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BAKGRUND 

Alkoholkonsumtionen har ökat sedan 1990-talet bland såväl män, kvinnor som 

ungdomar och i dag vårdas fler unga på sjukhus för alkoholförgiftning (URL1). 

Alkohol kan bidra till att kontakten med andra människor underlättas och gör det 

lättare att komma i god stämning, men alkoholen kan även ha en negativ sida då 

den kan lyfta fram sidor så som irritation, aggressivitet och våldsamhet. Trots 

alkoholens skadliga effekter är det en drog som är lätt att få tag på (Ottosson & 

Ottosson, 2007 s. 178, 180). Den första användningen av alkohol inträffar oftast 

vid 13 - 14 års ålder (Masten, Faden, Zucker, & Spear, 2008). Att börja använda 

alkohol eller andra droger vid tidig ålder kan öka risken för framtida alkohol- eller 

drogproblem (Jacobs, Joffe, Knight, Kulig & Rogers, 2001; Donovan, 2004; 

Masten et al., 2008; Clark, Gordon, Ettaro, Owens & Moss, 2010). 

 

Alkoholism är en primär, kronisk sjukdom med genetiska, psykosociala och 

miljömässiga faktorer som påverkar dess utveckling. Sjukdomen är ofta 

progressiv och dödlig. Den karaktäriseras av nedsatt kontroll över sitt 

drickande, upptagenhet med alkohol, användning av alkohol med negativa 

konsekvenser, och störningar i tänkandet. En familjs historia av alkoholism 

ökar risken för att barn ska utveckla ett problem med alkohol, särskilt om en 

eller båda föräldrarna är tunga alkoholkonsumenter. Barn till 

alkoholmissbrukare löper ökad risk för avvikande beteende, ADHD, 

inlärningsstörningar, psykiska besvär och problem med att dricka eller utveckla 

alkoholism som vuxna (Jacobs et al., 2001). 

 

Alkohol är en av de största hälsoriskerna bland ungdomar och det finns många 

följd hälsorisker med att dricka (Donovan, 2004), därför är det viktigt att de 

professioner som arbetar inom vården kan identifiera ungdomar som dricker 

alkohol, för att kunna hjälpa de som ligger i riskzonen för alkoholrelaterade skador 

(Clark et al. 2010). Några av de största orsaker till dödsfall och skador bland 

ungdomar och vuxna pågrund av alkohol är bilolyckor, mord och självmord 

(Jacobs et al., 2001; Rew, Johnson, Jenkins & Torres, 2004). Forskarna har 

uppskattat att alkohol är inblandad i mellan en till två tredjedelar av sexuella 

övergrepp bland ungdomar (Jacobs et al., 2001). 
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Ungdomen är den period då människors levnadsvanor formas. Dessa 

levnadsvanor kan ha stor betydelse för hur hälsan kommer att se ut under hela 

livet. För unga kan en livsstil med tillhörande levnadsvanor markera en 

samhörighet med en viss grupp och livsstilen kan även få en viktig 

identitetsskapande innebörd (URL1). Barn och ungdomar söker sig ofta till 

andra personer med samma attityder, beteenden och inställning till alkohol som 

de själva har (Jacobs et al., 2001). Alkohol kan bidra till beteendeproblem hos 

barn och ungdomar i framtida relationer och i skolan, vilket sedan försämrar 

framtidsmöjligheterna när det gäller arbete, relationer, hälsa och välbefinnande 

i vuxen ålder (Masten et al., 2008). 

 

 

Ungdomar får sällan hälsoråd och konsultationer sker ofta under kortare tid än för 

andra åldersgrupper inom primärvården. De råd som vårdpersonalen ger 

ungdomar kan vara viktiga för ungdomarnas beteende (Walker et al., 2002). Flera 

unga mellan 14- 16 år önskade att få prata med en sjuksköterska om alkohol. De 

flesta tyckte att de kunde prata om de problem de ville och tyckte att det var bra 

att få konsultation av en sjuksköterska (Walker et al., 2002). Sjuksköterskor och 

andra professioner så som läkare, social arbetare, psykologer samt lärare har ett 

ansvar att ha ett program för hälsa och välbefinnande kring ungdomar (Rew et al., 

2004). Det har visat sig inom primärvården att motiverade samtal med ungdomar 

minskade deras alkoholkonsumtion (Clark et al. 2010). Sjuksköterskan ska se 

människan ur ett helhetsperspektiv och hon behöver kunna använda sig av 

evidensbaserade åtgärder för att förbättra ungas hälsa (Rew et al., 2004). 
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PROBLEMFORMULERING 

Alkoholkonsumtion hos ungdomar är ett problem eftersom det kan medföra 

negativa konsekvenser senare i livet. Det finns många studier kring alkohol och 

ungdomar men få litteraturstudier om deras inställning och attityder till alkohol. 

För sjuksköterskor som möter alkoholpåverkade ungdomar, så väl i 

omvårdnadssammanhang som under fritiden är kunskapen om ungdomars 

alkoholkonsumtion och möjliga återgärder nödvändig. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa ungdomars alkoholkonsumtion 

för att med grund som sjuksköterska kunna bemöta och påverka ungdomar som 

dricker alkohol. 

 

Frågeställningar: 

 Hur är ungdomars alkoholvanor?  

 Vilka faktorer kan påverka att ungdomar dricker? 

 

                METOD 

Litteraturöversikten handlar om att göra en sammanställning över kunskapsläget 

inom det specifika kunskapsområdet och skapa utgångspunkt för vidare forskning. 

