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ABSTRACT 

Background/aims: Extensive studies have found an association between parent - adolescent 

relationships and adolescents' alcohol use. However, only a few studies have been carried out 

in Sweden. Also, few studies have focused on 17-19 year olds or binge drinking. The aim of 

this study is to examine whether there is an association between perceived parent - youth 

relationship and binge drinking among 17-19 year olds in Stockholm, Sweden.  

Theory: Social Development Model is a risk-focused prevention strategy which emphasizes 

the importance of social units, such as the family. SDM suggests that bonding occurs between 

the unit members through socialization processes which later acts as an informal control 

preventing adolescents from risk behaviors, such as binge drinking. 

Method: Quantitative Method with secondary data from the "Stockholm survey" that includes 

the entire selected population of 17-19 year old students in Stockholm. 

Results: The main results show that there is an association between certain aspects of the 

perceived parent - youth relationship and adolescent binge drinking. These aspects are; 

perceived parental monitoring (parents' influence on their child's free time) and perceived 

alcohol-specific rules. However, there is no association between perceived support and trust 

in the parent - adolescent relationship and adolescent binge drinking. 
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1. Inledning  

Intensivkonsumtion av alkohol (eng. binge drinking) bland ungdomar ses ofta som ett utbrett 

socialt problem med omfattande negativa konsekvenser. Intensivkonsumtion, alltså 

konsumtion av omfattande mängder alkohol vid ett och samma tillfälle, har i tidigare studier 

sammankopplats med negativa konsekvenser som skador på kroppen och hjärnan samt risk-

beteenden som rattfylleri, oskyddat sex och självmordförsök (NIAAA, 2000). För ungdomar 

är intensivkonsumtion av alkohol dessutom mer riskfyllt än för vuxna då unga generellt har en 

lägre fysisk tolerans mot alkohol och har större risk att hamna i farliga situationer vid 

berusning (Newburn & Shiner, 2001). Ungdomar med ett omfattande alkoholbruk har 

dessutom i större utsträckning prövat narkotika (Arner et al., 1980) och tenderar att ha ett 

högre tobaksbruk än ungdomar som inte dricker alkohol (Torabi et al., 1993). I Sverige 

intensivkonsumerar 43 % av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet alkohol minst någon gång i 

månaden eller oftare, enligt en mätning från 2010 (Henriksson & Leifman, 2011). 

 

Att en del ungdomar brukar alkohol beror på en komplex kedja av faktorer (Petraitis et al., 

1995). En central faktor är relationen mellan ungdomar och deras föräldrar (t.ex. Barnes et al., 

2006, Larsson & Lilja, 2003). Denna studie fokuserar på tre aspekter av förälder- ungdoms-

relationen som i tidigare studier visat sig påverka ungdomars alkoholkonsumtion. Dessa är; 

stöd och förtroende (t.ex. Elofsson & Karlsson, 2011), föräldraövervakning (t.ex. Piko et al., 

2010) samt alkoholspecifika regler (t.ex. Song et al., 2012). Genom att undersöka sambandet 

mellan olika aspekter av relationen och intensivkonsumtion kan resultatet peka på om det 

finns ett särskilt starkt/svagt samband mellan någon av aspekterna och konsumtionen i den 

aktuella populationen, ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet i Stockholm. Detta kan ge en 

fingervisning mot vilka aspekter av relationen som preventiva insatser bör riktas mot.  

 

Omfattande studier om sambandet mellan förälder– ungdomsrelationen och ungdomars alko-

holkonsumtion har genomförts, framförallt i USA, men endast ett fåtal i Sverige. Endast några 

har riktat in sig på sambandet med fokus på intensivkonsumtion och få har fokuserat på äldre 

ungdomar för vilka förälder– ungdomsrelationen eventuellt kan ha en annan betydelse än för 

de yngre. Därför kan denna studie om sambandet mellan intensivkonsumtion av alkohol och 

den upplevda förälder– ungdomsrelationen bland gymnasieelever i årskurs 2 i Stockholm, 

bidra med värdefull kunskap som kan ligga till grund för preventiva insatser.
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i datamaterial från Stockholmsenkäten 2008 

undersöka om det finns ett samband mellan upplevd förälder– ungdomsrelation och att vara 

intensivkonsument av alkohol, bland ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet i Stockholm.  

 

1.2 Frågeställningar  

1. Går det att se samband mellan den upplevda föräldern– ungdomsrelationen och ungdomars 

intensivkonsumtion av alkohol, bland elever på gymnasiet i årskurs 2 i Stockholm? 

 

2. Går det att se ett särskilt tydligt samband mellan vissa aspekter av förälder– 

ungdomsrelationen och ungdomars intensivkonsumtion av alkohol, bland elever på gymnasiet 

i årskurs 2 i Stockholm? 

 

1.3 Begreppsförklaringar  

1.3.1 Intensivkonsumtion av alkohol och intensivkonsumenter 

Begreppet intensivkonsumtion av alkohol är en översättning från det engelska begreppet binge 

drinking som även ibland översätts på svenska till storkonsumtion av alkohol eller 

berusningsdrickande. I undersökningen används samma definition av intensivkonsumtion av 

alkohol som används av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och 

Stockholmsenkäten (som dock kallar samma fenomen för storkonsumtion). CAN skriver föl-

jande om denna definition som även gäller för denna studie då samma definition och fråga har 

använts i undersökningens datamaterial Stockholmsenkäten:  

”Upplevelsen av berusning är subjektiv och säger ingenting om de konsumerade mängderna. 

För att få en uppfattning om hur vanligt det är att eleverna berusar sig genom att dricka 

relativt stora mängder alkohol vid samma tillfälle (intensivkonsumtion) har följande fråga 

ställts: ’Hur ofta händer det att du dricker alkohol motsvarande minst 18 cl sprit (en halv 

kvarting) eller en helflaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/alkoläsk eller fyra burkar 
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starköl eller sex burkar folköl vid samma tillfälle?’ För att få ett samlat begrepp i jämförelser 

över tid, benämns de elever som svarat att de har intensivkonsumerat någon gång i månaden 

eller oftare, här för intensivkonsumenter. Det bör observeras att de uppräknade mängderna 

för respektive alkoholsort i frågan inte är helt likvärdiga i sammanlagd alkoholhalt. Syftet är 

emellertid att få en uppfattning om hur ofta eleverna dricker stora mängder alkohol, snarare 

än hur ofta en viss mängd 100-procentig alkohol konsumeras.” (Hvitfeldt & Gripe, 2010, s. 

32).  

Utifrån denna definition kommer de respondenter som har uppgett att de intensivkonsumerar 

alkohol minst någon gång i månaden alltså kallas för intensivkonsumenter i uppsatsen.  

 

1.3.2 Förälder– ungdomsrelationen 

Med förälder– ungdomsrelationen menas här relationen mellan ungdomar och deras 

föräldrar/vårdnadshavare. Utifrån tidigare forskning och de frågor som ställs i 

Stockholmsenkäten definieras begreppet förälder- ungdomsrelationen i denna studie utifrån 

tre aspekter; stöd och förtroende, föräldraövervakning samt alkoholspecifika regler. Dessa 

beskrivs närmare nedan. Föräldrar likställs med vårdnadshavare genom hela uppsatsen.  

 

1.3.3 Stöd och förtroende 

Med stöd och förtroende menas här att ungdomen uppger att denne känner emotionellt stöd 

och förtroende från föräldrarna exempelvis genom att få beröm, blir uppmuntrad eller kan 

prata om personliga problem med föräldrarna och liknande.  

 

1.3.4 Föräldraövervakning 

Föräldraövervakning (eng. parental monitoring) definieras, utifrån hur begreppet har använts i 

tidigare forskning, som föräldrars vetskap om och inverkan på vad deras barn gör på sin fritid 
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som vilka kamrater de umgås med, när de kommer hem på kvällen, hur de spenderar sina 

pengar samt liknande relevant information om barnets fritid. 

 

1.3.5 Alkoholspecifika regler 

Med alkoholspecifika regler menas de regler som föräldrar sätter upp för sina barn, eller 

eventuellt tillsammans med dem, gällande alkohol som exempelvis huruvida ungdomen får 

dricka alkohol eller ej, om denne blir bjuden på alkohol hemma osv.  

  

1.4 Begränsningar 

Denna undersökning gör inga jämförelser mellan pojkar och flickor. Studien tar inte heller 

upp betydelsen av andra relationer en ung person kan ha som syskon, andra 

familjemedlemmar, kamrater, lärare och andra viktiga vuxna i barnets liv. Inte heller 

skillnader mellan relationen till den ena eller den andra föräldern tas upp.  Givetvis kan dessa 

ungdomars alkoholkonsumtion även påverkas av andra aspekter som genetik, personlighet 

osv. men studien fokuserar endast på just sambandet mellan intensivkonsumtion och den 

upplevda relationen till föräldrarna. Det är också viktigt att ta upp att det just handlar om 

respondentens subjektiva upplevelse av relationen och inte en objektiv bedömning av 

densamma. Undersökningen går inte heller in på hur respondenternas hemsituation ser ut i 

övrigt, som var de bor, med vilka personer och hur familjekonstellationerna ser ut i övrigt. 

Aspekter som kan ha en betydelse som inte heller tas upp är socioekonomisk situation, 

etnicitet och föräldrars egna alkoholvanor.  
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2. Tidigare forskning  

Nedan redogörs för tidigare forskning inom det aktuella forskningsområdet; sambandet 

mellan förälder– ungdomsrelationen och ungdomars intensivkonsumtion av alkohol. En stor 

mängd studier har genomförts tidigare på detta område vilket är orsaken till att endast de 

studier som har mest relevans för denna undersökning tas upp. Kapitlet är uppdelat enligt 

följande struktur; intensivkonsumtion av alkohol, ungdomars intensivkonsumtion av alkohol, 

samband mellan ungas alkoholkonsumtion och förälder– ungdomsrelationen. Den sista 

rubriken har delats upp i underrubriker utifrån de tre olika aspekter som tas upp utifrån 

tidigare forskning inom detta område; föräldraövervakning, stöd och förtroende samt alkohol-

specifika regler.  

 

2.1 Intensivkonsumtion av alkohol 

Ett flertal studier gällande intensivkonsumtion av alkohol, främst genomförda i USA men 

även i Europa, har påvisat ett samband mellan intensivkonsumtion och negativa konsekvenser 

som akut alkoholförgiftning, olyckor, inre och yttre skador samt i extrema fall; dödsfall 

(Fergusson & Lynskey, 1996, Kandel, 1980, Naimi et al., 2003, Quigley & Marlatt, 1996, 

Smart, 1996, Thakker, 1998, White, 1987, Zucker, 1994). Även samband med psykiska 

problem som depression, ångest och ätstörningar har påvisats (Newburn & Shiner, 2001). 

Intensivkonsumtion av alkohol har även kopplats samman med nedsatt kognitiv förmåga som 

försämrat korttidsminne och reaktionsförmåga (Nichols & Martin, 1997, Weissenborn & 

Duka, 2003) samt ökad risk för hjärnskada (Hunt, 1993, Wechsler et al., 1994).  

 

Ett problem inom detta forskningsområde är dock att det inte finns en entydig allmänt 

accepterad definition av begreppet intensivkonsumtion av alkohol (eng. binge drinking). Detta 

innebär svårigheter med att jämföra olika studier.  Från att först ha definierats som 

konsumtion av minst fem glas alkohol vid ett och samma tillfälle år 1969 (Cahalan, Cisin, & 

Crossley, 1969) har begreppet kommit att definieras på olika vis av olika forskare då 

exempelvis tidaspekter och skillnader mellan män och kvinnor har tagits upp. Svårigheter 

med det diffusa måttet ”ett glas” (Jaccard & Turrisi, 1987) och individuella skillnader har fått 
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senare amerikansk forskning att istället använda promillehalt som mått (Wechsler et al., 

1994). Amerikanska National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism försökte år 2004 att 

införa en enhällig definition av binge drinking baserad på den amerikanska gränsen för 

rattfylleri för vuxna, 0,8 promille (NIAAA, 2004). En forskningsöversikt från år 2009 

gällande intensivkonsumtion av alkohol lyfte dock fram behovet av en enhällig definition som 

gäller både mängd och tidsperiod samt utgår ifrån promillehalt vilket tar hänsyn till skillnader 

mellan män och kvinnor samt individuella skillnader. Författarna menar att ytterligare 

forskning på området behövs och att framtida forskning bör utgå ifrån en enhällig definition 

(Courtney & Polich, 2009). I Sverige använder både Preventionscentrum i Stockholm som 

genomför Stockholmsenkäten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

som genomför undersökningar i hela landet samma definition av intensivkonsumtion som 

används i denna undersökning. Detta kan ses som en fördel då resultaten blir jämförbara.  

