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Sammanfattning 

Perasto, R. (2012). Föräldrars alkoholtillåtande attityder och monitoring i relation till ungdo-

mars riskbeteende i bruket av alkohol, tobak, narkotika och spel. En deskriptiv studie baserad på 

CAN:s enkät från Gävleborgs län. C-uppsats i Folkhälsovetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv, 

Högskolan i Gävle. 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon samvariation mellan föräldrar som hade tillå-

tande attityder samt låg monitoring(föräldrars bristande tillsyn över sina ungdomar) och riskbeteende i 

alkohol, tobak, narkotika och/eller spel hos deras ungdomar, samt att studera eventuella könsskillna-

der. Studien gjordes i samarbete med Samhällsmedicin vid Landstinget Gävleborg. Metoden som an-

vändes var en kvantitativ och studien grundades på datamaterial på 1735 ungdomar från Centralför-

bundet för alkohol- och narkotikaupplysningens (CAN) totalundersökning som hade genomförts bland 

eleverna i årskurs nio i Gävleborgs län i år 2008. Eventuell samvariation undersöktes med hjälp av 

korstabeller och det beräknade 95 procents konfidensintervall. Resultatet visade att ungdomar till för-

äldrar med tillåtande attityder och låg monitoring hade ett riskbeteende i alkohol, tobak, narkotika och 

spel i större utsträckning jämfört med ungdomar som inte hade detta, där föräldramonitoring var den 

mest betydelsefulla påverkansfaktorn för ungdomars substansbruk. Föräldrarnas attityder och monito-

ring hade i stort sett större samvariation för pojkars substansbruk än för flickors. Slutsats Föräldrafak-

torer, speciellt hög monitoring från föräldrarna visade sig ha en skyddande effekt för ungdomars sub-

stansbruk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Perasto, R. (2012). Parental alcohol permissive attitudes and monitoring in a relation to adolescents’ 

risk behavior on alcohol, tobacco, drug and gambling. A descriptive study based on a CAN survey for 

the county of Gävleborg. Bachelor’s thesis in public health. The faculty of health and occupational 

studies, University of Gävle, Sweden.  

The aim of the study was to examine whether if there was any correlations between parents with per-

missive attitudes and low monitoring (parents’ low knowledge of adolescents’ whereabouts) and ado-

lescents’ risk behavior on heavy consumption of alcohol, tobacco, drug use and gambling. In addition 

gender differences were investigated. The study was done in collaboration with Samhällsmedicin at 

Landstinget Gävleborg. A quantitative method was used and the research data for the study were 

based on a complete survey of 1735 students in ninth grade in the county of Gävleborg in the year of 

2008. Probable correlations were examined by using frequency tables and by the 95 percent confi-

dence interval.  The main result of the study was that there where a positive correlation between ado-

lescents who had parents with permissive attitudes and low monitoring and adolescents risk behavior 

on heavy consumption of alcohol, tobacco and drug use and gambling. Low monitoring seemed to be 

the most significant factor on adolescents’ substance abuse. The study also showed also that parental 

attitudes and monitoring had a greater effect on boys’ substance use than on girls’ substance use. Con-

clusion Parental factors, especially high monitoring seemed to be protective on adolescents substance 

use.  

Keywords: Parental attitudes, parental permissiveness, parental monitoring, adolescents’ substance 

use 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tiivistelmä 

Perasto, R. (2012). Vanhempien sallivat asenteet ja monitoring suhteessa nuorten alkoholin, tupakoin-

nin, huumeiden käytön sekä uhkapelaamisen riskikäyttäytymiseen. Deskriptiivinen tutkielma pohjau-

tuen CAN tutkimukseen Gävleborgin läänissä. Kandidaattitutkielma, kansanterveystiede. Terveyden ja 

työelämän yksikkö, Gävlen korkeakoulu. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ovatko vanhempien sallivat asenteet sekä heikko monito-

ring yhteydessä nuorten riskikäyttäytymiseen alkoholin kulutuksessa, tupakoimisessa, huumeiden käy-

tössä sekä uhkapelaamisessa. Tavoitteena oli myös tutkia mahdollisia sukupuolieroja. Tutkielma suori-

tettiin yhteistyössä Landstinget Gävleborgin Samhällsmedicinska yksikön kanssa. Tutkielman aineis-

tona käytettiin tuloksia kokonaistutkimuksesta, jonka Centralförbundet för alkohol- och narkotikaup-

plysning toteutti 1735 yhdeksäsluokkalaisen oppilaan keskuudessa vuonna 2008. Tutkielma suoritettiin 

kvantitatiivisen menetelmän avulla, tutkien mahdollista yhteisvaihtelua riippuvien ja riippumattomien 

muuttujien välillä. Tuloksissa havaittiin yhteisvaihtelua nuorten alkoholin suurkulutuksen, tupakoin-

nin, huumeiden käytön sekä uhkapelaamisen ja vanhempien sallivien asenteiden ja heikon monitoring 

välillä. Vanhempien asenteet sekä monitoring vaikuttivat enemmän poikien kuin tyttöjen päihteiden-

käyttöön. Päätelmät Vanhempien rooli, erityisesti monitoring, osoittivat olevan suojaava tekijän nuor-

ten päihteidenkäytölle. 

Avainsanat: Vanhempien asenteet, vanhempien sallivuus, monitoring, nuorten päihteiden käyttö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Jag vill tacka min handledare Katarina Blume som varit till stor hjälp och alltid funnits tillgänglig.  

Jag vill också tacka Charlotta Östlund från Samhällsmedicinska enhet vid Landstinget Gävleborg för 

samarbetet och hjälp, det var intressant och lärorikt att få ta del av CAN:s datamaterial. 

 

Gävle, 2012 

Riikka Perasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Innehåll 

Introduktion……………………………………………………………………………...2 

Ungdomars bruk av alkohol, tobak, narkotika och spelVirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

Alkoholvanor  ................................... …..Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

Tobaksvanor…………………………………………………………………………4 

Narkotikavanor……………………………………………………………………... 5 

Spelvanor…………………………………………………………………………….6 

Överlappning mellan bruk av olika substanser……………………………………....6 

     Föräldrars påverkan på ungdomars substansbruk……………………………………..7 

        Föräldrars intsällning till ungdomars alkohobruk…………………………………...7 

        Föräldrars bjudvanor………………………………………………………………...8 

        Monitoring…………………………………………………………………………...8 

     Syfte och frågeställningar………………………………………………………….....10 

Metod…………………………………………………………………………………....10 

     Design………………………………………………………………………………...10 

     CAN:s enkät………………………………………………………………………….10 

     Urval och databearbetning……………………………………………………………11 

     Mätning och beskrivning av beroendevariablerna…………………………………....12 

     Mätning och beskrivning av oberoendevariablerna…………………………………..12 

     Statistisk analys………………………………………………………………………13 

     Forskningsetiska överväganden……………………………………………………...14 

Resultat………………………………………………………………………………….15 

     Föräldrarnas bjudvanor i förhållande till ungdomars alkohol-, tobak-,  

      narkotika- och spelvanor…………………………………………………………….16 

     Föräldrarnas monitoring i förhållande till ungdomars alkohol-, tobak-,  

      narkotika- och spelvanor…………………………………………………………….18 

     Föräldrarnas syn på ungdomars alkoholanvändning i förhållande 

      till ungdomars alkohol-, tobak-, narkotika-      och spelvanor……………………….21 

Diskussion……………………………………………………………………………….24 

      Resultatdiskussion…………………………………………………………………..24 

      Metoddiskussion…………………………………………………………………….27 

      Förslag till fortsatt forskning………………………………………………………..28 

      Slutsats……………………………………………………………………………....29 

Referenser……………………………………………………………………………….30 

Bilagor 

                                                              

 

 

 

 



2 
 

                                                                 Introduktion  

Alkohol, tobak, narkotika, doping och spel utgör ett av de elva målområdena för Sveriges folkhälsopo-

litik (Regeringens proposition, 2010). Detta folkhälsomål nummer elva syftar på att minska sociala och 

medicinska skador orsakade av alkoholbruk, att minska tobaksbruket, att arbeta för ett samhälle fritt 

från narkotika och doping samt att minska skador på grund av överdrivet spelande (ibid.). Trots Sveri-

ges restriktiva alkoholpolicy, där åldern för inköp av alkohol enligt lagen är högre än i många andra 

länder i Europa, är alkoholkonsumtion vanligt bland ungdomar (Norström & Ramstedt, 2006). Sundell 

(2003) beskriver ungdomstiden som en period i livet då människor konsumerar mest alkohol och nar-

kotika. Under barn- och ungdomsåren grundläggs och utvecklas alkoholvanorna och en tidig alkohol-, 

tobak och narkotikadebut ökar risken för missbruk och beroende senare i livet (ibid.). Enligt Baumberg 

och Anderson (2008) innebär riskabelt substansbruk under ungdomsåren alltid stora hälsorisker samt 

risker för skador, framför allt för akuta sådana, oavsett om konsumtionen dras ner senare i livet. Alko-

hol är enligt Global Burden of Disease-studien (Babor, Caetano, Casswell, Edwards, Giesbrecht & 

Graham, 2003) den tredje största skadliga riskfaktorn för befolkningen i industriländerna och den 

största riskfaktorn i medelinkomstländerna. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2011) är skadligt 

alkoholbruk en stor global orsak till olyckor, sjuklighet och dödlighet. Skadligt alkoholbruk orsakar 

årligen cirka 2,5 miljoner dödsfall i hela världen (ibid.).   

Enligt WHO (2011) är tobaksbruk västvärldens enskilt största förebyggbara folkhälsoproblem. To-

baksbruk beskrivs som en global epidemi som årligen dödar 5,4 miljoner människor och förkortar livet 

med cirka 10 år (ibid.). Forskning har visat att hos barn och ungdomar utvecklas ett nikotinberoende 

snabbt och en tidig tobaksdebut har visat sig vara kopplad till tobaksbruk i vuxenlivet (Laaksonen, 

Martikainen, Karvonen & Lahelma, 2006). Hegmann (1998) rapporterade att risken att drabbas av to-

baksrelaterade sjukdomar och för tidig död blir större ju yngre man är när man börjar använda tobak.  

Narkotikabruk orsakar en ökad risk för både medicinska och sociala skador samt ökar risken för förti-

da dödlighet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Narkotikabruket i Sverige är lågt i ett internationellt per-

spektiv och den mest använda narkotikan i Sverige är cannabis. Vanligast är narkotikabruket bland 

unga (ibid.).  

Överdrivet spelande, det vill säga spel om pengar, medför negativa konsekvenser för hälsan, ekonomin 

och sociala relationer vilket i förlängningen påverkar folkhälsan (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Ungdomar som spelar för mycket och/eller har ett spelberoende har visat sig oftare drabbas av psykisk 

ohälsa (Hardoon, Gupta & Derevensky, 2004), andra missbruksproblem samt har oftare ett kriminellt 
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beteende (Westphal, Rush, Stevens & Johnson, 2000). Det är inte ovanligt att samma personer bildar 

riskgrupp för flera av beroendesubstanserna (Regeringens proposition, 2010). 