I översikten utifrån forskningsartiklar söks likheter och/ eller skillnader i 

resultatinnehållet (Friberg, 2006, s.115-116). Ett antal studier av god kvalitet har 

granskats, värderats och utgör ett underlag för uppsatsen (Forsberg & Wengström, 

2008, s. 30). 

 

Litteratursökning 

Sökningarna har avgränsats till databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed, med 

hjälp av MESH-termer samt sökord. De ord som användes var adolescent, alcohol 

drinking, attitudes, samt health i olika kombinationer samt i kombination med 
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impact of adolescent attitudes, expectations, behavior, interpersonal relations, 

consumption och qualitative study. Qualitative study lades till då mest kvantitativa 

artiklar visades (tabell 1). Manuella sökningar gjordes och två artiklar valdes ut 

från andra artiklars referenslista. Adolescent har använts både som limits och som 

sökord då det utan detta sökord kom fram artiklar som inte var relevanta för 

litteraturöversiktens syfte. 

 

 

 

Urval och värdering 

Litteratursökningen har baserats på kriterier för att området inte skulle bli för stort 

(Polit & Beck, 2004, s. 290). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades, de skulle vara skrivna på engelska eller svenska och ha hög kvalitet. 

Övriga inklusionskriterier var ungdomar mellan 13-18 år, att artiklarna inte skulle 

vara mer än 10 år gammal samt att det skulle handla om ungdomars alkoholvanor 

och orsaker till att de drack. Exklusionskriterierna var unga över 18 år och 

ungdomar som led av någon sjukdom. Vid kvalitetsbedömning av studier har 

bedömningsmallar av Carlsson och Eiman (2003) använts för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar (bilaga 1, 2). Frågan ”patienter med lungcancer” är borttagen 

och därför är totala poängen 44 poäng i kvantitativa formuläret, och 45 poäng i 

kvalitativa formuläret. Totalt ingår 12 vetenskapliga artiklar i resultatet, 4 studier 

gjorda i Skandinavien, 4 i övriga Europa och 4 i USA. Det ingår 2 kvalitativa och 

10 kvantitativa artiklar. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 
Datum Databas Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Förka- 

stade 

Antal 

Utvalda 

Inkluderade 

2010-

08-28 

CINAHL 2000-2010, english, 

human, adolescent: 

13 -18 years 

Adolescent  AND 

alcohol drinking 

AND attitudes 

 

57 46* 

7** 

1*** 

3 Barroso, 

Mendes & 

Barbosa. 

(2009). 

De Haan & 

Boljevac 

(2009) 

Marsden, 

Boys, Farrell, 

Stillwell, 

Hutchings, 

Hillebrand & 

Griffiths  

(2005). 

 

2010-

08-29 

 

 

CINAHL 2000-2010,  humans, 

english, adolescent: 

13-18 years 

Adolescent AND 

alcohol use AND 

health 

385 367* 

17** 

0*** 

1 Simões, 

Batista-

Foguet, 

Matos, & 

Calmeiro 

(2008). 
 

 

2010-

08-29 

 

PsycINFO 10 years, english, 

human, adolescent, 

Alcohol* and 

attitudes*  and 

qualitative study 

 

94 87* 

5** 

1*** 

1 Demant & 

Järvinen 

(2006). 

2010-

08-30 

 

PubMed 10  years, humans, 

english/swedish, 

adolescent: 13-18 

years 

 

Impact of adolescent 

attitudes to alcohol 

drinking 

74 69* 

3** 

1*** 

1 Van der Vorst., 

Engels, 

Meeus,& 

Dekovic 

(2006). 

2010-

09-03 

PsycINFO 10 years, english, 

human, adolescent, 

Alcohol use and  

expectations 

66 57* 

8** 

0*** 

1 McCarthy & 

Pedersen 

(2009). 

 

 

2010-

09-14 

PubMed 10  years, humans, 

english/swedish,  

adolescent: 13-18 

years 

Adolescent AND 

alcohol   AND 

drinking AND 

adolescent behavior 

AND interpersonal 

relations AND  

health 

58 44* 

12** 

0*** 

2 Callas, Flynn, 

& Worden 

(2004). 

 

Kloep, Hend-

ry, Ingebrigts-

ten,  Glendin-

ning & Espnes 

(2001). 
2010-

09-14 

Pubmed 10 years, 

english/swedish, 

humans, adolescent 

13-18 years, free full 

text 

Adolescent alcohol 

consumption and 

attitudes 

 

133 117* 

15** 

0*** 

1 Bränström, 

Sjöström, & 

Andréasson. 

(2007). 

                       *Antal förkastade efter läsning av titel 
                 **Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

                       *** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
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Etiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras innan litteraturstudien görs. Det är viktigt att välja 

studier som har tillstånd från etisk kommitté eller som har tydliga etiska 

överväganden (Forsberg & Wengström, 2008, s.77). I denna litteraturstudie har 

endast sådana artiklar som är godkända av en etisk kommitté och/eller de som har 

visat i sin metod att de har använt sig av etik tagits med. 

 

Analys 

Som metod valdes manifest innehållsanalys inspirerad av Downe-Wamboldt 

(1992). Innehållsanalys används för att kunna beskriva fenomen och manifest 

innehållsanalys söker textnära innehåll utifrån vissa ord och teman utan att tolka. 