 

2.2 Ungdomars intensivkonsumtion av alkohol 

Intensivkonsumtion av alkohol är fysiskt farligare för ungdomar än för vuxna eftersom unga 

har en lägre fysisk tolerans mot alkohol och dessutom har större risk att hamna i farliga 

situationer vid berusning (Newburn & Shiner, 2001). Dessutom tenderar ungdomar att bli 

berusade oftare än vuxna då de dricker alkohol (Naimi et al., 2003). Ungdomar med ett 

omfattande alkoholbruk har dessutom i större utsträckning prövat narkotika (Arner et al., 

1980) och tenderar att oftare ha ett högre tobaksbruk än ungdomar som inte dricker alkohol 

(Torabi et al., 1993).  

 

En undersökning från USA, National Youth Risk Behavior Survey från 2003 riktade sig till 

alla elever i årskurs 9-12 i samtliga privata och kommunala skolor i USA. En analys av ett 

representativt urval på 15 240 besvarade enkäter genomfördes 2007. I analysen kunde 

forskarna peka på ett samband mellan intensivkonsumtion av alkohol och riskfyllda beteenden 

som att åka bil med en berusad bilförare, att röka cigaretter, att ha försökt begå självmord och 

använda droger (Miller et al., 2007). En kvalitativ intervjuundersökning genomfördes 2005 i 

södra England med ca 60 ungdomar i åldrarna 14-17 år som hade erfarenhet av intensiv-
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konsumtion av alkohol. Resultatet visade att dessa ungdomar uppgav att de hade upplevt 

diverse negativa konsekvenser av intensivkonsumtion av alkohol som oskyddat sex, olyckor 

och ökat risktagande som att exempelvis gå hem själva sent på natten. Undersökningen visade 

även att de äldre ungdomarna, 16-17 år, som drack alkohol på pubar/barer upplevde mindre 

negativa effekter som de som nämns ovan (Coleman & Cater 2005).  

 

I en studie från 2007 (Andersson et al., 2007) med ett nationellt representativt urval av elever 

i åldrarna 17-18 år i Italien, Frankrike, Grekland, Lettland, Polen, Portugal, Slovakien och 

Sverige utmärkte sig Sverige på två sätt. Sverige var det land som rapporterade den högsta 

andelen elever (26 %) som uppgav att de hade intensivkonsumerat alkohol 3 gånger eller 

oftare under de senaste 30 dagarna. Sverige var även det land som rapporterade den minsta 

skillnaden mellan könen. 2011 års rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotika-

upplysning (CAN) visade att 43 % av elever i årskurs 2 på gymnasiet i Sverige 

intensivkonsumerar alkohol minst någon gång i månaden eller oftare (Henriksson & Leifman, 

2011). Stockholmsenkätens senaste undersökning från 2010 visade att ca 47 % av elever i 

årskurs 2 på gymnasiet i Stockholm intensivkonsumerar alkohol minst någon gång i månaden 

(Preventionscentrum, 2010).  

 

2.3 Förälder– ungdomsrelationens samband med alkoholkonsumtion 

De viktigaste vuxna för de flesta barn är deras föräldrar (Beam, Chuanshen & Greenberger, 

2002).  Tidigare forskning har visat att den känslomässiga relationen mellan ungdomar och 

deras föräldrar inverkar på problematik som självmordstankar, låg självkänsla samt alkohol- 

och narkotikaanvändning (Resnick et al., 1997, Ackard et al., 2006). Att en del ungdomar 

brukar alkohol beror på en komplex kedja av faktorer (Petraitis et al., 1995) däribland har 

relationen mellan ungdomar och deras föräldrar visat sig vara en central faktor, enligt flera 

undersökningar (bl.a. Barnes et al., 2006, Larsson & Lilja, 2003, Rai et al., 2003, Resnick et 

al., 1997).   
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2.3.1 Stöd och förtroende 

Tidigare forskning har visat ett starkt samband mellan upplevt stöd och förtroende i förälder– 

ungdomsrelationen och ungdomars alkoholkonsumtion, bland annat en amerikansk 

enkätstudie med ett representativt urval av hela populationen med ca 1800 ungdomar i 13- 

årsåldern som pekade på att stöd fungerar som en skyddande faktor mot alkoholkonsumtion 

(Wills et al., 2004). En amerikansk longitudinell intervjustudie, som bestod av 6 uppföljnings-

studier mellan 1989 och 1996, inkluderade ca 500 ungdomar som vid första intervjun var 13-

16 år gamla och vid sista 18-22 år gamla. Studien konkluderade att det finns ett tydligt 

samband mellan upplevt stöd från föräldrarna och hur stora mängder respondenten drack då 

denne började dricka alkohol men även hur alkoholvanorna eventuellt utvecklas ogynnsamt 

över tid (Barnes et al., 2000).  

 

En undersökning med ca 4700 ungdomar i åldrarna 11-18 år i Minnesota, USA, pekar på en 

koppling mellan ungdomar som upplever en bristfällig förälder- barnsamhörighet samt 

svårigheter att tala med föräldrar om personliga problem, med sämre känslomässig hälsa och 

ökat riskbeteende, som exempelvis omfattande alkoholkonsumtion (Ackard et al., 2006).  

Dekovic (1999) utförde en kvantitativ studie med ca 500 holländska ungdomar i åldrarna 12-

18 år som även den pekar på att upplevt starkt stöd från föräldrarna verkar vara en 

skyddsfaktor mot alkoholkonsumtion.  

 

 

I Sverige har en nyligen genomförd undersökning som omfattar runt 20 000 ungdomar visat 

att bland högstadieelever är högt förtroende för föräldrar en skyddsfaktor mot intensiv-

konsumtion av alkohol. Undersökningen pekar dock på att relationen med föräldrarna tycks 

ha mindre betydelse bland äldre ungdomar på gymnasiet (Elofsson & Karlsson, 2011).  

 

2.3.2 Föräldraövervakning  

Föräldraövervakning (eng. parental monitoring) definieras som föräldrars kännedom om och 

inverkan på vad deras barn gör på sin fritid, vilka kamrater de umgås med och liknande 
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relevant information om barnets fritid. Detta anses vara en skyddsfaktor mot ungdomens 

alkoholbruk och lägre grad av ”övervakning” är kopplat till högre alkoholkonsumtion enligt 

flera tidigare undersökningar (bl.a. Barnes et al., 2006, Oxford et al., 2000, Piko et al., 2010). 

En nyligen genomförd kvantitativ undersökning från USA med ca 4800 ungdomar i 9:e klass 

visade att hög grad av föräldraövervakning kan ha både direkta och indirekta positiva effekter. 

Studien pekar därför på föräldraövervakning som en viktig komponent i preventivt arbete mot 

ungdomars alkoholkonsumtion (Kim & Neff, 2012).  

 

Två amerikanska longitudinella studier följde sammanlagt 1300 ungdomar under ca 10 år för 

att undersöka samband mellan föräldraövervakning och alkoholmissbruk. Den ena studien 

inkluderade ca 800 barn/ungdomar som följdes från 10 års ålder upp till 21 års ålder. Studien 

visade att nära föräldraövervakning, tydliga regler och rimlig belöning vid gott uppförande 

minskade risk för alkoholmissbruk vid 21 års ålder (Guo et al, 2001). Den andra 

undersökningen inkluderade ca 500 ungdomar från 13-16 års ålder som följdes upp till 18-22 

års ålder. Undersökningen visar att både grad av övervakning och stöd påverkar vid vilken 

ålder ungdomen har sin alkoholdebut och ifall ett missbruk utvecklas senare i livet (Barnes et 

al., 2000).  

 

En annan longitudinell undersökning om föräldraövervakning genomfördes i USA år 1992-

1999 med ett urval av ca 1300, 13-16 åriga afro-amerikanska ungdomar från 

låginkomsttagarfamiljer. 6 uppföljningar genomfördes där ungdomarna fick svara på frågor 

om vilket vetskap de trodde att deras föräldrar hade om var de var på kvällarna, vilka 

kamrater de umgicks med och andra frågor om föräldraövervakning. Slutsatsen blev att 

samtliga uppföljningar visade på ett tydligt samband mellan upplevd låg grad av föräldra-

övervakning och problembeteenden som exempelvis alkoholkonsumtion (Rai et al., 2003).  

 

Tidigare studier har även pekat på att föräldraövervakningen varken får vara för strikt eller för 

släpphänt för att fungera som ett skydd mot ungdomars alkoholkonsumtion. För att denna typ 

av kontroll ska vara en skyddsfaktor måste den ligga på en lagom nivå (Peterson& Rollins, 
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1987). Barnes and Farrell (1992) undersökning pekar på att om föräldrar utövar kontroll 

genom att skrika eller fysiskt bestraffa sitt barn så ökar risken för problembeteenden hos 

ungdomar. Undersökningen visade att det absolut starkaste sambandet är mellan föräldrars 

vetskap om var deras barn befinner sig på kvällarna och problematiska beteenden som 

exempelvis alkoholmissbruk.  

 

2.3.3 Alkoholspecifika regler 

Föräldrars acceptans av ungdomars alkoholkonsumtion har en stark korrelation med 

omfattande alkoholkonsumtion (Foley et al., 2004, Abar et al., 2011). I en kvantitativ 

undersökning från USA fick ca 450 flickor, som gick sista året på High School (som 

gymnasiet i Sverige), svara på om de fick dricka alkohol för sina föräldrar. De respondenter 

som svarade att de tilläts dricka alkohol rapporterade ett år senare, då de gick på universitetet, 

en mer omfattande intensivkonsumtion än de flickor som uppgav att de inte fick dricka 

alkohol för föräldrarna (Livingston et al., 2010). En holländsk undersökning med ca 400 

familjer pekar dock på att om föräldern själv har problem med alkohol så utjämnas den 

positiva effekten av alkoholspecifika regler (Mares et al., 2011).  

 

En uppföljningsstudie, även den från Holland, med ca 550 ungdomar i åldrarna 12-15 år 

jämförde inverkan av olika föräldrafaktorer på ungdomars alkoholbruk som bland annat 

tillgång till alkohol i hemmet och alkoholspecifika regler. Tillgången till alkohol i hemmet 

kunde kopplas till ökad alkoholanvändning och alkoholproblem två år senare bland 

respondenterna. Sambandet försvann dock när ungdomarna upplevde att de hade stränga 

regler gällande alkohol. Studien konkluderade därför att föräldrar bör ha strikta regler 

gällande alkohol, speciellt om det finns mycket alkohol i hemmet (van den Eljnden et al., 

2011)  
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2.4 Sammanfattning 

Detta kapitel har tagit upp relevant tidigare forskning om intensivkonsumtion samt studier 

som har undersökt samband mellan förälder– ungdomsrelationer och ungdomars alkohol-

konsumtion där de tre aspekterna; stöd och förtroende, föräldraövervakning och 

alkoholspecifika regler, har tagit upp. Studier visar att det finns ett samband mellan stöd och 

förtroende i förälder– ungdomsrelationen och ungdomars alkoholkonsumtion, även om en 

svensk undersökning pekar på att stöd och förtroende har mindre betydelse bland äldre 

ungdomar. Gällande föräldraövervakning har forskare konkluderat att föräldrars vetskap om 

var deras barn befinner sig på fritiden, vilka kamrater de uppgås med och likande samt att 

denna kontroll är lagom strikt är en tydlig skyddsfaktor mot problembeteenden som 

exempelvis omfattande alkoholkonsumtion. Alkoholspecifika regler har också visat sig vara 

en viktig faktor för att förhindra alkoholkonsumtion bland ungdomar då forskning visar att 

tydliga och strikta regler kan vara en skyddsfaktor mot ungdomars alkoholkonsumtion.  

 

Tidigare studier inom detta forskningsområde har främst utförts med kvantitativ metod med 

en population av ungdomar i åldrarna 13-17 år, främst i utlandet i exempelvis USA och 

Holland. Få undersökningar inom detta område har genomförts i Sverige med svenska 

ungdomar som population. Det saknas även studier som främst fokuserar på äldre ungdomar 

och deras relation till föräldrarna. Endast ett fåtal tidigare undersökningar har fokuserat på 

samband mellan intensivkonsumtion och upplevd förälder – ungdomsrelation. Att denna 

undersökning inkluderar svenska äldre ungdomar kring 17-19 år samt fokuserar på 

intensivkonsumtion av alkohol och dess samband med förälder – ungdomsrelationen innebär 

att studien är unik och kan vara ett tillskott till redan existerande forskning inom detta 

område.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Ytterst få tidigare undersökningar inom detta forskningsområde, sambandet mellan förälder– 

ungdomsrelationen och ungdomars alkoholkonsumtion, har en uttalad teoretisk utgångspunkt. 

