickor av modern. Flickor använder också mindre 

alkohol när de uppskattas av föräldrarna och har då en starkare motivation för framgång.  

Alkoholkonsumtionen och intensiteten i konsumtionen påverkas till stor del av hur 

vänskapen mellan ungdomarna ser ut. (Bot et al., 2005; Feldman et al., 1999; Felton et 

al., 1999; Moore et al., 1995). Det finns faktorer som verkar promotivt så att andelen 

konsumenter av alkohol inte ökar. Att ha ömsesidiga vänner och stabila relationer med 

bästa vännen, vilket är vanligast för flickor, och vänner med lägre status visar sig ge en 

minskad alkoholkonsumtion (Bot et al., 2005). En stor del av artiklarna visar också att 

flickor dricker mindre alkohol än pojkar (Bot et al., 2005; Feldman et al., 1999; Felton 

et al., 1999; Moore et al., 1995). I tonåren frigör sig ungdomarna från föräldrarna vilket 
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medför nya sociala roller gentemot sina vänner. Flickor är mer socialt orienterade och 

söker i större utsträckning stöd hos vänner och föräldrar när de har problem än vad 

pojkar gör (Folkman et al., 1991; Pervin et al., 2001; Pico, 2006). Detta visar att det 

finns en skillnad mellan könen som kan vara en förklaring till att flickorna avstår från 

eller dricker mindre alkohol än pojkarna. Yeh et al., (2006) visar att vännernas 

konsumtion, tillfredställande vänskapsband och ej tillåtande attityder har betydelse för 

hur mycket ungdomarna dricker, likaså om de haft negativa konsekvenser av tidigare 

konsumtion. Både Bot et al., (2005) och Felton et al., (1999) visar att bästa vännen har 

stor betydelse för ungdomars alkoholvanor, samtidigt sker det i denna ålder en markant 

ökning av konsumtionen. En orsak till detta kan vara att bästa vännen byts ut eller att 

andra vänner påverkar ungdomarna i denna ålder, vilket kan bero på nya intressen, nya 

sociala roller och nätverk. Bot et al., (2005) menar att studenternas egna konsumtion 

och deras vänners konsumtion följer samma mönster vilket tyder på att ungdomar söker 

sig till andra ungdomar som har samma alkoholvanor. Att bibehålla sina vänner skulle 

med andra ord kunna ha en hämmande effekt tillsammans med negativa attityder till 

alkohol. Likaså är det viktigt att pojkar i större utsträckning har någon de kan tala med 

när de har problem.  

Flickor med låg alkoholanvändning mer benägna att ha starkare förväntningar på 

den känslomässiga förändringen som orsakas av alkoholen, samtidigt har de mindre 

förväntningar av kognitiva förändringar. Om flickorna är bättre på att hantera 

antisociala situationer minskar deras övertygelse om att alkohol skulle göra dem 

självsäkra och deras kognitiva och sexuella funktion ökar. Låg alkoholkonsumtion har 

också samband med en högre motivation för framgång, vilket tyder på hög kontroll, ett 

större erkänsla från föräldrarna, en ökad självsäkerhet, bättre sexuell funktion och en 

ökad reduktion av spänning (Gaffney et al., 1998). Enligt Yeh et al., (2006) minskar 

risken för flickor att bli berusade om de har högre avvisande self-efficacy. De visade 

också att det var troligare att pojkar med bättre självbild hade avstått från alkohol det 

senaste året. Pojkar med låg alkoholanvändning är mer benägna att uppvisa en högre 

beslutsamhet, har större avsaknad av antisocialt beteende, mer erkänsla från läraren, 

men mindre förväntningar av att alkoholen skulle göra dem självsäkra och att den skulle 

öka deras sexuella förmåga. Detta tyder på att flickor med låg alkoholkonsumtion har en 

högre intern locus of control där de uppfattar sin omgivning som mer förutsägbar, 

tillgänglig och kontrollerbar. Ett hälsosamt beteende innebär att individen måste värdera 

sin hälsa och känna att dricka alkohol innebär en risk för hälsan. De måste också vara 
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förvissade om att en alkoholfri livsstil minskar denna risk och vara övertygade att de har 

kapacitet för att genomföra ett hälsosamt beteende (Conner, 2001; Wallston, 2001).  

Det finns även ett samband mellan stadsdelar och avståndstagande från alkohol, där 

den största andelen ungdomar som avstår från alkohol lever i stadsdelar med flest 

invandrare och lägst inkomst, medan det motsatta förhållandet fanns i de rikaste och 

mest resursfulla distrikten (Pedersen et al., 2005). Enligt Pedersen et al., (2000) studie 

finns ett inverterat samband mellan socio-ekonomisk status, föräldrarnas socialklass, om 

föräldrarna har arbete, och bostadsstandard har samband med mindre 

alkoholkonsumtion.  