Föräldrar har en nyckelroll både för att förebygga ungdomars substansbruk samt för att öka risken för 

att ungdomar utvecklar ett substansbruk (Velleman, Templeton & Copello, 2005). Föräldrars påverkan 

på ungdomars substansbruk samverkar med flera andra faktorer, så som individuella faktorer, jämnåri-

gas påverkan, omgivningsfaktorer samt samhälleliga faktorer (ibid.). Denna uppsats kommer att foku-

sera på hur föräldrarnas tillåtande attityder och monitoring påverkar ungdomars bruk av alkohol, to-

bak, snus, narkotika samt spelvanor.  

 

Ungdomars bruk av alkohol, tobak, narkotika och spel i Europa och i Sverige 

Alkoholvanor. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) är en under-

sökning som samlar in data om 15-16 åriga ungdomars alkohol-, tobaks- och narkotikavanor från 35 

länder i Europa (Hibell et al., 2009). Undersökningen är världens största undersökning som kartlägger 

skolelevers drogvanor. Resultat från 2007 års undersökning, som omfattar information om 100 000 

ungdomars alkohol-, tobaks- och narkotikavanor, visade att närmare 90 procent av alla ungdomar i de 

länder som medverkat i undersökningen någon gång i sitt liv hade druckit alkohol. Andelen ungdomar 

som hade druckit alkohol under det senaste året var 82 procent och andelen ungdomar som hade druck-

it alkohol under de senaste 30 dagarna var 61 procent. Det visade sig att andelen alkoholkonsumenter 

bland ungdomar i åldern 15-16 inte hade förändrats mellan åren 1995 och 2007, däremot hade andelen 

ungdomar som druckit alkohol under de senaste 30 dagarna ökat från år 1995 till år 2003 och därefter 

minskat, speciellt bland pojkar.  

Att ha varit berusad under de senaste 30 dagarna och att vara intensivkonsument av alkohol var vanli-

gast i Danmark, där 50 procent av ungdomarna hade varit berusade någon gång under de senaste 30 

dagarna och där 60 procent av ungdomarna klassificerades som intensivkonsumenter av alkohol. I Sve-

rige var andelen ungdomar som varit berusade under de senaste 30 dagarna 17 procent och andelen 

intensivkonsumenter 37 procent. De lägsta nivåerna visade sig vara i Armenien, där endast 2 procent 

av ungdomarna rapporterade att de varit berusade under de senaste 30 dagarna och på Cypern, där 

motsvarande andel var 9 procent. Minst andel intensivkonsumenter visade sig finnas på Island (22 %) 

och i Spanien (29 %) (ibid.).  

I Sverige har utvecklingen av ungdomars alkoholvanor både bland pojkar och bland flickor varit posi-

tiv under de senaste decennierna (Henriksson, 2011). Andelen alkoholkonsumenter har minskat konti-
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nuerligt sedan 1970-talet, då cirka 90 procent av 15- åringarna klassificerades som alkoholkonsumen-

ter. Minskningen var mindre tydlig mellan 1980-talets mitt och 1990-talets slut men från 2000-talet har 

andelen alkoholkonsumenter bland ungdomar i årskurs nio sjunkit påtagligt. Centralförbundet för al-

kohol- och narkotika upplysningens (CAN) undersökning från år 2011 visade att 55 procent av pojkar-

na och 59 procent av flickorna i årskurs nio var alkoholkonsumenter (Hvitfeldt & Irlander, 2010). I 

Gävleborgs län var de motsvarande siffrorna något lägre, då 46 procent av pojkarna och 54 procent av 

flickorna klassificerades som alkoholkonsumenter. Andelen högkonsumenter av alkohol i riket år 2008 

bland pojkar var 18 procent och bland flickor 14 procent. I Gävleborgs län visade andelen högkonsu-

menter av alkohol bland pojkar vara 15 procent och bland flickor lika som i riket, det vill säga 14 pro-

cent (ibid.).   

I Sverige sker debuten för alkoholberusning oftast i åldrarna 13 till 15 år (Hvitfeldt et al., 2010). 

CAN:s resultat från alkohol- och drogvaneundersökningen visade att bland ungdomar i årskurs nio 

fanns det ett tydligt samband mellan de ungdomar som haft berusningsdebut vid 13 års ålder eller tidi-

gare och en högkonsumtionsnivå av alkohol (ibid.). Dawson, Goldstein, Chou, Ruan och Grant (2008) 

visade i en studie av alkoholberoende att alkoholdebut före 14 års ålder ökar risken för att senare i livet 

utveckla problem med alkohol och/eller ett alkoholberoende. Sundell (2003) skriver att risken för al-

koholberoende minskar med 14 procent för varje år som debuten sjukts upp.  

Tobaksvanor. WHO har uppskattat att varje dag över hela världen är det ungefär 80 000-100 000 ung-

domar som börjar använda tobak (WHO, 2011). Statistiken har visat att 20 procent av ungdomarna 

mellan 13-15 år över hela världen använder tobak dagligen (ibid.). Resultat från 2007 års ESPAD-

undersökning visade att 58 procent av alla ungdomar i Europa i åldern 15-16 år rapporterade sig ha 

rökt någon gång i sitt liv och 29 procent hade använt tobak under de senaste 30 dagarna (Hibell et al., 

2009). Det visade sig finnas stora skillnader mellan länderna då det gäller rökning under de senaste 30 

dagarna. I så kallade högprevalensländerna Lettland, Österrike och Tjeckien var andelen ungdomar 

som rökt under de senaste 30 dagar mellan 40 och 45 procent.  I lågprevalensländer som Island, Norge 

och Armenien var andelen ungdomar som rökt under de senaste 30 dagarna däremot mellan 7 och 19 

procent. Andelen ungdomar som hade rökt någon gång i sitt liv var 80 procent i Lettland, 78 procent i 

Tjeckien och 75 procent i Österrike. Motsvarande siffror för Island och Armenien var cirka 34 och 20 

procent. Mellan åren 1995 och 2007 visade det sig att prevalensen för rökning under de senaste 30 

dagarna hade minskat med fyra procent när det gäller alla länder som deltog i undersökningen (ibid.).  

CAN:s undersökning har visat att en kraftig minskning av ungdomars tobaksbruk skedde under 1970-

talet (Hvitfeldt & Gripe, 2010). Andelen rökare bland ungdomar i årskurs nio minskade från 41 pro-
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cent till 19 procent bland pojkar och från 47 procent till 30 procent bland flickor mellan åren 1971 och 

1984. Mellan åren 1983 och 1988 förändrades ungdomars rökvanor inte mycket, men efter det ökade 

andelen rökare något. Fram till år 1997 var andelen rökare relativt oförändrad.  Andelen rökare mins-

kade starkt mellan åren 2001 och 2005; bland pojkar minskade andelen rökare från 30 procent till 18 

procent och bland flickor från 36 procent till 30 procent. En svag ökning av andelen rökare bland poj-

kar skedde igen mellan 2004 och 2009 (ibid.) men resultat från år 2011 visade att andelen rökare 

minskade med några procent både bland flickor och bland pojkar, då andelen rökare bland pojkar var 

19 procent och bland flickor 26 procent (Henriksson, 2011). I Gävleborgs län var andelen rökare bland 

pojkar något mindre (17 procent) jämfört med riket och bland flickor var andelen rökare samma som i 

riket (ibid.).  

CAN:s alkohol- och drogvaneundersökning har även kartlagt snusvanor hos ungdomar (Hvitfeldt et al., 

2010). Andelen pojkar i årskurs nio som snusade under 1970-talet var cirka 25-30 procent. Under de 

senaste decennierna har snusning bland pojkar minskat och resultatet från CAN:s undersökning från år 

2011 visade att andelen pojkar i årskurs nio i Sverige som snusade var 13 procent (Henriksson, 2011). 

Snusning bland flickor i årskurs nio har jämfört med pojkar varit mycket lägre; på 1970-talet snusade 

cirka 5-9 procent av flickorna och efter det har andelen minskat till fyra procent i 2011 års undersök-

ning.  I Gävleborgs län var andelen snusare några procentenheter större jämfört med riket både bland 

pojkar och bland flickor (ibid.).  

Narkotikavanor. Resultat från 2007 års ESPAD- undersökning visade att i Europa hade cirka 23 pro-

cent av pojkarna och 17 procent av flickorna i åldern 15-16 år någon gång i sitt liv använt narkotika 

(Hibell et al., 2009).  Med narkotika menas här cannabis, amfetamin, kokain, crack, ecstasy, LSD och 

heroin. Den vanligaste drogen bland ungdomar var cannabis.  Resultat visade att det fanns stora skill-

nader i konsumtion mellan länderna. Att ha använt narkotika var vanligast i Tjeckien, där 46 procent 

av ungdomarna i åldern 15-16 år hade gjort detta. Narkotikabruk var lägst i Armenien, där 4 procent av 

ungdomarna någon gång i sitt liv hade använt narkotika. Enligt undersökningen var andelen ungdomar 

i Sverige som använt narkotika 8 procent (ibid.).  

I Sverige har skolelevernas narkotikavanor undersökts sedan början av 1970-talet av CAN (Hvitfeldt 

& Gripe, 2009). Andelen pojkar och flickor i årskurs nio som någon gång i sitt liv använt narkotika var 

cirka 10 procent fram till år 2001. Mellan åren 2005-2008 sjönk andelen till cirka 6 procent och efter 

det ökade andelen igen till 9 procent bland pojkar och 7 procent bland flickor (ibid.). Undersökningen 

som genomfördes under våren 2011 visade att andelen pojkar i riket som uppgett att de använt narkoti-

ka var 9 procent och 7 procent bland flickorna (Henriksson, 2011). I Gävleborgs län var andelen pojkar 
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som använt narkotika 7 procent och bland flickor bland flickor hade 5 procent använt narkotika någon 

gång i sitt liv (ibid.).  

Spelvanor. Tidigare prevalensstudier gällande ungdomars spelvanor har visat att spel om pengar är 

vanligt bland ungdomar speciellt i Storbritannien, USA, Australien och i New Zeeland (Hardoon & 

Derevensky, 2002) samt i de nordiska länderna (Fröberg, 2006). Jacobs (2004) fann i sin översikt av 

26 prevalensstudier gjorda i USA, att medianvärde för spel om pengar under det senaste året bland 

ungdomar mellan åren 1989 och 2002 var 65 procent. Rossow och Hansen (2003) fann i sin undersök-

ning av 12 000 norska ungdomar i åldern 12-18 att nästan 80 procent av ungdomarna någon gång un-

der det senaste året hade spelat om pengar. CAN har sedan år 2000 även kartlagt spelvanor bland ele-

ver i årskurs nio (Hvitfeldt et al., 2010). Resultatet visar att spel om pengar är betydligt vanligare bland 

pojkar än vad det är bland flickor. Det har också visat sig att pojkar spelar även oftare och för större 

summor (ibid.). År 2009 var det cirka 12 procent av pojkarna som hade spelat nätpoker och spelauto-

mater under det senaste året. Andelen flickor som spelat nätpoker under det senaste året var en procent 

och andelen flickor som spelat på spelautomater var sex procent (ibid.).   