Artiklarna lästes flera gånger för att få en känsla av helhet och viktiga delar från 

artiklarna sammanställdes (Bilaga 3).  Under diskussion sorterades den text som 

motsvarade syftet och frågeställningarna. Textenheter markerades, kodades och 

organiserades utifrån likheter och skillnader (Downe-Wamboldt, 1992). 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras under två rubriker, ungdomars alkoholvanor och faktorer 

som påverkar att ungdomar dricker. Rubrik som motsvarar andra frågeställningen 

har fem underrubriker, förväntningar och upplevelser, kunskap och attityder, 

föräldrars inställning till alkohol, vänner och skola. 

Ungdomars alkoholvanor 

Alkohol användning är vanligt bland ungdomar (Beal, Ausiello, & Perrin, 2001) 

vilket har visats då många pojkar och flickor blivit berusade (Hoel, Eriksen, 

Breidablik, & Meland, 2004). Nio studier visar alkoholvanor hos ungdomar 11- 18 

år (tabell 2). I tabellen utläses resultat från respektive studie uppdelade under 

rubrikerna aldrig provat, provat, druckit senaste 3-12 månaderna samt varit 

berusad. 
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Tabell 2. Alkoholanvändning hos ungdomar 11 – 18 år.       

Referens Aldrig provat Provat Druckit senaste 

3 - 12 

månaderna 

Varit berusad  

 

Barroso, Mendes, 

& Barbosa (2009) 
Portugal 
 

  
65,1% av 654 

(426) 

   

 

Beal, Ausiello, & 

Perrin (2001) 
USA 
 

 

47, 4% av 

208 (99) 

  

52,6% av 208 

(109) 

  

 

Bränström, 

Sjöström, & 

Andréasson 

(2007) 
Sverige 
 

 

 

 

  

29,4% av 2360 

(694) Pojkar 

26,5% av 3085 

(818) Flickor 

 

60% av 2360 

(1416) Pojkar 

63% av 3085 

(1944) Flickor 

 

 

Callas, Flynn, & 

Worden (2004) 

USA 
 

 

14% av 2911 

(408) 

 

42% av 2911 

(1223) 

 

29% av 2911 

(844) 

  

 

De Haan, & 

Boljevac (2009) 
USA 
 

 

53% av 1405 

(745) 

 

27% av 

1405(379) 

 

 

10% av 1405 

(141) 

 

10% av 1405 

(141) 

 

Kloep, Hendry, 

Ingebrigtsten, 

Glendinning, & 

Espnes (2001) 
Norge 
 

  

28% av 4066 

(1138) 

 

  

25,7% av 4066 

(1045) 

 

 

 

Marsden, Boys, 

Farrell, Stillwell, 

Hutchings, 

Hillebrand, & 

Griffiths (2005) 
England 
 

  

94,3% av 540 

(509) 

 

91,7%  av 509 

(467) 

 

80% av 509 

(407) 

 

 

 

McCarty & 

Pedersen (2009) 

USA 

 

   

12% av 1273 

(153) 

  

Simões, Batista-

Foguet, Matos, & 

Calmeiro (2008) 
Portugal 
 

 

75,6% av 

6109 (4618) 

   

24, 4% av 

6109 (1491) 

 

                              

                

Studierna visade att de som aldrig druckit alkohol varierade mellan 14 % – 75 %, 

och att antalet som provat alkohol varierade mellan 27 % - 94 %. I en studie från 

England var genomsnittsåldern för alkoholdebut 12,4 år (Marsden et al., 2005). 

Ungdomar som hade druckit de senaste 3 – 12 månaderna varierade mellan 10 % - 
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91, 7 % och bland de som varit berusade skiftade det mellan 10 % - 80 %. Det 

visade sig att ålder och kön hade stor inverkan på om man använder alkohol. 

Äldre ungdomar drack oftare och mer jämfört med yngre samt att pojkar var mer 

intresserad av alkohol än flickor (Simões, Batista-Foguet, Matos, & Calmeiro, 

2008). Mer än hälften av ungdomarna hade någon gång blivit berusad av alkohol 

och det var vanligare hos de som var 17-18 år jämfört med de som var 15-16 år 

(Bränström, Sjöström, & Andréasson, 2007). 

 

I studien av Marsden et al. (2005) hade ungdomar druckit alkohol i genomsnitt 

17,5 dagar under de 3 föregående månaderna. I snitt drack pojkar och flickor 47 

ml alkohol per dag (Marsden et al., 2005). I en annan studie hade majoriteten 

druckit ett till två glas per tillfälle och ungefär en femtedel mer än tre glas per 

tillfälle (Barroso, Mendes, & Barbosa, 2009). Av de ungdomar som drack minst 

en gång i månaden så var det vanligast att de drack öl, sprit och vin (Simões et al., 

2008;  Barroso et al., 2009). Hos de som drack ibland var det vanligast med sprit, 

därefter med öl och sist vin (Barroso et al., 2009). Pojkar föredrog öl medan 

flickor föredrog sprit, likörer, alkoläsk och vin (Marsden et al., 2005). 

 

Första gången ungdomar drack var oftast under en högtid, med släktingar, 

kollegor eller vänner, (Barroso et al., 2009) på fester, danser och gatufester. De 

flesta ungdomar som drack alkohol gjorde det på helger, men vissa drack varje 

helg  (Kloep, Hendry, Ingebrigtsten, Glendinning, & Espnes, 2001). 

 

 

Faktorer som påverkar att ungdomar dricker 

Förväntningar och upplevelser 

Ungdomar upplevde att livet kändes roligare när de drack alkohol (De Haan, & 

Boljevac, 2009). Anledningar till att dricka alkohol var att umgås med vänner, att 

koppla av, dricka för att förlora hämningar och för att glömma problem (Marsden 

et al., 2005). En annan anledning till drickandet var att de tyckte det var 

spännande och roligt eller så ansåg de att det inte fanns något annat att göra 

(Kloep et al., 2001). 
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En svensk flicka 16 år beskriver vad hon brukar göra en fredag kväll: 

 

 ”You can always go down town. That is quite cold, you know, but 

who cares? Once you fill yourself up with half a bottle of 

moonshine or why not three-quarters, you don’t freeze 

anymore… When the clouds lift, you can go up to the church. 

