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Sammanfattning 

Denna studie heter ”Jag vill inte dricka, vad är det ni inte förstår? – En statistisk undersökning om 

varför ungdomar väljer att inte dricka alkohol” och är skriven av Maria Zaito och Zameena Rajpar. 

Syftet med denna studie är att ta reda vilka valda faktorer som har en betydelse för varför ungdomar 

säger sig avstå helt från alkohol och om det finns någon könsskillnad i detta. De utvalda faktorerna i 

denna studie är ungdomen skolsituation, familjesituation och ungdomens relation till vänner. 

Regressionsanalys användes för att beräkna oddskvoter för dessa olika faktorer i förhållande till 

nollkonsumtion. De analytiska teoretiska verktygen utgörs av den sociala inlärningsteorin som 

presenteras av Madsen & Egidius (1974), Hardings genusteori som presenteras av Jakobsson (2000) 

samt Bourdieus teori om socialt kapital och habitus som presenteras av Bunar (2001), Håkansson (2011) 

och Broady (1989). Resultatet från studien visar att könsskillnader finns när det kommer till 

nollkonsumtion så flickor och pojkar påverkas av olika faktorer samt att en bra skolmiljö och goda 

familjeförhållanden ökar chanserna för nollkonsumtion. Resultatet visar även att de föräldrar som 

samtycker till att ungdomen ska få dricka alkohol kraftigt minskar chanserna för ungdomens 

nollkonsumtion. 

  

Nyckelord: Nollkonsumtion, kön, familjeband, vänner, skolmiljö 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

This study is called, "I do not drink, what do you not understand? - A statistical study of why young 

people choose not to drink alcohol "and is written by Maria Zaito and Zameena Rajpar. The purpose of 

this study is to find out which selected factors that have significance on why young people say to abstain 

from alcohol completely and if there is any gender differences between the factors. These factors 

selected in this study are the youth’s school situation, family situation and relationships with friends. 

Regression analysis will be used to calculate odds ratios of these various factors in relation to the zero 

consumption. The analytical theoretical tools involve the social learning theory presented by Madsen & 

Egidius (1974), Harding’s gender theory presented by Jakobsson (2000) and Bourdieu's theory of social 

capital and habitus presented by Bunar (2001), Håkansson (2011) and Broady (1989). Through these 

theories and previous research included in the study can be demonstrated which of the factors that 

influenced young people to be zero consumers and what causes this. Results from the study show that 

gender differences exist when it comes to zero consumption, girls and boys are affected by various 

factors, and to a good school environment and good family relationships increases the chances for zero 

consumption. The result also shows that the parents who agree to the youth toward drinking alcohol 

greatly reduces the chances of the youths zero consumption. 
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Förord 

Vi vill börja med ett stort tack till vår handledare Per Carlson som varit till stor hjälp under denna studie 

samt bidragit med materialet. Han har inte bara haft mycket tålamod utan även lagt ner mycket av sin tid 

på att hjälpa oss med våra statistiska undersökningar. För oss har det känts som att vi har kunnat vända 

oss till honom med frågor och funderingar när som helst och han har alltid gjort sig tillgänglig. Fastän vi 

var lite osäkra då det här var den första stora kvantitativa studien som vi båda gjorde så har han 

uppmuntrat oss hela vägen samt bidragit med konstruktiv kritik.  

Vi vill även passa på att tacka våra vänner som hjälpt till när det har känts som att vi har fastnat på vissa 

delar samt våra familjer som stått ut med att vi har varit stressiga och otåliga under den här perioden.  

Avslutningsvis vill vi tillägga att detta var den första studien som vi utförde tillsammans och samarbetet 

har fungerat utmärkt. Vi har tillsammans utformat varje del av denna studie för att den ska bli så bra 

som möjligt. Genom studiens gång har det kommit tidpunkter då det känts tungt att fortsätta men genom 

att vi har stöttat varandra har vi övervunnit detta. Vår förhoppning är att genom detta arbete kunna bidra 

till ett förebyggande arbete för ungdomars alkoholvanor.  

 

Maria Zaito 

Zameena Rajpar 
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1. Inledning 

 

”Min syster frågade mig om jag ville att hon skulle köpa ut. Jag sa nej, men då frågade hon igen 

om jag var riktigt säker” – Nicole 14 år, Örebro (Tonårsparlören, 2014: 114). 

Under ungdomars uppväxt får omgivningen en betydande roll för skapandet av värderingar, normer och 

inställningen till livet. Speciellt när det handlar om inställningen till alkohol då det finns flera faktorer 

som påverkar detta (Dijkstra et al, 2001: 689-706). 

 

Konsumtionen av alkohol har förändrats under de senaste decennierna. Mycket på grund av att Sverige 

blev medlem i den Europeiska Unionen. Medlemskapet erbjöd en liberalisering av den svenska 

alkoholpolitiken. Färre restriktioner och en större tillgänglighet har lett till att konsumtionsnivåerna i 

Sverige ligger sammantaget på samma nivå som övriga länder i EU (Goldberg, 2010: 374).  Enligt 

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning ligger alkoholkonsumtionen bland 

svenskar på tio liter 100 % alkohol per år. Det visar sig även att män dricker alkohol dubbelt så mycket 

jämfört med kvinnor och detta innefattar alla åldersgrupper. Studier kring alkohol och skillnaden könen 

emellan har varit väldigt populärt inom forskarvärlden och fortsätter att vara det (Goldberg, 2010: 375). 

 

Allt fler ungdomar väljer bort alkohol. (Goldberg, 2010: 391). Forskning visar att om föräldrar visar en 

negativ attityd till alkohol i hemmiljön, kan det leda till att ungdomar avstår från alkohol och i vissa fall 

börjar med alkoholkonsumtion vid sen ålder (Siobhan et al, 2010:780). Denna studie vill påvisa vilka 

faktorer som är bidragande beståndsdelar till varför ungdomar väljer bort alkohol. Studien tittar även på 

skillnader mellan pojkar och flickor. Detta med anledning av att kunna bidra med nya förebyggande 

åtgärder för att minska alkoholkonsumtion bland ungdomar.  

1.1 Definition av begrepp och problemformulering 

Nollkonsumenter är ett begrepp som kommer att användas i denna studie för att belysa de ungdomar 

som uppger att de inte dricker alkohol. Enligt SAN, Sveriges akademikers nykterhetsförbund definieras 

nollkonsumenter som personer som överhuvudtaget inte druckit någon form av alkohol som inte är 

starkare än lättöl. Med detta menas all form utav sprit, starköl och vin (Sveriges akademikers nykterhets 

förbund, 2008).  

 

Med denna studie vill vi ta ett steg närmare problematiken kring nollkonsumtion bland unga. Studien 

ska främst undersöka om de valda faktorerna påverkar ungdomars nollkonsumtion samt genomsyras av 
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ett genusperspektiv då pojkar och flickor påverkas av olika faktorer (Simons-Morton, 2004: 299-309). 

Studiens kan bidra med nya kunskaper kring förebyggande arbete för att motverka alkoholkonsumtion  

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka valda faktorer som har en betydelse för varför 

ungdomar säger sig vara nollkonsumenter och om resultatet skiljer sig mellan pojkar och flickor.  

1.3 Frågeställningar 

 Vilka av följande faktorer påverkar ungdomars nollkonsumtion: 

-Hur ser sambandet ut mellan nollkonsumtion och ungdomens relation till föräldrar? 

-Hur ser sambandet ut mellan nollkonsumtion och ungdomens relation till vänner? 

-Hur ser sambandet ut mellan nollkonsumtion och ungdomens skolsituation samt tillit till lärare? 

-Vilka av dessa ovannämnda faktorer påverkar skillnaden mellan pojkar och flickor när det 

kommer till nollkonsumtion av alkohol?  

 

1.4 Avgränsning 

I denna studie har en avgränsning gjorts på så sätt att vi endast har valt att utgå ifrån CANs 

enkätundersökning och därefter valt våra utgångspunkter. Utgångspunkterna är vänner, relation till 

familj, skolsituation och kön samt om de har någon påverkan för varför ungdomar säger sig vara 

nollkonsumenter. Under avsnitt 5.2 i studien finns även en tydlig beskrivning av vilka ungdomar som 

inkluderas i CANs enkätundersökningar.  

 

1.5 Betydelse för det sociala arbetet 

Denna studie syftar till att bidra med nya kunskaper om vilka faktorer som gör att ungdomar väljer att 

vara nollkonsumenter. Kunskaperna kommer att kunna användas som förebyggande åtgärder för 

ungdomar som konsumerar alkohol.  

 

Det finns mycket forskning kring varför det finns alkoholrelaterade problem. Att forska om 

samhällsproblem, som alkoholkonsumtion, är känt för att vara en central position inom socialvetenskap. 

Dock behöver alkoholforskning inte endast handla om problem utan det kan även handla om 

förebyggande åtgärder (Goldberg, 2010: 371). 

 

Som blivande socionomer har vi fått lära oss att individer formas utifrån sin uppväxtmiljö (Kallstenius, 

2010: 32). Ungdomar som tidigt visar en positiv attityd till alkohol, har större risk att utveckla ett 
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missbruk. Missbruk i alkoholsammanhang innebär en förlust av kontroll över sinne och kropp under en 

kontinuerlig period på grund av alkohol- och/eller andra beroendeframkallande medel. Effekten av 

alkoholmissbruk enligt statens folkhälsoinstitut kan vara problem i form av sämre utbildningsgrad, 

fysisk och psykisk ohälsa samt mindre ekonomisk stabilitet. Att förhindra alkoholmissbruk i tidig ålder 

minskar en del av de samhällsproblem gällande alkohol som finns idag, därför är detta viktigt för det 

sociala arbetet (Statens folkhälsoinstitut, 1999: 137).   

2. Bakgrund 

2.1 Nykterhet  

Inte alla väljer att konsumera alkohol. I varje befolkning finns det människor, som av olika skäl, väljer 

att vara nollkonsumenter. I Sverige var det år 2010 3 % av den svenska befolkningen som hade valt en 

nykter livsstil. Det framkommer även att fler kvinnor än män valde en sådan livsstil. Tidigare studier har 

påtalat att antalet nyktra ungdomar har ökat de senaste decenniet (Goldberg, 2010: 391). 

 

WHO:s Europaregion har bland sina principer en grund som berör varje individ, även ungdomar som 

väljer att vara nollkonsumenter.  

”All people who do not wish to consume alcohol, or who cannot do so for health or other 

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

drinking behavior” (World Health Organization Regional Office for Europe, 2001). 

Hemmiljön är en viktig plats där ungdomar lär sig och tar med sig de inlärda egenskaper från när de 

växer upp. (Almquist, 2011: 3).  När det kommer till alkohol kan det lätt hända att föräldern försöker 

göra det mindre dramatisk med alkohol genom att dela med sig av ett glas vin till sin ungdom under 

middagen. Forskning visar att om föräldrar visar en positiv attityd till alkohol i hemmamiljö, kan det 

leda till att ungdomar börjar sin alkoholdebut i en tidig ålder (Siobhan m.fl. 2010:780).  

2.2 Vad säger alkohollagen? (2010:1 622) 

Vad säger lagen om att låta sin ungdom konsumera alkohol? Enligt svensk lag får barn och ungdomar 

under 18 år inte konsumera alkohol. När ungdomen fyllt 18 år får den köpa folköl samt bli serverad 

alkohol på restauranger och krogar. Men för att köpa alkohol på Systembolaget, eller genom någon 

annan få tag på alkohol då gäller åldersgränsen 20 år. Detta bekräftas i alkohollagen: 

”Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. 

Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år.” 7§ 1st 

”Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år.” 7§ 2st  
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Föräldrar eller andra anhöriga samt andra vuxna, som anser att det är okej att ungdomar konsumerar 

alkohol och väljer att köpa detta till dem begår ett brott. Det är heller inte lagligt att ge bort alkohol som 

present till ungdomar under 20 år. Beträffande folköl gäller denna lag för ungdomar under 18 år. Detta 

bekräftas i alkohollagen: 

”Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförbart sätt anskaffa alkoholdrycker 

till den som enligt 7 eller 8§ inte har rätt att få sådan vara utlämnad till sig. Det är också 

förbjudet att i annat fall än som avses i 4 kap. 4 § andra stycket 1, 2 och 4-7 i större 

omfattning tillhandagå annan med att anskaffa alkoholdrycker.” 9§ 1st 

”Alkoholdrycker får inte lämnas som gåva eller lån till eller bjudas den som inte har fyllt 

20 år. I fråga om folköl gäller dock motsvarande den som inte har fyllt 18 år.” 9§ 2st 

 

 

3. Analytiska teoretiska verktyg 

I detta kapitel kommer vi att presentera olika teoretiska ramverk som denna studie utgår ifrån. Dessa är 

Hardings genusteori, teorin om kapitalformer och den sociala inlärningsteorin. Dessa teorier kan kopplas 

till de faktorer som denna studie utgår ifrån: ungdomens skolsituation, familjesituation, relationen till 

vänner samt könsskillnader mellan dessa faktorer. Teorierna ansåg vi användbara för att få en förståelse 

och fördjupad kunskap om hur ungdomar förhåller sig till nollkonsumtion. I slutet av denna studie 

kommer vi, tillsammans med dessa teoretiska verktyg, analysera det resultat som vi har fått fram. 

3.1 Man eller kvinna, vad spelar det för roll? – Hardings genusteori 

Begreppet genus används inom vetenskapen för att diskutera och problematisera kring kön och makt i 

samhället (Jakobsson, 2000: 17). Denna teori är relevant för denna studie för att kunna se hur och varför 

det uppstår skillnader i nollkonsumtion könen emellan. Hardings genusteori blir därmed ett aktuellt 

analytiskt verktyg för att påvisa om valet av att vara nollkonsumenter skiljer sig åt mellan pojkar och 

flickor.  