Feldman et al., (1999) och Moore et al., (1995) tar upp olika skäl till att 

ungdomarna avstår från alkohol. Det största skälet var att det skulle vara skadligt för 

hälsan. Samtidigt ansåg större delen av ungdomarna det som mycket otroligt att de 

skulle få några framtida hälsoproblem. Det finns en skillnad mellan olika religioner som 

visar att hälsan blir viktigare för muslimer och druser ju äldre de blir medan förhållandet 

är det motsatta för judar och kristna (Feldman et al., 1999; Moore et al., 1995). Andelen 

ungdomar som undvek alkohol och var fysiskt aktiva ökade i årskurs sju. (Felton et al., 

1999). Moore et al., (1995) har visat att ungdomar anser att alkoholen skadar fysiken, 

men att de tar mindre hänsyn till detta ju äldre de blir. Även smaken och lukten har 

betydelse, liksom att de inte har något behov av alkohol, vilket blir viktigare ju äldre de 

blir. Dessutom är skälet att ungdomarna har sett dåliga exempel på vad alkoholen kan 

åstadkomma viktigt i de flesta religioner. Enligt Pedersen et al., (2000) var det stor 

skillnad mellan icke-västerländska och norska ungdomar, främst bland aktivt troende 

muslimer, där de icke-västerländska ungdomarna hade en betydligt lägre 

alkoholkonsumtion.  

Konklusion  
De viktigaste slutsatserna var att ungdomar påverkas av ett stort antal faktorer för att 

avstå från alkohol, där de mest framträdande tycks vara deras föräldrar och vänner, 

socioekonomiska faktorer och psykologiska faktorer. Föräldrar har en central roll i 

ungdomars uppväxt och utveckling. En nära och kärleksfull kontakt mellan ungdomar 

och föräldrar har en avvärjande effekt på ungdomars alkoholkonsumtion. Under tonåren 

frigör sig ungdomar från sina föräldrar och skapar nya nätverk. Det visade sig att bästa 

vännen har en viktig roll men att denna kan bytas ut i samband med att ungdomarna 

skaffar nya vänner i ett utökat nätverk. Resultaten visade också att lägre 
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socioekonomiska förhållanden minskar användandet av alkohol. Studien visade också 

att psykologiska faktorer som locus of control och self-efficacy har betydelse. 

Ungdomar med högre internt locus of control och högre self-efficacy är bättre rustade 

för att avstå från alkohol.  

Implikation  
Det är viktigt att utforska vilka faktorer som påverkar ungdomar så att de inte ser 

alkohol som ett alternativ utan istället väljer alkoholfria aktiviteter. I detta sammanhang 

är föräldrar, vänner och andra vuxna i ungdomarnas närhet betydelsefulla och det är 

viktigt att de blir upplysta om hur de har möjlighet att påverka ungdomarna på ett 

positivt sätt. Studien visar att det finns en stor mängd forskning när det gäller faktorer 

till att ungdomar använder alkohol. Däremot har inte forskningen om faktorer som får 

ungdomar att avstå från alkohol rönt samma intresse. För att finna faktorer som har en 

promotiv verkan för ungdomars avståndstagande från alkoholen är det viktigt att denna 

forskning fortsätter, speciellt som den skulle kunna bilda underlag för kommande 

interventioner. Det skulle vara intressant att gå vidare med en kvalitativ forskning som 

studerar ungdomars upplevelser av ett avståndstagande från alkohol, och som kan öka 

förståelsen för deras ställningstagande. Föreliggande studie visar att det finns 

individuella skillnader som måste beaktas i framtida forskning inom området, såsom 

ålder, kön, socioekonomiska faktorer, liksom i det praktiska arbetet med att öka andelen 

ungdomar som avstår från alkohol.  
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Bilaga 1  

Resultatmatris 
Författare  
Publiceringsår  
Titel 

Syfte  
Hypotes 

Metod, urval, land som 
berörs av studien  

Slutsats 

Bot, S. M. et al 
(2005) 
Friend’s drinking 
behavior and 
adolescent 
alcohol 
consumption: the 
moderating role 
of friendship 
characteristics 

Studien syftar till att undersöka hur 
alkoholkonsumtionen påverkas av 
ungdomars bästa vänners alkohol 
beteende. Vidare, undersöks vilka 
ungdomar som påverkas av sina 
vänner.  

Kvantitativ metod. 
Longitudinell studie. 
1280 deltagare,  
i åldern 12-14 år 
varav 584 pojkar och 696 
flickor 
Studien var utförd i 11 
skolor i Nederländerna. 