De fåtal undersökningar som har en sådan utgår ifrån teorier som hypotiserar att relationen 

mellan föräldrar och ungdomar är betydande för ungdomars normbrytande beteenden. 

Exempel på sådana teorier som har använts är Social Control Theory (Kelly et al., 2011, Kim 

& Neff, 2012) och Family Socialization Theory (Barnes et al. 2000).  Valet av teoretisk 

utgångspunkt för den aktuella studien är Social Development Model (SDM) som också utgår 

ifrån att relationen mellan föräldrar och ungdomar är betydande för ungdomars normbrytande 

beteenden (har använts tidigare i t.ex. Guo et al., 2001). Valet av just SDM beror på att 

modellen är bredare än enstaka teorier då den är en blandning av flera teorier och är baserad 

på forskning om risk- och skyddsfaktorer. Utvalda delar kommer att användas för en 

fördjupning av resultatet i analysdelen.  

 

3.1 Social Development Model (SDM) 

3.1.1 En blandning av teorier och forskning om risk- och skyddsfaktorer  

Social Development Model eller SDM (sv. modellen för social utveckling) är en preventions-

strategi som försöker förklara processer för både sociala och antisociala beteenden hos barn 

och ungdomar. SDM är en blandning av teorin om social kontroll, teorin om social inlärning 

och teorier om differentiell associering (Ayers et al., 1999). Dessa teorier betonar betydelsen 

av den sociala omgivningens inverkan på ungdomars beteenden och betydelsen av 

förstärkning/belöning samt bestraffning. Sociala band till föräldrar, skola, kamrater och 

samhället ses som avgörande för vilka beteenden en ungdom utvecklar. Med 

förstärkning/belöning menas att ungdomar som belönas för exempelvis konsumtion av 

alkohol (t.ex. genom social status bland sina kamrater) troligt kommer att upprepa detta 

beteende i framtiden. Bestraffning (exempelvis genom utegångsförbud om ungdomen blir 

påkommen med att ha druckit alkohol) eller avsaknaden av förstärkning för att dricka alkohol 

antas minska alkoholkonsumtionen (Hirschi, 1969). 
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Modellen är även baserad på forskning om risk- och skyddsfaktorer för barn och ungdomar 

(Ayers et al., 1999).  Risk- och skyddsfaktorer fungerar i ett komplext samspel mellan barnet 

och omgivningen och kan både studeras på individnivå och på samhällsnivå. På samhällsnivå 

kan riskfaktorer vara exempelvis bostadssegregation eller arbetslöshet. Exempel på skydds-

faktorer på samhällsnivå är ekonomiska skyddsnät, bra skola och barnperspektiv på alla 

nivåer i samhället. Riskfaktorer som kan finnas i familjen och omgivningen är exempelvis låg 

socioekonomisk status, alkoholmissbruk hos förälder eller brister i omsorgen. Skyddsfaktorer 

i familjen är exempelvis att föräldrarna har goda kunskaper om barns behov och att föräldern 

och barnet har en nära relation. Skyddsfaktorer kan motverka riskfaktorer vilka också kan 

förstärka varandra (Wrangsjö & Eresund, 2008). Om riskfaktorerna ”väger tyngre” än skydds-

faktorerna kan barnet påverkas mycket negativt och ju fler riskfaktorer ett barn utsätts för 

desto större är risken att barnet utvecklas ogynnsamt (Broberg m.fl., 2006). SDM är alltså 

baserad på dessa antaganden, som har utvecklats genom forskning om risk- och skydds-

faktorer, i kombination med delar av teorin om social kontroll, teorin om social inlärning och 

teorier om differentiell associering som har beskrivits ovan.  

 

3.1.2. Sociala band skapas genom socialisationsprocesser 

SDM är baserat på hypotesen att barn får sina beteendemönster från de sociala sammanhang 

de ingår i. Familjen är det sammanhang som är aktuellt för denna studie men även kamrater, 

skola eller exempelvis ett fotbollslag kan vara några av de sociala sammanhang som ett barn 

kan ingå i. De normer, värderingar och den sociala kontroll som de sociala sammanhangen, i 

det här fallet familjen, står för är avgörande för vilka beteenden barnet får under ungdomsåren 

och även senare i livet (Guo et al., 2001).  

 

 

SDM lägger vikt på det som på engelska kallas bonding, som kan översättas till att man 

skapar sociala band mellan människor (Catalano & Hawkins, 1996, Hawkins & Weis, 1985). 

Enligt SDM skapas sociala band mellan gruppens medlemmar, exempelvis föräldrar och barn, 

genom socialisationsprocesser som består av fyra byggstenar (Catalano & Hawkins, 1996). 
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De fyra byggstenarna som socialisationsprocesser består av är: 

   

1. Den upplevda möjligheten att involvera sig i aktiviteter och interaktion tillsammans. 

(Exempel på aktiviteter kan vara att ha ”fredagsmys” med föräldrarna)  

 

2. Graden av involvering och interaktion. (Alltså hur pass aktivt ungdomen deltar i 

exempelvis ”fredagsmyset”).  

 

3. Färdigheter för att kunna delta framgångsrikt i dessa interaktioner. (Det kan handla 

om exempelvis sociala färdigheter, kognitiva eller praktiska).  

 

4. Belöningen eller bestraffningen som konsekvens av att delta. (Belöning och 

bestraffning används som konsekvens för hur barnet förhåller sig till det sociala 

sammanhangets, här familjens och föräldrarnas, regler. ”Fredagsmyset” kan leda till 

att ungdomen belönas med exempelvis beröm och uppskattning från föräldrarna vilket 

kan stärka banden. Om ungdomen bryter mot föräldrarnas regler, exempelvis genom 

att dricka alkohol, kan en bestraffning som att få utegångsförbud, göra att avvikelse 

från det sociala sammanhangets regler inte händer igen). 

 

Då dessa socialiseringsprocesser till gruppen sker konsekvent skapas ett socialt band i form av 

en positiv känslomässig relation mellan ungdomen och föräldrarna. Vidare skapas en känsla 

av engagemang och investering i den sociala gruppen och ungdomen internaliserar då 

familjens normer och värderingar. Detta leder till en informell kontroll för framtida beteenden 

då barnet senare kommer undvika beteenden som inte accepteras av familjen och föräldrarna. 

Då riskerar barnet att skada eller förlora de etablerade relationerna inom gruppen. Alltså om 

ett positivt socialt band skapas mellan föräldrar och ungdomar kan, enligt SDM, bandet 

fungera som en skyddsfaktor mot normbrytande beteende och riskbeteenden, som exempelvis 

intensivkonsumtion av alkohol. Om banden till föräldrarna är svaga eller om ett band istället 

skapas mellan ungdomen och kamrater som intensivkonsumerar alkohol kan belöningen av att 

dricka alkohol (t.ex. i form av social status bland kamraterna) eller bristen på ”bestraffningar” 

för alkoholkonsumtion (exempelvis genom alkoholspecifika regler från föräldrarna) istället 
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leda till en försträkning av det normbrytande beteendet (Ayers et al., 1999, Catalano & 

Hawkins, 1996, Guo et al., 2001, Hawkins & Weis, 1985).  

 

3.1.3. En preventionsstrategi 

SDM är en preventionsstrategi då modellen förespråkar att goda förutsättningar skapas för att 

sociala band ska knytas och stärkas mellan ungdomen och familjen, skolan, fritidsaktiviteter 

osv. för att förebygga destruktiva normbrytande beteenden, som intensivkonsumtion av 

alkohol. Utifrån SDM kan föräldrar arbeta förebyggande genom att vägleda, stötta och 

uppmuntra sitt barn för att skapa sociala band mellan sig och för att förstärka önskat beteende. 

Enligt modellen är alltså ett starkt socialt band mellan föräldrar och barn, tydliga 

förväntningar och konsekvenser för önskat och oönskat beteende starka kontrollfaktorer som 

kan förebygga och hindra att ungdomar ägnar sig åt normbrytande beteenden som 

intensivkonsumtion av alkohol (Catalano & Hawkins, 1996, Hawkins & Weis, 1985).  
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4. Metod 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i datamaterial från Stockholmsenkäten 

2008 undersöka sambandet mellan den upplevda förälder– ungdomsrelationen och att vara 

intensivkonsument, bland ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet i Stockholm. Studien är 

genomförd med kvantitativ metod baserad på totalundersökningen Stockholmsenkäten som 

inkluderar hela populationen, med undantag för ett visst bortfall. Med hjälp av korstabeller 

har eventuella samband undersökts mellan ungdomars intensivkonsumtion av alkohol och 

deras upplevda förälder- ungdomsrelationen.  

 

4.1 Litteratursökning 

I databaserna ”Proquest”, ”Academic search premier” och ”Google scholar” har tidigare 

forskning sökts som blivit kollegialt granskad.  De engelska sökorden har varit youth* teen* 

adole* girl* boy* AND alcohol* binge drinking* AND parent* mother* father* family*. De 

svenska sökorden har varit ungdom* tonår* flicka* pojke* AND alkohol* intensiv-

konsumtion* AND föräld* mamma* moder* pappa* fader* familj*. Dessutom har jag funnit 

relevant forskning i referenslistor i tidigare artiklar och rapporter.  

 

4.2 Datamaterial 

Denna kvantitativa undersökning är alltså baserad på sekundärdata, rådata som sedan tidigare 

har samlats in av någon annan (Edling & Hedström, 2003). Det material som har använts är 

Stockholmsenkäten från 2008 som utfördes av Preventionscentrum Stockholm vid 

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad. Stockholmsenkäten 

genomförs på vårterminen vartannat år bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet i 

samtliga kommunala skolor i Stockholms kommun. Friskolor deltar även frivilligt men i stor 

omfattning. I 2008 års undersökning deltog totalt 164 skolor i Stockholm stad och 16 030 

elever, varpå 13 135 elever kvarstod efter att oseriösa svar tagits bort av Stockholms Stads 

Utrednings- och Statistikkontor (USK) som kodar materialet. Då denna studie fokuserar på 

elever i årskurs 2 på gymnasiet består urvalet av elever i 26 kommunala gymnasieskolor och 
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42 gymnasiala friskolor i Stockholm stad. Efter USK:s bortsållning av individbortfall, som 

exempelvis kan bero på att vissa elever inte har närvarat vid enkätundersökningen, att vissa 

har vägrat delta eller har lämnat tillbaka icke ifyllda eller uppenbart oseriösa enkäter, består 

urvalet av 4878 gymnasieelever som har Stockholm som sin hemkommun, enligt Carina 

Cannertoft på Preventionscentrum Stockholm (personlig kommunikation, 120528). Av de 

frågor i Stockholmsenkäten som denna studie fokuserar på har som flest 4832 respondenter 

och som minst 4678 respondenter svarat på frågan, vilket innebär ett relativt lågt internt 

bortfall på ca 1-4 % bland de frågor som denna studie är baserad på.  

 

Sedan 1970-talet har Stockholmsenkäten delats ut till elever i Stockholm stad. 

Undersökningen har förändrats en del under åren. Från att främst handlat om droger och 

endast inkludera elever i årskurs 9 till att även handla om kriminalitet, personlighet, skol- och 

familjesituation m.m. Sedan år 2000 inkluderas även elever i årskurs 2 på gymnasiet. Med 

utgångspunkt i internationell forskning om risk och skyddsfaktorer har 350 frågor formulerats 

som berör ungdomarnas levnadsförhållanden, normbrott och avvikande beteenden. 

Undersökningens resultat syftar till att ligga till grund för utveckling av preventiva insatser. 

Enkäten delas ut av lärare, fylls i av eleverna på lektionstid och lämnas tillbaka till läraren i 

ett förslutet kuvert (Preventionscentrum, 2008). Därefter samlas skolans samtliga besvarade 

enkäter ihop som sedan hämtas av Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor (USK). 

USK scannar in enkäterna och tar fram en SSPS- fil som sedan analyseras och sammanställs 

till informationsmaterial av Preventionscentrum Stockholm (USK, 2008).  