Det finns olika tolkningar och förståelser kring genus och hur socialt kön skapas i samhället. Enligt 

Harding så framställs genus i tre olika former vilket presenteras som strukturellt, symboliskt och 

individuellt. Den första formen av genus som Harding nämner är strukturellt genus. Med detta begrepp 

menas den könsdelning som sker inom arbetsplatser där män och kvinnor blir tilldelade de sysslor och 

arbete som är förknippat med könet. Den andra formen av genus är den symboliska, här menar Harding 

att män respektive kvinnor associeras till ett visst beteende beroende på vilket kön de har (Jakobsson, 

2000: 24). 

https://lagen.nu/2010:1622#K3P8
https://lagen.nu/2010:1622#K4P4S2N1
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Det Harding försöker förklara är att individens olika beteenden och handlingar bedöms genom en 

könsfördelning utifrån symboliskt genus. Den sista formen av genus är det som Harding kallar för 

individuellt genus. Denna del har kopplingar till de två tidigare formerna av genus. Genom 

socialisationen samt de maktstrukturer som finns i samhället, förs föreställningen om vad som är 

kvinnligt respektive manligt vidare till ett individuellt plan och förenas med individens personlighet 

(Jakobsson, 2000: 24). 

Enligt genusperspektivet finns det beteenden som anses vara typiskt manligt samt typisk kvinnligt. Detta 

beteendemönster och denna könsmakts fördelning existerar även när det kommer till alkoholkonsumtion 

enligt Goldberg (2010: 379). Då kan alla fråga sig, vart börjar denna könsmakts fördelning? Denna fråga 

beskrivs i nästkommande avsnitt där vi presenterar den sociala inlärningsteorin.  

3.2 Konsten att imitera - Social inlärningsteori 

 

Könsmaktsfördelning börjar i hemmet och hos familjen genom imitation (Siobhan et al, 2010:780). 

Genom att det i samhället finns olika normer och värderingar att leva upp till i sociala situationer, så lär 

sig individen att förhålla sig till dessa genom attityder och åsikter (Madsen & Egidius, 1974: 68). 

Uppmuntran, pålitlighet och dominans är exempel på emotionella behov som en individ under sociala 

situationer är beroende av. Individen är även beroende av uppskattning, kärlek och avund som är 

exempel på emotionella reaktioner under sociala situationer. Alla individer har ett rikligt lager av olika 

emotionella behov respektive emotionella reaktionsmönster. Dessa reaktioner och behov som alla 

individer har, skapas begreppet social inlärning (Madsen & Egidius, 1974: 67). Varför den sociala 

inlärningsteorin är viktig för det sociala arbetet är för att denna teori visar att beteende och åsikter går i 

arv hos barn, beroende på inställningen som föräldrar har. Denna aspekt av social inlärning kommer att 

berika studiens resultat och därför används denna teori i studien. Beroende på hur föräldrar beter sig 

kommer barnen att ta in detta och föra det vidare. Individen väljer även att imitera andra individer i sin 

omgivning så att det ska passa in på de förväntningar som uppstår inom den sociala situationen. 

Imitationen sker främst när individen träffar en person som den värderar högt eller beundrar. Barn 

tenderar till att härma en förälders uttryck och beteende (Madsen & Egidius, 1974: 68).  

I nästkommande avsnitt kommer vi att diskutera Bourdieus teori om kapital. Precis som den sociala 

inlärningsteorin visar även Bourdieu hur beteenden och åsikter kan gå i arv inom en familj. Skillnaden 

mellan den sociala inlärningsteorin och Bourdieus teori om kapital är att Bourdieus teori kan delas in i 

fyra olika rum för att förstå dem ur olika utgångspunkter vilket är det vi vill göra med resultatet från vår 

studie. 
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3.3 Bourdieus teori om socialt kapital och habitus 

Kapital är ett begrepp som används när det diskuteras resurser i samband med sociala relationer. 

Bourdieu (1977) har valt att kategorisera begreppet kapital till fyra olika former. Dessa är: ekonomiskt 

kapital, kulturellt kapital, socialt kapital samt symboliskt kapital. Till begreppet ekonomiskt kapital 

menar Bourdieu det som räknas ekonomiskt som exempelvis pengar och ägodelar. Inom det kulturella 

kapitalet räknas den kunskap som individen har relaterat till exempelvis utbildning och språk. Sedan har 

vi det sociala kapitalet där Bourdieu beräknar de relationer och förbindelser som individen innehar som 

kan användas som resurser när det kommer till individens karriär. Sist har vi det symboliska kapitalet, 

till detta räknas den ära och status som medförs från de andra tre kapitalformerna. Det symboliska 

kapitalet existerar endast när det har accepterats av andra individer (Bunar, 2001: 29, Bourdieu, 1977). 

Alla dessa fyra olika formerna av kapital är förenade med varandra och påverkas utav varandra. De kan 

även överföras mellan individer som exempelvis inom en familj (Bunar, 2001: 30, Bourdieu, 1977). 

Varför denna teori är relevant för studien är för att kapitalformer kan förklara varför en individ har just 

den sociala tillhörigheten. I denna studie är det endast en av kapitalformerna som är relevant, det sociala 

kapitalet. Samtidigt är det viktigt för studien att förstå att kapitalformerna är förenade med varandra, 

denna process av förgrening kommer även att användas vidare i studien.  

 

Socialt kapital handlar om tillgångar i form av relationer mellan individer, detta kan exempelvis vara 

familjerelationer etc. Med andra ord består socialt kapital av relationen individen har med andra. Enligt 

Bourdieu är socialt kapital något som varje individ har till förfogande i en grupp eller gemenskap. Detta 

kan exempelvis vara en familj eller personalen på en arbetsplats. Enligt Bourdieu har det sociala 

kapitalet ett värde. Detta värde kan förändras beroende på vilket nätverk individen är en del av. Nätverk 

blir i detta sammanhang detsamma som grupp eller gemenskap. Vilket värde individens sociala nätverk 

blir bestäms utifrån summan av de andra nätverksmedlemmarnas ekonomiska, kulturella och sociala 

kapital. Detta betyder att ju mer kapital som individerna i nätverket besitter desto högre blir den enskilda 

individens nätverk. (Håkansson 2011: 53 – 54) 

 

Enligt Bourdieu kan en individ formas av sociala situationer och på så sätt fylla på sitt bagage utifrån 

olika möten i vardagslivet. Begreppet habitus används för att beskriva det system av anlag som 

bestämmer hur människan kommer att agera, tänka, uppfatta, och värdera olika sociala sammanhang. 

Enligt Bourdieu är habitus förenat med människan och skapas redan i barndomen. Med det menas att 

individen från barndomen formas när individen interagerar med andra i olika vardagssituationer som 

exempelvis skolan och familjen. Enligt Bourdieu så betraktas människan genom habitusteorin som 
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”bärare” av sociala strukturer och normer. Detta kan betraktas som att varje individ bär på ett bagage 

innehållande egenskaper ifrån vardagssituationer (Broady, 1989:20 - 21). 

 

Bourdieus teori om socialt kapital och habitus har i denna studie använts för att de anses vara mest 

relevant för studien då vi endast valt att fokusera på ungdomens förhållande med vänner, familj samt hur 

skolsituationen ser ut. 

3.4 Teoridiskussion                             

Genom dessa tre teorier: Hardings genusteori, den sociala inlärningsteorin samt Bourdieus teori om 

kapitalformer och habitus kan vi nå en djupare förståelse för ungdomars förhållande till nollkonsumtion.  

För att kunna besvara våra frågeställningar på ett tydligt och välstrukturerat sätt tillsammans med de 

ovannämnda teorierna har varje frågeställning en karakteristisk teori anknuten till sig.  

 Den första frågeställningen lyder: Finns det något samband mellan nollkonsumtion och 

ungdomens relation till föräldrar? För denna fråga kommer den sociala inlärningsteorin, 

Bourdieus teori om kapitalformer och Hardings genusteori att användas för att stärka resultatet.  

 Den andra frågeställningen lyder Finns det något samband mellan nollkonsumtion och 

ungdomens relation till vänner? För denna fråga kommer Bourdieus teori om habitus att 

användas för att analysera resultatet.  

 Den tredje frågeställningen lyder: Finns det något samband mellan nollkonsumtion och 

ungdomens skolsituation samt tillit till lärare? För dessa två frågor kommer Bourdieus teori om 

kapitalformer och habitus att användas samt Hardings genusteori för att analysera resultatet.  

 Den sista frågeställningen lyder: Vilka av dessa ovannämnda faktorer påverkar skillnaden mellan 

pojkar och flickor när det kommer till nollkonsumtion av alkohol? Här kommer vi att använda 

oss utav Hardings genusteori för att påvisa de skillnader som uppstår.  
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4. Forskning och alkoholkonsumtion ur olika utgångspunkter 

4.1 Ungdomens syn på alkohol  

Det är viktigt att redan från yngre åren undvika konsumtion av alkohol. Tidigare studier visar att 

individer som snabbt utvecklat ett användande av alkohol under de tidiga tonåren har lett till större risk 

för ökat problem som orsakas av alkoholkonsumtion- och vanor senare i livet.  Statens folkhälsoinstitut 

menar att problem i form av ökad kriminalitet, sämre utbildningsgrad och mindre ekonomisk stabilitet 

samt psykisk och fysisk ohälsa enklare kan uppstå (Statens folkhälsoinstitut, 1999: 137).   

Det finns faktorer som spelar roll till ungdomars syn på alkohol. I Johnson et al (1997: 359-372) studie 

visar att en positiv inställning från vänner eller familj kan ge en gynnande inställning till alkohol, vilket 

ger en ökad riskbeteende gentemot alkohol för ungdomar (Johnson et al. 1997: 359-372).  

När det kommer till förebilder bekräftar Duncan et al. (2006: 71-81) i deras studie att enligt den sociala 

inlärningsteorin så tenderar ungdomar att ha föräldrar som förebilder, vilket i sin tur leder till att 

ungdomar även tar efter föräldrarnas syn på alkohol. Det framkommer att ungdomarnas första kontakt 

med alkohol sker kring umgänge med familjen. Tillsyn är en annan faktor som spelar roll och innebär 

föräldrarnas vetskap om vad deras ungdomar gör utanför skolan (DiClemente, 2001: 1363-1368).  

4.2 Sociala faktorer i förhållande till alkohol 

4.2.1 Ungdomens relationer till vänner och könen emellan 

Bot (2005: 929-947) skriver om ungdomar som börjar skapa nya sociala roller gentemot sina vänner. 

Detta när de börjar frigöra sig ifrån sina föräldrar. Flickor söker stöd hos vänner och familj i större 

utsträckning än vad pojkar gör. De tenderar även att vara mer sociala och utåtriktade än pojkar vilket 

visar en tydlig skillnad mellan könen. Bot (2005: 929-947) menar att ungdomar som har en hög social 

förmåga för kommunikation och ett starkt socialt nätverk resulterar till mindre alkoholkonsumtion och 

har en betydelse för ungdomarnas fysiska och psykiska välmående. Hur stark vänskap är mellan 

ungdomar kan påverka intensiteten i alkoholkonsumtionen. Studien visar även att flickor generellt 

dricker mindre än pojkar (Bot, 2005: 929-947).  

 

I Feltons (1999: 32-40) studie framkom ett signifikant samband mellan nollkonsumtion och kön. Även 

här visade det sig att flickor undvek alkohol i större utsträckning än pojkar. När det kom till 

nollkonsumtion såg han även att det fanns ett samspel mellan årskurs 7 och bästa vännens konsumtion 

av alkohol. Vid årskurs sju undvek ungdomar alkohol om bästa vännen också gjorde det (Felton, 1999: 

32-40). Feldmans bekräftar detta i sina resultat att 56 % av de ungdomar som aldrig konsumerat alkohol 

uppgav att ingen i deras vänkretsar heller konsumerat alkohol (Feldman, 1999: 48-58).   
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4.2.2 Ungdomens relationer till familj 

Stritzke & Butt (2001: 633-649) nämner i sin studie om fem viktiga faktorer hos ungdomar som gör att 

de kan välja att vara nollkonsumenter. Dessa faktorer är följande: föräldrars förbud, personlig läggning, 

religiösa förbud, likgiltighet för alkohol och negativa konsekvenser. Negativa konsekvenser i detta 

sammanhang syftas på sämre relationer, negativ effekt på skolarbete, förlorad respekt, försämrad 

kontroll av beteende och ökad sårbarhet (Stritzke & Butt, 2001: 633-649). 

Goda familjerelationer är en av de viktigaste faktorerna. Duncan (2006: 71-81) hävdar i sin artikel att 

föräldrar som har strikta förbud, engagemang och tillsyn visar resultat på minskad risk för ungdomar att 

använda alkohol. De ungdomar som har starkare familjeband är också mindre villiga att ha 

vänskapsrelationer som har någon form av anknytning till droger eller alkohol.  Swadi (1999: 209-224) 

bekräftar att ungdomar, vars föräldrar som fortfarande bor ihop, har mindre alkoholkonsumtion än 

ungdomar som lever med separerade föräldrar (Swadi, 1999: 209-224).  