Studien visade att bästa vänners alkohol beteende spred 
sig både vid de separata mätningstillfällena som mellan 
dessa. Vid de separata mättillfällena var dessa starkast för 
gemensamma vänner, och vänner med lägre status. 
Resultatet mellan de bägge mätningstillfällena visade i 
stället att ungdomarna var mest benägna att ta efter sin 
väns beteende när det var en bästa vän med högre status. 

Feldman, L. et al  
(1999)  
Alcohol use 
beliefs and 
behaviors among 
high school 
students 

Syftet med studien var att identifiera 
specifika åsikter och beteenden 
beträffande alkohol hos high school 
studenter: för att utröna om det finns 
samband mellan olika 
sociodemografiska- och livsstils 
beteenden. 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 
1236 deltagare,  
i åldern 15-19 år 
varav 628 pojkar och 608 
flickor 
Studien var utförd i 
Kanada. 

Kanadensare och Kanadafödda pojkar har högre risk för 
hög alkoholkonsumtion. Medelmåttig och hög 
konsumtion ökar signifikant mellan klass 9 och 12. 
Studenter som dricker mycket har större benägenhet att 
köra bil alkoholpåverkade, röka dagligen och ha vänner 
som dricker alkohol.  



 

 

Författare  
Publiceringsår  
Titel 

Syfte  
Hypotes 

Metod, urval, land som 
berörs av studien  

Slutsats 

Felton, G. et al  
(1999)  
Tracking of 
avoidance of 
alcohol use and 
smoking behavior 
in a fifth grade 
cohort over three 
years 

Studiens syfte var att undersöka 
upprätthållandet av ett positivt 
hälsobeteende (utan alkohol och tobak) 
och faktorer som associeras till dessa 
beteenden från femte till sjunde klass 

Kvantitativ metod. 
Longituinell studie. 
232 deltagare,  
varav 105 pojkar och 127 
flickor 
i åldern 12-15 år 
Studien var utförd i USA. 

Föräldrarnas och deras bästa vänners alkoholbeteende 
påverkade ett avhållsamt beteende, det är mindre risk att 
en pojke/flicka dricker om varken föräldrar eller närmaste 
vänner dricker.  

Gaffney et al 
(1998) 
Social skills, 
expectancies, and 
drinking in 
adolescents 

Studiens syfte har varit att undersöka 
hur kraftfulla sambanden är mellan 
social förmåga och alkoholanvändning 
samt alkoholförväntning och 
alkoholanvändning för att förutse 
ungdomars akoholbeteende i tonåren, 
liksom att studera bidraget av mer 
globala kognitiva strukturer. 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 
733 deltagare,  
varav 437 pojkar och 296 
flickor 
med medelåldern 16.3 år, 
SD=1.0 
Studien var utförd i 
Australien 

Studiens slutsats var att pojkar och flickor sannolikt 
dricker alkohol av olika anledningar i tonåren. Detta visas 
både genom deras generella övertygelse och specifika 
förväntningar av alkoholen. Dessa faktorer bör beaktas av 
både preventiva och vårdande program.  
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Publiceringsår  
Titel 
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Hypotes 

Metod, urval, land som 
berörs av studien  

Slutsats 

Johnson, J. L. et 
al 
(2006) 
Prevention 
profiles: 
understanding 
youth who do not 
use substances 

Studiens syfte var att upprepa en analys 
av “Transtheoretical Model constructs 
of Decisional Balance and 
Temptations”. Studien utökas också 
med att undersöka med olika ålder, 
kultur, etnicitet och ras. Studien 
omfattar även forskning på flera droger. 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 
1240 deltagare,  
4 grupper, elementary 
school (280), ålder 11-12 
år, middle school (169), 
ålder 13-15 år, och high 
school (100), ålder 16-19 
år, i USA och Europa 
(England och Israel, 
(691)), medelålder 13 år. 

Studien visade att teorin gäller för olika ålder, kultur, 
etnicitet, ras och på flera droger.  

Moore, M. &  
Weiss, S.  
(1995)  
Reasons for non-
drinking among 
Israeli adolescents 
of four religions 

Studiens syfte var att undersöka skälen 
till att vissa ungdomar inte dricker 
alkohol, förutom för rituella syften vid 
utövande av religionen.  

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 
3846 deltagare,  
varav 2366 var icke 
drickande ungdomar. 
 Deltagarna var mellan 
15 och 18 år gamla  
och gick i årskurs 9-12.  
Studien var utförd i 13 
städer eller samhällen i 
norra Israel. 

Studien visade att de skadliga effekterna för hälsan och 
det religiösa förbudet är det mest avgörande skälet för 
nykterhet bland muslimska och drusiska ungdomar. 
Judiska ungdomar avstår däremot från alkohol för att de 
inte tycker om smaken och/eller lukten, och för att de 
”inte bryr sig om det”. De kristna ungdomarna avstår till 
största delen på grund av alkoholens skadliga effekter på 
hälsan och för att de inte tycker om smaken och/eller 
lukten.  