 

Den senaste undersökningen genomfördes år 2010 men 2008 års material är den senaste som 

Preventionscentrum Stockholm har låtit mig ta del av. Eftersom denna studie är inriktad på att 

se eventuella samband och inte fokuserar på exakt hur ungdomar konsumerar alkohol idag är 

undersökningen inte beroende av det absolut senaste undersökningsmaterialet.  

 

Stockholmsenkäten kan inte visa samband mellan orsak - verkan utan endast visa på 

eventuella samband mellan risk- och skyddsfaktorer och riskbeteende (Preventionscentrum, 

2008). Då undersökningen avser att studera samband mellan hur förälder- ungdomsrelationen 

fungerar och intensivkonsumtion av alkohol bland ungdomar har sambandsanalyser i form av 

korstabeller gjorts med hjälp av dataprogrammet Statistical Package for the Social Science 
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(SPSS). Resultatet har sedan analyserats utifrån den teoretiska utgångspunkten Social 

Development Model och tidigare forskning.  

 

4.3 Operationalisering av beroende variabel  

Den beroende variabeln, alltså den som teoretiskt blir påverkad av de oberoende variablerna 

(Edling & Hedström, 2003), baseras på en fråga i enkäten där eleverna får svara på hur ofta de 

dricker minst 18 cl sprit vid ett och samma tillfälle vilket alltså kan klassas som intensiv-

konsumtion av alkohol (se 1.3.1.).  Exempel på vad det innebär för olika typer av 

alkoholhaltiga drycker uppges i enkäten (se 1.3.1 eller Bilaga). De sju svarsalternativen på 

denna fråga är; ”1. Dricker inte alkohol”, ”2. Aldrig”, ”3. Ytterst sällan”, ”4. Någon gång per 

år”, ”5. Någon gång i månaden”, ”6. Ett par gånger i månaden” samt ”7. Någon gång i 

veckan”.  Av dessa alternativ har en dikotom variabel skapats genom att dra en gräns mellan 

svarsalternativ 4 och 5. Alltså ”1. Dricker inte alkohol”, ”2. Aldrig”, ”3. Ytterst sällan”, ”4. 

Någon gång per år” blir en kategori som klassas som inte intensivkonsumenter. 

Svarsalternativen ”5. Någon gång i månaden”, ”6. Ett par gånger i månaden” samt ”7. Någon 

gång i veckan” bildar en annan kategori som klassas som intensivkonsumenter (Djurfeldt et 

al., 2010). 

 

4.4 Operationalisering av oberoende variabler   

De oberoende variablerna, alltså de som på teoretiska grunder påverkar den beroende (Edling 

& Hedström, 2003), handlar om hur respondenten upplever sin relation till föräldrarna och 

frågor kring detta återfinns i flera olika delar av enkäten. Oberoende variabler har valts utifrån 

tidigare forskning om sambandet mellan ungdomars alkoholkonsumtion och förälder– 

ungdomsrelationen.  Frågorna har delats in i kategorier utifrån tidigare forskning på följande 

vis; stöd och förtroende, föräldraövervakning och alkoholspecifika regler. Frågorna, och 

svarsalternativen inom parantes, redovisas nedan. (Se Bilaga för att se enkäten i sin helhet). 
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4.4.1 Stöd och förtroende  

Följande frågor har använts för att mäta upplevt stöd och förtroende i förälder- 

ungdomsrelationen. Svarsalternativen anges inom parantes i anslutning till respektive fråga.  

 

Fråga 68u. ”Det är viktigt att vara ärlig mot föräldrarna, även om de blir arga.” (Stämmer 

mycket dåligt, Stämmer ganska dåligt, Stämmer ganska bra, Stämmer mycket bra). 

Fråga 82. ”Om Du har ett personligt problem, kan Du be någon av dina 

föräldrar/vårdnadshavare om hjälp?” (Ja, Nej, Vet ej). 

Fråga 83a. ”De (föräldrarna) ger mig beröm när jag gör något bra.” (Stämmer mycket dåligt, 

Stämmer ganska dåligt, Stämmer ganska bra, Stämmer mycket bra). 

Fråga 83c. ”De (föräldrarna) brukar uppmuntra och stötta mig.” (Stämmer mycket dåligt, 

Stämmer ganska dåligt, Stämmer ganska bra, Stämmer mycket bra).  

Fråga 83e. ”De (föräldrarna) märker när jag gör något bra.” (Stämmer mycket dåligt, Stämmer 

ganska dåligt, Stämmer ganska bra, Stämmer mycket bra).  

  

4.4.2 Föräldraövervakning  

Följande frågor har använts för att mäta upplevd föräldraövervakning i förälder- 

ungdomsrelationen.  Svarsalternativen anges inom parantes i anslutning till respektive fråga. 

 

Fråga 71. ”Vem bestämmer när Du ska vara hemma på kvällen?” (Föräldrarna bestämmer 

nästan helt, Ofta föräldrarna som bestämmer, Vi diskuterar oss fram till det, Det är oftast jag 

som bestämmer, Jag bestämmer själv om det).  

Fråga 79. ”Vet dina föräldrar/vårdnadshavare var Du är när Du är ute med kamrater på 

kvällar?” (Alltid, Ibland, Sällan, Aldrig, Vet ej).   
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Fråga 80. ”Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vilka kamrater Du umgås med på Din fritid?” 

(Ja, alla, Ja, de allra flesta, Ja, några, Nej, ingen, Vet ej).  

Fråga 81. ”Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vad Du spenderar dina pengar på” (Ja, helt och 

hållet Ja, till större delen, Ja, en liten del, Nej, inte alls, Vet ej).  

  

4.4.3 Alkoholspecifika regler 

Följande frågor har använts för att mäta upplevda alkoholspecifika regler i förälder- 

ungdomsrelationen. Svarsalternativen anges inom parantes i anslutning till respektive fråga.  

  

Fråga 40. ”Får Du dricka alkohol för dina föräldrar?” (Ja, Nej, Vet ej).  

Fråga 84. ”Händer det att Du blir bjuden på alkohol av Dina föräldrar?” (Föräldrarna dricker 

inte alkohol, Nej, blir aldrig bjuden, Ja, får smaka ur föräldrarnas glas, Ja, får enstaka glas, 

Ja, blir ofta bjuden).  

  

4.5 Validitet 

Enligt Esaiasson (2007) handlar validitet delvis om begreppsvaliditet som innebär att de 

teoretiska definitionerna av begrepp stämmer överens med operationaliseringen av begreppen. 

Dessutom handlar validitet om resultatvaliditet som innebär att studien mäter det som den 

avses att mäta samt frånvaro av systematiska fel. Undersökningens begreppsvaliditet bör 

stärkas av tydliga definitioner av begreppen utifrån tidigare forskning och utifrån 

datamaterialet, Stockholmsenkäten. Samtliga definitioner har formulerats med 

operationaliseringen i åtanke och har anpassats så de har en tydlig koppling till 

Stockholmsenkätens frågor och tidigare forskning. Risken för systematiska fel, som är en del 

av resultatvaliditeten, minskar troligtvis av att Stockholmsenkäten har utarbetats under en 

lång tid av erfarna forskare för att undersöka denna typ av frågor. Frågorna i enkäten har 

utvecklats och förbättrats under alla år som studien har genomförts och Stockholms Stad har 
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även mångårig erfarenhet av att genomföra och sammanställa undersökningen. I rapport 

2008:1, som är baserad på Stockholmsenkäten, framförs att ”… detta är en av de mer 

fördelaktiga metoder som finns för att få en övergripande kunskapsbild av ungdomars 

normbrytande beteende.” (Preventionscentrum, 2008, s. 9).  

 

Denna studie är baserad på sekundärdata vilket har inneburit att syfte och frågeställningar har 

anpassats efter materialet. Detta har ökat chansen för att uppfylla syftet, som också är en del 

av resultatvaliditeten (Esaiasson, 2007). Stockholmsenkäten är ett självskattningsformulär 

vilket kan påverka validiteten. Gällande frågan som gäller intensivkonsumtion av alkohol kan 

det vara svårt för ungdomarna att uppskatta hur mycket de verkligen dricker och hur ofta de 

gör det. Detta kan även vara ett känsligt ämne vilket både kan leda till över- och underdrivna 

svar. Preventionscentrum har tagit bort ca 1 % av de inlämnade svaren som de ansåg var 

uppenbart över- eller underdriva, exempelvis då respondenten svarat att den dricker dödliga 

mängder alkohol varje dag (Preventionscentrum, 2008).  

 

Hur respondenterna upplever sin relation med sina föräldrar speglas i ett antal frågor i 

enkäten. Även dessa frågor kan uppfattas på olika vis av respondenterna. Tidigare forskning 

har visat att en ungdom kan uppfatta sin hemsituation mycket olikt en utomstående vuxen och 

det kan därför vara svårt att dra några slutsatser om den faktiska hemsituation respondenterna 

har (Lowe et al, 1993). Av denna orsak är jag noga med att poängtera att denna undersökning 

endast fokuserar på den upplevda relationen till föräldrar och inte någon objektiv bedömning 

av relationen.  Frågorna ger endast en inblick i en del av relationen utifrån elevens subjektiva 

uppfattning vid just det tillfälle då denna fyllt i enkäten. En respondent som uppger att denne 

har en väl fungerande relation till sina föräldrar skulle eventuellt vid en objektiv 

expertbedömning få en motsatt bedömning. Samma gäller givetvis det omvända, en ungdom 

som uppger att denne har en svår relation till föräldrarna kan objektivt anses ha en god 

relation till dem. Detta skall tas i beaktande.  
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4.6 Reliabilitet  

Enligt Esaiasson (2007) handlar reliabilitet om frånvaron av slumpmässiga fel som främst kan 

uppstå då datainsamling och kodning av materialet sker. Stockholmenkäten delas ut av lärare 

på respektive skola och därmed av ett stort antal olika personer och kodas även av flera olika 

personer, i dataprogrammet SPSS, vilket ökar risk för slumpmässiga fel (Esaiasson, 2007). 

Eftersom enkäten delas ut av lärare finns det en risk för att olika lärare förklarar enkäten på 

olika vis för eleverna och även besvarar eventuella frågor om enkäten på olika vis. Andra 

slumpmässiga fel av lärarna kan givetvis också ha skett vid hanteringen av enkäten. Risken 

för detta skulle eventuellt minskas om Preventionscentrum, som är ansvariga för enkäten, 

även skulle ha hand om genomförandet. Detta skulle dock kräva stora resurser av Stockholms 

Stad vilket troligtvis skulle göra undersökningen ogenomförbar. Risken för systematiska fel i 

analysprocessen, exempelvis vid kodning av materialet, har minskats av att arbetet har 

handletts av en erfaren forskare. 

 

4.7 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten är givetvis hög eftersom i stort sätt alla i populationen besvarar enkäten i 

denna totalundersökning, med undantag för ett mindre bortfall. Eftersom enkäten delas ut på 

skoltid blir det en del bortfall i form av giltig och ogiltig frånvaro. Det finns en risk för att just 

de elever som har ett riskbeteende inte närvarar eller svarar oseriöst på enkäten vilket måste 

tas i beräkning. Alla skolor i Stockholm deltar inte heller eftersom friskolorna deltar frivilligt. 

Gällande generaliseringar för ungdomar i resten av landet, i årskurs 2 på gymnasiet, kan ev. 

en jämförelse endast ske med Göteborg och Malmö då skillnaderna kan vara för stora mellan 

stora och små städer både gällande ungdomars alkoholkonsumtion och gällande förälder– 

ungdomsrelationen. 