4.2.3 Ungdomens skolsituation 

Ingenting tar upp en ungdoms tid så mycket som skolan gör. Ungdomar spenderar en stor del av sin tid i 

skolans klassrum och därför har deras välmående en stor betydelse i skolans sociala kontext. Även det 

stöd som ungdomar får från lärare under sin skolgång är viktig för ungdomars framtida utveckling 

(Almquist, 2011: 5). En studie av Gaffney (1998: 587-599) visar att ungdomar som får uppmärksamhet 

och uppskattning från sin lärare resulterade i att ungdomar känner mindre behov av alkohol. 

Uppskattning och mål från föräldrarna gav liknande effekt. Ungdomar som är nollkonsumenter hade 

även mindre övertygelser om att alkohol kunde öka sexuella funktioner, självförtroende, minskad ångest 

etc. Gaffney (1998: 587-599) berättar även i sitt resultat att ungdomar som var självsäkra i den sociala 

kontexten samt som fick uppskattning från föräldrar och lärare, fann även en större självsäkerhet i 

studier och minskad intresse för alkohol (Gaffney, 1998: 587-599). 

Detta resultat kunde man även finna i Simons-Mortons (2004: 299-309) studie. Ett stort intresse för 

skolgången, högre social förmåga samt högre förhoppningar från föräldrar på ungdomar innebar att färre 

av ungdomar i dessa förhållanden började dricka alkohol. Klasskamrater och vänner i övrigt är den 

största faktorn när det kommer till att konsumera alkohol eller inte (Simons-Mortons, 2004: 299-309).  

4.2.4 Kvinnor och män i förhållande till alkohol 

Könsperspektivet inom alkoholfrågan är både uppenbar och oundviklig. Kvinnors attityd och normer 

relaterade till alkoholkonsumtion skiljer sig mycket från männens.  Det finns även skillnader gällande 

tankar kring nykterhet mellan män och kvinnor. Hur det kommer sig att män och kvinnor har olika 
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normer och tycken kring alkoholkonsumtion och nykterhet varierar och beror på kultur och 

könsspecifika symbolvärden. Vad som anses vara en riktig man och en riktig kvinna varierar beroende 

på kultur och även i vår tid, av mångfald och jämställdhet (Goldberg, 2010: 379).  

Inom alla kulturer skiljer sig män och kvinnors förhållanden inom olika områden, specifikt när det 

kommer till alkohol. Könsskillnader i dryckesmönster, attityder till rus och sexualitet har minskat, dock 

finns det stora könsskillnader kvar. Kvinnors livsvillkor har det senaste seklet förändrats revolutionärt. 

Exempel på detta är kvinnors myndighetsförklaring, tillgången till att få studera etc. Hur ser det ut för 

kvinnor i förhållande till alkoholkonsumtion? När kvinnors alkoholkonsumtion jämförs med mäns måste 

flera aspekter beaktas (Goldberg, 2010:380). 

Mannens alkoholkonsumtion beskrivs som mindre relationsorienterad än kvinnans. Finska 

alkoholforskare Mäkelä och Simpura beskrev männens och kvinnornas alkoholkonsumtion som en 

relation. Om maken i hushållet dricker så kommer även hustrun att bli berusad. Med det menas att 

kvinnor tar efter männens beteende kring alkoholkonsumtion. Dock behöver inte en kvinna utvecklas på 

grund av manligt närvaro. Sedan kvinnan fick ett inflytande på arbetsmarknaden tog kvinnan över flera 

arbetsuppgifter som i tidigare fall endast hade manliga arbetare i området. Kvinnan har mer och mer 

börjat ta för sig mer och även inom det sociala livet där det innefattar alkoholkonsumtion (Goldberg, 

2010:381). Skillnaderna mellan könen antas därför ha minskat tack vare jämlikhet och lika resurser 

könen emellan. (Goldberg, 2010:382).  

4.3 Hypoteser 

Genom ovanstående tidigare forskning som har presenterats har vi utformat sex olika hypoteser gällande 

nollkonsumtionen för unga. Resultatet av denna studie kommer sedan att visa huruvida dessa hypoteser 

får något stöd eller möter motstånd.  

 Hypotes 1: Sannolikheten är att fler flickor än pojkar är nollkonsumenter. 

 Hypotes 2: Desto starkare band ungdomen har till sina vänner blir sannolikheten för 

nollkonsumtion mindre.  

 Hypotes 3: Ett högre socialt umgänge för ungdomen leder till mindre sannolikhet för 

nollkonsumtion. 

 Hypotes 4: Desto högre tillit ungdomen har till sin lärare och desto mer ungdomen trivs i skolan 

ökar sannolikheten för nollkonsumtion. 

 Hypotes 5: Starka familjeband leder till högre sannolikhet för nollkonsumtion. 
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 Hypotes 6: Om föräldrarna samtycker till ungdomens alkoholkonsumtion så kommer resultatet 

sannolikt bli mindre för nollkonsumtion för ungdomar.   

 

 

5. Val av metod och Material 

Syftet med denna undersökning är att ta reda vilka valda faktorer som har en betydelse för varför 

ungdomar uppträder som nollkonsumenter och om det finns någon könsfördelning inom detta. Med 

detta syfte lämpar sig en kvantitativ metod bra som realiseras med hjälp av en logistisk 

regressionsanalys. Regressionsanalys används då det är flexibelt för kvantifiering av kausala samband. 

Här arbetas det med flera oberoende variabler som försöker förklara variationen i en eller flera variabler 

(Eggeby & Söderberg, 1999:166).  

5.1 Data 

Studien grundar sig på en enkätundersökning som har genomförts av CAN, Centralförbundet för 

alkohol- och narkotikaupplysning. CAN har sedan 1971 genomfört drog- och 

alkoholvaneundersökningar bland niondeklassare i Sverige. Enkätundersökningen skickades ut till 4851 

skolungdomar under vårterminen 2010 där elever fick svara på frågor gällande deras sociala relationer, 

trivsel i olika miljöer, alkoholvanor, drogvanor, skolprestation etc. (Gripe, 2013). 

 

CAN skickade ut sina enkätundersökningar mellan skolornas sport- och påsklov. Exakta veckor varierar 

från år till år. Varje skola får en vecka på sig att svara på enkätundersökningen, varav två reservveckor 

om skolorna inte hunnit med. Alla frågor är slutna i denna enkätundersökning. Det första steget CAN 

utförde under processen var att kontakta de utvalda skolorna. Första kontakten gjordes genom ett brev, 

med kort information om undersökningen och om vilka övriga upplysningar som är nödvändiga, som 

CAN skickat till skolornas rektorer. De skolor som inte ger svar på brevet rings upp för att samla in den 

information som behövs (Gripe, 2013: 6). 

 

Enkäterna ska svaras på i skolorna utan närvaro från CAN. Det är viktigt att dela ut enkla instruktioner 

till lärare om enkätundersökningarna för att försäkra sig att undersökningarna ser likadana ut runt om i 

landet. Kortfattat är informationen att enkäten ska besvaras i klassrummet. Varje elev ska vara anonym 

och har därför ett eget svarskuvert som eleven stoppar sin enkätundersökning i. Eleverna ska även ha 

fått information om att det är frivilligt att delta. Lärarinstruktionen innehåller även information om hur 
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enkäter ska skickas tillbaka till CAN, att klassen inte ska bytas ut och när enkäterna ska besvaras (Gripe, 

2013: 7). 

 

5.2 Urval 

Urvalet i CANs undersökningar måste behandlas konfidentiellt då det är viktigt att skydda elevernas 

integritet och identitet (Stukát, 2011: 138-140). 

I fas ett ska ett slumpmässigt urval om 300 skolor slumpas fram och i fas två ska ett slumpmässigt urval 

om klasser i de valda skolorna väljas och som dras av Statistiska centralbyrån (SCB). Alla skolor och 

klasser har inte samma chans att bli valda då de väljer de med proportionella elevantal i årskursen 

(Gripe, 2013: 4). Detta kallas för ett stratifierat urval (Dahlström, 2000: 215). 

 

I CANs undersökning fanns det två typer av bortfall. Den ena är klassbortfall som innefattar de olika 

klasserna som av flera anledningar inte fann möjlighet att delta i undersökningen. Den andra 

bortfallstypen innefattar elever som av flera anledningar inte fann möjlighet att delta. Alla individuella 

bortfall beror mestadels på sjukdom (Gripe, 2013: 5).  Studiens resultatdel innefattar sex stycken 

regressionsanalyser varav dessa presenteras i två tabeller, tabell 2 och 3. I tabell 2 när vi gör en 

regressionsanalys med alla variabler tillsammans får vi ett bortfall på 401 respondenter. I tabell 3 där vi 

kommer att visa resultatet, uppdelat på pojkar och flickor, får vi när vi gör en regressionsanalys för 

endast flickor ett bortfall på 140 respondenter. För pojkarna blir bortfallet på 257 respondenter. Tabell 1 

innefattar en korstabell där vi tolkar resultatet på hur pojkar och flickor förhåller sig till nollkonsumtion 

respektive alkoholkonsumtion. Bortfallet i denna tabell hamnar på 10 respondenter.  

 

5.3 Tillvägagångssätt 

5.3.1 Operationella definitioner 

Efter att vi bestämt oss för vårt syfte för denna studie (Se kapitel 1.2), utgick vi ifrån fyra 

utgångspunkter som baseras på studiens frågeställningar. Utgångspunkterna är alla kopplade till våra 10 

valda variabler. För att förstå hur vi har tänkt svara på våra frågeställningar förklarar vi nedan hur och 

vilka variabler som är kopplade till vilken utgångspunkt. 

 Första utgångspunkten handlar om pojkar och flickor där vi undersöker om det finns skillnader 

mellan könen när vi kopplar det till nollkonsumtion.  

 Andra utgångspunkten handlar om ungdomens relation till vänner. Där kommer vi titta på hur 

ofta en ungdom umgås med sina vänner och om mängden har någon koppling till 

nollkonsumtion. 
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 Tredje utgångspunkten handlar om ungdomens relation till sina föräldrar. Till denna 

utgångspunkt har vi valt att titta på vad föräldrars tillit, kommunikation och föräldrars samtycke 

till alkoholkonsumtion gentemot sina ungdomar. Även familjeband är en variabel inräknad där vi 

kan tänka oss finns en koppling till alkoholkonsumtion. 

 Fjärde utgångspunkten handlar om hur ungdomen har det i skolan, det vill säga skoltrivseln. 

Även här inkluderar vi relationen till lärare. 

 

Utgångspunkter  Variabler 

1. Pojkar och flickor  Kön, alkoholkonsumtion 

2. Relation till föräldrar   Tillit: Föräldrar, familjeband, 

kommunikation, föräldrars samtycke: alkohol  

3. Relation till vänner  Socialt umgänge, vänskapsband 

4. Skolsituation  Skoltrivsel, tillit: Lärare 

 

I nästkommande kapitel förklaras det mer djupgående om hur vi har valt att tillämpa dessa variabler 

samt hur de definieras. 

 

5.3.2Variabler, omkodning och definitioner 

Efter att vi hade bestämt oss för att undersöka ungdomars avståndstagande från alkohol och vad detta 

kan bero på så har vi utgått från fem utgångspunkter. Dessa är skolsituation, relation till familj, relation 

till vänner, kön och alkoholkonsumtion. Efter att vi hade valt vårt undersökningsområde började vi med 

en litteratursökning på Databasen Libris. Libris är det nationella bibliotekssystemet i Sverige och blev 

sökmotorn i den här studien. Nyckelord som använts för att få fram litteratur är följande: Alcohol, 

Adolescensen, Friends, Family etc. En logistisk regressionsanalys var mest lämplig för att få studien 

genomförbar. Logistisk regressionsanalys, frekvenstabeller och andra former av data går att få fram med 

hjälp av SPSS, Statistical Package for the Social Sciences. Alla variabler som använts i denna studie har 

det gjorts frekvenstabeller på för att läsaren enkelt ska kunna läsa varje enskild variabel för sig om så 

önskas. Dessa frekvenstabeller hittar ni som bilagor i studien . 

 

Denna studie innefattar 10 olika variabler. Här nedan kommer varje variabel att presenteras samt hur 

denna har presenterats i enkätundersökningen. Det kommer även framkomma hur varje variabel har 

använts i studien och hur de har definierats. 
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5.4.1 Beroende variabel 

I enkätundersökningen ställdes en fråga till ungdomarna gällande deras alkoholkonsumtion. Frågan 

lyder: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, stark cider, vin eller sprit? 

Svarsalternativen är ”Ja” eller ”Nej”. Denna variabel väljer vi att definiera som alkoholkonsumtion. 

Trots att variabeln är icke-numerisk måste vi för att kunna databearbeta variabeln använda oss av siffror, 

med andra ord betyder det att vi kodar variabeln (Dahmström, 2011: 25). En sådan form av variabel 

kallas för dikotom och kodas vanligtvis 0=Nej och 1= Ja i en datorbearbetning (Dahmström, 2011: 25) 

För att nå det önskade resultatet kodade vi svarsalternativen annorlunda. Som vi även kommer att 

förklara närmare i avsnittet efter detta så utgår en regressionsanalys efter det andra svarsalternativet i 

den beroende variabeln. Från början hade det blivit så att den utgått från de ungdomar som konsumerar 

alkohol, men eftersom vi kodade om den och vände på variabeln utgår regressionen nu ifrån de 

ungdomar som är nollkonsumenter. Vi har valt att använda oss utav denna variabel eftersom syftet med 

denna studie är att ta reda på varför ungdomar väljer att inte dricka alkohol. 