Överlappning mellan bruk av olika substanser. Studier har visat att det ofta är samma individer som 

utgör riskgrupp för flera av områdena alkohol, tobak, narkotika och spel (Sundell, 2003). Rapporten 

Elevers normbrytande beteende (El-Khouri & Sundell, 2005) beskriver resultat från Stockholmsenkä-

ten, som är en drogvaneinventering bland elever i Stockholms grundskolors årskurs nio och gymnasi-

ets årskurs två. Resultatet från år 2004 visade att bortsett från narkotika sker debuten för droger oftast i 

åldrarna 12 och 13 år. Vanligast var att ungdomarna debuterade först med tobak, sedan snus, följt av 

alkohol och/eller lösningsmedel och sist narkotika. Sigfusdottir, Thorlindsson, Kristjansson, Roe och 

Allegrante (2009) fann att tobaks- och alkoholbruk ofta är beteenden som starkt korrelerar med var-

andra. Vidare fann forskarna att ungdomar som börjar med tobak tidigt är mer benägna att börja dricka 

alkohol jämfört med de ungdomar som inte har en tidig tobaksdebut (ibid.). Enligt O’Byrne, Haddock 

och Poston (2002) visade sig tobaksbruk och alkoholdrickandet bland ungdomar vara en inkörsport till 

andra substansbruk. Resultat från Stockholmsenkäten visade att de ungdomar som hade provat en drog 

ofta hade även testat andra droger. Andelen pojkar i årskurs nio som hade använt en drog var 34 pro-

cent och andelen flickor 46 procent. Andelen pojkar som uppgett sig ha testat två droger var 30 procent 

och motsvarande siffra för flickor var 21 procent. Tre droger hade använts av nio procent av pojkarna 

och sex procent av flickorna. Fyra typer av droger hade provats av fyra procent både av pojkar och av 

flickor. Bland de ungdomar som hade använt endast en drog var alkohol den vanligaste drogen. Av de 

som rapporterat att de använt två droger var alkohol och snus/tobak den vanligaste kombinationen. 

Alkohol, tobak/snus och narkotika visade vara den vanligaste kombinationen bland de som angett att 
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testat tre olika typer av droger.  Av de som angett att de provat fyra olika droger var tobak/snus, alko-

hol, narkotika samt sniffning de vanligaste drogerna (ibid.).  

 

Föräldrars påverkan på ungdomars substansbruk  

Ungdomars substansbruk har visat sig vara ett komplex beteende, där flera interpersonella faktorer, så 

som familj, skola och kompisar (Pierce, James, Messer, Myers, Williams & Trinidad, 2008) och indi-

viduella faktorer, så som självförtroende och ensamhet samverkar med varandra (Kokkevi, Richard-

son, Florescu, Kuzman & Stergar, 2007). Studier som kartlägger föräldrarnas påverkan på ungdomars 

alkoholanvändning har vanligtvis fokuserat på två faktorer. Den första faktorn handlar om hur föräld-

rarnas egen alkoholanvändning påverkar barn och ungdomar (Duncan, Duncan & Strycker, 2006). 

Duncan et al. (2006) fann föräldrarnas alkoholanvändning vara kopplat till en tidig alkoholdebut hos 

ungdomarna samt till hurdana alkoholvanor ungdomarna själva kommer att utveckla (ibid.). Den andra 

faktorn handlar om föräldrarnas sätt att uppfostra sina barn då det gäller alkoholdrickandet, genom 

stöd och kontroll (Wood, Mitchell, Read & Brand, 2004) samt genom normer, attityder, regler och 

kommunikation (Van der Vorst et al., 2007). Enligt Velleman, Templeton och Copello (2005) finns det 

sju områden som har speciellt stor betydelse för föräldrarnas påverkan på barn och ungdomars sub-

stansbruk. Dessa områden är: familjerelationer, kommunikation i familjen, familjesammanhållning, 

föräldrar som modeller för sina barn, uppfostringsstrategier, föräldrars monitoring över barn, det vill 

säga övervakning och kontroll samt slutligen påverkan från familj/vänner (ibid.).  

Föräldrars inställning till ungdomars alkoholbruk. Jackson, Henriksen och Dickson (1999) beskriver 

alkoholspecifik socialisation som en process där föräldrarnas påverkan på barn och ungdomars alko-

holbruk består av regelsättning, monitoring över barn och ungdomars alkoholanvändning, kommunika-

tion, tillåtelse att dricka alkohol, bjuda barn på alkohol samt av stöd. Studier som har fokuserat på al-

koholspecifik socialisation har visat att föräldrars otillåtande attityder till ungdomars alkoholdrickande, 

restriktiva normer samt en hög grad av stöd och monitoring var kopplade till lägre alkoholkonsumtion 

hos ungdomar (Marsden et al., 2005; Wood, Read, Mitchell & Brand, 2004; Yu, 2003). Enligt Wood et 

al. (2004) är strikta regler en av de viktigaste faktorerna i den alkoholspecifika socialisationen. Van der 

Vorst et al., (2005) fann en stark negativ association mellan strikta regler från föräldrar gällande alko-

hol användning och ungdomars konsumtion av alkohol. Flera tidigare studier har visat att ungdomar 

med föräldrar som är negativa till ungdomars alkoholanvändning oftare har en senare alkoholdebut, 

dricker alkohol i mindre mängder och utvecklar mindre problem med alkohol jämfört med ungdomar 

som har föräldrar med ett tillåtande förhållningssätt (Ljungdahl & Bremberg, 2010; Sieving, Maruya-
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ma, Williams & Perry, 2000; Spijkerman, Van den Eijnden, Overbeek & Engels, 2007). Resultat från 

en longitudinell studie gjord i USA (Nash, McQueen & Bray, 2005) visade att ungdomar med restrik-

tiva föräldrar visade även visade sig ha färre vänner som använde alkohol, de ha bättre självförtroende 

att stå emot grupptryck för alkoholbruk och de drack mindre alkohol än ungdomar som rapporterade 

att deras föräldrar var mer tillåtande till deras alkoholanvändning.    

Föräldrar förmedlar normer och attityder till alkohol även genom hur de själva använder alkohol, vil-

ket inverkar på ungdomarnas egen syn på alkohol (Petraitis, Flay & Miller, 1995). Van der Vorst et al. 

(2005) visade i en studie gjord i Holland att den alkoholspecifika socialisationsprocessen dock hade 

större betydelse för ungdomars alkoholvanor än vad föräldrarnas alkoholvanor hade, det vill säga det 

var viktigare vad föräldrarna sade än vad de gjorde.  

Kristjansson, Sigfusdottir, James, Allegrante och Helgason (2010) fann att de ungdomar som rapporte-

rat att deras föräldrar inte bryr sig om de dricker sig berusade eller använder tobak drack mer och ofta-

re samt rökte i större utsträckning. Hyatt och Collins (2000) kom i sin studie fram till att föräldrarnas 

tillåtande attityder visade sig vara kopplat till både högre alkoholkonsumtion men också till högre nar-

kotikakonsumtion bland ungdomar.  

En studie om ungdomars spelvanor gjord i Australien visade att de ungdomar som spelade mest rap-

porterade att de hade föräldrar som godkände spelandet och hade föräldrar som själv spelade (Delfabb-

ro & Thrupp, 2003).  

Föräldrars bjudvanor. Ett föräldrainriktat interventionsprogram kallat Örebro preventionsprogram 

visade att ungdomar med restriktiva föräldrar drack mindre och var mer sällan berusade jämfört med 

ungdomar i kontrollgruppen, där föräldrarna inte var uppmuntrade att hålla strikta attityder till alkohol 

(Koutakis, Stattin & Kerr, 2008). En svensk studie gjord på 833 ungdomar i åldern 12-18 år visade att 

ungdomar med föräldrar som bjöd sina ungdomar på alkohol drack mer och oftare och att även risken 

för berusningsdrickandet ökade (Lundborg, 2002). Jackson, Henriksen, and Dickinson (1999) rappor-

terade i sin kohortstudie att ungdomar som var tillåtna att dricka alkohol hemma använde mer alkohol 

två år efter jämfört med ungdomar vars föräldrar inte tillät dem dricka alkohol hemma.  

Monitoring. Enligt tidigare studier har monitoring, det vill säga föräldrarnas vetskap om insyn i sina 

barns och ungdomars aktiviteter och upplevelser samt över var deras barn och ungdomar befinner sig 

visat sig ha en skyddande effekt på ungdomars substansbruk (Van der Vorst et al., 2007; Bergh, Hag-

quist, & Starrin, 2011). Dishion och McMahon (1998) definierade begreppet monitoring som en form 

av kontroll, där föräldrarna har insyn över barnets liv, vilket innebär att föräldrarna sätter regler och är 
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medvetna över barnets aktiviteter och var barnet befinner sig. Crouter, MacDermid, McHale och Per-

ryJenkins (1990) definierar monitoring som ett mer komplext fenomen där det behövs intresse och 

uppmärksamhet från föräldrarna, men att det också krävs att barnet har viljan att dela information om 

sina upplevelser med sina föräldrar. Både tvärsnittsstudier (Barnes & Farrell, 1992) och longitudinella 

studier (Barnes, Reifman, Farrell & Dintcheff, 2000) har visat att hög föräldramonitoring bidrar till 

minskat alkoholbruk bland ungdomar. Hayes, Smart, Toumbourou och Sanson (2004) fann i sin littera-

turstudie av över 50 studier gällande föräldraskap och ungdomars alkoholanvändning att monitoring 

från föräldrarna hade starkast koppling till ungdomars alkoholbruk. I studien granskade forskarna både 

tvärsnittsstudier och longitudinella studier. Resultatet visade att ungdomar till föräldrar med låg moni-

toring hade en tidig alkoholdebut, de drack mer och de var mer benägna att bli högkonsumenter av 

alkohol (ibid.). 

Även då det gäller ungdomars tobaksbruk har monitoring visat sig vara ett effektivt skydd mot tobaks-

debut och tobaksbruk (Forrester, Biglan, Severson & Smolkowski, 2007). Forskarna fann i sin kohort-

studie på 4130 ungdomar i årskurs sju och nio att ungdomars rökning, både då det gällde tobaksdebut 

och mer kontinuerlig tobaksbruk, var associerad med låg monitoring från föräldrarna (ibid.). Enligt 

Patterson, DeBaryshe och Ramsey (1989) ökade låg föräldramonitoring risken för att ungdomar börjar 

umgås med kamrater som använder substanser och att de själva senare börjar med substansbruk.  

Vachon, Vitaro, Wanner och Tremblay (2004) fann i sin studie på 938 ungdomar att låg monitoring 

från föräldrarna ökade risken för ungdomar att delta i spelaktiviteter och att utveckla problem med 

spelandet.  

 

Mot bakgrund av tidigare forskning utgår föreliggande studie ifrån antagandet att pojkar och flickor 

som har ett riskbeteende i alkohol, tobak, narkotika och/eller spel har föräldrar med mer tillåtande atti-

tyder samt föräldrar som har bristande tillsyn, det vill säga låg monitoring över sina ungdomar. Med 

tillåtande attityder menas i denna studie föräldrarnas tillåtande syn på ungdomars alkoholbruk inklusi-

ve föräldrars alkoholbjudvanor. Med ett riskbeteende avses ett beteende som förknippas med en ökad 

risk för skada, ohälsa eller sjukdom (Janlert, 2000). Detta antagande testas med hjälp av datamaterialet 

från CAN:s alkohol- och drogvaneundersökning bland elever i årskurs nio i Gävleborgs län. Uppsats-

arbetet sker i samarbete med Samhällsmedicin vid Landstinget Gävleborg. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns någon samvariation mellan föräldrar med tillå-

tande attityder till alkohol samt med låg monitoring och riskbeteende i alkohol, tobak, narkotika 

och/eller spel hos deras barn.  