 

4.8 Etik 

Utifrån ett etiskt perspektiv kan det faktum att de standardiserade frågorna besvaras på 

lektionstid, liknande ett prov då eleverna sitter en bit från varandra och får lägga enkäten i ett 
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slutet kuvert innan den lämnas in, bidra till respondentens anonymitet. Inget namn ifylls och 

kuvertet öppnas och enkäten kodas av någon som inte känner elever vilket garanterar 

anonymitet. Att enkäten besvaras på lektionstid kan dock även vara problematiskt då det kan 

uppfattas som att det inte är frivilligt att delta, situationen kan även uppfattas just som ett prov 

med rätt och fel svar vilket leder till att respondenten inte svarar sanningsenligt. Att fylla i 

enkäten i sällskap av klasskamrater och lärare som kan råka eller med flit kika på vad man 

skriver kan utmana anonymiteten och innebära en stressande situation med efterföljande 

konsekvenser. För de ungdomar som har problem kan detta vara särskilt stressande och 

innebära att dessa inte svarar sanningsenligt på frågorna. Vidare är det en fördel att det i slutet 

av enkäten finns uppgifter om vilka personer ungdomarna kan vända sig till om de vill prata 

om något som berörs i undersökningen efteråt. Enkäten innehåller information om att den 

syftar till att förbättra ungdomars situation men ingen närmare information om hur materialet 

ska användas. Exempelvis får de ingen information om att materialet kan komma att lämnas 

ut till forskare eller personer som skriver c-uppsats, som jag, vilket kan anses vara 

problematiskt ur en etisk synpunkt. För att ta del av datamaterialet fick jag dock skicka in en 

ansökan till Preventionscentrum Stockholm med en beskrivning av vad jag ämnade använda 

materialet till. Då ansökan godkänts och en reviderad version av datamaterialet, anpassat till 

studenter, senare lämnades ut till mig fick jag skriva på ett avtal gällande hur materialet får 

användas vilket kan anses positivt ur ett etiskt perspektiv.   
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5. Resultat 

Resultatet redovisas nedan i form av korstabeller som följs av förklaringar som klargör om det 

går att se ett samband mellan den oberoende variabeln för förälder– ungdomsrelationen och 

den beroende variabeln intensivkonsumtion. Kapitel är uppdelat i en första rubrik om 

ungdomars intensivkonsumtion av alkohol och därefter följer tre rubriker utifrån de faktorer 

som studien fokuserar på inom förälder– ungdomsrelationen; stöd och förtroende, föräldra-

övervakning och alkoholspecifika regler. Vid en del tabeller står även frågan med i rubriken, 

så som den är formulerad i Stockholmsenkäten, för att förtydliga vad tabellen visar.  

 

5.1 Ungdomars intensivkonsumtion av alkohol 

Tabell 1. Hur ofta respondenterna intensivkonsumerar alkohol.  

 

 

 

 

 Någon 

gång i 

veckan  

Ett par 

gånger i 

månaden 

Någon 

gång i 

månaden 

Någon 

gång 

per år 

Ytterst 

sällan 

Aldrig Dricker 

inte 

alkohol 

Totalt  

(%) 

 

10,0 16,7 21,8 

 

13,3 12,1 9,8 16,2 100% 

(n) 484 806 1054 642 587 474 785 4832 

 

Som framgår i tabell 1 uppger nästan hälften av respondenterna, 48,5% (n=2344) att de är 

intensivkonsumenter, alltså att de intensivkonsumerar alkohol någon gång i månaden eller 

oftare. Runt 50 % av pojkarna och 47 % av flickorna är intensivkonsumenter. Störst andel, ca 

22 % av respondenterna uppger att de intensivkonsumerar någon gång i månaden och 10 % 

uppger att de intensivkonsumerar någon gång i veckan. Ca 10 % uppger att de aldrig intensiv-

konsumerar alkohol och runt 16 % uppger att de inte dricker alkohol.  
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5.2 Stöd och förtroende 

Nedan redovisas resultat för studier av sambandet mellan stöd och förtroende i förälder– 

ungdomsrelationen och att vara intensivkonsument. Tabellerna visar hur stor andel av 

respondenterna, inom varje svarsalternativ som är intensivkonsumenter.  

 

Tabell 2. Sambandet mellan att kunna tala med föräldrarna om personliga problem och 

att vara intensivkonsumtent. ”Om Du har ett personligt problem, kan Du be någon av dina 

föräldrar/vårdnadshavare om hjälp?” 

   Intensivkonsumenter (%) Totalt (n) 
 

 Ja  

Nej  

Vet ej  

 

Totalt 

 48,5 

51,7 

47,0 

 

 

 

 

3686 

495 

542 

 

4723 

 

 

 

    
 

Tabell 2 visar att av de som har svarat ja på frågan om de kan tala med sina föräldrar om 

personliga problem är 48,5 % intensivkonsumenter. Endast ungefär 3 procentenheter fler, 51, 

7 % har svarat nej på frågan.  Då skillnaderna är små tycks inget samband finnas mellan att 

kunna tala med föräldrar om personliga problem och att vara intensivkonsument.    
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Tabell 3. Sambandet mellan upplevt beröm från föräldrarna och att vara 

intensivkonsumtent. ”De (föräldrarna) ger mig beröm när jag gör något bra.” 

   Intensivkonsumenter (%) Totalt (n)  

 Stämmer mycket dåligt    53,0 117  

Stämmer ganska dåligt   46,6 253  

Stämmer ganska bra   48,1 1289  

Stämmer mycket bra   48,5 3062  

 

 Totalt     4721  

 

Tabell 3 visar att av de som uppger att det stämmer mycket dåligt att föräldrarna ger beröm 

när de gör något bra är 53 % intensivkonsumenter. Av de som uppger att påståendet stämmer 

mycket bra är ca 49 % intensivkonsumenter, vilket innebär en skillnad på endast ca 4 procent-

enheter vilket kan ses som att det inte finns något betydande samband mellan att uppge 

upplevt stöd i förälder- ungdomsrelationen och att vara intensivkonsumtent.  

 

Tabell 4. Sambandet mellan uppmuntran och stöd och att vara intensivkonsumtent ”De 

(föräldrarna) brukar uppmuntra och stötta mig.” 

   Intensivkonsumenter (%) Totalt (n)  

 Stämmer mycket dåligt    42,2 116   

Stämmer ganska dåligt   49,4 362   

Stämmer ganska bra   48,0 1378   

Stämmer mycket bra   48,7 2833   

 

 Totalt     4689   
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Tabell 4 visar att av de som uppger att det stämmer mycket dåligt att föräldrarna uppmuntrar 

och stöttar dem är ca 42 % intensivkonsumenter. En större andel intensivkonsumenter, ca 49 

% uppger att påståendet stämmer mycket bra. Något fler intensivkonsumenter, ca 7 

procentenheter uppger alltså att de får uppmuntran och stöd av föräldrarna vilket innebär att 

denna aspekt inte har ett samband med att vara intensivkonsument.  

 

Tabell 5. Sambandet mellan om föräldrarna märker om ungdomen gör något bra och 

att vara intensivkonsument. ”De (föräldrarna) märker när jag gör något bra.” 

   Intensivkonsumenter (%) Totalt (n)  

 Stämmer mycket dåligt    44,3 140   

Stämmer ganska dåligt   47,8 515   

Stämmer ganska bra   49,4 2117   

Stämmer mycket bra   47,9 1907   

 

 Totalt     4679   

 

Tabell 5 visar att av de som uppger att det stämmer mycket dåligt att deras föräldrar märker 

om de gör något bra är runt 44 % intensivkonsumenter. En större andel, ca 48 %, med ungefär 

4 procentenheters skillnad, uppger att påståendet stämmer mycket bra. Ett samband mellan att 

uppge att föräldrarna märker om de gör något bra och att vara intensivkonsument tycks alltså 

inte finnas.     
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Tabell 6. Sambandet mellan ärlighet gentemot föräldrarna och att vara 

intensivkonsument. ”Det är viktigt att vara ärlig mot föräldrarna, även om de blir arga.” 

   Intensivkonsumenter (%) Totalt (n)  

 Stämmer mycket dåligt    57,4 258   

Stämmer ganska dåligt   49,8 751   

Stämmer ganska bra   50,4 1937   

Stämmer mycket bra   44,3 1793   

 

 Totalt     4739   

 

Tabell 6 visar att denna aspekt, att uppge att det är viktigt att vara ärlig mot föräldrarna, är den 

enda av stöd- och förtroendefaktorerna som verkar ha ett samband med att vara 

intensivkonsument. Ungefär 57 % av de som har svarat att det stämmer mycket dåligt att det 

är viktigt att vara ärlig mot föräldrarna är intensivkonsumenter.  Av de som har svarat att det 

stämmer mycket bra att det är viktigt att vara ärlig mot föräldrarna är ca 44 %, alltså ca 13 

procentenheter färre, intensivkonsumenter. Ett samband kan alltså tydas mellan att uppge att 

det stämmer mycket dåligt att det är viktigt att vara ärlig mot föräldrarna och att vara 

intensivkonsumtent.  

 

5.3 Föräldraövervakning 

Nedan redovisas resultaten beträffande sambandet mellan föräldraövervakning i förälder– 

ungdomsrelationen och att vara intensivkonsumtent. Tabellerna visar hur stor andel av 

respondenterna, inom varje svarsalternativ som är intensivkonsumenter.   
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Tabell 7. Sambandet mellan vem av föräldrarna eller ungdomen som bestämmer när 

ungdomen ska vara hemma på kvällen och att vara intensivkonsumtent.  

   Intensivkonsumenter (%)  Totalt (n)  

  Jag bestämmer själv om det  64,0 1217  

Det är oftast jag som 

bestämmer 

  54,9 1011  

Vi diskuterar oss fram till 

det 

  42,4 1718  

Ofta föräldrarna som 

bestämmer 

  31,8 368  

Föräldrarna bestämmer 

nästan helt 

 

  27,4 435  

 

Totalt     4749  

    

Tabell 7 visar att av de som uppger att de bestämmer själva vilken tid de ska vara hemma på 

kvällen är 64 % intensivkonsumenter. Av de som uppger att föräldrarna bestämmer nästan 

helt är 27, 4 % intensivkonsumenter. Det är alltså hela ca 37 procentenheters skillnad mellan 

dessa två svarsalternativ. Däremellan kan avläsas en tydlig tendens där ju mer 

självbestämmande, desto större andel intensivkonsumenter. I denna trappa är avståndet störst, 

ca 13 procentenheter, mellan de som uppger att de oftast bestämmer själv och de som uppger 

att de diskuterar sig fram med föräldrarna om vilken tid de ska vara hemma. Resultatet tyder 

på ett tydligt samband mellan att ungdomen uppger att denne bestämmer själv tiden då 

han/hon ska vara hemma på kvällen och att vara intensivkonsument samt att det har betydelse 

om föräldrarna är delaktiga i beslutsfattandet på något vis.  
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Tabell 8. Sambandet mellan föräldrarnas vetskap om var ungdomen är på kvällarna 

och att vara intensivkonsumtent. ”Vet dina föräldrar/ vårdnadshavare var Du är när Du är 

ute med kamrater på kvällar?” 

   Intensivkonsumenter (%)  Totalt (n)  

  Aldrig  67,5 80  

Sällan   63,5 312  

Ibland   54,2 1802  

Alltid  

Vet ej  

 

  42,1 

36,2 

 

2478 

58 

 

 

 

Totalt     4730  

    

Tabell 8 visar att av de som har svarat att deras föräldrar aldrig vet var de är ute med kamrater 

på kvällen är hela 67, 5 % intensivkonsumenter. Av de som uppger motsatsen, att deras 

föräldrar alltid vet var de är ute med kamprater på kvällen är 42,1 % intensivkonsumenter, en 

skillnad på ungefär 25 procentenheter.  Precis som i tabell 4 kan man se en tydlig trappa från 

de som har svarat alltid till de som har svarat aldrig där det är tydligt att desto mindre 

föräldrarna vet, desto större andel intensivkonsumenter. I denna trappa är det störst skillnad i 

andelen intensivkonsumenter, ca 12 procentenheter fler, bland de som har svarat att 

föräldrarna ibland vet var de är i jämförelse med de som svarar att föräldrarna alltid vet var de 

är på kvällarna. Detta resultat tyder på ett samband mellan att uppge att föräldrarna aldrig vet 

var ungdomen är på kvällarna och att vara intensivkonsumtent samt att det har en betydelse 

om föräldrarna vet ibland eller alltid.  
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Tabell 9. Sambandet mellan föräldrarnas vetskap om vilka kamrater ungdomen har och 

att vara intensivkonsumtent ”Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vilka kamrater Du umgås 

med på Din fritid?” 

   Intensivkonsumenter (%)  Totalt (n)  

  Nej, ingen  40,8 49  

Ja, några   53,1 736  

Ja, de allra flesta   51,6 2543  

 Ja, alla 

Vet ej  

 

  40,5 

42,1 

1364 

57 

 

 

Totalt     4749  

    

Tabell 9 visar att 40,8 % av de som uppger att deras föräldrar känner till ingen av de deras 

kamrater är intensivkonsumenter. Av de som svarat motsatsen, att föräldrarna känner till alla 

deras kamrater, är 40, 6 % intensivkonsumenter. Störst andel intensivkonsumenter finner vi 

bland de som uppger att föräldrarna känner till några av deras kamrater, 53,1%. Det finns 

alltså inget tydligt samband mellan intensivkonsumtion och att uppge att föräldrarna känner 

ingen av ens kamrater, vilket kan anses något förvånande. Däremot är det ca 13 

procentenheter fler intensivkonsumenter bland de som uppger att föräldrarna känner till några 

kamrater jämfört med de som uppger att de känner till alla kamrater. Detta tyder på ett 

samband mellan att uppge att föräldrarna känner till några kamrater, men inte alla kamrater 

och att vara intensivkonsument.  
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Tabell 10. Sambandet mellan föräldrarnas vetskap om hur ungdomen spenderar sina 

pengar och att vara intensivkonsumtent. ”Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vad Du 

spenderar dina pengar på?” 