5.4.2 Oberoende variabler 

I enkätundersökningen ska ungdomarna även ange vilket kön de har. Frågan lyder: Är du pojke eller 

flicka? Även denna fråga innefattar endast två svarsalternativ vilket var pojke eller flicka. Denna 

variabel har vi definierat som kön i studien och är en oberoende variabel. Svaren är kodade 1 = pojke 

och 2 = flicka. Denna variabel har valts eftersom studien genomsyras av ett genusperspektiv där vi vill 

se vilka skillnader som uppstår för nollkonsumtion mellan könen.  

 

Den tredje variabeln i studien ger vi benämningen skoltrivsel. I denna fråga ska ungdomarna svara på 

hur de trivs i skolan. Frågan lyder: Hur trivs du i skolan? Frågan innefattar fem olika svarsalternativ, 

mycket bra, ganska bra, varken bra eller dåligt, ganska dåligt och mycket dåligt. Dessa har sedan kodats 

från 1-5 där mycket bra fått värde = 1 och mycket dåligt fått värde = 5. Variabeln skoltrivsel kodades 

om på följande sätt: Mycket bra och ganska bra slogs ihop till ett svarsalternativ som vi valde att 

definiera som hög. Detta svarsalternativ fick sedan koden 1. Svarsalternativet varken bra eller dåligt som 

ursprungligen hade koden 3 får nu istället koden 2 och byter definition till varken hög eller låg. Till sist 

har vi svarsalternativen ganska dåligt och mycket dåligt som ursprungligen har benämningen 4 

respektive 5, dessa slog vi ihop och definierade som låg med koden 3. Här nedan följer en bild för att 

göra detta tydligare. Denna variabel är valt utifrån en av våra frågeställningar där vi genom denna studie 

ska ta reda på om trivsel i skolan har någon påverkan på om ungdomar väljer bort alkohol.  
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Omkodningsprocesser för variabeln skoltrivsel  

Mycket bra (1)                              Hög (1) 

Ganska bra (2)                              Hög (1) 

Varken bra eller dåligt (3)            Varken hög eller låg (2) 

Ganska dåligt (4)                          Låg (3) 

Mycket dåligt (5)                          Låg (3) 

 

 

Den fjärde variabeln som vi har valt att använda i denna studie är socialt umgänge. Frågan lyder: Om 

du tänker på en vanlig vecka, hur många dagar brukar du då vara hemma hos kamrat? Denna fråga har 

åtta svarsalternativ där ungdomen ska redogöra för antalet dagar från 0-7. Vi anser att denna fråga är av 

relevans för vår studie eftersom den visar på vilken grad ungdomen har ett socialt umgänge. Men vi 

anser även här att svarsalternativen är för breda för vår studie och har därför valt att slå ihop en del 

svarsalternativ precis som i föregående variabel. Vi har definierat att om ungdomen har varit hos en 

kamrat mellan 0-2 dagar tyder detta på ett lågt socialt umgänge. Varken lågt eller högt har vi definierat 3 

dagar som och 4-7 dagar tyder på ett högt socialt umgänge.  

 

Omkodning av variabeln Socialt umgänge. 

0 (0)                                             Lågt (1) 

1 (1)                                             Lågt (1) 

2 (2)                                             Lågt (1) 

3 (3)                                             Varken lågt eller högt (2) 

4 (4)                                             Högt (3) 

5 (5)                                             Högt (3) 

6 (6)                                             Högt (3) 

7 (7)                                             Högt (3) 

 

 

Nästa fråga i enkäten som vi har valt att fokusera på lyder: Vet dina föräldrar vilka kamrater du umgås 

med? Frågan har sedan 5 olika svarsalternativ: ja alla, ja de allra flesta, ja några, nej ingen och vet ej. Vi 
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anser att denna fråga till stor del handlar om kommunikation mellan ungdomen och dess föräldrar och 

har därför valt att benämna denna variabel kommunikation. Även denna variabel har vi valt att koda för 

att de ska passa studiens utformning och syfte. Nedan följer en bild av omdaningsprocessen. 

 

 

 

Omkodning av variabeln Kommunikation 

Ja, alla (1)                                   Hög (1) 

Ja, de allra flesta (2)                   Hög (1) 

Ja, några (3)                                Låg (2) 

Nej, ingen (4)                              Låg (2) 

Vet ej (5)                                     Bortfall (missing) 

 

 

Den sjätte variabeln i studien har fått definitionen: föräldrars samtycke: alkoholkonsumtion. Denna 

variabel grundar sig på en fråga som lyder: Hur väl stämmer följande påståenden in på dig och dina 

föräldrar? För mina föräldrar är det okej om jag dricker alkohol? Denna fråga har sedan fyra 

svarsalternativ som lyder: Stämmer mycket dåligt, Stämmer ganska dåligt, Stämmer ganska bra, och 

Stämmer mycket bra. I denna variabel har vi valt att definiera svarsalternativen som bilden nedan visar: 

Omkodning av variabeln Föräldrars samtycke: alkohol 

Stämmer mycket dåligt (1)                  Svagt (1) 

Stämmer ganska dåligt (2)                   Svagt (1) 

Stämmer ganska bra (3)                       Starkt (2) 

Stämmer mycket bra (4)                          Starkt (2) 

 

Nästa variabel handlar om tilliten till föräldrar. Frågan lyder: Om du får problem eller bara skulle vilja 

prata med någon, hur lätt eller svårt tycker du då att det är att vända sig till föräldrar eller de vuxna du 

bor hos? Svarsalternativen är: Mycket lätt, ganska lätt, varken lätt eller svårt, ganska svårt och mycket 

svårt. Denna fråga anser vi lägger fokus på vilken tillit ungdomen känner gentemot dennes föräldrar och 

därför har vi valt att definiera variabel nummer sju till Tillit: Föräldrar. Vi har även valt att koda om 

denna variabel så att vi genom svaren kan utgöra om tilliten är hög, varken hög eller låg och låg. Nedan 

följer en bild på omkodningsprocessen för denna variabel.  
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Omkodning av variabeln Tillit: Föräldrar 

Mycket lätt (1)                                 Hög(1) 

Ganska lätt (2)                                 Hög (1) 

Varken lätt eller svårt (3)                Varken hög eller låg (2) 

Ganska svårt (4)                              Låg (3) 

Mycket svårt (5)                              Låg (3) 

 

 

Den åttonde variabeln i studien har fått definitionen tillit: lärare. I denna fråga får ungdomarna svara på 

frågan: Om du får problem eller bara skulle vilja prata med någon, hur lätt eller svårt tycker du då att det 

är att vända sig till lärare? Svarsalternativen i denna fråga är likadana som för den föregående: Mycket 

lätt, ganska lätt, varken lätt eller svårt, ganska svårt och mycket svårt. Även här har variabeln fått sin 

definition genom att vi anser att denna fråga lägger fokus på vilken grad av tillit ungdomen har 

gentemot sin lärare. Vi har valt att koda om denna variabel på samma sätt som den föregående. Detta 

visas här nedan:  

Omkodning av variabeln Tillit: lärare 

Mycket lätt (1)                              Hög (1) 

Ganska lätt (2)                             Hög (1) 

Varken lätt eller svårt (3)           Varken hög eller låg(2) 

Ganska svårt (4)                          Låg (3) 

Mycket svårt (5)                          Låg (3) 

 

Den näst sista variabeln i studien lyder frågan: Hur nöjd är du vanligtvis med ditt förhållande till din 

familj? Svarsalternativen till denna fråga som ungdomarna får välja mellan lyder: Mycket nöjd, nöjd, 

varken nöjd eller missnöjd, missnöjd, mycket missnöjd. Denna fråga har gett den nionde variabeln 

definitionen familjeband. Vi anser att genom denna fråga kan vi se hur bandet ser ut mellan ungdomen 

och dess familj. Eftersom vi vill veta hur starkt respektive svagt detta band är har vi kodat om variabeln 

på följande sätt: 

Omkodning av variabeln Familjeband 

Mycket nöjd (1)                                     Stark (1) 

Nöjd (2)                                                  Stark (1) 

Varken nöjd eller missnöjd (3)              Varken starkt eller svagt (2) 
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Missnöjd (4)                                          Svagt (3) 

Mycket missnöjd (5)                              Svagt (3) 

 

Den sista variabeln i studien är vänskapsband. Precis som föregående variabel används denna variabel 

för att se hur starkt bandet är mellan ungdomen och i detta fall dess vänner. Frågan i enkäten lyder: Hur 

nöjd är du vanligtvis med ditt förhållande till dina vänner? Svarsalternativen till denna fråga är likadana 

som för den föregående variabeln: Mycket nöjd, nöjd, varken nöjd eller missnöjd, missnöjd, mycket 

missnöjd. Även här vill vi veta hur starkt respektive svagt detta band är uppfattat av ungdomen och 

därför väljer vi att här nedan att koda om denna variabel på samma sätt som för den föregående:  

Omkodning av variabeln vänskapsband 

Mycket missnöjd (1)                                  Stark (1) 

Nöjd (2)                                                      Stark (1) 

Varken nöjd eller missnöjd (3)                  Varken stark eller svagt (2) 

Missnöjd (4)                                              Svagt (3) 

Mycket missnöjd (5)                                 Svagt (3) 

 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

I denna avslutande del kommer vi att diskutera kvalitén, det vill säga validiteten och reliabiliteten av 

studien. Validitet innebär om vi har lyckats överfört våra frågeställningar och teoretiska begrepp till 

någonting mätbart. För att kunna uppnå detta, samt få svar på våra frågeställningar, valde vi att 

genomföra en kvantitativ studie där vi använde oss av CANs enkätundersökning som material (Stukat, 

2011: 126-127).  

 

Denna studie är utformad på ett sådant sätt att om någon annan vill göra om denna studie så skulle det 

vara replikerbar samt att sannolikheten till att resultaten skulle bli densamma är stor. När validiteten i en 

studie är hög, innebär det att även reliabiliteten är hög. Med reliabilitet menas att den metod som valts 

för undersökningen i studien är realistisk i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Ett problem uppstod vid tolkning av resultatets första del. I regressionsanalysen utgick vi ifrån 

ungdomar som var icke nollkonsumenter, vilket skulle gett oss fel svar till vårt syfte samt frågeställning. 

Som tidigare nämnt (Se kapitel 5.4.2) valde vi lösa detta problem genom att koda om svarsalternativ på 

variabeln alkoholkonsumtion. Utefter det utgick regressionsanalysen efter ungdomar som var 

nollkonsumenter. 
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En av frågorna i enkäten som handlar om föräldrarna vet vilka kamrater deras ungdomar umgås med har 

vi valt att skapa variabeln kommunikation ur. Anledningen till denna definition av variabeln är att om 

ungdomar berättar för sina föräldrar vilka kamrater de umgås med, tolkas detta ur vårt perspektiv att de 

har bra en bra kommunikation gentemot varandra. Detta kan diskuteras huruvida vi inte mäter det vi 

avser att mäta. Men enligt vårt tycke anser vi att detta fall handlar om kommunikation. 

Delar av resultatet är signifikanta, vilket betyder att de kan generaliseras till alla niondeklassare i 

Sverige (Stukát 2011: 129). I resultatet är de signifikanta resultaten röd markerade samt markerade med 

fet stil 

 

 

5.5 Deskriptiv Statistik 

 
 

Variabel Antal respondenter Procent 

Alkoholkonsumtion   

Ja 2905 60,0  

Nej 1940 40,0  

Bortfall  6 0,1  

Totalt 4845 100,0  

Kön   

Pojkar 2343 48,3  

Flickor 2504 51,6  

Bortfall 4 0,1  

Totalt 4847 100,0  

Skoltrivsel   

Hög 3962 81,7  

Varken hög eller låg 598 12,3  

Låg 262 5,4 

Bortfall 29 0,6 

Totalt 4851 100,0 

Socialt umgänge   

Låg 2788 57,5 

Vaken låg eller hög 928 19,1 

Hög 1025 21,1 
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Bortfall 110 2,3 

Totalt 4851 100,0 

Föräldrars samtycke: 

Alkoholkonsumtion 

  

Svagt 3956 81,6 

Starkt 773 15,9 

Bortfall 122 2,5 

Totalt 4851 Totalt 

Kommunikation   

Hög 4078 84,1 

Låg 641 13,2 

Bortfall 132 2,7 

Totalt 4851 100,0 

Tillit: Föräldrar   

Hög 3150 64,9 

Vaken hög eller låg 791 16,3 

Låg 762 15,7 

Bortfall 148 3,1 

Totalt 4851 100,0 

Tillit: Lärare   

Hög 1390 28,7 

Varken hög eller låg 1406 29,0 

Låg 1879 38,7 

Bortfall 176 3,6 

Totalt 4851 100,0 

Familjeband   

Starkt 4028 83,0 

Varken starkt eller 

svagt 

487 10,0 

Svagt 222 4,6 

Bortfall 114 2,4 

Totalt 4851 100,0 

Vänskapsband   
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Starkt 4338 89,4 

Varken starkt eller 

svagt 

285 5,9 

Svagt 79 1,6 

Bortfall 149 3,1 

Totalt 4851 100,0 

 

 

6. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av vår studie att presenteras. Resultatet av studien kommer att delas in i 

flera mindre kapitel för att på ett strukturerat sätt vägleda läsaren igenom resultatet.   

Inledningsvis kommer det att presenteras en procentuell fördelning mellan kön och alkoholkonsumtion. 

Detta för att kunna få en överblick på hur pojkar och flickor förhåller sig till alkoholkonsumtion idag. 

Tabell 1 – Procentuell fördelning av respondenternas nollkonsumtion i förhållande till 

könsfördelning 

 

 

                                                                                                    n=4841 

Konsumerat 

alkohol? 