Följande frågeställningar användes för att kunna uppnå syftet:  

– Finns det någon samvariation mellan i vilken utsträckning föräldrar bjuder sina ungdomar på alkohol 

och ungdomars riskbeteende när det gäller alkohol, tobak, narkotika och/eller spelande – och hur ser 

de eventuella skillnaderna mellan pojkar och flickor ut i detta avseende? 

– Finns det någon samvariation mellan föräldrars syn på ungdomars alkoholbruk och ungdomars risk-

beteende när det gäller alkohol, tobak, narkotika och/eller spelande – och hur ser de eventuella skillna-

derna mellan pojkar och flickor ut i detta avseende? 

– Finns det någon samvariation mellan föräldrars monitoring och ungdomars riskbeteende när det gäll-

er alkohol, tobak, narkotika och/eller spelande – och hur ser de eventuella skillnaderna mellan pojkar 

och flickor ut i detta avseende? 

 

                                                            Metod 

Design 

Studien grundades i en kvantitativ metod med beskrivande design och inriktades på att söka samvaria-

tion mellan de olika beroende och oberoende variablerna. Den skalnivå som användes för att mäta de 

utvalda enkätfrågorna var nominal- och/eller ordinalskalenivå. 

. 

CAN:s enkät 

Det insamlade och bearbetade datamaterialet som användes i denna uppsats kommer från CAN:s (Cen-

tralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings) alkohol- och drogvaneundersökning som genom-

fördes i årskurs nio i Gävleborgs län i mars år 2008. Undersökningen var en tvärsnittsstudie med syfte 

att kartlägga prevalensen för alkohol- och drogvanor hos elever i årskurs nio. Undersökningen genom-

fördes av CAN på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg, Landstinget Gävleborg samt länets tio kom-

muner. Samhällmedicin vid Landstinget Gävleborg har bearbetat och analyserat grundmaterialet för 
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Gävleborg. Sedan år 1986 har CAN genomfört enkätundersökningar i skolorna i Sverige. I Gävleborgs 

län har undersökningarna genomförts vart tredje år sedan år 1996.  

Undersökningsgrupp i denna studie var 15-åriga elever i års kurs nio i Gävleborgs län i år 2008. 

CAN:s undersökning var en totalundersökning i årskurs nio i Gävleborg läns, vilket innebär att under-

sökningsgruppen har utgjorts av samtliga elever i årskurs nio i Gävleborgs län. I Gävleborgs län gick 

undersökningen ut till totalt 170 klasser varav 111 klasser deltog. 2008 års undersökning var det sam-

manlagt enkäter från 2012 elever som Samhällsmedicin bearbetade och analyserade. Svarsfrekvensen 

för 2008 års undersökning var 82 procent. I denna uppsats är det data från 1735 elever som har an-

vänts. Antalet pojkar var 840 (48,4 %) och antalet flickor 895 (51,6 %).  

De skolor som skulle ingå i undersökningen kontaktades ut av Centralförbundet för alkohol- och nar-

kotikaupplysning innan enkäterna skickades. Enligt CAN:s instruktioner utdelades enkätformulären av 

rektorn till de vederbörande lärarna i de utvalda klasserna. Enkäten innehöll 76 stycken slutna frågor 

(Irlander & Hvitfeldt, 2008) där eleven fick välja mellan ett definierat antal svarsalternativ. Frågorna i 

enkäten handlade om konsumtionsvanor kring alkohol, tobak, narkotika och spel. Efter att eleverna 

besvarat enkäten i klassrummen under skrivningsliknande förhållanden, stoppade de formulären i ett 

kuvert och klistrade igen det. Ytterligare information gällande CAN:s alkohol- och drogvaneundersök-

ningen vad gäller enkätfrågor, uppläggning och genomförande i Gävleborgslän år 2008 går att hitta i 

Irlander och Hvitfeldts (2008) rapport Drogvanor i årskurs 9 Gävleborg 2008.  

 

Urval och databearbetning 

För att kunna uppnå studiens syfte valdes ett antal frågor och svar ut ur det bearbetade materialet från 

enkätundersökningen. De utvalda frågorna och svaren operationaliserades till beroende- och oberoende 

variabler. Som beroendevariabler användes frågor och svar gällande ungdomars högkonsumtion av 

alkohol, användning av tobak, narkotika samt hurdana spelvanor ungdomarna hade. Frågor och svar 

kring hur ungdomarna uppfattade föräldrarnas attityder och normer kring ungdomars alkoholanvänd-

ning som valdes ut var, om man hade blivit bjuden på alkohol hemma av sina föräldrar, om det var 

okej för föräldrarna att unga dricker alkohol och om föräldrarna visste var unga är under helgkvällar. 

Dessa frågor valdes ut att utgöra de tre oberoende variablerna som användes i denna uppsats.  
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Mätning och beskrivning av beroendevariablerna 

Högkonsument av alkohol. Utifrån den totala årskonsumtionen av all sorts alkohol som respondenten i 

enkäten rapporterat sig ha konsumerat har CAN skapat en konsumtionsindex (Irlander et al., 2008). 

Konsumtionsindexen beskriver den årliga totalkonsumtionen av ren alkohol i cl i sju olika kategorier. 

Man klassificeras som högkonsument av alkohol då man tillhör till indexklass 5 eller 6, där den totala 

årskonsumtionen av ren alkohol är över 500 cl per år. Detta innebär omräknat i alkoholmängd att man 

dricker minst en liter 40-ig % sprit i månaden eller minst 16 burkar starköl i månaden.  

Rökare. Andelen rökare bland ungdomarna studerades genom frågan ”Röker du?” (enkätens fråga nr. 

43).  Svarsalternativen i enkäten var: Nej har aldrig rökt, Nej har bara prövat, Nej har slutat, Ja varje 

dag, Ja nästan varje dag, Ja men bara när jag är på fest och Ja, men bara ibland. Med ett svar på ett ja-

alternativ blev individen klassificerad som rökare.  

Snusare. Ungdomarnas snusvanor kartlades med hjälp av frågan ”Snusar du?” (enkätens fråga nr. 46).  

Svarsalternativen i enkäten var: Nej har aldrig snusat, Nej har bara prövat, Nej har slutat, Ja varje dag, 

Ja nästan varje dag, Ja men bara när jag är på fest och Ja men bara ibland.  Med ett svar på ett ja-

alternativ blev individen klassificerad som snusare.  

Använt narkotika. För att reda på andelen ungdomar som använt narkotika studerades frågan ”Har du 

någon gång använt narkotika?” (enkätens fråga nr. 33). Svarsalternativen i enkäten var: ja och nej. 

Med ett ja-svar blev individen klassificerad som narkotikaanvändare.  

 Riskabla spelvanor. För att ta reda på hur många av ungdomarna hade riskabla spelvanor studerades 

frågan; ” Har du någon gång känt att du måste spela för mer och mer pengar?”(enkätens fråga nr. 74). 

Svarsalternativen i enkäten var: Ja och Nej. Med ett ja-svar klassificerades respondenten att ha ett ris-

kabelt spelbeteende.  

Mätning och beskrivning av oberoendevariablerna 

 Föräldrarnas bjudvanor. För att ta reda på föräldrarnas bjudvanor och tillåtelse studerades frågan: 

”Händer det att du blir bjuden på alkohol hemma av dina föräldrar?” (enkätens fråga nr. 23). Svarsal-

ternativen i enkäten var: Nej, blir aldrig bjuden hemma, Ja, får smaka ur mina föräldrars glas, Ja, en-

staka glas och Ja, mer än enstaka glas. I analysen förenklades svaren genom att alla svar med ett ja-

alternativ slogs ihop. De ungdomar som angett ett nej-svar omfattar i denna uppsats de ungdomarna 

som inte hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar. Ungdomar som angett ett ja-svar om-

fattar i denna uppsats de ungdomarna som hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar.  
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Föräldrarnas monitoring. I denna uppsats har föräldrars kännedom om var ungdomarna befinner sig 

under helgkvällar valts att kallas för monitoring från föräldrarna. Hur ungdomarna upplevde att deras 

föräldrar har kännedom om var de vistas under helgkvällar studerades med hjälp av frågan: ”Vet dina 

föräldrar var du är på fredags- och lördagskvällar?” (enkätens fråga nr. 59). Ungdomarna skulle välja 

mellan fyra svarsalternativ: Alltid, För det mesta, Ibland och För det mesta inte. I analysen dikotomise-

rades svarsalternativen Ja och För det mesta slogs ihop till ett ja-alternativ och svarsalternativen Ibland 

och För det mesta inte ihop till ett nej-alternativ. I uppsatsen används ett nej-alternativ för de ungdo-

marna vars föräldrar inte visste var de är underhelgkvällar, det vill säga låg monitoring från föräldrar-

na. Ett ja-alternativ i uppsatsen omfattar de ungdomarna vars föräldrar vet var de är under helgkvällar, 

det vill säga hög monitoring från föräldrarna.  

Föräldrarnas syn på ungdomars alkoholanvändning. För att ta reda på hur ungdomarna upplevde att 

deras föräldrar förhåller sig till ungdomars alkoholanvändning studerades frågan: ”Hur väl stämmer 

följande påståenden in på dig och dina föräldrar? För mina föräldrar är det okej om jag dricker alko-

hol” (enkätens fråga nr. 60a). Svarsalternativen i enkäten var: Stämmer mycket dåligt, Stämmer ganska 

dåligt, Stämmer ganska bra och Stämmer mycket bra. I analysen dikotomiserades dessa fyra svarsal-

ternativ genom att svarsalternativen Stämmer mycket dåligt och Stämmer ganska dåligt slogs ihop till 

ett alternativ ”Det är inte okej för mina föräldrar att jag dricker alkohol ” och svarsalternativen Stäm-

mer mycket bra och Stämmer ganska bra slogs ihop till ett ”Det är okej för mina föräldrar att jag 

dricker alkohol”.  

 

Statistisk analys 

Deskriptiv statistik i form av antal och procent användes för att analysera eventuell samvariation i data. 

Alla analyser gjordes med statistikprogrammet SAS version 9.2.  

Frekvenstabeller utifrån de utvalda frågorna och svaren formades för att ta reda på frekvensen i variab-

lerna högkonsument av alkohol, tobaks- och snusanvändare, de som använt narkotika och andelen och 

antalet ungdomar med riskabla spelvanor. Det skapades en frekvenstabell för pojkar och en för flickor. 

En liknande frekvenstabell skapades för de oberoende variablerna för att ta reda på antalet och andelen 

ungdomar som hade respektive inte hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar, antalet 

ungdomar som ansåg att det är okej respektive inte okej för deras föräldrar att de dricker alkohol samt 

antalet och andelen ungdomar som rapporterat att deras föräldrar inte vet respektive vet var de är under 

helgkvällar.  
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Korstabeller skapades för att ta reda på hur relationen mellan de oberoende variablerna, föräldrars atti-

tyder, bjudvanor och monitoring, och de beroendevariablerna, ungdomarnas konsumtionsvanor i alko-

hol, narkotika, rökning, snus och spel såg ut. 95 % konfidensintervall, som anger på 95 procents san-

nolikhet att konfidensintervallet innehåller det mest troliga värdet för respektive uträknat mått, beräk-

nades för att granska statistiskt säkerställda skillnader (Andersson, 2006). En överlappning av två kon-

fidensintervall innebär att skillnaderna inte är statistiskt signifikanta och skilda konfidensintervall in-

nebär att skillnaderna är statistiskt signifikanta (ibid.).  