   Intensivkonsumenter (%)  Totalt (n)  

  Nej, inte alls  64,8 293  

Ja, en liten del   60,6 1225  

Ja, till större delen   45,7 2653  

 Ja, helt och hållet 

Vet ej  

 

  23,8 

44,6 

491 

74 

 

 

Totalt     4736  

    

Tabell 10 visar att av de som uppger att deras föräldrar inte alls vet hur de spenderar sina 

pengar är ca 65 % intensivkonsumenter. De som uppger motsatsen, att deras föräldrar vet helt 

och hållet hur de spenderar sina pengar är ungefär 24 % intensivkonsumenter. Mellan dessa 

två ytterligheter, som skiljer i hela 41 procentenheter, kan man se en tydlig trappa där ju 

mindre föräldrarna vet, desto större andel intensivkonsumenter. Det verkar vara minst skillnad 

i andelen intensivkonsumenter på svarsalternativen inte alls och en liten del, endast ungefär 4 

procentenheters skillnad. Störst skillnad är det mellan att föräldrarna vet till större del och att 

de vet helt och hållet, ungefär 22 procentenheter. Resultatet tyder på ett samband mellan att 

uppge att föräldrarna inte vet hur man spenderar sina pengar där skillnaden mellan att veta till 

större del och helt och hållet verkar ha stor betydelse för att vara intensivkonsumtent.  

 

Resultaten visar alltså att föräldraövervakning, till skillnad från stöd och förtroende i förälder– 

ungdomsrelationen, generellt sett verkar ha ett starkt samband med att vara 

intensivkonsument. Inom kategorin föräldraövervakning verkar frågan om föräldrarnas 

vetskap/ovetskap om hur ungdomen spenderar sina pengar ha starkast samband med att vara 
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intensivkonsument. Svagast samband verkar finnas mellan frågan om föräldrarnas 

vetskap/ovetskap om vilka kamrater ungdomen har och att vara intensivkonsument.   

 

5.4 Alkoholspecifika regler 

Nedan redovisas resultaten gällande sambandet mellan alkoholspecifika regler i förälder– 

ungdomsrelationen och att vara intensivkonsument. Tabellerna visar hur stor andel av 

respondenterna, inom varje svarsalternativ som är intensivkonsumenter.  

  

Tabell 11. Sambandet mellan tillåtelse att dricka alkohol för föräldrarna och att vara 

intensivkonsument. ”Får Du dricka alkohol för dina föräldrar” 

   Intensivkonsumenter (%) Totalt (n) 
 

 Ja  

Nej  

Vet ej  

 

Totalt 

 59,0 

35,0 

38,7 

 

 

 

2495 

1256 

927 

 

4678 

 

 

 

    
 

Tabell 11 visar att av de respondenter som uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar 

är 59 % intensivkonsumenter och 24 procentenheter färre, 35 % av de som uppger att de inte 

får dricka alkohol för sina föräldrar är intensivkonsumenter. Detta tyder på ett tydligt 

samband mellan att uppge tillåtelse att dricka alkohol från sina föräldrar och att vara 

intensivkonsumtent.  
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Tabell 12. Sambandet mellan att bli bjuden på alkohol av sina föräldrar och att vara 

intensivkonsument. 

   Intensivkonsumenter (%)  Totalt (n)  

  Ja, blir ofta bjuden  70,1           321  

Ja, får enstaka glas   62,9 1645            

Ja, får smaka ur 

föräldrarnas glas 

  43,0 901            

 Nej, blir aldrig bjuden 

Föräldrarna dricker inte 

alkohol. 

 

  38, 6   

19,0         

1418 

420 

 

 

 

Totalt               4705  

 

Tabell 12 visar att av de som uppger att de ofta blir bjudna på alkohol av föräldrarna är ca 70 

% intensivkonsumenter. Av de som tvärtom uppger att de aldrig blir bjudna på alkohol av 

föräldrarna är ungefär 39 % intensivkonsumenter. Skillnaden i andel intensivkonsumenter är 

alltså hela ca 31 procentenheter mellan de som blir bjudna ofta och de som aldrig blir bjudna. 

Det minsta antalet intensivkonsumenter finns dock bland de respondenter som uppger att 

deras föräldrar inte dricker alkohol. Nämnvärt är också att det är hela ca 20 procentenheter 

fler intensivkonsumenter bland de som uppger att de får enstaka glas, ca 63 % jämfört med de 

som får smaka ur föräldrarna glas; 43 %. Detta tyder på ett tydligt samband mellan att uppge 

att man får alkohol av föräldrarna och att vara intensivkonsumtent. Det har också betydelse 

om ungdomen blir bjuden ofta eller endast på enstaka glas samt om denne får ett eget enstaka 

glas med alkohol eller får smaka ur föräldrarnas glas. Nämnvärt är också att tabellen visar att 

majoriteten av respondenterna, 1645 personer just uppger att de får enstaka glas av 

föräldrarna och näst flest uppger att de aldrig blir bjudna; 1418 personer. 
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6. Analys 

Följande kapitel är precis som resultatdelen uppdelat i en första rubrik om ungdomars 

intensivkonsumtion av alkohol och därefter följer tre rubriker utifrån de faktorer som studien 

fokuserar på inom förälder– ungdomsrelationen; stöd och förtroende, föräldraövervakning och 

alkoholspecifika regler. Resultaten knyts här an till tidigare forskning och under de tre 

rubriker som berör förälder– ungdomsrelationen analyseras resultatet utifrån utvalda relevanta 

delar av den teoretiska utgångspunkten, Social Development Model (SDM). 

 

6.1 Ungdomars intensivkonsumtion av alkohol 

Resultatet visar att ungefär hälften, ca 49 % av alla elever i årskurs två på gymnasiet i 

Stockholm intensivkonsumerar alkohol minst någon gång i månaden enligt 2008 års mätning. 

Andelen intensivkonsumeter var alltså något fler än vad som framkom av Stockholmsenkäten 

2010 då ca 47 % av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet i Stockholm uppgav att de 

intensivkonsumerar alkohol minst någon gång i månaden (Preventionscentrum, 2010). 

Andelen intensivkonsumenter i den aktuella populationen har alltså minskat något mellan 

2008 och 2010. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) nationella 

mätning från 2011 där populationen bestod av samtliga elever i årskurs 2 på gymnasiet i hela 

Sverige visar att andelen intensivkonsumenter är något färre, 43 %, i resten av Sverige i 

jämfört med Stockholm (Henriksson & Leifman, 2011).  

 

6.2. Stöd och förtroende 

Studien pekar överlag på att stöd och förtroende i förälder– ungdomsrelationen inte är 

relaterat till att vara intensivkonsument. Resultatet motsäger tidigare forskning som har legat 

till grund för undersökningen som pekade på att stöd och förtroende fungerar som en 

skyddande faktor mot ungdomars alkoholkonsumtion (t.ex. Elofsson & Karlsson, 2011, Wills 

et al., 2004 & Dekovic, 1999). Inom kategorin stöd och förtroende har respondenterna bland 

annat svarat på om de upplever att de kan prata med sina föräldrar om personliga problem, om 

de blir uppmuntrade och får beröm av sina föräldrar samt om föräldrarna märker om de gör 
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något bra. Resultatet visar tydligt att ingen av dessa delar av kategorin stöd och förtroende 

tycks ha ett samband med att vara intensivkonsument. Resultatet motsäger bl.a. en tidigare 

undersökning från USA med en population av ungdomar i åldrarna 11-18 år som visade ett 

samband med att kunna tala med föräldrar om personliga problem och omfattande 

alkoholkonsumtion (Ackard et al., 2006).  En amerikansk longitudinell intervjustudie, som 

följde ungdomar i åldrarna 13-16 år upp till 18-22 år, har också pekat på motsatsen till denna 

studies resultat som konkluderade ett tydligt samband mellan upplevt stöd från föräldrarna 

och alkoholkonsumtion (Barnes et al., 2000).  

 

En förklaring till att resultaten inom kategorin stöd och förtroende generellt skiljer sig 

markant mot tidigare studier kan vara att den aktuella studien fokuserar på äldre ungdomar för 

vilka stöd och förtroende i förälder– ungdomsrelationen eventuellt kan vara mindre viktigt än 

för yngre ungdomar som tidigare forskning även har inkluderat. Att relationen med 

föräldrarna tycks ha mindre betydelse bland äldre ungdomar på gymnasiet är något som har 

konkluderats i en relativt ny svensk undersökning bland 20 000 svenska ungdomar (Elofsson 

& Karlsson, 2011). Vänskapsrelationer har en viktig funktion under ungdomsåren då de 

underlättar för ungdomar att separera känslomässigt från familjen för att bli allt mer 

självständiga och för att slutligen kunna stå på egna ben som unga vuxna (Hwang & Frisén i 

Hwang et al., 2007). Då respondenterna är i övre tonåren är det troligt att de har kommit 

längre i denna självständighetsprocess än yngre ungdomar och att de därmed eventuellt 

istället finner stöd och förtroende hos sina kamrater. Dessutom kan kanske en del redan 

hantera livets mindre utmaningar på egen hand utan stöd och förtroende från föräldrarna. En 

annan eventuell förklaring till att resultatet skiljer sig från tidigare studier kan vara att 

alkoholkonsumtion är mer normativt bland äldre ungdomar än bland yngre. Eventuellt kan 

detta innebära att aspekten stöd och förtroende får en svagare inverkan på konsumtionen än 

om studien hade undersökt samband mellan intensivkonsumtion och beteenden som är mindre 

normativa även bland äldre ungdomar, som exempelvis drogmissbruk.  

 

Att uppge att det stämmer mycket dåligt att det är viktigt att vara ärlig mot sina föräldrar är 

den enda faktorn, inom kategorin stöd och förtroende, som verkar ha ett samband med att vara 

intensivkonsument. Denna fråga skiljer sig dock lite från de andra frågorna inom denna 

kategori. Ärlighet gentemot föräldrarna har med förtroende att göra vilket är anledningen till 

att frågan har placerats inom kategorin stöd och förtroende. Att vara ärlig har dock även att 
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göra med hur mycket föräldrarna vet om den unges situation vilket har med 

föräldraövervakning att göra, som har visat sig ha ett starkt samband med att vara 

intensivkonsument i denna undersökning. De andra frågorna inom stöd och förtroende som 

beskrivs ovan; att kunna tala om personliga problem, att uppleva stöd och uppmuntran osv. 

har på ett tydligare vis att göra med just stöd och förtroende. Att frågan ligger på gränsen 

mellan kategorin stöd och förtroende och kategorin föräldraövervakning, som har visat sig ha 

ett samband med att vara intensivkonsument, kan vara orsaken till att det går att se ett 

samband mellan att uppge att de är stämmer mycket dåligt att det är viktigt att vara ärlig mot 

sina föräldrar och att vara intensivkonsument. 

 

I den aktuella undersökningen är den teoretiska utgångspunkten Social Development Model, 

(SDM) som utgår ifrån att barn och ungdomar får sina beteendemönster från de sociala 

sammanhang de ingår i. Familjen är ett sådant sammanhang där föräldrarna, ungdomen och 

eventuella andra familjemedlemmar bildar en grupp tillsammans (Guo et al., 2001). Enligt 

SMD skapas sociala band mellan föräldrar och ungdomen genom en socialisationsprocess där 

belöningar och bestraffningar ingår. Utifrån SDM kan upplevt stöd och förtroende från 

föräldrarna ses som en belöning som stärker önskat beteende hos ungdomen. Genom 

socialisationsprocessen internaliserar ungdomen familjens normer och värderingar och får en 

känsla av engagemang och investering i gruppen. Då de sociala banden är etablerade fungerar 

de som en skyddsfaktor mot normbrytande beteenden, som intensivkonsumtion av alkohol, då 

sådana beteenden riskerar att leda till att ungdomen förlorar/skadar de sociala banden till 

föräldrarna. Genom att uppmuntra och stödja stärks också banden mellan föräldrar och 

ungdomen, enligt modellen, vilket leder till att den informella kontrollen stärks och oönskade 

beteenden som intensivkonsumtion av alkohol motverkas (Ayers et al., 1999, Catalano & 

Hawkins, 1996, Guo et al., 2001, Hawkins & Weis, 1985).  