Pojkar Flickor Totalt 

Ja 57,8 % 61,9 % 59,9 % 

Nej 42,2 % 38,1 % 40,1 % 

Totalt 100 % 100 %         100 % 

p < 0,05   

Tabell 1 visar sambandet mellan niondeklassares alkoholkonsumtion i förhållande till könstillhörighet. 

Med denna tabell vill vi påvisa hur många pojkar respektive flickor som säger sig vara nollkonsumenter 

samt skillnaden som uppstår mellan könen. Som vi kan se i tabell 1 är har 42,2 % av pojkarna uppgett 

att de inte konsumerar alkohol. För flickorna hamnar resultatet på 38,1 % för nollkonsumtion. Det vi 

kan påvisa från resultatet i tabell 1 är att en större andel pojkar än flickor är nollkonsumenter.  
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Tabell 2 – Regressionsanalys av oberoende variabler i förhållande till nollkonsumtion 

 
                                                                                                                                  n=4450 

                                                        Varje variabel för sig             Variablerna tillsammans 

Variabler Oddskvot 95 % KI Oddskvot 95 % KI 

Kön     

Pojkar 1,00  1,0  

Flickor 0,84 0,75 - 0,95 0,86 0,75 – 0,98 

Skoltrivsel     

Hög  1,0  1,0  

Varken hög eller låg 0,60 0,50 – 0,72 0,72 0,59 – 0,89 

Låg 0,62 0,47 – 0,81 0,69 0,50 – 0,95 

Socialt umgänge     

Låg 1,0  1,0  

Varken låg eller hög 0,43 0,36 – 0,50 0,42 0,35 – 0,50 

Hög 0,32 0,27 – 0,37 0,33 0,27 – 0,39 

Föräldrars samtycke: 

Alkoholkonsumtion 

    

Svagt 1,0  1,0  

Starkt 0,22 0,18 – 0,28 0,23 0,19 – 0,29 

Kommunikation     

Hög 1,0  1,0  

Låg 0,48 0,40 – 0,58 0,59 0,48 – 0,73 

Tillit: Föräldrar     

Hög 1,0  1,0  

Varken hög eller låg 0,67 0,57 – 0,79 0,75 0,62 – 0,91 

Låg 0,53 0,45 – 0,63 0,75 0,60 – 0,93 

Tillit: Lärare     

Hög  1,0  1,0  

Varken hög eller låg 0,78 0,68 – 0,91 0,90 0,77 – 1,07 

Låg 0,57 0,49 – 0,66 0,78 0,66 – 0,93 

Familjeband     

Starkt 1,0  1,0  

Varken starkt eller svagt 0,55 0,45 – 0,68 0,68 0,54 – 0,87 

Svagt 0,50 0,37 – 0,68 0,68 0,47 – 0,99 

Vänskapsband     

Starkt 1,0  1,0  

Varken starkt eller svagt 1,17 0,92 – 1,50 1,46 1,11 – 1,93 

Svagt 1,26 0,80 – 1,96 2,21 1,30 – 3,76 

                                                        
- Feta, kursiva och rödmarkerade siffror visar signifikanta resultat 
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Tabell 3 – Regressionsanalys av oberoende variabler i förhållande till nollkonsumtion med en 

könsfördelning.  

 

 
                                                                                                                                                                                  n=2086                  n=2364 

                                                          Varje variabel för sig                                                   Variablerna tillsammans 

                                                    Pojkar                                  Flickor                              Pojkar                          Flickor      

Variabler Odds-

kvot 

95 % KI Odds-

kvot 

95 % KI Odds-

kvot 

95 % KI Odds-

kvot 

95 % KI 

Skoltrivsel         

Hög 1,0  1,0  1,0  1,0  

Varken hög eller låg 0,52 0,39 – 0,69 0,68 0,53 – 0,87 0,63 0,45 – 0,87 0,80 0,61 – 1,06 

Låg 0,50 0,33 – 0,75 0,75 0,52 – 1,07 0,53 0,32 – 0, 87 0,84 0,54 – 1,29 

Socialt umgänge         

Låg 1,0  1,0  1,0  1,0  

Varken låg eller hög 0,45 0,36 – 0,57 0,40 0,32 – 0,50 0,45 0,36 – 0,58 0,39 0,30 – 0,49 

Hög 0,35 0,28 – 0,44 0,29 0,23 – 0,36 0,36 0,28 – 0,46 0,29 0,23 – 0,38 

Föräldrars samtycke: 

Alkoholkonsumtion 

        

Svagt 1,0  1,0  1,0  1,0  

Starkt 0,19 0,14 – 0,25 0,26 0,20 – 0,35 0,19 0,14 – 0,27 0,27 0,20 – 0,37 

Kommunikation         

Hög 1,0  1,0  1,0  1,0  

Låg 0,53 0,41 – 0,68 0,42 0,31 – 0,55 0,61 0,46 – 0,80 0,58 0,42 – 0,79 

Tillit: Föräldrar         

Hög 1,0  1,0  1,0  1,0  

Varken hög eller låg 0,69 0,55 – 0,88 0,66 0,53 – 0,83 0,74 0,56 – 0,98 0,75 0,58 – 0,97 

Låg 0,56 0,43 – 0,72 0,52 0,42 – 0,66 0,70 0,50 – 0,98 0,77 0,57 – 1,04 

Tillit: Lärare         

Hög 1,0  1,0  1,0  1,0  

Varken hög eller låg 0,80 0,65 – 0,99 0,79 0,63 – 0.98 0,95 0,75 – 1,20 0,87 0,68 – 1,10 

Låg 0,60 0,49 – 0,73 0,57 0.46 – 0,70 0,85 0,66 – 1,09 0,74 0,58 – 0,94 

Familjeband         

Starkt 1,0  1,0  1,0  1,0  

Varken starkt eller 

svagt 
0,61 0,43 – 0,86 0,54 0,42 – 0,70 0,70 0,48 – 1,04 0,68 0,50 – 0,92 

Svagt 0,46 0,25 – 0,85 0,54 0,38 – 0,77 0,54 0,25 – 1,16 0,71 0,46 – 1,09 

Vänskapsband         

Starkt 1,0  1,0  1,0  1,0  

Varken starkt eller 

svagt 

1,13 0,77 – 1,65 1,24 0,91 – 1,70 1,43 0,92 – 2,22 1,45 1,01 – 2,08 

Svagt 1,05 0,52 – 2,12 1,52 0,85 – 2,72 1,86 0,79 – 4,38 2,44 1,22 – 4,86 

     

- Feta, kursiva och rödmarkerade siffror visar signifikanta resultat 
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6.1 Nollkonsumtion mellan pojkar och flickor 

I detta avsnitt ska vi tolka den logistiska regressionen för variabeln kön i förhållande till 

nollkonsumtion. Emellertid kommer de andra oberoende variablerna i studien även att tolkas utifrån 

könsfördelning i kommande avsnitt i denna studie.  

I tabell 2 när vi endast fokuserar på variabeln kön kan vi se att oddsen för nollkonsumtion bland flickor 

signifikant är 16 % lägre (0,84) i förhållande till pojkar. Oddsen förändras med två procentenheter när vi 

tittar på variabeln kön i tabell 2 där den interagerar med de andra oberoende variablerna. Då får vi 

istället ett signifikant odds för flickorna på 14 % lägre (0,86) för nollkonsumtion än för pojkarna. Detta 

resultat tyder på att sannolikheten för nollkonsumtion är lägre för flickor. Resultatet tyder även på att de 

förändringar som sker för variabeln kön när den interagerar med de andra oberoende variablerna är liten. 

Detta betyder att trots att vi tittar på andra faktorer i studien så blir resultatet att flickor har en lägre 

oddskvot för nollkonsumtion än pojkar och därför är chansen större för nollkonsumtion för pojkar än för 

flickor.  

6.2 Sambandet mellan nollkonsumtion och ungdomens relation till vänner 
I detta avsnitt ska vi tolka den logistiska regressionen för de två variabler som i denna studie kopplas till 

ungdomens sociala liv och vänskapskrets. 

I tabell 2 när vi endast tittar på variabeln socialt umgänge kan vi se att oddsen för de ungdomar som 

varken har ett lågt eller högt socialt umgänge är signifikant 57 % lägre (0,43) för nollkonsumtion än för 

de ungdomar som har ett lågt socialt umgänge. För de ungdomar som har ett högt socialt umgänge blir 

oddsen signifikant 68 % lägre (0,32) för nollkonsumtion än för de med ett högt socialt umgänge. Om vi 

jämför detta resultat med det från tabell 2 där variabeln socialt umgänge får interagera med de andra 

oberoende variablerna kan vi se att en skillnad uppstår i båda fallen, samtidigt som skillnaden inte är så 

stor. För de ungdomar som varken har ett lågt eller högt socialt umgänge förändras oddsen endast med 

en procentenhet och blir därmed signifikant 58 % lägre (0,42) för nollkonsumtion än de med ett lågt 

socialt umgänge. För ungdomarna med ett högt socialt umgänge får vi ett signifikant odds på 67 % lägre 

(0,33) för nollkonsumtion än för de med ett lågt socialt umgänge. Även här är förändringen en 

procentenhet. Resultatet för tabell 2 visar att ju högre socialt umgänge ungdomen har minskar chanserna 

för nollkonsumtion i förhållande till de som har ett lågt socialt umgänge. Resultatet visar även att 

variabeln socialt umgänge inte påverkas av de andra faktorerna i denna studie.  
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När vi tittar på tabell 3 och endast fokuserar på variabeln socialt umgänge visar detta att oddsen för 

nollkonsumtion är signifikant 55 % lägre (0,45) för pojkar som varken har ett högt eller lågt socialt 

umgänge i förhållande till de pojkar som har ett lågt socialt umgänge. För de pojkar som har ett högt 

socialt umgänge blir oddsen signifikant 65 % lägre (0,35) för nollkonsumtion än för de pojkar som har 

ett lågt socialt umgänge. I tabell 3 när variabeln socialt umgänge interagerar med de andra oberoende 

variablerna uppstår det ingen skillnad för de pojkar som varken har ett lågt eller högt socialt umgänge, 

jämfört med det tidigare resultatet. För de pojkar som har ett högt socialt umgänge blir förändringen en 

procentenhet och oddsen hamnar då signifikant på 64 % lägre (0,36) för nollkonsumtion än för de med 

ett lågt socialt umgänge. Övergår vi till att titta på flickornas resultat för endast variabeln socialt 

umgänge i tabell 3 ser vi att oddsen för nollkonsumtion bland de som varken har ett lågt eller högt 

socialt umgänge blir signifikant 60 % lägre (0,40) än för de flickor som har ett lågt socialt umgänge. För 

flickor som har ett högt socialt umgänge blir oddsen signifikant 71 % (0,29) lägre för nollkonsumtion än 

för de med ett lågt socialt umgänge. Jämför vi detta med resultaten från tabell 3 där variabeln socialt 

umgänge interagerar med de andra oberoende variablerna kan vi se att oddsen förändras med en 

procentenhet för de flickor som varken har ett lågt eller högt socialt umgänge. Oddsen för de flickor som 

har ett högt socialt umgänge hamnar på samma siffror som tidigare. Resultatet för tabell 3 visar precis 

som för tabell 2 att ju högre socialt umgänge ungdomarna har desto mindre blir chanserna för 

nollkonsumtion. Resultatet visar även att flickor som varken har ett lågt eller högt socialt umgänge samt 

de som har ett högt socialt umgänge har en mindre chans för nollkonsumtion jämfört med de pojkar som 

varken har ett högt eller lågt socialt umgänge samt de som har ett högt.  Även här påverkas knappt 

variabeln socialt umgänge av de andra faktorerna i denna studie.  

När vi nu övergår till att endast titta på variabeln vänskapsband i förhållande till nollkonsumtion så kan 

vi i tabell 2 se att inga signifikanta resultat går att finna för både de ungdomar som varken har ett starkt 

eller svagt vänskapsband och för de ungdomar som har svagt vänskapsband. Detta uppkommer även i 

tabell 2 där variabeln vänskapsband interagerar med de andra oberoende variablerna. Det vi kan påvisa 

från detta resultat är att det inte finns något samband mellan variabeln vänskapsband i förhållande till 

nollkonsumtion.  

I tabell 3 där vi ser resultat för endast variabeln vänskapsband uppdelat mellan flickor och pojkar får vi 

även här endast icke signifikanta resultat. När vi tittar på variabeln vänskapsband där den interagerar 

med de andra oberoende variabler får vi endast signifikanta resultat för flickorna. Där kan vi se att 

oddsen för nollkonsumtion är 45 % högre (1,45) för de flickor som varken har ett starkt eller svagt 

vänskapsband i förhållande till flickor som har ett starkt vänskapsband. För flickor som har svagt 
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vänskapsband blir oddsen däremot 144 % högre (2,44). Resultatet som går att påvisa från tabell 3 visar 

att vänskapsband inte påverkar pojkars nollkonsumtion i lika stor utsträckning som för flickor. 

Resultatet visar även att ju svagare vänskapsband flickor har desto större än chansen för 

nollkonsumtion.  

6.3 Sambandet mellan nollkonsumtion och ungdomens skolsituation 

I detta avsnitt ska vi tolka den logistiska regressionen för de två variabler som i denna studie är kopplade 

till hur ungdomar upplever sin skolmiljö.  