För att ta reda på hur stor andel av ungdomarna som var högkonsumenter av alkohol, hade använt nar-

kotika, var rökare, snusare samt hade riskabla spelvanor bland de som hade blivit bjudna på alkohol 

hemma och bland de som inte hade blivit bjudna på alkohol hemma, så korsades dessa båda grupper 

med de fem beroendevariablerna. Det skapades en korstabell för pojkar och en för flickor för att under-

söka eventuella könsskillnader. 95 % konfidens intervall användes. 

För att undersöka om konsumtionsvanorna i alkohol, tobak, snus, narkotika och spel skiljde sig mellan 

de ungdomar som i undersökningen angett att deras föräldrar inte vet var de är under helgkvällar och 

de som angett att deras föräldrar vet var de är under helgkvällar, så skapades det en korstabell där båda 

dessa gruppen korsades med de fem beroendevariablerna. Det skapades en korstabell för pojkar och en 

för flickor för att undersöka eventuella könsskillnader.  95 % konfidens intervall användes.  

För att utreda om ungdomars konsumtionsvanor i alkohol, narkotika, tobak och spel skiljde sig mellan 

de som angett att det är okej för deras föräldrar att de dricker alkohol och de som angett att det inte är 

okej för deras föräldrar att de dricker alkohol, så skapades det en korstabell där båda dessa gruppen 

korsades med de fem beroendevariablerna. Det skapades en korstabell för pojkar och en för flickor för 

att undersöka eventuella könsskillnader.  95 % konfidens intervall användes. 

 

Forskningsetiska överväganden 

De fyra forskningsetiska principerna består av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nytt-

jandekravet (Codex, 2004). Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) kontaktade 

skolorna innan frågeformulären skickades till skolorna (Hvitfeldt & Gripe, 2010). Frågeformulären 

besvarades av eleverna i ett klassrum och eleverna blev informerade om att svaren endast skulle an-

vänds för statistiska bearbetningar samt i redovisningen av data. Elevernas anonymitet försäkrades 

genom att de själva stoppade formulären i ett kuvert och klistrade igen detta (ibid.). 



15 
 

                                                          Resultat  

Underlaget för denna studie utgjordes av datamaterialet från Centralförbundet för alkohol- och narko-

tikaupplysningens undersökning från år 2008 bland eleverna i årskurs nio i Gävleborgs län. Detta ma-

terial innehöll information av totalt 1735 ungdomar, av vilka 840 var pojkar och 895 var flickor. Inled-

ningsvis presenteras resultatet i form av en kort beskrivning gällande prevalensen för beroende- och 

oberoendevariabler (se Bilaga 1 och 2). Därefter följer en presentation av sex stycken resultattabeller 

under följande rubriker: Föräldrarnas bjudvanor i förhållande till alkohol-, tobaks-, narkotika- och 

spelvanor hos ungdomarna, Föräldrars monitoring i förhållande till alkohol-, tobaks-, narkotika- och 

spelvanor hos ungdomar samt Föräldrars syn på ungdomars alkoholanvändning i förhållande till alko-

hol-, tobaks-, narkotika- och spelvanor hos ungdomar. Resultattabellerna redovisar därmed ungdomars 

alkohol-, tobaks-, snus-, narkotika och spelvanor utifrån oberoendevariablerna. Konfidensintervallet i 

resultattabellerna redovisar med 95 procents sannolikhet att konfidensintervallet innehåller det sanna 

värdet. Från resultattabellerna framgår det även om skillnaderna mellan de två grupperna är statistiskt 

säkerställda eller inte. 

Grundtabell 1 (se Bilaga 1) redovisar prevalensen för pojkars och flickors högkonsumtion av alkohol, 

prevalensen för rökning, snus- och narkotikabruk samt prevalensen för riskabla spelvanor. Antalet 

högkonsumenter av alkohol bland pojkar i Gävleborgs län år 2008 var 123 vilket motsvarande 14,6 

procent av pojkarna. Andelen pojkar som använt narkotika låg på 6,4 procent. Det var 19,9 procent av 

pojkarna som var rökare och 18,2 procent av pojkarna klassificerades som snusare. 10,1 procent av 

pojkarna hade angett att de någon gång hade spelat mer och mer för pengarna och därefter klassifice-

rades som att de hade riskabla spelvanor. Bland flickor var andelen högkonsumenter av alkohol 14,1 

procent, vilket var något mindre än hos pojkar. Andelen flickor som angett att de någon gång i sitt liv 

använt narkotika var 5,1 %, detta var också något mindre än hos pojkar. Rökning visade sig vara be-

tydligt vanligare bland flickor jämfört med vad det var bland pojkar. Det var 30,7 procent av flickorna 

som klassificerades som rökare. Däremot var snusning mindre vanligt bland flickor jämfört med bland 

pojkar. Andelen snusare bland flickor var 7,3 procent. Att ha riskabla spelvanor var mindre vanligt 

bland flickor jämfört med pojkar, bland flickor visade det sig att 4,0 procent hade riskabla spelvanor.  

Grundtabell 2 (se Bilaga 2) redovisar antalet och andelen pojkar och flickor enligt respektive oberoen-

de variabel. Bland flickor i årskurs nio i Gävleborgs län visade det sig att 430 flickor, vilket motsvarar 

48,0 % av totalt 895 flickor, hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar. Det var sju pro-

centenheter vanligare bland flickor att ha blivit bjudna på alkohol jämfört med vad det var bland jämn-

åriga pojkar, där 41 procent, motsvarande 344 pojkar hade angett sig ha blivit bjuden på alkohol hem-
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ma av sina föräldrar. 13,7 procent av pojkarna, motsvarande 115 pojkar rapporterade låg monitoring 

från deras föräldrar. Bland flickor var det 13,9 procent, motsvarande 124 flickor som uppgett låg moni-

toring från sina föräldrar. Det visade sig att 40,0 procent, motsvarande 358 av flickorna ansåg att deras 

föräldrar hade en tillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning. Bland pojkar var det en procenten-

het färre som rapporterat sig ha föräldrar med tillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning.  

 

Föräldrarnas bjudvanor i förhållande till ungdomars alkohol-, tobaks-, narkotika- och spelvanor  

Resultattabellerna 1 (för pojkar) och 2 (för flickor) redovisar antalet och andelen högkonsumenter av 

alkohol, narkotikaanvändare, rökare, snusare samt de som hade riskabla spelvanor bland ungdomar 

som inte hade och de som hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar.  

Resultattabell 1. Pojkars (n=840) substansbruk bland de som inte hade blivit bjudna på alkohol hem-

ma av sina föräldrar och bland de som hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar 

 Pojkar som inte 

blivit bjudna  

  Pojkar som 

blivit bjudna  

  

 antal  

(n) 

andel  

(%) 

95 % CI  antal  

(n) 

andel 

(%) 

95 % CI 

Högkonsument 

av alkohol 

59 11,9 9,3 - 15,0    64 18,6 14,8 – 

23,1 

Använt narko-

tika 

24 4,8 3,3 – 7,1    30 8,7 6,2 – 12,2 

Rökare 84 16,9 13,9 – 20,5    83 24,0 19,9 – 

28,9 

Snusare 72 14,5 11,7 – 17,9    80 23,3 19,1 – 

28,0 

Riskabla spel-

vanor 

48 9,7 7,4 – 12,6    37 10,8 7,9 – 14,5 

 

Pojkar. Resultatet visade att det fanns fler högkonsumenter av alkohol bland de som hade blivit bjudna 

på alkohol hemma av sina föräldrar. Andelen högkonsumenter av alkohol bland de pojkar som hade 

blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar var 18,6 procent och motsvarande siffra bland de 

pojkar som inte hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar var 11,9 procent. Skillnaden var 

inte statistiskt säkerställd.  

Att ha använt narkotika visade sig vara nästan dubbelt så vanligt bland de pojkar som hade blivit bjud-

na på alkohol hemma av sina föräldrar jämfört med de som inte blivit bjudna. Denna skillnad var inte 

statistiskt säkerställd.  
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Resultatet visade att det var 7,1 procentenheter fler rökare bland de pojkar som hade blivit bjudna på 

alkohol hemma av sina föräldrar jämfört med pojkar som inte hade blivit detta. Skillnaden var inte 

statistiskt säkerställd. Bland de pojkar som hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar vi-

sade sig även snusning vara vanligare jämfört med de som inte hade blivit bjudna på alkohol hemma 

av sina föräldrar. Andelen snusare bland pojkar som hade blivit bjudna på alkohol var 23,3 procent och 

bland pojkar som inte hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar var andelen snusare 14,5 

procent. Skillnaden var statistiskt säkerställd.  

Då det gällde pojkar med riskabla spelvanor så visade sig föräldrarnas bjudvanor inte ha någon stor 

effekt.  Andelen pojkar med riskabla spelvanor var 10,8 procent bland de som hade blivit bjudna på 

alkohol hemma av sina föräldrar och 9,7 procent bland de som inte hade blivit detta. Denna skillnad 

var inte statistiskt säkerställd. 

Resultattabell 2. Flickors (n=895) konsumtionsvanor i alkohol, tobak, narkotika och spel bland de 

som inte hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar och bland de som hade blivit bjudna på 

alkohol hemma av sina föräldrar 

 Flickor som 

inte blivit 

bjudna   

  Flickor som 

blivit bjudna  

  

       

 antal  

(n) 

andel 

(%) 

95 % CI antal  

  (n) 

andel 

 (%) 

95 % CI 

Högkonsument 

av alkohol 

52 11,2 8,6 – 14,4    74 17,2 13,9 – 21,1 

Använt narko-

tika 

16 3,4 2,1 – 5,5    30 7,0 4,9 – 9,8 

Rökare 121 26,0 22,2 – 30, 2   154 35,8 31,4 – 40,5 

Snusare 22 4,7 3,1 – 7,1    43 10,0 7,5 – 13,2 

Riskabla spel-

vanor 

12 2,6 1,5 – 4,5     24 5,6 3,8 – 8,2 

 

Flickor. Som resultattabell 2 redovisar så fanns det 6 procentenheter fler högkonsumenter av alkohol 

bland de flickor som hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar jämfört med de som inte 

hade blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Denna skillnad var inte statistiskt säkerställd. Jämfört 

med pojkar gällande andelen högkonsumenter av alkohol i förhållande till föräldrars bjudvanor fanns 

det inga stora skillnader.  

Andelen flickor som använt narkotika var dubbelt så stor bland de som hade blivit bjudna på alkohol 

hemma av sina föräldrar jämfört med de som inte hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräld-
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rar. 7,0 procent av flickorna bland de som hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar hade 

någon gång i sitt liv använt narkotika och motsvarande siffra bland de som inte hade blivit bjudna på 

alkohol hemma av sina föräldrar var 3,4 procent. Skillnaden var inte statistiskt säkerställd. Jämfört 

med pojkar såg resultaten ungefär lika ut. 