 

Resultaten har dock, i motsats till vad SDM framhåller, visat att i populationen finns det 

generellt inget eller ett svagt samband mellan aspekterna stöd och förtroende i förälder– 

ungdomsrelationen och att vara intensivkonsumtent. För den aktuella populationen verkar de 

sociala banden inte fungera som en skyddsfaktor som, utifrån SDM, har hypotiserats. Som 

nämns ovan, relaterat till tidigare forskning, kan en orsak till detta vara populationens ålder. 
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Det är troligt att de sociala banden till familjen och föräldrarna samt deras stöd och förtroende 

har mindre betydelse för dessa äldre ungdomar som är i slutet av ungdomsåren då människan 

generellt blir allt mer självständig från föräldrarna (Hwang & Frisén i Hwang et al., 2007). Då 

respondenterna är i en ålder då de sociala banden till andra sociala sammanhang, kanske 

framför allt till kamrater, kan bli viktigare än bandet till föräldrarna är ålderns betydelse en 

trolig förklaring till resultatet.   

 

6.3 Föräldraövervakning  

Föräldraövervakning (eng. parental monitoring) definieras, utifrån hur begreppet har använts 

i tidigare forskning, som föräldrars vetskap om och inverkan på vad deras barn gör på sin 

fritid som vilka kamrater de umgås med, när de kommer hem på kvällen, hur de spenderar 

sina pengar samt liknande relevant information om barnets fritid. Undersökningen visar ett 

tydligt samband mellan brist på föräldraövervakning och att vara intensivkonsument. 

Resultatet ligger i linje med tidigare forskning som pekar på att omfattande 

föräldraövervakning är en skyddsfaktor mot ungdomars alkoholbruk (bl.a. Barnes et al., 2006, 

Oxford et al., 2000, Piko et al., 2010). Tidigare longitudinella studier som har följt ungdomar 

från 10-13 års ålder upp till 18-21 års ålder har visat att omfattande föräldraövervakning 

under ungdomsåren i form av föräldrars vetskap om var deras barn är på kvällarna, vilka 

kamrater de umgås med, tydliga regler och rimlig belöning vid gott uppförande är en 

skyddsfaktor mot alkoholkonsumtion (Guo et al, 2001, Barnes et al., 2000, Rai et al., 2003).  

Studier lyfter därför fram föräldraövervakning som en viktig komponent i preventivt arbete 

mot ungdomars alkoholkonsumtion (Kim & Neff, 2012), vilket även resultatet av denna 

studie stödjer.  

 

Av de aspekter av föräldraövervakning som har testats verkar starkast samband finnas mellan 

att uppge att föräldrarna inte vet hur ungdomen spenderar sina pengar med att vara intensiv-

konsument. Det verkar också ha stor betydelse om föräldrarna vet till större del eller helt och 

hållet hur pengarna spenderas. En möjlig förklaring till detta kan vara att ungdomar som har 

svarat att deras föräldrar inte vet helt hur de spenderar sina pengar och uppger att de är 

intensivkonsumenter eventuellt spenderar sina pengar delvis på alkohol vilket de inte berättar 
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för sina föräldrar. Då tidigare studier har visat att ungdomar med ett omfattande alkoholbruk 

dessutom i större utsträckning har prövat narkotika (Arner et al., 1980) och tenderar att ha ett 

högre tobaksbruk än ungdomar som inte dricker alkohol (Torabi et al., 1993) kan en eventuell 

orsak till resultatet även vara att en del av intensivkonsumenterna eventuellt även spenderar 

sina pengar på narkotika eller cigaretter. De ungdomar som uppger att deras föräldrar vet till 

större del hur de spenderar sina pengar lägger eventuellt större delen av sina fickpengar på 

sådant som föräldrarna accepterar och den delen som föräldrarna inte känner till på 

exempelvis alkohol. Resultatet kan också tolkas som att de ungdomar som uppger att deras 

föräldrar vet helt och hållet hur de spenderar sina pengar eventuellt kan ha svårt att få tag på 

alkohol, om de skulle vilja få det, då föräldrarna har total inblick i deras konsumtionsvanor 

och därmed skulle få reda på om ungdomen har köpt alkohol.  

 

Att som ungdom uppge att man bestämmer tiden då man ska vara hemma på kvällarna själv 

och att uppge att föräldrarna aldrig vet var man är på kvällarna har ett samband med att vara 

intensivkonsument. Resultatet visar att ju mer föräldrarna har inflytande i var ungdomen är på 

kvällarna, desto mindre är risken att ungdomen är intensivkonsument. Skillnaden mellan att 

uppge att föräldrarna vet ibland eller alltid var ungdomen är på kvällarna har också visat sig 

vara betydelsefull. Resultatet ligger i linje med en tidigare studie som har testat olika 

föräldraövervakningsfaktorer och kom fram till att det absolut starkaste sambandet är mellan 

föräldrars vetskap om var deras barn befinner sig på kvällarna och problematiska beteenden 

som exempelvis alkoholmissbruk (Barnes and Farrell, 1992).  

 

Tidigare forskning har pekat på att föräldraövervakning inte får vara vare sig för strikt eller 

för lössläppt för att fungera som ett skydd mot ungdomars alkoholkonsumtion (Peterson& 

Rollins, 1987). En tidigare studie har visat att om föräldrar utövar kontroll genom att skrika 

eller fysiskt bestraffa sitt barn så ökar risken för problembeteenden hos ungdomar istället 

(Barnes and Farrell, 1992). Tyvärr har denna studie inte kunnat undersöka på vilket sätt 

föräldrar utövar föräldraövervakning då sådana frågor inte finns i datamaterialet 

Stockholmsenkäten. Ett undantag är dock frågan om vem som bestämmer när ungdomen ska 

vara hemma på kvällarna då ett av svarsalternativen är att detta bestäms genom en diskussion 

mellan ungdomen och föräldrarna. Genom denna fråga får vi en inblick i hur många av 

respondenterna som får diskutera fram regler om tiden för hemkomst med sina föräldrar och 
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hur många av dessa som är intensivkonsumenter. Resultatet visar att det inte finns något 

samband mellan att besluta om tiden tillsammans genom diskussion och färre 

intensivkonsumenter. Istället verkar det som att ju mer ungdomen uppger att föräldrarna 

bestämmer desto färre intensivkonsumenter vilket kan anses strida mot ovan nämnd tidigare 

forskning. Att resultatet inte överensstämmer med ovan nämnda studier kan bero på att dessa 

har definierat ”strikt” föräldraövervakning som att skrika på eller fysiskt bestraffa sitt barn. I 

Stockholmsenkäten är det striktaste svarsalternativet på ovan nämnda fråga att föräldrarna 

bestämmer helt och hållet vilken tid ungdomen ska vara hemma. Vid en jämförelse av 

resultaten mellan denna studie och ovan nämnda tidigare studier kan definitionsskillnaden 

mellan vad ”strikt” föräldraövervakning innebär eventuellt vara orsaken till att resultaten 

skiljer sig åt.  

 

Resultaten visar ett samband mellan att uppge att föräldrarna känner till några men inte alla av 

ungdomens kamrater och att vara intensivkonsumtent. Däremot verkar det inte finnas ett 

samband mellan att uppge att föräldrarna inte känner till någon av kamraterna och att vara 

intensivkonsument. Detta kan anses förvånande då tidigare forskning som tas upp här och 

resten av resultatet pekar på att högre grad av föräldraövervakning innebär ett skydd mot 

intensivkonsumtion (bl.a. Barnes et al., 2006, Oxford et al., 2000, Piko et al., 2010). En 

möjlig förklaring till vad resultatet beror på kan vara att ungdomar som har få eller inga 

kamrater inte har några att berätta om för föräldrarna och att få av dessa ungdomar är 

intensivkonsumenter. Det kan givetvis också vara så att vissa ungdomar har ett rikt socialt liv 

som inte inkluderar alkohol som de inte berättar om för sina föräldrar. Eftersom 

respondenterna är i övre tonåren då ungdomar generellt har börjat frigöra sig delvis från 

föräldrarna (Hwang & Frisén i Hwang et al., 2007) är det troligt att en del ungdomar kan ha 

ett fungerande socialt liv utan alkoholkonsumtion som de inte delar med sina föräldrar.  

 

Enligt SDM är familjens normer, värderingar och föräldrarnas sociala kontroll avgörande för 

vilka beteenden barnet får under ungdomsåren och även senare i livet (Catalano & Hawkins, 

1996, Hawkins & Weis, 1985). Föräldraövervakning kan, utifrån modellen, ses som ett 

verktyg för att skapa sociala band mellan föräldrar och ungdomar. Då föräldern sätter tydliga 

gränser när det gäller exempelvis vilken tid ungdomen ska vara hemma på kvällen eller visar 

engagemang genom att ta reda på vad ungdomen ska göra ute på kvällen med sina kamrater 
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kan detta stärka banden mellan föräldern och den unge. Resultatet visar att ett samband tycks 

finnas mellan upplevd hög grad av föräldraövervakning och att vara intensivkonsumtent. 

Detta kan utifrån SDM tolkas som att ungdomar som är intensivkonsumenter i denna 

population har svagare sociala band till sina föräldrar och att den sociala kontroll som de 

sociala banden ligger till grund för därför inte har verkat effektivt för att skydda dessa 

ungdomar (Catalano & Hawkins, 1996).  

 

Föräldraövervakning kan också ses som en form av bestraffning/belöning för önskade och 

oönskade beteenden (Catalano & Hawkins, 1996). Exempelvis kan strikta regler för hur 

ungdomen spenderar sina pengar ses som en bestraffning som hämmar oönskat beteende hos 

ungdomen som intensivkonsumtion av alkohol. Frånvaron av sådana regler kan anses vara 

förklaringen till det samband som resultatet visar mellan att uppge att föräldrarna inte vet hur 

ungdomen spenderar sina pengar och att vara intensivkonsument. Övervakning kan även 

fungera som en belöning, exempelvis då föräldrarna bestämmer att ungdomen istället får vara 

ute lite senare än vanligt någon kväll vilket kan leda till en positiv känsla hos ungdomen 

vilket i sin tur leder till att de sociala banden stärks i förälder – ungdomsrelationen. Då banden 

stärks säkras också föräldrarnas sociala kontroll vilket motverkar framtida oönskade 

beteenden hos den unge som intensivkonsumtion av alkohol (Ayers et al., 1999, Catalano & 

Hawkins, 1996, Guo et al., 2001, Hawkins & Weis, 1985). 

 

Ett samband tycks finnas mellan att uppge att föräldrarna känner till några kamrater men inte 

alla och att vara intensivkonsumtent. Däremot verkar inget samband finnas mellan att uppge 

att föräldrarna inte känner någon av kamraterna och att vara intensivkonsument. Det senare 

resultatet motsäger modellen som pekar på att om de sociala banden till föräldrarna är svaga 

är risken större för normbrytande beteenden som att vara intensivkonsument (Catalano & 

Hawkins, 1996, Guo et al., 2001). Enligt SDM kan dock sociala band även skapas till andra 

sammanhang och deltagare som också kan fungera som ett skydd mot normbrytande 

beteenden (Guo et al., 2001). En tolkning av resultatet utifrån modellen kan därmed vara att 

de ungdomar som uppger att de inte är intensivkonsumenter och att deras föräldrar inte heller 

känner till någon av deras kamrater istället har starka sociala band till någon annan social 

grupp. Det kan exempelvis vara ett fotbollslag, skolklassen eller vänskapskretsen där normen 

inom den gruppen är att inte intensivkonsumera alkohol. Om de sociala banden är starka till 
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denna grupp så förebyggs normbrytande beteenden som att vara intensivkonsument vilket 

skulle förklara resultatet (Catalano & Hawkins, 1996, Hawkins & Weis, 1985).    

 

Som nämnt ovan utgår SDM från att social kontroll genom de sociala band som skapas mellan 

gruppen (familjen) och deltagarna (föräldrarna och ungdomen) fungerar som ett skydd mot 

normbrytande beteenden som intensivkonsumtion av alkohol (Catalano & Hawkins, 1996). 