There it is warm and people are nice to you. But when you are at 

your worse, you do not get there. Then it is best to be alone and 

vomit in peace (Kloep et al., 2001). 

 

De ungdomar som druckit hade högre förväntningar av alkoholen än de som inte 

druckit alkohol och de som hade varit berusade hade positiva förväntningar av 

alkoholen så som ändrat socialt beteende, bättre kognitiva och motoriska förmågor, 

ökad upphetsning, förbättrad sexuell förmåga, avslappning och att släppa 

hämningar. Pojkar hade mest förväntningar på kognitiva och motoriska förmågor, 

medan flickor hade störst förväntningar på att slappna av och släppa hämningar. 

De ungdomar som var över 15 år hade högre positiva förväntningar på 

förändringar än de yngre som hade mer negativa förväntningar på detta (Barroso 

et al., 2009). 

 

Kunskap och attityder 

De ungdomar som hade varit berusade var de ungdomar som hade lägst kunskap 

om alkohol (Barroso et al., 2009). Ungdomar ansåg att de var väl medvetna om 

vilka faror det innebar att dricka alkohol. Bakfyllor och andra dåliga effekter var 

accepterade som en del av den lärande processen. Drickandet var en slags 

färdighet och likt andra färdigheter måste man lära sig detta. De flesta unga trodde 

att deras föräldrar inte skulle bry sig om de drack alkohol utan föräldrarnas 

vetskap (Kloep et al., 2001). 

 

Att dricka mycket alkohol varje månad var förknippat med positiva attityder till 

alkohol. Hos pojkar sågs ett samband mellan en positiv syn till att dricka och 

brottslighet. Bland flickor sågs det att de som hade alkoholproblem inom familjen 

hade en skyddande faktor att inte varit berusad lika ofta (Bränström et al., 2007). 
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Föräldrars inställning till alkohol 

Unga som har en god relation till sina föräldrar dricker mindre (Kloep et al., 2001). 

Föräldrarnas avrådande till alkohol minskade konsumtionen medan de föräldrar 

med negativa hälsoriskbeteenden ofta hade ungdomar som drack mer (Beal et al., 

2001). 

 

En stark anledning till att dricka var om föräldrarna bjudit eller om de försåg 

ungdomarna med alkohol då alkoholen blev mer tillgänglig (Bränström et al., 

2007). Ett antal av ungdomarna hade druckit alkohol hemma med sina föräldrar 

under det senaste året och ett flertal ungdomar uppgav att deras föräldrar avrått 

dem från att dricka (Marsden et al., 2005). Föräldrarna tyckte att de var strikta om 

alkoholanvändning med deras barn, men om det fanns ett äldre syskon var det 

mera tillåtet att denne använde alkohol än det yngre barnet. Desto mer 

konservativa normer om tidig alkoholanvändning föräldrarna hade, desto mindre 

drack ungdomarna (Van der Vorst, Engels, Meeus, & Dekovic, 2006). Att föräldrar 

övervakade sina barn påverkade inte alkoholkonsumtionen (Beal et al., 2001). 

 

Vänner 

Det sociala inflytandet påverkade ungdomars beteende mer än föräldrarnas 

inflytande (Beal et al., 2001). De ungdomar som drack mycket alkohol var de som 

hade ytliga vänskapsförhållanden (Hoel et al., 2004). Att dricka mycket alkohol 

varje månad var förknippat med att de ville vara sociala med de vänner som bröt 

mot ”normen” (Bränström et al., 2007). Grupptryck hade en stor påverkan på 

alkoholanvändningen (Beal et al., 2001). 

 

En flicka berättar om en upplevelse: 

 

”Once when I gave a party, one of my friends thought it 

would be hilarious to get me drunk, so he just kept sitting 

there pouring vodka into my glass – and then all sudden I 

was lying in my bed sleeping, and wasn't feeling too 

good(...) that wasn't very fun.”(Demant & Järvinen, 2006). 
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I en studie av Marsden et al., (2005) var det 202 av 540 ungdomar som sa att de 

trodde att alla deras vänner drack alkohol. Under de senaste 3 månaderna, uppgav 

två tredjedelar av de som drack att de brukade umgås med vänner som drack 

minst en gång i veckan. Ett fåtal uppgav att de aldrig umgicks med vänner som 

drack. Några ungdomar som drack ansåg att de kände trycket från sina vänner att 

dricka alkohol, majoriteten kände sig inte pressade (Marsden et al., 2005). 

Ungdomar säger att det blir lättare att ta kontakt med andra könet när de druckit 

(Kloep et al., 2001). 

 

Skola 

De ungdomar som drack lite eller inget var de som klarade sig bäst i skolan och de 

hade även en bättre relation till sina föräldrar, jämfört med de ungdomar som var 

storkonsumenter av alkohol (Hoel et al., 2004). Majoriteten av de som drack hade 

fått kvarsittning eller andra mindre straff av skolan. Av 365 ungdomar hade 138 

bråkat med en annan student det senaste året och 187 hade skolkat minst en gång 

det senaste året (Marsden et al., 2005). Alkoholkonsumtionen var högre hos de 

som skolkade (Bränström et al., 2007). 