Andelen rökare var 35,8 procent bland de som hade blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar 

och bland de som inte blivit bjudna var andelen betydligt mindre, där 26,0 procent av flickorna var 

rökare. Även snusning visade sig vara vanligare bland de som hade blivit bjudna på alkohol hemma av 

sina föräldrar, där andelen flickor som klassificerats som snusare var 10,0 procent jämfört med flickor 

som inte hade blivit bjudna på alkohol, där andelen snusare var 4,7 procent. Dessa skillnader var statis-

tiskt säkerställda. Jämfört med pojkar visade resultatet att föräldrarnas bjudvanor hade större effekt för 

flickors rökning än vad det var hos pojkar. När det däremot gällde snusning visade sig föräldrars bjud-

vanor ha större samvariation med pojkars snusvanor än vad de hade med flickors.  

Då det gällde flickor med riskabla spelvanor, visade det sig att det fanns tre procentenheter fler flickor 

med riskabla spelvanor bland de som blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar jämfört med 

bland de som inte hade blivit bjudna. Skillnaden var inte statistiskt säkerställd. Jämfört med pojkar 

visade sig föräldrarnas bjudvanor ha något större effekt för flickors spelvanor. 

 

Föräldrarnas monitoring i förhållande till alkohol-, tobaks-, narkotika- och spelvanor hos ung-

domar 

Resultattabell 3 (för pojkar) och 4 (för flickor) redovisar antalet och andelen högkonsumenter av alko-

hol, narkotikaanvändare, rökare, snusare samt de som hade riskabla spelvanor bland ungdomar som 

hade föräldrar med låg respektive hög monitoring.  

Resultattabell 3. Pojkars (n=840) substansbruk bland pojkar med låg monitoring från föräldrarna och 

bland pojkar med hög monitoring från föräldrarna 

 

 Pojkar  

med låg 

monitoring  

  Pojkar 

med hög 

monitoring  

  

       

 antal  

 (n) 

andel  

 (%) 

95 % CI antal  

  (n) 

andel  

 (%) 

95 % CI 

Högkonsument 47 40,9 32,3 – 50,0 76 10,5 8,5 – 12,9 
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av alkohol 

Använt narko-

tika 

20 17,4 11,5 – 25,3 34 4,7 3,4 – 6,5 

Rökare 50 43,5 34,8 – 52,6 117 16,1 13,6 – 19,0 

Snusare 40 34,8 26,7 – 43,9 112 15,4 13,0 – 18,3 

Riskabla spel-

vanor 

28 24,3 17,4 -32,9 57 7,9 6,1 – 10,1 

 

Pojkar. Resultatet visade högkonsumtion av alkohol var fyra gånger så vanligt bland de pojkar som 

rapporterat låg monitoring från föräldrarna jämfört med de pojkar som rapporterat hög monitoring från 

föräldrarna. Andelen högkonsumenter av alkohol bland pojkar med låg monitoring från föräldrarna var 

40,9 procent, motsvarande andel högkonsumenter av alkohol bland pojkar med hög monitoring från 

föräldrarna var 10,5 procent. Skillnaden var statistiskt säkerställd.  

Då det gällde andelen pojkar som använt narkotika så visade resultat att det fanns betydligt fler pojkar 

med erfarenhet av narkotika bland pojkar med låg monitoring från föräldrarna jämfört med pojkar med 

hög monitoring från föräldrarna. Andelen narkotikaanvändare bland pojkar med låg monitoring från 

föräldrarna var 17,4 procent och motsvarande andel bland pojkar med hög monitoring från föräldrarna 

var 4,7 procent. Skillnaden var statistiskt säkerställd. 

Resultatet visade att det fanns nästan 30 procentenheter fler rökare bland pojkar med låg monitoring 

från föräldrarna jämfört med pojkar med hög monitoring från föräldrarna. Andelen rökare bland pojkar 

med låg monitoring från föräldrarna var 43,5 procent. Andelen rökare bland pojkar med hög monito-

ring från föräldrarna var 16,1 procent. Skillnaden var statistiskt säkerställd. Även när det gällde snus-

ning så visade sig hög monitoring från föräldrarna ha betydelse. Andelen snusare var 34,8 procent 

bland pojkar med låg monitoring, motsvarande andel bland pojkar med hög monitoring från föräldrar-

na var 15,4 procent. Skillnaden var statistiskt säkerställd. 

Resultatet visade att det fanns fler pojkar med riskabla spelvanor bland de med låg monitoring från 

föräldrarna jämfört med pojkar med hög monitoring från föräldrarna. Andelen pojkar med riskabla 

spelvanor bland de med låg monitoring från föräldrarna var 24,3 procent och andelen pojkar med ris-

kabla spelvanor bland de med hög monitoring från föräldrarna visade sig vara 7,9 procent. Denna 

skillnad var statistiskt säkerställd.  

 

 

 



20 
 

Resultattabell 4. Flickors (n=895) konsumtionsvanor i alkohol, tobak, narkotika och spel bland flickor 

med låg monitoring från föräldrarna och bland flickor med hög monitoring från föräldrarna 

 Flickor 

med låg 

monitoring  

  Flickor 

med hög 

monitoring  

  

       

 antal 

 (n) 

andel  

 (%) 

95 % CI antal  

 (n) 

andel  

 (%) 

95 % CI 

Högkonsument 

av alkohol 

49 39,5 31,4 – 48,3 77 10,0 8,1 – 12,3 

Använt narko-

tika 

16 12,9 8,1 – 19,9 30 3,9 2,7 – 5,5 

Rökare 82 66,1 57,4 – 73,9 193 25,0 22,1 – 28,2 

Snusare 13 10,5 6,2 – 17,1 52 6,7 5,2 – 8,7 

Riskabla spel-

vanor 

8 6,5 3,3 – 12,2 28 3,6 2,5 – 5,2 

 

Flickor. Resultatet visade att det var nästan fyra gånger så vanligt att vara högkonsument bland de 

flickor som hade låg monitoring från deras föräldrar jämfört med flickor med hög föräldramonitoring. 

Andelen högkonsumenter av alkohol bland flickor med låg monitoring från föräldrarna var 39,5 pro-

cent och motsvarande andel bland flickor med hög monitoring från föräldrarna var 10,0 procent. Den-

na skillnad var statistiskt säkerställd. Jämfört med pojkar gällande andelen högkonsumenter av alkohol 

i förhållande till föräldramonitoring visade det sig att föräldrarnas monitoring hade cirka en procenten-

het större påverkan på pojkars alkoholvanor. 

Resultat visade att andelen flickor som någon gång i sitt liv provat på narkotika var vanligare bland 

flickor med låg monitoring från föräldrarna. Andelen narkotikaanvändare bland de med låg monitoring 

från föräldrarna visade sig vara 12,9 procent och motsvarande andel bland de med hög monitoring var 

3,9 procent. Skillnaden var statistiskt säkerställd. Jämfört med pojkar gällande andelen narkotikaan-

vändare i förhållande till monitoring från föräldrarna visade det sig att föräldrars monitoring hade nå-

got större samvariation med pojkars narkotikavanor än med flickors.  

Andelen rökare bland flickor med låg monitoring från föräldrarna var 66,1 procent. Motsvarande andel 

rökare bland flickor med hög monitoring från deras föräldrar var 25,0 procent. Skillnaden var statis-

tiskt säkerställd. Även då det gällde andelen snusare, så visade det vara vanligare att vara snusare om 

monitoring från föräldrarna var låg. Denna skillnad var inte statistiskt säkerställd. Jämfört med pojkar 

visade resultatet att monitoring från föräldrarna hade betydligt större, cirka 13,7 procentenheter, påver-
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kan på flickors rökning. Däremot visade det sig att pojkars snusning samvarierade med föräldramoni-

toring i högre grad än flickors snusning. 

Att ha riskabla spelvanor visade det sig vara vanligare bland flickor med låg monitoring från föräldrar-

na. Resultatet visade att det fanns cirka tre procentenheter fler flickor med riskabla spelvanor bland de 

med låg monitoring från föräldrarna jämfört med de med hög monitoring. Denna skillnad var inte sta-

tistiskt säkerställd. Jämfört med pojkar visade det sig att monitoring hade cirka 13 procentenheter stör-

re samvariation med pojkars spelvanor jämfört med flickors spelvanor.  

 

Föräldrarnas syn på ungdomars alkoholanvändning i förhållande till alkohol-, tobaks-, narkoti-

ka- och spelvanor hos ungdomar  

Resultattabellerna 5 (för pojkar) och 6 (för flickor) redovisar antalet och andelen ungdomar som var 

högkonsumenter av alkohol, narkotikaanvändare, rökare, snusare samt de med riskabla spelvanor 

bland de till föräldrar med otillåtande respektive tillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning. 

Resultattabell 5. Pojkars (n=840) konsumtionsvanor i alkohol, tobak, narkotika och spel bland de med 

föräldrar med otillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning och bland de med föräldrar med tillå-

tande syn på ungdomars alkoholanvändning 

 Pojkar till 

föräldrar 

med otillå-

tande syn  

  Pojkar till 

föräldrar 

med tillå-

tande syn  

  

       

 antal  

 (n) 

andel  

 (%) 

95 % CI antal  

 (n) 

andel  

 (%) 

95 % CI 

Högkonsument 

av alkohol 

49 9,6 7,3 – 12,4 74 22,6 18,4 – 27,4 

Använt Narko-

tika 

24 4,7 3,2 – 6,9 30 9,1 6,5 – 12,8 

Rökare 75 14,6 11,8 – 18,0 92 28,0 23,5 – 33,1 

Snusare 66 12,9 10,3 – 16,1 86 26,2 21,8 – 31,2 

Riskabla spel-

vanor 

46 9,0 6,8 – 11,8 39 11,9 8,8 – 15,8 

 

Pojkar. Resultat visade att andelen högkonsumenter av alkohol var 22,6 procent bland pojkar medför-

äldrar som hade tillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning. Bland pojkar med föräldrar som hade 
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otillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning var andelen högkonsumenter av alkohol 9,6 procent. 

Skillnaden var statistiskt säkerställd. 

Andelen pojkar som använt narkotika var 9,1 procent bland pojkar med föräldrar som hade tillåtande 

syn på ungdomars alkoholanvändning. Bland pojkar med föräldrar med otillåtande syn på ungdomars 

alkoholanvändning var andelen narkotikaanvändare 4,7 procent. Denna skillnad var inte statistiskt sä-

kerställd. 

Resultatet visade att rökning var betydligt vanligare bland pojkar med föräldrar som hade tillåtande 

syn på ungdomars alkoholanvändning. Andelen rökare var 28,0 procent bland pojkar med föräldrar 

som hade tillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning, motsvarande andel bland pojkar med för-

äldrar som hade otillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning var 14,6 procent. Denna skillnad var 

statistiskt säkerställd. Pojkar med föräldrar som hade tillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning 

visade vara snusare i större ut sträckning jämfört med de pojkar med föräldrar som hade otillåtande syn 

på ungdomars alkoholanvändning. Andelen snusare bland pojkar med föräldrar som hade tillåtande 

syn på ungdomars alkoholanvändning visade sig vara 26,2 procent. Motsvarande andel snusare bland 

pojkar med föräldrar som hade otillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning var 12,9 procent. 

Skillnaden var statistiskt säkerställd.  