Hittills har jag i analysen utgått ifrån att alkoholkonsumtion bland ungdomar är ett 

normbrytande beteende. Men om föräldrarna tillåter alkoholkonsumtion kan 

intensivkonsumtion uppfattas som ett beteende som accepteras av föräldrarna och därmed inte 

bryter mot familjens normer och regler. Detta beskrivs närmare nedan.  

 

 

6.4. Alkoholspecifika regler 

Resultatet visar ett tydligt samband mellan att uppge att man får tillåtelse att dricka alkohol av 

sina föräldrar och får alkohol av föräldrarna och att vara intensivkonsument. Det har också 

betydelse om ungdomen uppger att denne blir bjuden ofta eller endast på enstaka glas av 

föräldrarna samt om denne får ett eget enstaka glas med alkohol eller får smaka ur 

föräldrarnas glas. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning som har visat att föräldrars 

acceptans av ungdomars alkoholkonsumtion har en stark korrelation med omfattande alkohol-

konsumtion (Foley et al., 2004, Abar et al., 2011). Resultatet ligger även i linje med en 

tidigare uppföljningsstudie som jämförde inverkan av olika föräldrafaktorer på ungdomars 

alkoholbruk, bland annat tillgång till alkohol i hemmet och alkoholspecifika regler. Studien 

visade att tillgången till alkohol i hemmet kunde kopplas till ökad alkoholanvändning men 

sambandet försvann när ungdomarna upplevde att föräldrarna hade stränga regler gällande 

alkohol. Undersökningen konkluderade därför att föräldrar bör ha strikta regler gällande 

alkohol, speciellt om det finns mycket alkohol i hemmet (van den Eljnden et al., 2011).  

 

Studier har visat att ungdomar i USA som uppger att de får dricka alkohol för föräldrarna när 

de går sista året på High School (som gymnasiet i Sverige) har större risk än andra ungdomar 

att få ett mer omfattande berusningsdrickande då de börjar studera på universitetet 
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(Livingston et al., 2010). Detta är något som inte mäts i denna undersökning men då ett 

samband kan bekräftas mellan tillåtelse att dricka alkohol av föräldrarna och att vara intensiv-

konsumtent bör det tas i beaktande att tidigare forskning visar att detta även kan ha negativa 

effekter när dessa ungdomar blir äldre. En holländsk undersökning med ca 400 familjer pekar 

dock på att om föräldern själv har problem med alkohol utjämnas den positiva effekten av 

alkoholspecifika regler (Mares et al., 2011). Även detta är något som studien tyvärr inte har 

haft möjlighet att mäta då Stockholmsenkäten inte inkluderar detaljerade frågor om 

föräldrarnas alkoholbruk. 

 

SDM utgår ifrån att det sociala sammanhangets (familjens) normer och värderingar 

internaliseras av dess deltagare (ungdomen). De sociala banden mellan deltagarna (föräldrarna 

och ungdomen) fungerar sedan som en kontrollmekanism som kan hindra ungdomen att bryta 

mot de normer och värderingar som familjen och föräldrarna står för (Guo et al., 2001, 

Hawkins & Weis, 1985, Catalano & Hawkins, 1996). Resultatet visar ett tydligt samband 

mellan att uppge att man får tillåtelse att dricka alkohol från sina föräldrar och får alkohol av 

föräldrarna och att vara intensivkonsumtent. Utifrån SDM kan resultatet förklaras med att 

föräldrarnas acceptans av sina ungdomars alkoholkonsumtion innebär att beteendet inte kan 

ses som normbrytande. Då föräldrar tillåter ungdomen att dricka alkohol och i vissa fall även 

bjuder på alkohol kan detta uppfattas av ungdomen som att dennes alkoholkonsumtion, och 

kanske även intensivkonsumtion, inte äventyrar de sociala banden till föräldrarna på samma 

vis som om föräldrarna förbjöd det helt. Däremot är det inte säkert att föräldrarna accepterar 

intensivkonsumtion av alkohol, något denna studie inte kan ge svar på. Föräldrarnas 

värderingar som resulterar i regler kring alkohol verkar dock vara avgörande för att de sociala 

banden inom familjen ska fungera som skyddande faktorer mot intensivkonsumtion. Starka 

sociala band mellan föräldrarna och deras ungdomar gör ingen nytta om föräldrarna 

accepterar alkoholkonsumtion och dessutom bjuder på alkohol vilket istället förmedlar till 

ungdomen att alkoholkonsumtion är ett accepterat beteende inom familjen.  
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7. Diskussion  

Syftet med denna undersökning har varit att med utgångspunkt i datamaterial från 

Stockholmsenkäten 2008 undersöka om det finns ett samband mellan upplevd förälder– 

ungdomsrelation och att vara intensivkonsument av alkohol, bland ungdomar i årskurs 2 på 

gymnasiet i Stockholm. Genom att bryta ner förälder– ungdomsrelationen i tre olika aspekter 

har studien undersökt om det går att se ett särskilt tydligt samband mellan någon av 

aspekterna och att vara intensivkonsument i den aktuella populationen. De tre aspekter av 

förälder– ungdomsrelationen som har studerats är stöd och förtroende, föräldraövervakning 

och alkoholspecifika regler. Resultatet har analyserats utifrån relevant tidigare forskning samt 

utvalda relevanta delar av den teoretiska utgångspunkten Social Development Model (SDM).  

 

Då Stockholmsenkäten är en totalundersökning av ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet i 

Stockholm är möjligheten till generalisering mycket god för äldre ungdomar i Stockholm 

samt eventuellt även i andra större städer. Stockholmsenkäten har genomförts sedan 1970-

talet och materialet har arbetats fram och utvecklats av experter sedan dess vilket har bidragit 

till materialets höga kvalitet, även om vissa problem med undersökningen finns (se 4. Metod). 

Resultatet bör tolkas med viss försiktighet dels med hänsyn till studiens nämnda brister men 

även med hänsyn till att resultatet har begränsats till att inte kontrolleras för flera oberoende 

variabler genom exempelvis multipel logistisk regressionsanalys.  

 

De huvudsakliga resultaten tyder på att det inte finns ett samband mellan upplevt stöd och 

förtroende i förälder– ungdomsrelationen och att vara intensivkonsument, vilket strider mot 

tidigare studier. Att resultaten motsäger tidigare forskning kan eventuellt bero på att 

undersökningen har en äldre population än vad som generellt har förekommit i tidigare 

forskning. Att äldre ungdomar eventuellt finner stöd hos kamrater istället för hos föräldrarna 

är en möjlig förklaring som har tagits upp. En annan tänkbar förklaring är att en del ungdomar 

eventuellt har uppnått sådan mognad att de kan hantera mindre livsutmaningar på egen hand. 

Fler studier behövs som undersöker förklaringar till varför stöd och förtroende inte verkar ha 

ett samband med att vara intensivkonsument i denna grupp. Inom kategorin stöd och 

förtroende är att uppge att det är viktigt att vara ärlig mot sina föräldrar den enda frågan som 

verkar ha ett samband med att vara intensivkonsument. En möjlig förklaring som har nämnts 
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är att frågan om ärlighet också handlar om föräldraövervakning som har visat sig ha ett starkt 

samband med att vara intensivkonsument.  

 

 

Samtliga frågor inom kategorin föräldraövervakning har ett samband med att vara intensiv-

konsument, vilket ligger i linje med tidigare forskning. Det starkaste sambandet har dock 

påvisats mellan att uppge att föräldrarna inte vet hur ungdomen spenderar sina pengar och att 

vara intensivkonsument. En orsak till detta kan eventuellt vara att om föräldrarna har vetskap 

om exakt hur deras barn spenderar sina pengar så blir det svårare för ungdomen att spendera 

pengarna på sådant som föräldrarna inte accepterar, som alkohol. Resultatet pekar på att 

föräldrar bör ha god inblick och inflytande i deras barns fritid, även då barnet har kommit upp 

övre tonåren, för att minska risken för att ungdomen blir intensivkonsument av alkohol.   

 

Vidare visar resultatet att alkoholspecifika regler; ifall ungdomen upplever att denne får 

dricka alkohol för sina föräldrar eller blir bjuden på alkohol av föräldrarna, ett starkt samband 

med att vara intensivkonsument. Både att uppge att föräldrarna bjuder på alkohol ofta och att 

uppge att man blir bjuden på enstaka glas har ett starkt samband med att vara intensiv-

konsument. Studien visar också att det har betydelse om föräldrarna bjuder på enstaka glas 

eller om ungdomen får smaka ur föräldrarnas glas vilket är viktig kunskap för föräldrar att 

känna till.  

 

 

Resultaten ger en fingervisning på vilka aspekter av förälder- ungdomsrelationen som 

preventiva insatser mot äldre ungdomars intensivkonsumtion, i Sveriges större städer, bör 

riktas mot. För att förebygga och hantera intensivkonsumtion av alkohol bland äldre 

ungdomar är det avgörande att ha kunskaper om hur deras specifika situation och behov ser 

ut. Därför bör fler studier genomföras som fokuserar på gruppen äldre ungdomar både i 

mindre och större städer, som nämnts tidigare. Resultatet stödjer preventiva insatser som 

informerar föräldrar om vikten av föräldraövervakning och strikta alkoholspecifika regler, i 

form av exempelvis föräldragrupper eller ”reklamkampanjer” i media. Resultaten pekar på 

preventiva insatser riktade mot denna grupp inte bör fokuseras på aspekten stöd och 

förtroende i förälder– ungdomsrelationen. Dock bör tilläggas att stöd och förtroende 
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eventuellt ändå kan inkluderas i familjeinriktade preventiva insatser då det troligt kan ha 

andra positiva effekter för ungdomar än att vara en skyddsfaktor mot intensivkonsumtion av 

alkohol.  

 

Föräldrastödsprogram som arbetar med de frågor som studien tar upp är bland annat ÖPP 

(Örebro Preventions Program) eller Kometprogrammet. Studien stödjer även initiativ som IQ-

initiativet AB som är ett fristående dotterbolag till Systembolaget som under de senaste åren 

har spridit information genom bl.a. reklamkampanjer riktade till föräldrar om vikten av strikta 

alkoholspecifika regler, baserat på tidigare forskning. Då studien visar att en stor andel av 

respondenterna uppger att de blir bjudna på alkohol av sina föräldrar verkar dock inte 

informationen ha nått fram till alla föräldrar eller lyckats övertala dem om att inte bjuda sina 

barn på alkohol. Studien pekar på att sådana kampanjer, som exempelvis IQ-initiativet AB har 

genomfört, måste bli mer effektiva och eventuellt hitta fler möjliga sätt att nå fram till 

föräldrar. Ett förslag är att skapa lättlästa informationshäften baserade på forskning som kan 

ges till föräldrarna genom skolan. Ett annat alternativ är att göra föräldragrupper mer 

lättillgängliga, oavsett om föräldrarna upplever några problem med sina barn eller ej, där 

information kan delges och samtal kan äga rum om hur man kan utöva föräldraövervakning 

och alkoholspecifika regler gentemot äldre ungdomar. Fler studier behövs som undersöker hur 

informationen om betydelsen av föräldraövervakning och alkoholspecifika regler mer 

effektivt ska kunna nå fram till föräldrar för att förebygga intensivkonsumtion av alkohol 

bland äldre ungdomar.  
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8. Framtida forskning  

Det finns relativt rikligt med utländskt forskning om sambandet mellan förälder– 

ungdomsrelationen och ungdomars alkoholkonsumtion. Det saknas dock svensk forskning 

inom detta område trots att kulturella och regionala skillnader eventuellt kan ha betydelse. 

Ytterligare forskning som baseras på svenska populationer av ungdomar i både mindre och 

större städer skulle kunna bidra med kunskap som kan ligga till grund för familjeinriktade 

preventiva insatser mot svenska ungdomars alkoholkonsumtion. Fler studier som dessutom 

sammankopplar förälder– ungdomsrelationen med just intensivkonsumtion av alkohol skulle 

kunna bidra med nödvändig kunskap om hur problemet kan förebyggas. Studier som liknar 

denna men som dessutom inkluderar faktorer som kön, klass och etnicitet, kan också ge 

viktiga kunskaper om skillnader mellan dessa gruppers situation och behov.   

 

Fler studier bör göras som fokuserar på äldre ungdomar då betydelsen av olika aspekter av 

förälder– ungdomsrelationen verkar skilja mellan äldre och yngre ungdomar. Framtida 

forskning kan undersöka vad skillnaderna kan bero på samt inkludera fler olika aspekter för 

ytterligare insikter i vilka delar av relationen som har mest betydelse för alkoholkonsumtionen 

i den aktuella populationen.  
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