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa ungdomars alkoholkonsumtion 

för att med grund som sjuksköterska kunna bemöta och påverka ungdomar som 

dricker alkohol. Sammanfattningsvis visade resultatet att många ungdomar i tidig 

ålder hade provat alkohol, men det fanns även ett stort antal som aldrig provat 

alkohol. Det fanns många olika faktorer som påverkade att ungdomarna drack 

eller inte drack.   

 

Jacobs et al. (2008) menar att förtäring av alkohol i tidig ålder ökar risken att 

drabbas av alkoholrelaterade problem senare i livet. Alkohol kan försämra 

framtidsmöjligheter i vuxen ålder (Masten et al., 2008). Resultatet visade att låg 

kunskap om alkohol gjorde att ungdomar varit berusade. Visserligen tyckte 
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ungdomarna själva att de visste vilka konsekvenser de utsatte sig för genom att 

använda alkohol. Resultatet varierad mellan de som druckit och inte druckit bland 

ungdomar i olika länder. Detta kanske kan ha att göra med kulturella och 

ekonomiska aspekter då det tillexempel i England visade att genomsnittsålder var 

12,4 år när ungdomarna började dricka alkohol. I vissa länder finns det kanske en 

större acceptans att ungdomar dricker alkohol för att det kan vara en del av landets 

kultur. I många länder säljs även alkohol i mataffärer vilket kan öka 

tillgängligheten att kunna dricka ofta och mer.  

 

Resultatet visade att det var vanligare att äldre ungdomar drack och att pojkar 

varit berusade i tidigare ålder jämfört med flickor. Jacobs et al.(2001) menar att en 

familjs historia av alkoholism ökar risken för att barn ska utveckla ett problem 

med alkohol och att en av de största orsakerna till dödsfall och skador bland unga 

är alkohol (Jacobs et al. 2001).  Frågan är om det inte är för lite information om 

alkohol och de risker som drickande kan medföra. Det är svårt att tro att 

ungdomar är medvetna om vilka risker det innebär att dricka alkohol då de 

fortfarande bara är barn. Att dricka alkohol kan för vissa vara ett rop på hjälp eller 

ett tecken på att något inte står rätt till. Clark et al. (2010) menar att professioner 

inom vården ska kunna identifiera och fånga upp ungdomar som dricker alkohol. 

 

I resultatet framkom det att när föräldrarna försåg ungdomarna med alkohol var de 

vanligare att de drack, men om de däremot avrådde till alkohol minskade 

konsumtionen.  

Dagens samhälle är stressigt och för vuxna kan det vara ett sätt att varva ner 

genom att ta ett glas vin, men ungdomar kanske har svårt att se gränsen mellan 

vuxen och ungdom och vad som kan anses som normalt eller onormalt. Vi tror att 

om föräldrar förklarar i tid att det inte är bra att börja dricka och att de har regler 

kring alkohol kanske det medföra att ungdomar får en senare alkoholdebut. 

 

Vänner påverkade alkoholkonsumtionen mer än vad föräldrarnas gjorde och 

grupptrycket hade en stor betydelse. I folkhälsorapporten från 2009(URL1) 

poängteras att människors levnadsvanor formas under ungdomsåren och dessa 

levnadsvanor kan vara viktiga för att känna samhörighet och skapa sin identitet 

(URL1).  I denna period i livet kan det vara svårt att våga säga ifrån av rädsla för 

att hamna utanför och vissa vänner kan ha svårt att acceptera ett nej. 
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Många ungdomar hade aldrig provat alkohol och de klarade skolarbetet bra, 

medan större delen av de som drack hade fått kvarsittning eller andra mindre straff. 

De som är duktiga i skolan dricker kanske inte därför att de prioriterar skolan och 

har vänner som inte heller dricker vilket gör att de kan ha andra intressen. Frågan 

är om ungdomar dricker mer beror på att många fritidsgårdar läggs ner och många 

aktiviteter blivit så dyra? 

 

Sjuksköterskor samt andra professioner har ett ansvar för att ha ett program för 

hälsa och välbefinnande kring ungdomar (Rew et al. 2004). 

Preventionsprogrammet STARS (Start Taking Alcohol Risks Seriously) är ett 2-

årigt förebyggande program mot alkohol (Werch et al., 2003). De ungdomar som 

gick i sjätte klass fick i enrum hälsoråd av en sjuksköterska om varför och hur 

alkohol ska undvikas. Sjuksköterskan använde sig av protokoll med risk och 

skyddsfaktorer och dessa var känslighet och allvar, upplevda fördelar, att undvika 

alkohol, motivation och avsikter, miljö, situation, beteendeförändring, 

förväntningar, lärande, egenkontroll och självförstärkning. Vykort som var 

undertecknade av barnläkare med förebyggande åtgärder om vad föräldrarna ska 

säga till sina barn för att undvika alkohol skickades ut till föräldrarna. I sjunde 

klass fick ungdomarna ett uppföljningssamtal av sjuksköterskan. Ungdomar fick 

läxor om alkohol att ta hem till familjen för att lösa tillsammans med sina 

föräldrar för att förbättra kunskaper och färdigheter mellan barn och föräldrar. 

Ungdomar som deltog i STARS gruppen hade mindre avsikt att dricka i framtiden, 

en ökad motivation till att undvika dricka och mindre alkoholrisk än 

kontrollgruppen (Werch et al., 2003). Det här programmet verkar bra då det finns 

olika faktorer som påverkar att unga dricker alkohol och problemet förebyggs från 

olika håll. I detta preventionsprogram blir sjuksköterskan, föräldrar, ungdomar 

och även skolan delaktig i att jobba mot att minska alkoholkonsumtion hos 

ungdomar. 