Andelen pojkar med riskabla spelvanor var något större bland pojkar med föräldrar som hade tillåtande 

syn på ungdomars alkoholanvändning. Andelen pojkar med riskabla spelvanor var 11,9 procent bland 

pojkar med föräldrar med tillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning och 9,0 procent bland poj-

kar med föräldrar med otillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning. Skillnaden var inte statistiskt 

säkerställd.  

Resultattabell 6. Flickors (n=895) substansbruk bland flickor till föräldrar med otillåtande syn på 

ungdomars alkoholanvändning och bland flickor till föräldrar med tillåtande syn på ungdomars alko-

holanvändning 

 Flickor till 

föräldrar 

med otillå-

tande syn  

  Flickor till 

föräldrar 

med tillå-

tande syn  

  

       

 antal  

  (n) 

andel  

 (%) 

95 % CI antal  

 (n) 

andel 

 (%) 

95 % CI 

Högkonsument 

av alkohol 

53 9,9 7,6 – 12,7 73 20,4 16,5 – 24,9 

Använt narko- 27 5,0 3,5 – 7,2 19 5,3 3,4 – 8,1 
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tika 

Rökare 135 25,1 21,7 – 29,0  140 39,1 34,2 – 44,3 

Snusare 28 5,2 3,6 – 7,4 37 10,3 7,6 – 13,9 

Riskabla spel-

vanor 

22 4,1 2,7 – 6,1 14 3,9 2,3 – 6,5 

 

Flickor. Resultatet visade att bland flickor som hade föräldrar med tillåtande syn på ungdomars alko-

holanvändning var det ungefär 10 procentenheter vanligare att vara högkonsument av alkohol jämfört 

med flickor med föräldrar som hade föräldrar med otillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning. 

Skillnaden var statistiskt säkerställd. Jämfört med resultatet för pojkar visade det sig att denna obero-

ende variabel hade något större, cirka tre procentenheter, samvariation med pojkars alkoholvanor jäm-

fört med flickors.  

Resultatet visade att då det gällde flickornas narkotikaanvändning så fanns det inte några stora skillna-

der mellan de två grupperna. Andelen flickor som använt narkotika bland de med föräldrar som hade 

tillåtande syn på sina ungdomars alkoholanvändning var 5,3 procent och andelen bland de flickor med 

föräldrar som hade otillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning visade sig vara 5,0 procent. Skill-

naden var inte statistiskt säkerställd. Jämfört med pojkar visade resultatet att denna oberoende variabel 

hade större samvariation med pojkars narkotikabruk än vad det hade med flickors. 

Resultatet visade att även rökning och snusning var betydligt vanligare bland de flickor som hade för-

äldrar med tillåtande syn på sina ungdomars alkoholanvändning. Andelen rökare bland flickor med 

föräldrar som hade tillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning var 39,1 procent, motsvarande 

andel rökare bland de med föräldrar som hade otillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning var 

25,1 procent. Skillnaden var statistiskt säkerställd. Att vara snusare var ungefär två gånger så vanligt 

bland de flickor som hade föräldrar med tillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning. Skillnaden 

var statistiskt säkerställd. Gällande snusning visade resultatet att föräldrars syn på sina ungdomars al-

koholbruk hade ungefär dubbelt så stor samvariation med pojkars snusning än vad det hade med flick-

ors. Gällande rökning fanns det inte några stora könskillnader. 

När det gällde att ha riskabla spelvanor skiljde sig inte andelen flickor med riskabla spelvanor nämn-

värt åt mellan de flickor som hade föräldrar med tillåtande respektive otillåtande syn på sina ungdo-

mars alkoholanvändning. Jämfört med pojkar visade resultatet att denna oberoende variabel hade något 

större samvariation med pojkars spelvanor.  
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                                                                    Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först de viktigaste resultaten som framkommit i den föreliggande studien. 

Under rubriken metoddiskussion diskuteras den valda metoden samt undersökningens genomförande.  

Diskussionsavsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studie verifierade antagandet att även för ungdomar i Gävleborgs läns i årskurs 

nio hade pojkar och flickor med föräldrar som hade tillåtande attityder och låg monitoring ett riskbete-

ende i alkohol, tobak, narkotika och spel i större utsträckning jämfört med ungdomar som inte hade 

detta. Av de tre oberoende variablerna så visade sig föräldrarnas monitoring ha störst samvariation för 

ungdomars substansbruk, därefter föräldrarnas syn på ungdomars alkoholanvändning och minst sam-

varierade föräldrarnas bjudvanor med ungdomars substansbruk. I resultatet framkom det tydliga köns-

skillnader; föräldrars attityder och monitoring hade i stort sett större samvariation för pojkars sub-

stansbruk än för flickors.  

Studiens syfte var att undersöka om pojkar och flickor i årskurs nio i Gävleborgs län i större utsträck-

ning hade ett riskbeteende i alkohol-, tobaks-, narkotika- och/eller spel ifall de hade föräldrar med tillå-

tande attityder och med låg monitoring jämfört med de ungdomar som inte hade detta. Resultatet stöd-

jer vad tidigare forskning har visat; föräldrarna har en betydelsefull roll gällande ungdomars substans-

bruk (Forrester et al., 2007; Koutakis, Stattin & Kerr, 2008; Wood et al., 2004). Föräldrars betydelse 

för ungdomars substansbruk har förklarats genom den alkoholspecifika socialisationsprocessen där 

föräldrarnas påverkan består av flera olika faktorer, så som regelsättning, monitoring över ungdomars 

alkoholanvändning, kommunikation, tillåtelse att dricka alkohol samt av att bjuda barn på alkohol 

(Jackson et al., 1999). I den föreliggande studien fokuserades det på några av den alkoholspecifika 

socialisationsprocessens faktorer och alla dessa faktorer visade sig ge utfall på ungdomars substans-

bruk, vissa faktorer dock mer än andra.  

Det var förvånande att föräldrarnas bjudvanor samvarierade på ett statistiskt signifikant sätt endast 

med snusning hos båda könen samt med flickors rökning mellan de som hade och respektive inte blivit 

bjudna på alkohol hemma. En möjlig förklaring till detta kan vara att föräldrar som bjuder sina ung-

domar på alkohol hemma även ger dem cigaretter och snus, en annan att de genom att bjuda sina ung-

domar på alkohol förmedlar att även andra substansbruk är acceptabelt och tillåtet. Ett oväntat resultat 

var att variabeln föräldrarnas bjudvanor inte hade någon statistiskt signifikant samvariation med hög-

konsumtion av alkohol hos ungdomar utan att skillnaden mellan grupperna kunde bero på slumpen och 
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förklaras med andra faktorer. Detta går emot tidigare forskning som har visat att ungdomar vars föräld-

rar bjuder dem på alkohol dricker oftare och i större utsträckning jämfört med ungdomar vars föräldrar 

inte bjuder dem på alkohol (Lundborg, 2002). Dock är tidigare resultat väldigt dubbeltydiga, flera tvär-

snittstudier har nämligen visat att föräldrarnas alkoholbjudande skulle vara skyddande och resultera i 

lägre alkoholkonsumtion bland ungdomar (Foley, Altman, Durant, & Wolfson, 2004; Mayer, Forster, 

Murray, & Wagenaar, 1998). Eftersom alkoholkulturen skiljer sig mellan världens länder, är rekom-

mendationerna olika för hur föräldrar ska handla gällande barns och ungdomars alkoholanvändning. 

De flesta av de studier som visat att barn som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mindre 

är gjorda i Australien (White & Hayman, 2006). Däremot har studier gjorda till exempel i USA (Jack-

son et al., 1999) och i de nordiska länder (Koutakis, 2006; Lundborg, 2002) visat att ungdomar som 

blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar dricker mer och oftare. De flesta longitudinella studi-

er, som följt ungdomar över tid, har visat att ungdomar som blivit bjudna på alkohol hemma av sina 

föräldrar dricker mer och oftare (Komro et al., 2007; van der Vorst, Engels & Burk, 2010). En möjlig 

förklaring till att föräldrarnas bjudvanor inte påverkade på ett statistiskt signifikant sätt på andelen 

högkonsumenter av alkohol kan vara att ungdomar i föreliggande undersökning var i åldern 15-16, en 

ålder då det kan finnas andra faktorer som har större betydelse för ungdomars substansbruk. Föräldrar-

na har nämligen visat sig vara de som primärt ger ut alkohol till ungdomar då de är i åldern 12 till 13 år 

(Hearst et al., 2007). Poelen et al. (2005) fann att föräldrarna hade en viktig roll för ungdomars sub-

stansbruk då det gällde tiden före och under alkoholdebut, som i Sverige oftast sker i åldern 13 till 14 

år (El-Khouri & Sundell, 2005), men efter att vanorna bildats blir föräldrarnas betydelse mindre. Vida-

re har tvillingstudier visat att under de sena ungdomsåren har genetik, föräldrarnas dryckesvanor och 

vänner större påverkan på ungdomars substansbruk än vad föräldrarna har (Fergusson, Horwood, & 

Lynskey, 1995; Hopfer, Crowley & Hewitt, 2003). Dock har studier visat att det är under barn- och 

ungdomsåren som vanorna för substansbruk grundläggs och utvecklas (Sundell, 2003) och därför var 

det oväntat att föräldrarnas bjudvanor inte samvarierade på ett statistisk säkerställt sätt med ungdomars 

alkoholkonsumtion. 

I den föreliggande studien visade sig föräldrars monitoring vara den mest betydelsefulla oberoende 

variabeln för ungdomars substansbruk jämfört med föräldrars bjudvanor och tillåtande syn på ungdo-

mars alkoholanvändning. Detta resultat bekräftas även i tidigare studier (Hayes, Smart, Toumbourou & 

Sanson, 2004). Hos pojkar var skillnaderna statistiskt signifikanta gällande såväl högkonsumtion av 

alkohol, rökning, snusning, narkotikabruk som riskabelt spelande. Hos flickor var skillnaderna signifi-

kanta gällande andelen högkonsumenter av alkohol, rökare samt narkotikaanvändare. Det var anmärk-

ningsvärt att föräldrars monitoring hade större samvariation för pojkars substansbruk (bortsett från 
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rökning) än för flickors. Tidigare studier har visat att flickor rapporterat mer monitoring från föräldrar 

(Li, Feigelman & Stanton, 2000; Okulicz-Kozaryn, 2010). Yea, Chiang och Huang (2006) fann att 

familjerelaterade faktorer hade större påverkan på flickors alkoholanvändning jämfört med pojkars. 

Intressant och oväntat var att resultatet från den föreliggande studien visade motsatsen. I föreliggande 

uppsats var det 86,1 % av flickorna som angav hög monitoring från sina föräldrar, medan motsvarande 

andel bland pojkar var 86,3 %. Vidare visade resultatet att monitoring hade större samvariation för 

pojkars substansbruk (bortsett från rökning) än vad det hade för flickors. En möjlig förklaring till den-

na könskillnad kan vara att pojkar och flickor i åldern 15 år kanske börjar separera från sina föräldrar i 

olika takt, det kan också vara så att en del ungdomar, kanske företrädelsevis pojkar, velat uppge att de 

inte behöver berätta för sina föräldrar var de är under helgkvällar. 