I tabell 2 när vi endast tittar på variabeln skoltrivsel visar detta att oddsen för nollkonsumtion bland de 

ungdomar som varken har en hög eller låg skoltrivsel är signifikant 40 % lägre (0,60) än för de som har 

en hög skoltrivsel. Oddsen för de ungdomar som har en låg skoltrivsel är två procentenheter högre, där 

är oddsen signifikant 38 % lägre (0,62) för nollkonsumtion än för de ungdomar med en hög skoltrivsel. I 

tabell 2 när variabeln skoltrivsel interagerar med de andra oberoende variablerna förändras siffrorna. 

Där kan vi istället se att oddsen för de ungdomar som varken har en hög eller låg skoltrivsel är 

signifikant 28 % lägre (0,72) för nollkonsumtion än för de med hög skoltrivsel. Oddsen har förändrats 

med 12 procentenheter mellan det att vi tolkar variabeln för sig, samt när vi tolkar variabeln där den 

interagerar med andra oberoende variabler. För de ungdomar som har en låg skoltrivsel i tabell 2 när 

variabeln interagerar med de andra oberoende variablerna tyder resultatet på att oddsen är signifikant 31 

% lägre (0,69) för nollkonsumtion än för de ungdomar med en hög skoltrivsel. Här har oddsen 

förändrats med sju procentenheter mellan det att vi tolkar variabeln för sig, samt när vi tolkar variabeln 

där den interagerar med andra oberoende variabler. Resultatet för tabell 2 visar att när variabeln 

skoltrivsel interagerar med andra oberoende variabler ökar chanserna för nollkonsumtion både för 

gruppen av ungdomar som varken har en hög eller låg skoltrivsel samt för den gruppen som har en låg 

skoltrivsel. 

I tabell 3 när vi ser resultatet för endast variabeln skoltrivsel i förhållande till nollkonsumtion fördelat 

mellan flickor och pojkar kan vi se att oddsen för pojkar som har varken har en hög eller låg skoltrivsel 

signifikant är 48 % lägre (0,52) för nollkonsumtion än för de pojkar med hög skoltrivsel. Oddsen för de 

pojkar som har en låg skoltrivsel är signifikant 50 % lägre (0,50) för nollkonsumtion än för pojkar med 

en hög skoltrivsel. I tabell 3 när variabeln skoltrivsel interagerar med de andra oberoende variablerna ser 

vi att oddsen även förändras här. Oddsen för de pojkar som varken har en hög eller låg skoltrivsel blir 

signifikant 37 % lägre (0,63) för nollkonsumtion än för de pojkar med en hög skoltrivsel. Förändringen 

mellan resultatet tolkat för endast variabeln skoltrivsel, samt för variabeln skoltrivsel när den interagerar 
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med andra oberoende variabler för de pojkar som varken har en hög eller låg skoltrivsel blir 11 

procentenheter. För de pojkar som har en låg skoltrivsel i tabell 3 där variabeln skoltrivsel interagerar 

med de andra oberoende variabler kan vi se att oddsen för nollkonsumtion är signifikant 47 % lägre 

(0,53) än för de pojkar med en hög skoltrivsel. Skillnaden för pojkar med en låg skoltrivsel när vi tolkar 

variabeln för sig, samt i interaktion med andra variabler blir tre procentenheter. När vi övergår till att 

titta på flickornas resultat i tabell 3 för endast variabeln skoltrivsel visar detta att oddsen för de flickor 

som varken har en hög eller låg skoltrivsel är signifikant 32 % lägre (0,68) för nollkonsumtion än för de 

flickor som har en hög skoltrivsel. Resultatet för de flickor som har en låg skoltrivsel ger ett icke 

signifikant odds. Även när vi tolkar resultatet för variabeln skoltrivsel där den interagerar med de andra 

oberoende variablerna kan vi se att resultatet både för de flickor som varken har en låg eller hög 

skoltrivsel och de flickor som har en hög skoltrivsel ger icke signifikanta odds. Resultatet för tabell 3 

när vi endast tittar på variabeln skoltrivsel i förhållande till nollkonsumtion pekar på att flickor som 

varken har en hög eller låg skoltrivsel har en större chans för nollkonsumtion till skillnad från pojkar 

som varken har en låg eller hög skoltrivsel. Resultatet i tabell 3 när variabeln skoltrivsel interagerar med 

de andra oberoende variablerna visar ett signifikant resultat för pojkar men inte flickor vilket gör att vi 

inte kan jämföra oddskvoterna dem emellan. Det vi kan påvisa i denna studie är att skoltrivsel inte 

påverkar nollkonsumtionen för flickor på samma sätt som för pojkar.  

När vi övergår till att endast titta på variabeln tillit: lärare i tabell 2 kan vi se att oddsen för de ungdomar 

som har varken har en hög eller låg tillit är signifikant 22 % lägre (0,78) för nollkonsumtion än för de 

ungdomar som har en hög tillit. Siffrorna förändras betydligt när vi tittar på de ungdomar som har en låg 

tillit. Då hamnar oddsen på signifikant 43 % lägre (0,57) för nollkonsumtion än för de ungdomar med en 

hög tillit. I tabell 2 när variabeln tillit: lärare interagerar med de andra oberoende variablerna får vi ett 

icke signifikant odds för de ungdomar som varken har en hög eller låg tillit. Oddsen för de ungdomar 

som har en låg tillit blir signifikant 22 % lägre (0,78) för nollkonsumtion än för de ungdomar med en 

hög tillit. Det skiljer då 21 procentenheter för de ungdomar som har en låg tillit till sin lärare beroende 

på om vi endast tolkar variabeln tillit: lärare eller om vi tolkar variabeln när den interagerar med de 

andra oberoende variablerna. Resultatet för tabell 2 visar att chansen för nollkonsumtion för variabeln 

tillit: lärare ökar när vi tolkar resultatet tillsammans med de andra oberoende variablerna.  

I tabell 3 kan vi se fördelningen mellan hur resultatet ser ut mellan könen. Oddsen för de pojkar som 

varken har en hög eller låg tillit när vi endast tittar på resultatet för variabeln tillit: lärare blir signifikant 

20 % lägre (0,80) för nollkonsumtion än för de pojkar som har en hög tillit. Oddsen för de pojkar som 

har en låg tillit blir signifikant 40 % lägre (0,60) för nollkonsumtion är för de pojkar som har en hög 
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tillit. Övergår vi till att titta på resultatet när variabeln tillit: lärare interagerar med de andra oberoende 

variablerna får vi endast icke signifikanta resultat för pojkarna. Resultatet för endaste variabeln tillit: 

lärare för flickorna i tabell 3 visar nästan ett liknande resultat för de som varken har en hög eller låg 

tillit. Där hamnar oddsen signifikant på 21 % lägre (0,79) för nollkonsumtion än för de flickor som har 

en hög tillit. Även resultatet för de flickor som har en låg tillit hamnar väldigt nära resultatet för 

pojkarna. Här blir oddsen signifikant 43 % lägre (0,57) för nollkonsumtion än för de flickor som har en 

hög tillit. I tabell 3 där vi kan se hur variabeln tillit: lärare interagerar med de andra variablerna får vi ett 

icke signifikant odds för de flickor som varken har en hög eller låg tillit. Däremot visar resultatet för de 

flickor som har en låg tillit ett signifikant odds på 26 % lägre (0,74) för nollkonsumtion än för de flickor 

som har en hög tillit. Skillnaden för flickorna om vi tolkar variabeln för sig, samt i interaktion med de 

andra oberoende variablerna blir 17 procentenheter. Resultatet för tabell 3 visar att skillnaderna mellan 

flickor och pojkar när vi endast tittar på variabeln tillit: lärare i förhållande till nollkonsumtion inte är 

stora. Resultatet visar även när variabeln interagerar med de andra oberoende variablerna får vi ett icke 

signifikant resultat för pojkar samtidigt som vi kan få ett signifikant resultat för de flickor som har en låg 

tillit. Det vi kan påvisa genom detta i denna studie är att tillit till läraren inte påverkar nollkonsumtionen 

för pojkar i lika stor utsträckning än för flickor.  

 

6.4 Sambandet mellan nollkonsumtion och ungdomens relation till familj 
I detta avsnitt ska vi tolka den logistiska regressionen för de fyra variabler som i denna studie är 

kopplade till hur ungdomen uppfattar sin familjesituation. 

Den första variabeln i detta avsnitt är föräldrars samtycke: alkoholkonsumtion. I tabell 2 när vi endast 

tittar på denna variabel kan vi se att oddsen för de ungdomar som har föräldrar med ett starkt samtycke 

till alkoholkonsumtion signifikant blir 78 % lägre (0,22) för nollkonsumtion än för de ungdomar som 

har föräldrar med ett svagt samtycke till alkoholkonsumtion. I tabell 2 när variabeln får interagera med 

de andra oberoende variablerna kan vi se att resultatet endast förändras med en procentenhet. Oddsen i 

tabell 2 blir signifikant 77 % lägre (0,23) för nollkonsumtion för de ungdomar som har föräldrar med ett 

starkt samtycke till alkoholkonsumtion än för de ungdomar som har föräldrar med ett svagt samtycke. 

Resultatet för tabell 2 visar att de ungdomar som har föräldrar med ett starkt samtycke till 

alkoholkonsumtion kraftigt minskar chanserna för nollkonsumtion i förhållande till de ungdomar som 

har föräldrar med ett svagt samtycke till alkoholkonsumtion. Resultatet förändras knappt när vi tittar på 

variabeln föräldrars samtycke: alkoholkonsumtion i förhållande till andra oberoende variabler, vilket i 

sin tur visar att ett starkt samtycke till alkoholkonsumtion inte påverkas av de andra faktorerna för 
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studien.  

I tabell 3 när vi ser resultatet uppdelat mellan flickor och pojkar kan vi se att oddsen för de pojkar som 

har föräldrar med ett starkt samtycke till alkohol är signifikant 81 % lägre (0,19) för nollkonsumtion, än 

för de pojkar med föräldrar som har ett svagt samtycke när vi endast tittar på variabeln föräldrars 

samtycke: alkoholkonsumtion. I tabell 3 där variabeln interagerar med de andra oberoende variablerna 

ser vi att oddsen inte förändras utan blir precis som tidigare. Tittar vi istället på flickorna så ser vi att 

oddsen istället signifikant blir 74 % lägre (0,26) för nollkonsumtion än för de flickor som har föräldrar 

med ett svagt samtycke till alkohol. När variabeln föräldrars samtycke interagerar med de andra 

oberoende variablerna kan vi se att resultatet för flickorna endast skiljer sig med en procentenhet. 

Resultatet för tabell 3 visar på att pojkar som har föräldrar med ett starkt samtycke till 

alkoholkonsumtion minskar chanserna mer för nollkonsumtion mer än för flickor som har föräldrar med 

ett starkt samtycke för nollkonsumtion. Även här kan vi se att resultatet för variabeln i förhållande till 

nollkonsumtion inte påverkas av andra av studiens faktorer.  

Övergår vi till att endast titta på variabeln kommunikation så kan vi tabell 2 se att oddsen för de 

ungdomar som har en låg kommunikation signifikant blir 52 % lägre (0,48) för nollkonsumtion än för de 

ungdomar som har en hög kommunikation. I tabell 2 när variabeln kommunikation får interagera med de 

andra oberoende variablerna kan vi se att resultatet förändras och då får vi ett signifikant odds för 

nollkonsumtion på 41 % lägre (0,59) för de ungdomar som har en låg kommunikation i förhållande till 

de ungdomar som har en hög kommunikation. Resultatet för tabell 2 visar att oddskvoten för denna 

variabel förändras med 11 procentenheter när variabeln interagerar med de andra oberoende variablerna. 

Resultatet visar även att oddskvoten för variabeln kommunikation ökar när den agerar i förhållande till 

andra faktorer för denna studie.  

Tittar vi uppdelningen i tabell 3 mellan flickor och pojkar för endast variabeln kommunikation ser vi att 

oddsen för de pojkar som har en låg kommunikation signifikant blir 47 % lägre (0,53) för 

nollkonsumtion i förhållande till de pojkar som har en hög kommunikation. I tabell 3 där variabeln 

interagerar med de andra oberoende variablerna förändras siffrorna för de pojkar som har en låg 

kommunikation och oddsen för nollkonsumtion blir istället 39 % lägre (0,61) än för de pojkar med en 

hög kommunikation. Det blir en skillnad på åtta procentenhet beroende på hur vi väljer att tolka 

variabeln. När vi tittar på flickornas resultat för endast variabeln kommunikation i tabell 3 kan vi se att 

det finns skillnader i oddskvot. Oddsen för de flickor som har en låg kommunikation blir 58 % lägre 

(0,42) för nollkonsumtion än för de flickor med en hög kommunikation. I tabell 3 när variabeln 
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interagerar med de andra oberoende variablerna blir oddsen för de flickor som har en låg 

kommunikation istället 42 % lägre (0,58) för nollkonsumtion i förhållande till de flickor som har en hög 

kommunikation. Här blir skillnaden 16 procentenheter beroende på hur vi tolkar variabeln. Resultatet 

för tabell 3 visar att pojkar som har en låg kommunikation har en större chans för nollkonsumtion än 

flickor med en låg kommunikation. Resultatet visar även att chanserna för nollkonsumtion ökar för både 

flickor och pojkar när variabeln kommunikation interagerar med andra faktorer för denna studie.  