 

Inom primärvården visste strax över hälften av distriktssköterskor hur de skulle ta 

upp alkoholfrågor och motivera patienter att tänka över sin alkoholkonsumtion 

eftersom de tyckte att det var viktigt att i tid förebygga framtida problem (Aalto, 

Pekuri & Seppä, 2001). Sjuksköterskan behöver kunna använda sig av 
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evidensbaserade teorier och åtgärder för ungas hälsa (Rew et al. 2004). Inom 

primärvården har det framkommit att motiverade samtal med ungdomar minskade 

deras alkoholkonsumtion (Clark et al. 2010). Motiverande samtal borde vara en 

självklar del i omvårdnad av alkoholpåverkade ungdomar. I vilken grad 

allmänsjuksköterskan är motiverade till liknande är inte känt. Aalto, Pekuri & 

Seppä (2001)  menar att studier visar att majoriteten av distriktssköterskor har en 

positiv attityd till att diskutera alkohol med sina vuxna patienter. De anser att det 

är viktigt att fråga patienten om alkoholvanor (Aalto, Pekuri & Seppä, 2001).  

Unga i 14- 16 års åldern önskade att få prata med en sjuksköterska om alkohol 

(Walker et al., 2002). Varför kan man inte som sjuksköterska ta upp alkoholfrågor 

med ungdomar när det görs bland vuxna?  

 

Över hälften av distriktssköterskorna kände att de skulle behöva mer information 

och träning när det gäller att kunna ingripa i tid (Aalto et al., 2001). Många 

distriktssköterskor ville ha möjlighet att remittera sina patienter till specialister 

inom alkohol (Holmqvist et al., 2008). Eftersom alkohol är ett ganska stort 

problem bör allmänsjuksköterskor ha möjlighet att gå en kurs inom 

alkoholprevention. Om mer information ges i utbildningen om alkohol och att det 

görs det till en vana att alltid fråga sina patienter om alkoholvanor Detta kanske 

skulle kunna förhindra att unga får alkoholrelaterade problem i framtiden om 

alkoholfrågor tas upp i tid. Att kunna remittera till en specialist när 

allmänsjuksköterskan möter riskpatienter bör göra henne mer trygg i sitt arbete 

mot alkoholproblem. 

 

Metoddiskussion 

Tanken från början var att de skulle finnas en omvårdnadsteori men vi ansåg 

under tidens gång att det inte fanns någon som passade. Andra synonymer på 

sökordet attitudes hade kunnat användas för att få fram flera relevanta artiklar, 

detta gjordes ej då det upptäcktes försent. Även sökordet experience hade kunnat 

användas för att få fram fler kvalitativa artiklar. Intoxikation var ett ord som 

missförstods från början då det kunde tolkas på svenska som alkoholförgiftad, 

men i själva verket menades det att vara berusad. Kvalitativa samt kvantitativa 

artiklar har använts och endast de med grad 1 har tagits med i resultatet för att 

uppnå en högre kvalitet i arbetet. I denna litteraturöversikt har stora studier 
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använts vilket gör att de troligtvis är representativa för andra liknande kommuner 

och städer. Det hade varit intressant att se hur det enbart ser ut i Sverige då 

kulturella och ekonomiska aspekter kan spela en stor roll på alkoholanvändning. 

Det hade varit intressant att gå in djupare på vilka anledningar det finns till att 

pojkar dricker mer än flickor. Fler framtida studier behövs för att kunna förebygga 

ungdomars alkoholkonsumtion. 

 

Slutsats 

Många unga börjar dricka i tidig ålder vilket kan medföra stora risker i framtiden. 

De ungdomar som har lättare att börja dricka är de som har låg kunskap om 

alkohol, föräldrar som förser dem med alkohol, de som har vänner som dricker 

och de som har en positiv inställning till att dricka. Det är viktigt att i tid börja 

informera ungdomar om vilka risker det finns med alkohol både som förälder, 

lärare och sjuksköterska. Allmän sjuksköterskan har både i omvårdnad och under 

fritid möjlighet att påverka ungdomar genom att använda program liknade det i 

preventions programmet STARS. 
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Poängsättning                                                              0                          1                          2                          3 

 

Abstrakt (syfte, metod,resultat=3p) 
 

Saknas 
 

1/3 
 

2/3 
 

Samtliga 
 

Introduktion 
 

Saknas 
 

Knapphändig 
 

Medel 
 

Välskriven 
 

Syfte 
 

Ej angivet 
 

Otydligt 
 

Medel 
 

Tydligt 
 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 
 

Ej angivet 
 

Knapphändig 
 

Medel 
 

Utförlig 
Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 
 

Ej 

acceptabel 

 

Låg 
 

Medel 
 

God 

Patienter med 

lungcancerdiagnos 
 

Ej undersökt 
 

Liten andel 
 

Hälften 
 

Samtliga 
Bortfall  Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för 

resultatet 
Analys 

saknas /        

Ja 

 

Nej 
  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc) 
 

Saknas 
 

Otydlig 
 

Medel 
 

Tydlig 
Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) 
 

Ej 

acceptabel 

 

Låg 
 

Medel 
 

God 

 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 

egenkritik och felkällor 
 

Saknas 
 

Låg 
 

God 
 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 
Slutsats 

saknas 
 

Låg 
 

Medel 
 

God 
Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng (max 48 p)                    p p p p 

    p 

    % 

    Grad 

Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

 

Titel 

Författare 
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Poängsättning                                                                0                         1                           2                         3 

 