 

 

Författare  
Publiceringsår  
Titel 

Syfte  
Hypotes 

Metod, urval, land som 
berörs av studien  

Slutsats 

Park, C. L.  
(2004) 
Positive and 
negative 
consequences of 
alcohol 
consumption in 
college students 

Studiens syfte var att studera 
relationerna mellan studenters positiva 
och negativa alkoholrelaterade 
konsekvenser och intensiteten av deras 
senaste mest positiva och negativa 
alkoholrelaterade upplevelse med deras 
avsikt att förändra sitt drickande med 
tanke på deras erfarenheter.  

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 
263 deltagare,  
varav 104 var män. 
Medelåldern var 19,1 år  
Studien var utförd i USA. 

Studien visade att drickandet av alkohol bland studenter 
involverar många negativa konsekvenser, vissa allvarliga, 
men de upplever också många positiva konsekvenser. De 
positiva konsekvenserna som rapporteras är mer extrema 
och frekventa än de negativa. Positiva och negativa 
konsekvenser påverkar deras framtida alkoholbeteende på 
ett antal olika sätt.  

Pedersen, W. & 
Kolstad, A.  
(2000)  
Adolescent 
alcohol 
abstainers: 
traditional 
patterns in new 
groups 

Syftet var att i detalj undersöka 
utmärkande egenskaper hos ungdomar 
som inte dricker alkohol.   

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 
3424 deltagare,  
53 % pojkar,  
47 % flickor. 
2232 var 16 år,  
1192 var 17 år.  
Samtliga gick i årskurs 
10.  
Studien var utförd i Oslo 
i Norge. 

Studien visade att nykterhet hos ungdomar karaktäriseras 
av familjeförhållanden och att religionen har stor 
betydelse , speciellt för muslimer. Det är idag 
immigranter från icke västvärldsliga länder, och speciellt 
flickor, som avstår från alkohol.  
Det visade sig också att de traditionella värderingarna 
mellan nykterhet bland ungdomar och sociodemografi är 
desamma men för nya grupper.   
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Simons-Morton, 
B.  
(2004) 
Prospective 
association of 
peer influence, 
school 
engagement, 
drinking 
expectancies, and 
parent 
expectations with 
drinking initiation 
among sixth 
graders 

Syftet med studien var att undersöka 
hur vänners, föräldrars, 
skolengagemangets och 
alkoholförväntningarnas roll i början av 
årskurs 6 påverkar alkoholdebuten i 
slutet av årskurs 6. Syftningen var 
också att undersöka hur föräldrar 
påverkar relationen mellan 
förväntningar av alkoholen och 
vännernas påverkan på alkoholdebuten 

Kvantitativ metod. 
Cohortstudie. 
början och slutet av 
årskurs 6, deltagarnas 
ålder 13 år 
1009 deltog i båda 
mätningarna  
Studien var utförd i 
Maryland i USA. 

Studien visade att föräldrarnas förväntningar på 
ungdomarnas beteende är speciellt viktigt när det gäller 
tonåringar som har en fördelaktig förväntan  av 
alkoholens verkningar och därför har en högre risk för en 
tidigare alkoholdebut.  
Studien visade också att ungdomarnas uppfattning om 
deras föräldrars förväntningar för deras beteende är 
beroende av mängden och kvalitén på föräldrarnas tid 
tillsammans med sina barn. 
Hur föräldrarna kommunicerar om sina förväntningar 
beträffande ungdomarnas beteende och kvalitén på 
kommunikationen är också avgörande. 

Yeh, M-Y. et al 
(2006)  
Gender 
differences in 
predictors of 
drinking behavior 
in adolescents 

Syftet var att undersöka vilka faktorer 
som associeras med 
alkoholkonsumtion, alkoholproblem 
och alkoholrelaterade könberoende 
negativa konsekvenser. Dessa faktorer 
inkluderade self-efficacy, self-image, 
föräldrars dryckesvanor, vänners 
dryckesvanor, relationer till familj och 
vänner samt tillåtande attityder hos 
föräldrar och vänner.  

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 
771 deltagare,  
327 pojkar,  
444 flickor. 
Samtliga gick i årskurs 
10, ålder 17 år.  
Studien var utförd i 
Hualien och Taitung i 
östra Taiwan. 

Studien visade att faderns alkoholvanor hade större 
betydelse för pojkar än för flickor jämfört med moderns 
dryckesvanor.  
Flickor var mer påverkade av ungdomliga känslor och 
emotioner än pojkar, vilket gav större effekt på flickornas 
alkoholbeteende än pojkarnas.  
Användningen av alkohol var mer relaterad till 
familjerelationer för flickor.  
För pojkar var en avvikande självuppfattning var den 
verkliga faktorn till pojkarnas alkoholproblem.   

 