Resultatet för endast variabeln tillit: föräldrar i tabell 2 visar att oddsen för de ungdomar som varken har 

en hög eller låg tillit till sina föräldrar signifikant är 33 % lägre (0,67) för nollkonsumtion än för de 

ungdomar som har en hög tillit. Oddsen för de ungdomar som har en låg tillit hamnar signifikant på 47 

% lägre (0,53). Jämför vi detta med det resultat som finns i tabell 2 där variabeln interagerar med de 

andra oberoende variablerna så ser vi att oddsen ser likadan ut för både de ungdomar som varken har en 

hög eller låg tillit till sina föräldrar samt de som har en låg tillit. För båda dessa grupper är oddsen 

signifikant 25 % lägre (0,75) för nollkonsumtion i förhållande till de som har en hög tillit. Resultatet för 

tabell 2 när vi endast tittar på variabeln tillit: föräldrar visar att ju lägre tillit till sina föräldrar 

ungdomarna har desto mindre blir chanserna för nollkonsumtion. Resultatet visar även att chanserna 

ökar när variabeln tillit: föräldrar interagerar med de andra faktorerna för denna studie.  

När vi endast tittar på variabeln tillit: föräldrar i tabell 3, där vi kan se resultatet uppdelat mellan könen 

kan vi se att det finns skillnader med ett fåtal procentenheter mellan pojkarna och flickornas odds. De 

pojkar som varken har en hög eller låg tillit har signifikant ett odds på 31 % lägre (0,69) för 

nollkonsumtion än de pojkar som har en hög tillit, samtidigt som flickorna hamnar på signifikant 34 % 

lägre (0,66) i förhållande till flickor som har hög tillit. De pojkar som har en låg tillit har signifikant ett 

odds på 44 % lägre (0,56) för nollkonsumtion än de pojkar som har en hög tillit. Här hamnar flickornas 

signifikanta odds på 48 % lägre (0,52) för nollkonsumtion i förhållande till de flickor som har en hög 

tillit. När vi övergår i tabell 3 för att se hur variabeln interagerar med de andra oberoende variablerna i 

en könsfördelning förändras resultatet för regressionsanalysen. De pojkar som varken har en hög eller 

låg tillit får ett signifikant odds på 26 % lägre (0,74) för nollkonsumtion i förhållande till de pojkar med 

en hög tillit. De pojkar som har en låg tillit har nu ett signifikant odds på 30 % lägre (0,70) för 

nollkonsumtion än för de pojkar med en hög tillit. Även för flickorna kan vi se ett resultat som skiljer 

sig från de i tabell 3. För de flickor som varken har en hög eller låg tillit får vi ett signifikant odds för 25 

% lägre (0,75) för nollkonsumtion i förhållande till de flickor som har en hög tillit. De flickor som har 

en låg tillit fick vi ett icke signifikant resultat för. 

 Resultatet i tabell 3 när vi endast tittar på variabeln tillit: föräldrar visar att pojkar som varken har en 
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hög eller låg tillit samt de som har en låg tillit har större chanser för nollkonsumtion jämfört med flickor 

som varken har en hög eller låg tillit samt de som har en låg tillit. Resultatet visar även att chanserna för 

nollkonsumtion för både flickor och pojkar ökar när variabeln interagerar med de andra faktorerna i 

studien. Till sist har vi ett icke signifikant resultat för de flickor som har en låg tillit i interaktion med de 

andra faktorerna för denna studie. Det vi kan påvisa genom detta resultat är att det inte finns något 

samband för de flickor som har en låg tillit i förhållande till nollkonsumtion.  

Avslutningsvis för detta kapitel i studien ska börja med att endast titta på variabeln familjeband. I tabell 

2 kan vi se att ungdomar som varken har ett starkt eller svagt familjeband signifikant har ett odds på 45 

% lägre (0,55) för nollkonsumtion i förhållande till de ungdomar som har ett starkt familjeband. För de 

ungdomar som har ett svagt familjeband blir oddsen signifikant 50 % lägre (0,50). Jämför vi detta med 

resultatet från regressionsanalysen i tabell 2 där vi ser hur variabeln interagerar med de andra oberoende 

variablerna kan vi se att resultatet förändras. Då har både de som varken har ett starkt eller svagt 

familjeband och de som har ett svagt familjeband ett odds på 32 % lägre (0,68) för nollkonsumtion i 

förhållande till de ungdomar som har ett starkt familjeband. Resultatet för tabell 2 visar att när vi endast 

fokuserar på variabeln familjeband visar detta att ju svagare familjeband ungdomen har desto mindre 

blir chanserna för nollkonsumtion. Resultatet visar även att när variabeln interagerar med de andra 

faktorerna för denna studie ökar chanserna för nollkonsumtion.  

I tabell 3 där vi får se ett resultat för endast variabeln familjeband med en könsfördelning kan vi se att 

oddsen ser olika ut bland pojkar och flickor. För de pojkar som varken har ett starkt eller svagt 

familjeband blir oddsen 39 % lägre (0,61) för nollkonsumtion än för de pojkar som har ett starkt 

familjeband. Oddsen för de pojkar som har ett svagt familjeband blir 54 % lägre (0,46) för 

nollkonsumtion i förhållande till de som har ett starkt familjeband. Detta resultat kan vi inte jämföra 

med de som finns i tabell 3 där variabeln interagerar med de andra oberoende variablerna eftersom vi för 

pojkarna endast fått icke signifikanta resultat. Övergår vi till att titta hur det ser ut för flickorna så kan vi 

se att vi får ett likadant odds för de flickor som varken har ett svagt eller starkt familjeband och de som 

har ett svagt. Oddsen för båda dessa grupper hamnar på 46 % lägre (0,54) för nollkonsumtion i 

förhållande till de flickor som har ett starkt familjeband.  

För flickorna i tabell 3 när variabeln familjeband interagerar med de andra oberoende variablerna har vi 

endast fått ett signifikant resultat för de flickor som varken har ett starkt eller svagt familjeband. Där 

hamnar oddsen på 32 % lägre (0,68) för nollkonsumtion i förhållande till de som har ett starkt. 

Skillnaden i oddskvot för de flickor som varken har ett starkt eller svagt familjeband blir beroende på 

hur vi väljer att tolka variabeln 14 procentenheter. Resultatet för pojkarna i tabell 3 visar att om vi 
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endast tittar på variabeln familjeband minskar chanserna för nollkonsumtion ju svagare familjebandet är. 

Pojkar som varken har ett starkt eller svagt familjeband har större chanser för nollkonsumtion än flickor 

som varken har ett starkt eller svagt familjeband. Avslutningsvis kan endast se icke signifikanta resultat 

för pojkar när variabeln familjeband interagerar med de andra faktorerna för denna studie. Det vi kan 

påvisa genom detta är att det inte finns något samband mellan pojkars familjeband och nollkonsumtion 

när vi tar hänsyn till andra faktorer i studien.   

6.4 Hypotesprövning 

Under hypotes ett utgick vi ifrån att fler flickor än pojkar är nollkonsumenter. Resultatet visade att det 

var fler pojkar än flickor som var nollkonsumenter. Den första hypotesen stämde inte med resultatet. 

Hypotes två visade att desto starkare band ungdomen har till sina vänner blir sannolikheten för 

nollkonsumtion mindre. Resultatet visade att så var fallet gällande flickor, dock inte för pojkar.  

Hypotes tre var att ett högre socialt umgänge för ungdomen leder till mindre sannolikhet för 

nollkonsumtion.  Resultatet stämde överens med vår hypotes, att ju högre socialt umgänge ungdomen 

har minskar chanserna för nollkonsumtion i förhållande till de som har ett lågt socialt umgänge. Hypotes 

fyra i studien lyder: Desto högre tillit ungdomen har till sin lärare och desto mer ungdomen trivs i skolan 

ökar sannolikheten för nollkonsumtion. Resultatet visade att tillit till läraren inte påverkar 

nollkonsumtionen för pojkar i lika stor utsträckning än för flickor. Hypotes fem lyder: Starka 

familjeband leder till högre sannolikhet för nollkonsumtion. Resultatet visade att det inte finns något 

samband för flickor som har en låg tillit i förhållande till nollkonsumtion. Det fanns heller inget 

sambandet mellan pojkars familjeband och nollkonsumtionen. Slutligen hypotes 6 som lyder: Om 

föräldrarna samtycker till ungdomens alkoholkonsumtion så kommer resultatet sannolikt bli mindre för 

nollkonsumtion för ungdomar.  Resultatet här visade sig stämma överens med vår hypotes. Resultatet 

visar att de ungdomar som har föräldrar med ett starkt samtycke till alkoholkonsumtion kraftigt minskar 

chanserna för nollkonsumtion i förhållande till de ungdomar som har föräldrar med ett svagt samtycke 

till alkoholkonsumtion 

 
 

 

 

 

7. Analys 
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7.1 Kön 

Resultatet för denna studie visar att sannolikheten för nollkonsumtion är högre för pojkar än för flickor. 

Det bör poängteras här att vi i denna studie inte har tittat på huruvida föräldrarnas utbildningsnivå, klass 

etc. har påverkat detta resultat. Enligt Hardings genusteori skulle skillnaden mellan pojkar och flickors 

nollkonsumtion förklaras genom symboliskt genus vilket menas att män och kvinnor respektive pojkar 

och flickor associeras till en viss form av beteende beroende på vilket kön de har (Jakobsson, 2000: 24). 

Tidigare forskning visar även att könsperspektivet i förhållande till alkohol sedan länge har haft en 

ojämn fördelning. Kvinnor och män har olika attityd kring alkoholkonsumtion samt nykterhet. Även 

samhällets normer samt kulturell bakgrund speglar kvinnor och mäns värderingar kring 

alkoholkonsumtion. Beroende på samhället idag samt jämställdhetsperspektivet är avgörande för hur 

män respektive kvinnor förhåller sig till alkohol. Vad som anses var en riktig man och en riktig kvinna 

är avgörande för förhållningssättet till alkoholkonsumtion (Goldberg, 2010:379). Tidigare forskning 

nämner emellertid att kvinnor tar efter mäns beteende när det kommer till alkoholkonsumtion 

(Goldberg, 2010:381). Tittar vi på resultatet för denna studie visar det emellertid ett omvänt resultat. I 

denna studie är det som tidigare nämnt en större sannolikhet att pojkar är nollkonsumenter än flickor.  

 

7.2 Vänner 

Ju högre socialt umgänge både flickor respektive pojkar har desto mindre är sannolikheten för att det 

uppträder som nollkonsumenter. Resultatet visar även att sannolikheten är mindre för flickor än för 

pojkar. En förklaring till detta resultat går att se genom Bourdieus teori om habitus. Denna teori 

förklarar vad som händer i mötet med andra individer. Begreppet habitus används för att beskriva det 

system av anlag som bestämmer hur människan kommer att agera, tänka, uppfatta, och värdera olika 

sociala sammanhang. Enligt Bourdieu är habitus förenat med människan och skapas redan i barndomen. 

Med det menas att individen från barndomen formas när individen interagerar med andra i olika 

vardagssituationer som exempelvis skolan och familjen (Broady, 1989:20 - 21). I Bots (2005) studie 

visar resultatet att ungdomar tar sig an nya sociala roller gentemot sina vänner när de börjar avskilja sig 

ifrån sina föräldrar. Enligt Bot tenderar flickor att vara mer socialt utåtriktade än pojkar vilket visar en 

tydlig skillnad mellan könen. Detta visas även i resultatet att flickor med högre socialt umgänge tenderar 

till att ha en mindre chans för nollkonsumtion jämfört med pojkar.  

 

Bots (2005) studie visar att beroende på hur stark vänskapsrelationen är mellan ungdomar spelar det roll 

för alkoholkonsumtionen. Samtidigt bör det även tilläggas att vi i denna studie inte har tittat på 

vännernas attityd till nollkonsumtion. Bots studie påpekar emellertid att flickor generellt dricker mindre 
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än pojkar. Resultatet som har erhållits i denna studie visar emellertid icke signifikanta resultat för hur 

vänskapsband påverkar nollkonsumtionen av alkohol förutom när det kommer till flickornas resultat där 

vänskapsband interagerar med de andra faktorerna för denna studie. Då visar resultatet att flickor med 

ett svagt vänskapsband har en större chans till nollkonsumtion än de flickor som har ett starkt 

vänskapsband. De icke signifikanta resultaten som uppstår visar emellertid att det inte finns något 

samband mellan hur starkt eller svagt vänskapsband pojkar har och nollkonsumtion. Detta resultat talar 

emot Bots påstående om att vänskapsrelationen har en betydelse när det kommer till alkoholkonsumtion 

(Bot, 2005: 929-947). Resultatet talar även emot Feltons (1999) studie som påvisar att ungdomar 

undviker alkohol om den bästa vännen också gör det (Felton, 1999: 32-40).  

 

 

7.3 Skolan 

 

I tidigare forskning gällande alkoholkonsumtion påvisas det att skolan är en plats som barn och 

ungdomar spenderar större delen av sin tid på (Almquist, 2011: 5). Resultaten visar att de ungdomar 

som varken har en låg eller hög skoltrivsel samt de som har en låg skoltrivsel har en mindre sannolikhet 

för nollkonsumtion än de ungdomar som har hög skoltrivsel. Detta samband blir mindre starkt när 

skoltrivsel interagerar med de andra faktorerna i studien. När fokus ligger på könsskillnaderna i 

resultatet uppkommer det icke signifikanta resultat för flickorna. Genom detta kan vi påvisa att det inte 

finns något samband för flickor mellan nollkonsumtion och skoltrivsel samtidigt som det finns ett 

samband för pojkar. Som det även nämndes tidigare i analysen under kapitlet för vänner så kan en 

individ formas av sociala situationer och på så sätt fylla på sitt bagage utifrån olika möten i vardagslivet. 