Abstrakt (syfte, metod,resultat=3p) 
 

Saknas 
 

1/3 
 

2/3 
 

Samtliga 
 

Introduktion 
 

Saknas 
 

Knapphändig 
 

Medel 
 

Välskriven 
 

Syfte 
 

Ej angivet 
 

Otydligt 
 

Medel 
 

Tydligt 
 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 
 

Ej angivet 
 

Knapphändig 
 

Medel 
 

Utförlig 
Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

  Ej acceptabel  

Låg 
 

Medel 
 

God 
Patienter med 

lungcancerdiagnos 
 

Ej undersökt 
 

Liten andel 
 

Hälften 
 

Samtliga 
Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för 

resultatet 
Analys saknas 

/        Ja 
 

Nej 
  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 
 

Saknas 
 

Otydlig 
 

Medel 
 

Tydlig 
Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) 
 

Saknas 
 

Mindre bra 
 

Bra 
 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 
 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 

egenkritik och felkällor 
 

Saknas 
 

Låg 
 

God 
 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 
Slutsats 

saknas 
 

Låg 
 

Medel 
 

God 
Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng (max 47 p)                    p p p p 

    p 

    % 

    Grad 

Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

 

Titel 

Författare 
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 Tabell 3. Översikt av inkluderade artiklar 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat kvalitetsgrad 
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Barroso, 

Mendes, & 

Barbosa. 

(2009) 

Portugal 

Var att utvärdera hur 

alkohol konsumtionen 

såg ut i skolor i 

Coimbra, Portugal 

och om man kunde 
genomföra en 

preventions program 

för alkohols 
användning. 

Despriktiv 

korrelations 

studie.   

 

Beprövade 
enkäter 

 

654 Studenter från 

en skola i Coimbra 

som gick i 7, 8 och 

9 klass. 

Inget bortfall. 

Despriktiv analys. 

Chi-test. 

T-test. 

 

Det visade sig att de 

flesta ungdomar 

redan provat att 

dricka alkohol, det 

hade 65,1% av de 
som deltog i studien 

och de flesta hade 

dålig kunskap om vad 
som hände när man 

drack alkohol utifrån 

frågeställningarna. 

Grad I 

Beal , Ausiello 

& Perrin. 
(2001) 

USA 

Var att se om 

föräldrars sociala 
beteende påverkade 

hälsorisk beteenden 

mer än andra sociala 
faktorer hos 

ungdomar.   

En 

tvärsnittsstudie. 
Beprövade 

enkäter. 

Variablerna var 
4 olika 

hälsorisk 

beteenden. 

208 studenter som 

gick i årskurs 7. 
Inget bortfall 

Spearmankorrela-

tion Coefficints. 
T-test. 
 

Det visade sig att 

20 % av alla som 
deltog i 

undersökningen 

rökte, över 50 % hade 
druckit alkohol under 

det senaste året, 

13,3% var sexuellt 

aktiv och 12 % rökte 

marijuana. Föräldrars 

påverkade  
ungdomars 

alkoholanvändning. 

Grad I 

Bränström, 
Sjöström & 

Andréasson. 

(2007) 
Sverige 

 

Var att undersöka 
sambanden mellan 

olika risk-och 

skyddsfaktorer 
för  ungdomars 

användning av 

alkohol och droger i 
Sverige. 
 

Skickade brev 
med bifogat 

frågeformulär 

svarande som 
inte fyllt 16, 

fick 

frågeformuläret 
skickat till 

föräldrarna som 

tillfrågades att 
enkäten till sitt 

barn. 

9600  slumpmässigt 
valda ungdomar.  

(4800 15–16 år  

4800 17-18 år). 
Från 12 olika 

kommuner i 

Sverige. Antal som 
totalt svarade 5445. 

Bortfall 4155 st. 

 

Alpha valute. 
 

Omkring 44% av 
ungdomar i årskurs 9 

(15-16 år) hade varit 

berusad vid minst ett 
tillfälle, och nästan 

80% av de i klass 11 

(17-18 år). 
Riskfaktorer för att 

dricka alkohol  

berodde på  individ, 
familj, skola och 

samhälle. 

 
 

Grad I 

Callas et al. 

(2004) 
USA 

 

 
 

 

Var att  identifiera 

faktorer som är 
förknippade med 

alkoholanvändning 

hos ungdomar. 

Enkäter 

baserade på 
beprövade 

frågeställningar

. 
 

2919 st Ungdomar i 

klass 7 och 8 i 16 
olika skoldistrikt i 

Vermont. 

SAS. 
Alpha. 
T-test. 

Faktorer som ökade 

risken för att nyttja 
alkohol var rökning, 

marijuana 

användning, negativa 
förväntningar, 

föräldrarnas normer, 

och antal 
gymnasieelever som 

drack. 

Grad I 

De Haan & 
Boljevac 

(2009) 

USA 
 

Att undersöka hur ett 
glesbebyggt 

samhälles attityder 

och beteende 
påverkar ungdomars 

alkoholvanor. 

Föräldrar och 
lärare samt 

olika 

kommunledare 
svarade på 

telefonintervjue

r. 
ungdomarna 

svarade på 

beprövade 
enkäter. 

 

1424 ungdomar 
från 6 – 8 klass från 

22 olika 

landsbygder. 73% 
svarade.  Från varje 

kommun valdes 

20% av föräldrarna 
ut. 86% av dessa 

deltog. 85% av alla 

lärare och 
kommunledare 

deltog. 

 

En tre stegs 
analys: 

1. Beskrivande 

analys. 
2. Diskriminant 

analys. 