 Resultatet gällande föräldrarnas attityders påverkan på ungdomars substansbruk överensstämde i stora 

drag vad tidigare studier har funnit; föräldrarnas attityder till ungdomars alkoholanvändning förutspår 

ungdomars alkoholanvändning (Martino, Ellickson & McCaffrey, 2009; Nash, McQueen & Bray, 

2005). Martinos et al. (2009) longitudinella undersökning visade att ungdomar som uppfattade sina 

föräldrar vara mot substansbruk under hela deras ungdomstid mer än tre gånger så ofta avstod från 

högkonsumtion av alkohol jämfört med ungdomar som upplevde sina föräldrar vara mer tillåtande. 

Bland pojkar och flickor i årskurs nio i Gävleborgs län år 2008 visade det sig finnas statistiskt säker-

ställda skillnader gällande högkonsumtion av alkohol, rökning samt snusning hos båda könen mellan 

ungdomar med föräldrar som hade en tillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning och ungdomar 

med föräldrar med otillåtande syn. Ett oväntat resultat var att föräldrarnas tillåtande syn på ungdomars 

alkoholanvändning samvarierade på ett statistiskt säkerställt sätt även med ungdomars rökning och 

snusning och inte bara med högkonsumtion av alkohol. En möjlig förklaring till detta kan vara att för-

äldrar som är tillåtande till ungdomars alkoholanvändning också är tillåtande till ungdomars tobaks-

bruk. Tidigare studier har visat att det ofta är samma ungdomar som använder flera substanser (Sun-

dell, 2003). Det kan då vara ungdomar med föräldrar som har en tillåtande syn på ungdomars sub-

stansbruk lättare börjar använda en substans och sen fortare övergår till andra substanser. 

I den föreliggande studien fokuserades det endast på monitoring och föräldrars attityder. Utöver dessa 

faktorer finns det en rad familjerelaterade faktorer som ökar respektive minskar risken för ett riskabelt 

substansbruk hos ungdomar (Sundell, 2003). Exempelvis anses allvarliga konflikter mellan föräldrar 

och dåliga känslomässiga kontakter mellan familjemedlemmar öka risken för att ungdomar utvecklar 

ett riskbeteende med olika substanser. Unga, lågutbildade och ensamstående föräldrar definieras också 

som en riskfaktor (ibid.). Det finns tidigare forskning som visar på att föräldrars egen alkohol- och 

tobaksbruk (Duncan et al., 2006) och missbruk är en riskfaktor för ett ungdomars riskbeteende (Sun-
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dell, 2003). Vidare har man kunnat visa att föräldrarnas drickande är kopplat till lägre engagemang i 

alkoholspecifik socialisation, vilket påverkar ungdomars alkoholvanor på ett direkt eller indirekt sätt 

(Van der Vorst, Engels, Meeus, Dekovic & Vermulst, 2006). Förmodligen samvarierar alla dessa fak-

torer med varandra och gör så att till exempel monitoring blir låg eller att föräldrarna har tillåtande 

attityder till ungdomars alkoholanvändning. Därför kan det inte dras några slutsatser om att det endast 

är monitoring och tillåtande attityder, inklusive föräldrarnas bjudvanor, som påverkar ungdomars sub-

stansbruk.  

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie grundades på datamaterial på 1735 ungdomar i årskurs nio i Gävleborgslän från 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningens enkätundersökning. En utav studiens styr-

kor var att enkätundersökningen ingick i en lång tidsserie av CAN:s undersökningar och att enkätun-

dersökningen var konstruerad och genomförd av professionella personer. Samhällsmedicin vid lands-

tinget Gävleborg bedömde enkätundersökningens tillförlitlighet som god (Östlund, 2009). Vidare an-

sågs ungdomarnas svar gällande sina alkohol- och drogvanor överstämma väl med verkligheten, efter-

som anonymiteten i svaren kunde garanteras (ibid.). För att studera eventuell samvariation mellan för-

äldrars tillåtande attityder och låg monitoring och riskbeteende i alkohol, tobak, narkotika och spel hos 

deras tonåriga barn valdes det en kvantitativ metod med beskrivande design. CAN: s undersökning var 

en tvärsnittstudie, och därför kunde det inte dras några slutsatser gällande kausalitet/samband mellan 

variablerna, utan det gick endast att studera samvariationen mellan variablerna (Holme, 1997). Med 

hjälp av det beräknade 95 % konfidensintervall kunde statistiskt säkerställda skillnader i resultatet 

granskas. Att det fanns datamaterial för ungefär lika många flickor (n=895) och pojkar (n=840) gjorde 

det särskilt lämpligt att studera könskillnader i resultatet.   

Ett antal frågor valdes ut från enkäten för att kunna svara på studiens syfte. Vilka frågor och antalet 

frågor som valdes ut kan tänkas ha påverkat resultatet. Det kan vara så att fler frågor skulle behövt 

väljas ut för att kunna få en mer omfattande bild gällande föräldrarnas attityder och monitoring. Det 

kan också vara så att någon annan av enkätens frågor gällande föräldrars attityder och monitoring skul-

le gett mer utfall på ungdomars substansbruk. Men med tanke på uppsatsen omfattning var antalet frå-

gor som kunde väljas ut begränsad. För att underlätta dataanalys slogs några av enkätens svarsalterna-

tiv ihop, vilket kan vara en av studiens svagheter. Detta har troligtvis bidragit till att ungdomar kan 

ligga i ”fel” kategorier och på detta sätt skulle resultatet förmodligen om annorlunda ifall svarsalterna-

tiven skulle slagits ihop annorlunda eller inte alls. När det till exempel gäller svarsalternativen till frå-
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gan för föräldrars monitoring, så slogs svarsalternativen Ja och För det mesta ihop till ett ja-alternativ 

och Ibland och För det mesta inte ihop till ett nej-alternativ, utifrån tanken att ungdomarna var 15 år 

och deras föräldrar kanske inte alltid behöver veta exakt var ungdomarna befinner sig under helgkväl-

lar. Det kan vara viktigt att föräldrarna visar att de litar på sina tonåriga barn. 

Svaren till frågan om föräldrars syn på ungdomars alkoholanvändning slogs i analysen också ihop till 

två alternativ. Svarsalternativen Stämmer mycket dåligt och Stämmer ganska dåligt valdes att repre-

sentera föräldrars otillåtande syn på ungdomars alkoholanvändning och alternativen Stämmer mycket 

bra och Stämmer ganska bra slogs ihop för att stå för föräldrars tillåtande syn på ungdomars alkohol-

användning. Resultatet i föreliggande uppsats skulle blivit mycket annorlunda om till exempel endast 

svarsalternativ Stämmer mycket bra skulle valts ut för att representera föräldrars tillåtande attityder till 

ungdomars alkoholbruk. Då skulle det förmodligen vara ett mindre antal ungdomar som hade tillåtande 

föräldrar.  

En av studiens svagheter är att ungdomar som i enkätundersökningen angett att de någon hade någon 

gång känt att de måste spela mer och mer för pengar i analysen valdes att kategoriseras som att de hade 

riskabla spelvanor. Det kan inte dras några slutsatser om detta spelande medför hälsorisker för indivi-

den, eftersom man kan spela utan att spelandet medför problem (Fröberg, 2006). Därför borde varia-

beln ha kallats för någonting annat än riskabla spelvanor. Det kan diskuteras om man verkligen har 

riskabla spelvanor ifall man någon gång har känt att man måste spela mer och mer för pengar. Fler 

frågor gällande ungdomars spelvanor skulle ha behövt väljas ut för att kunna få en mer beskrivande 

bild av prevalensen för ungdomars riskabla spelande.  

Allt datamaterial som användes i studien grundades på svar utifrån ungdomarnas perspektiv. Eftersom 

tidigare studier tyder på att familjer är dynamiska system där föräldrar och barn interagerar med var-

andra och påverkar varandras beteende och attityder (Van der Vorst, 2007), skulle det behövts svar 

även utifrån föräldrarnas perspektiv för att kunna få en helhets bild av föräldrars påverkan på ungdo-

mars substansbruk.  

 

Slutsats  

Utifrån denna studie går det att säga att föräldrars attityder och monitoring hade en stor samvariation 

på ungdomars substansbruk i Gävleborgs län. Dock kan det inte dras slutsatser om det endast är föräld-

rarnas bjudvanor, tillåtande attityder till ungdomars alkoholanvändning och låg monitoring som gör att 

ungdomarna är högkonsumenter av alkohol, använder tobak och narkotika samt har riskabla spelvanor, 
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utan att det förmodligen även finns andra faktorer som samvarierar och påverkar ungdomars substans-

bruk. Vidare visade sig att föräldrafaktorer samvarierade i högre grad för pojkars än för flickors sub-

stansbruk.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att veta varför föräldrafaktorer, speciellt föräldramonitoring, hade större på-

verkan för pojkars substansbruk än för flickors. Vidare skulle det vara intressant att undersöka om för-

äldrarna tänker olika kring monitoring av flickor respektive pojkar, och varför i så fall.  I denna studie 

menades det med hög monitoring att ungdomarna uppgett att deras föräldrar vet var de är under helg-

kvällar. Eftersom relationen mellan föräldrar och ungdomar är dubbelriktad, skulle det vara intressant 

att veta hur föräldrarna har fått kunskapen. Är det föräldrarna som frågar ungdomarna var de ska 

vara/har varit eller är det ungdomarna som spontant berättar? För att ungdomarna spontant ska berätta 

så kan det tänkas att relationen mellan ungdomarna och föräldrarna måste vara bra och trygg. Därför 

finns det säkert fler faktorer som påverkar substansbruket hos ungdomar. Det skulle även vara intres-

sant att veta om de studerade föräldrafaktorerna har en större eller mindre påverkan på yngre respekti-

ve äldre ungdomar. Eftersom föräldrarnas roll hade olika påverkan på olika substansbruk skulle det 

vara intressant att veta varför de oberoende variablerna påverkade olika för olika substansbruk.  
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Bilaga 1. Substansbruk hos pojkar och flickor i årskurs nio i Gävleborgs län år 2008 

Grundtabell 2. Antalet och andelen pojkar (n=840) och flickor (n=895) enligt respektive beroendevari-

abel. 

                  Pojkar                  Flickor  

variabel Antalet(n) Andelen(%) Antalet(n) Andelen(%) 

Högkonsument 

av alkohol 

123 14,6 126 14,1 

Använt narkoti-

ka 

54 6,4 46 5,1 

Rökare 167 19,9 275 30,7 

Snusare 153 18,2 65 7,3 

Riskabla spel-

vanor 

85 10,1 36 4,0 

S:a 583  548  

 

Bilaga 2. Föräldrafaktorer hos pojkar och flickor i årskurs nio i Gävleborgs län år 2008 

Grundtabell 1. Antalet och andelen pojkar och flickor enligt respektive oberoende variabel 

                  Pojkar                  Flickor  

         Ja         Nej           Ja            Nej 

  (n)             (%) (n)                (%)     (n)              (%)   (n)            (%) 

Blivit bjuden på 

alkohol hemma 

av föräldrar 

344         41,0 496              59,0    430             48,0   465          52,0 

Vet dina föräld-

rar var du är 

helgkvällar? 

725         86,3 115              13,7    771             86,1   124           13,9 

För mina för-

äldrar är det 

okej att jag 

dricker 

328         39,0 512              61,0    358             40,0   537           60,0 

S:a 1397 1123 1559 1129 

 

 

 

 

 

 

 

 