3. ANOVA 
 

 

Faktorer som gjorde 
att ungdomar drack 

var att minska stress, 

för att passa in och 
vara social. 

Föräldrarna var 

mindre oroliga över 
sina barns drickande 

än andra vuxna i 

samhället. Lärarna 
tyckte att det var ett 

problem. 

Grad I 

Demant & 

Järvinen 

(2006) 
Danmark 

Att visa hur alkohol 

erfarenheter och 

positiva attityder till 
alkohol är relaterade 

till popularitet och 
inflytande hos 

jämnåriga  ungdomar. 

Kvalitativ 

studie. 

Fokusgrupps 
intervjuer 

6 flickor som var 14 

år. 8 flickor som var 

15 år. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Analyserar 2 
fokusgruppsinterv

juer. 

Ungdomar har en 

positiv attityd till 

alkohol då det ofta 
leder till popularitet 

och att de påverkas 
av andra sociala 

faktorer. 

Grad I 

Hoel et al. 
(2004) 

Norge 

Att undersöka 
förhållandet mellan 

alkoholkonsumption 

och olika aspekter av 
psykisk hälsa och 

Tvärsnitts 
undersökning. 

Enkät med 

häften av 
frågorna 

828 elever i åldern 
20 år eller 

yngre, 64 % var i 

åldern 
15 - 17år. 

Stratifierad 
analys. 

Multipel linjär 

regression analys 
 

Studien fann att  
användning av 

alkohol inte bara 

förknippas med att 
förbättra vänskap 

Grad I 



 

22 

 

sociala samspel hos 

ungdomar. 

beprövade 

resterande 

gjorda av 

författarna. 

Elever från 4 
olika skolor har 

svarat på 

enkäten i 
klassrummet 

under 45 

minuter med 
kort vägledning 

från lärare. 

Bortfall 9 %. 
 

utan också ger 

förbättrad kvalitet på 

vänskap. De som 

konsumerade mer 

alkohol rapporterade 
större problem med 

relationer med skolan 

och med sina 
föräldrar, särskilt i 

början av tonåren. 
 

Kloep et al. 

(2001) 

Norge 
 

Var att undersöka 

ungdomars 

alkoholkonsumtion 
och deras synsätt på 

alkohol på 

landsbygden i 

Sverige, Norge och 

Skottland för att 

jämföra kulturella 
influenser utifrån 5 

frågeställningar. 

Enkäter som 

var baserade på 

kvalitativa 
intervjuer 

gjordes i 

Norge. 

Fokusgrupps 

intervjuer i 

Skottland. 
I Sverige skrev 

ungdomarna en 

uppsats. 

4066 ungdomar i 

åldern 11,8 – 16,5 

år. (Norge 1219 st, 
skottland 2041 st, 

Sverige  806 st.)   

Transkriberade 

intervjuerna från 

band till text. 
Intervjuer och 

uppsatser analy-

serades och 

narrativa teman 

utvanns och 

kategoriseras 
genom menings-

fulla enheter. 

Resultatet visade att 

skottska ungdomar 

drack mest och 
Norska minst. 

Grad I 

Marsden et al. 

(2005) 

England 
 

Var att undersöka 

personliga och sociala 

förhållanden till 
alkohol användning 

och hur det ändras 

över tiden. 

Kvantitativ 

prospektiv 

kohort studie. 
Strukturerad 

intervju gjordes 

mellan 20-40 
min. Två 

uppföljningsen

käter gjordes 
efter nio 

månader och 

efter 18 
månader. 

540 ungdomar 

deltog. Inget 

bortfall. 

Multipel linjär 

regression analys. 

Standard 
regression analys. 

 

Resultatet visade på 

att det finns många 

orsaker till att 
ungdomar dricker och 

att det är viktigt att ta 

itu med problemen 
både inom familjen 

och inom skolan och 

har något 
preventionsprogram. 

Grad I 

McCarthy & 
Pedersen 

(2009) 

USA 
 

Var att undersöka     
psykologiska  

egenskaper av en 

känd riskfaktor när 
man dricker i denna 

åldersgrupp, 

förväntningar av 
alkoholen, utifrån en 

teoriram. 

Beprövade 
enkäter. 

De som deltog var 
från två olika skolor 

och gick i sjätte, 

sjunde och åttonde 
klass. 

21 % bortfall. 

1,273 deltog. 

IRT analys. 
Graderad skala. 

Variabler. 

Korrelation och 
regressionsanalys

.MIMIC. 

Resultatet visade att 
12% av de som 

deltog hade druckit 

alkohol den senaste 
månaden. både 

positiva och negativa 

förväntningar var 
associerade med att 

nyttja alkohol. 

Grad I 

Van de Vorst et 
al. 

(2006) 

Nederländerna 

Var att undersöka hur 
det är att ha regler 

kring ungdomars 

alkohol vanor, om 

föräldrarnas attityder 

kring alkohol kunde 

påverka ungdomarnas 
inställning och om 

föräldrarnas normer 

kring ungdomarnas 
inställning till 

alkohol. 

Longitudinell 
studie. 

Individuella 

enkäter 

885 familjer med 
minst två barn i 

åldern 13- 16 år 

Exlusionskriterier 

gjorde att 428 

uppfyllde kraven att 

delta. 
 

Beskrivande 
analys. T-test. 

CFI. AMOS. 

RMSEA. 

Regler kring alkohol, 
föräldrarnas normer 

kring tidig 

alkoholanvändning 

och föräldrarnas egna 

alkoholvanor 

påverkar 
ungdomarnas 

beteende till alkohol. 

Grad I 

 