Med det menas att individen från barndomen formas när denne interagerar med andra i olika 

vardagssituationer som exempelvis skolan och familjen (Broady, 1989:20 - 21). Enligt Bourdieu är 

skolan en plats som definieras som en grupp eller ett nätverk inom teorin för socialt kapital. Enligt 

Bourdieu är socialt kapital något som varje individ har till förfogande i en grupp eller gemenskap. 

Socialt kapital handlar om tillgångar i form av relationer mellan individer, detta kan exempelvis vara 

familjerelationer etc. Med andra ord består socialt kapital av relationen individen har med andra 

(Håkansson 2011: 53 – 54). Tidigare forskning pekar även på att det stöd som ungdomen får under 

skoltiden av sin lärare har en påverkan på ungdomens framtida utveckling (Almquist 2011: 5). Vidare 

pekar även tidigare forskning på att de ungdomar som under skoltiden får uppskattning respektive 

uppmärksamhet från sin lärare tenderar till att få ett mindre behov till att konsumera alkohol (Gaffney, 

1998: 587 – 599).  
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Resultatet för variabeln tillit till lärare i denna studie visar att ungdomar som varken har hög eller låg 

tillit samt de ungdomar som har en låg tillit sannolikt har en mindre chans till nollkonsumtion än de 

ungdomar som har en hög tillit. Detta gäller både när vi fokus ligger på variabeln tillit till lärare samt när 

variabeln interagerar med de andra oberoende variablerna i studien. Resultatet för variabeln tillit till 

lärare uppdelat i en könsfördelning visar ett icke signifikant resultat för pojkar när variabeln interagerar 

med de andra faktorerna för studie. Det vi kan påvisa genom detta i denna studie är att tillit till läraren 

inte påverkar nollkonsumtionen för pojkar i lika stor utsträckning än för flickor. Hardings genusteori 

som utgår ifrån att män respektive kvinnor associeras till ett visst beteendemönster beroende på kön får 

därmed ett starkt fäste efterson pojkar respektive flickors samband ser olika ut (Jakobsson, 2000: 24). 

 

7.4 Familj 

I tidigare forskning nämns fem bidragande faktorer till ungdomars nollkonsumtion: föräldrars förbud, 

personlig läggning, religiösa förbud, likgiltighet för alkohol och negativa konsekvenser (Stritzke & Butt, 

2001: 633-649). En av variablerna i denna studie är föräldrars samtycke till ungdomars 

alkoholkonsumtion. Resultatet som kan påvisas i regressionsanalysen för denna variabel visar att ett 

starkt samtycke drastiskt minskar oddsen för nollkonsumtion i förhållande till de ungdomar som har ett 

svagt samtycke. Resultatet förändras knappt när variabeln samtycke: alkoholkonsumtion interagerar 

med de andra variablerna i studien. Inom den sociala inlärningsteorin så finns begreppet imitation som 

uppstår under sociala situationer.  Imitationen sker när individen interagerar med en person som den 

beundrar eller värderar högt. För barn brukar det vara föräldrarnas uttryck som de imiterar (Madsen & 

Egidius, 1974: 68). I tidigare forskning nämns även att denna imitation även gäller när det kommer till 

föräldrarnas syn på alkohol. Ungdomar som har sina föräldrar som förebilder kommer att ta efter sina 

föräldrars attityd kring alkoholkonsumtion (Duncan, Duncan och Strycker, 2006: 71-81). En positiv 

inställning från familjen kommer då att ge ungdomen en positiv inställning till alkohol (Johnson et al, 

1997: 359-372). Används detta i förhållande till det resultat som framkommit i denna studie så kan vi se 

att tidigare forskning samt den sociala inlärningsteorin bekräftar resultatet. Ungdomar som har föräldrar 

med ett starkt samtycke till alkoholkonsumtion kommer längre ifrån nollkonsumtionen än de med 

föräldrar som har ett svagt samtycke.  

 

I tidigare forskning nämns tillsyn av föräldrar vilket innebär att ungdomens föräldrar vet vad deras 

ungdomar gör när de inte är i skolan (DiClemente, 2001: 1363-1368). I denna studie har vi tolkat 

regressionsanalysen för variabeln kommunikation där vi får en uppfattning om hur ungdomen uppfattar 
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sin kommunikation med föräldrarna. Resultatet visar att de ungdomar som har en låg kommunikation 

nästan har hälften så stor chans för nollkonsumtion än de som har en hög kommunikation. Tittar vi på 

resultatet i förhållande till könstillhörighet så ser vi att det nästan skiljer tio procentenheter mellan 

flickorna och pojkarna och att de flickor som har en låg kommunikation har mindre chans till 

nollkonsumtion än de pojkar som har låg kommunikation. Könsskillnaden i resultatet kan tolkas med 

hjälp av Hardings genusperspektiv som nämnt flera gånger understudiens gång, att män och kvinnor 

associeras till ett visst beteende beroende på maktstrukturer i samhället samt normer (Jakobsson, 2000: 

24). Det som blir intressant är att enligt tidigare forskning borde resultatet vara omvänt och pojkarna 

borde ligga längre ifrån nollkonsumtionen än flickorna när det kommer till låg kommunikation. Bot 

(2005) nämner i sin studie att när ungdomar frigör sig ifrån sina föräldrar börjar de skapa nya sociala 

roller gentemot sina vänner. Däremot söker flickorna mer stöd hos familjen jämfört med pojkarna (Bot, 

2005: 929-947). I denna studie har vi även tittat på variablerna tillit: familj samt familjeband. Enligt 

Bourdieu så tenderar de fyra kapitalformerna att röra sig som ett kretslopp inom en familj. De är 

förenade med varandra och påverkar varandra (Bunar, 2001: 30). Genom detta teoretiska perspektiv som 

pekar på att familjemedlemmar interagerar med varandra och påverkar varandra kan vi tolka resultatet 

från regressionsanalysen. Resultatet för studien visar att ju lägre tillit ungdomen har till sina föräldrar ju 

mer minskar chanserna för nollkonsumtion i förhållande till de som har en hög tillit. Vi kan även se att 

det knappt finns någon skillnad i resultat för flickor och pojkar utan det är endast ett fåtal procentenheter 

som skiljer åt. Övergår vi till att titta på resultatet för familjeband så ser vi att det uppstår liknande 

tendenser som för tillit variabeln. Ju svagare familjebandet är för ungdomarna desto mindre blir chansen 

för nollkonsumtion. Vi kan även se här att skillnaderna mellan flickor och pojkar inte är stora. Detta 

resultat bekräftas i tidigare forskning från Duncan (2006) som menar att ungdomar som har starka 

familjeband är mindre villiga till att ha vänskapsrelationer som har en anknytning till droger och alkohol 

(Duncan, 2006: 71-81).  

 

 

8. Slutdiskussion  

I tidigare kapitel har vi redovisat resultat och analys med hjälp av logistisk regressionsanalys och 

analyserat svaren med hjälp av våra valda analytiska teoretiska verktyg samt tidigare forskning. I detta 

avsnitt kommer det att presenteras en slutdiskussion kring vårt ämne och slutligen presenteras en 

slutsats. Syftet med denna undersökning är att ta reda vilka valda faktorer som har en betydelse för 

varför ungdomar säger sig vara nollkonsumenter och om det finns någon könsfördelning inom detta. 

Våra frågeställningar var avsedda att undersöka om nollkonsumtionen påverkades av faktorerna: 

relation till föräldrar, relation till vänner, ungdomens skolsituation samt om det fanns könsskillnader. 
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Under studiens gång har vi konstaterat tydliga skillnader mellan pojkar och flickor i förhållande till 

nollkonsumtion. Resultatet visar oss att flickor tenderar att ha en mindre chans för nollkonsumtion än 

pojkar (Se kapitel 6.1). Vad kan det bero på? Tidigare kunde det konstaterats att flickor undvek alkohol i 

större utsträckning än vad pojkar gör, vilket säger emot det resultat vi fått fram i denna studie (Felton, 

1999: 32-40).  Hardings genusteori som vi har använt oss i tidigare avsnitt för att analysera detta svar 

pekar på att det finns maktstrukturer som påverkar hur män respektive kvinnor beter sig i samhället 

(Jakobsson, 2000: 24). Genom detta påstående och det resultat vi har fått fram går det att diskutera om 

dessa maktstrukturer samt de normer som finns i samhället har förändras sedan Felton (1999) skrev sin 

studie. 

En annan aspekt som är intressant att diskutera är resultatet från variabeln föräldrars samtycke: 

alkoholkonsumtion som tydligt visar att om föräldrarna har en positiv inställning till alkoholkonsumtion 

så minskar ungdomens chans till nollkonsumtion. (se kapitel 6.4) Enligt alkohollagen, 9§ 1st, är det 

förbjudet att lämna ut alkohol till en person som är under 20 år. Förälder eller annan anhörig som anser 

att det är okej att ungdomar konsumerar alkohol begår inte ett brott (Se kapitel 2.2). Det må inte vara 

olagligt att samtycka till alkoholkonsumtion men att bidra fysiskt med alkohol är förbjudet. I vår studie 

kunde vi inte ta reda på om hur ungdomarna fick tag på alkohol men denna fråga skulle vara intressant 

att studera vidare på.   

När vi övergår till att diskutera resultatet från variabeln vänskapsband får vi i denna studie många icke 

signifikanta resultat. Genom detta kan vi påstå att det inte finns något samband mellan vänskapsband 

och ungdomens nollkonsumtion. Samtidigt när vi tittar på variabeln skoltrivsel så finns det ett samband 

som visar att ju högre skoltrivsel ungdomen har desto större är chansen för nollkonsumtion. Detta blir 

intressant eftersom vänner är en del av ungdomens skoltrivsel och skolmiljö. Hur kan det då finnas ett 

samband mellan skoltrivsel och nollkonsumtion när det samtidigt inte finns något samband mellan 

vänskapsband och nollkonsumtion. Självklart har många ungdomar vänner utanför skolan, men de flesta 

bör även ha vänner innanför skolans väggar eftersom även detta bidrar till skoltrivseln. 

Resultat visas på att ju lägre tillit en ungdom har till sin förälder, ju mer minskar chanserna för 

nollkonsumtion. Detta bekräftas även med resultatet från variabeln familjeband, att ju starkare 

familjeband desto större chanser finns det för en ungdom att uppträda som nollkonsument (Se kapitel 

7.4). Därför är ungdomars relation till föräldrar viktig då den är en bidragande faktor till ungdomars val 

av vänskapskrets samt nollkonsumtion. Ungdomar som har goda familjerelationer är mindre hängivna 

till att skapa vänkretsar där alkohol eller droger är inblandade, utan tvärtom. Istället väljer ungdomar 
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vänskapskretsar som inte innefattar dessa intressen, vilket är ett stort steg för ungdomar till att bli och 

förbli nollkonsumenter (Duncan, 2006: 71-81). 

 För att veta vilka vänskapskretsar en ungdom har behövs det god kommunikation med föräldern. I våra 

resultat kunde man finna att ungdomar som har en låg kommunikation har hälften så stor chans för 

nollkonsumtion än de som har hög kommunikation. Resultatet som vi kan se i vår studie visade sig att 

ungdomar som inte väljer att prata med sina föräldrar har mindre chans för nollkonsumtion än de 

ungdomar som väljer att prata och dela med sig av inre tankar och känslor. Även här fann vi resultat i 

könsskillnader vilket fick oss att tänka på vad tidigare forskning visar. Det skiljer sig nämligen mellan 

könen då flickor som har en låg kommunikation till sina föräldrar tenderar att ha större risk att 

konsumera alkohol. Tidigare i studien nämnde Goldberg om könsskillnader och jämställdhet (Se kapitel 

3.2.4). Om dessa skillnader finns kvar är vi då jämställda i Sverige? Denna studie pekar på att så inte är 

fallet. 

8.1 Slutsats 

Slutsatsen för denna studie lyder att ungdomars nollkonsumtion påverkas av flera faktorer. I denna 

studie har vi kunnat påvisa att skolmiljön är viktig för nollkonsumtionen. Ju bättre ungdomen trivs i 

skolan desto högre tillit finns det till läraren och därmed ökar det chanser till nollkonsumtion. Slutsatsen 

blir även att kön har en betydelse för nollkonsumtion då flickor och pojkar reagerar olika på de faktorer 

som innefattas i studien. Vi har även kunnat påvisa att en stark relation till familjen har en betydelse för 

nollkonsumtion samt att föräldrar med ett samtycke till alkohol bidrar till att minska chanser för 

nollkonsumtion. 

8.2 Vidare forskning 

I denna studie har vi använt oss av tio olika enkätfrågor och därefter skapat variabler av dessa. Om vi ser 

till hur exempelvis variabeln kommunikation är skapad så är det en fråga som handlar om huruvida 

ungdomens föräldrar vet vilka kamrater ungdomen umgås med.  Denna fråga handlar om 

kommunikation mellan ungdomen och föräldrarna men samtidigt finns det andra faktorer och frågor 

runt omkring som också handlar om kommunikation. Exempelvis om familjen äter middag tillsammans 

varje kväll, spenderar tid tillsammans på helgerna osv. Dessa faktorer har vi inte tittat på i den här 

studien. Det skulle därför vara intressant om variablerna i en framtida studie skulle vara med kompakta 

och innehålla information i ett bredare perspektiv. Eftersom vi hade en färdig enkätundersökning som vi 

utgick ifrån var det inte möjligt för oss att skapa frågor utefter vårt syfte. Hade den möjligheten funnits 

skulle det även varit intressant att titta på nollkonsumtion i förhållande till etnisk bakgrund. Detta 
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eftersom vi under vår sökning för tidigare forskning kring detta ämne möttes av flera studier som tydde 

på att det fanns en skillnad på alkoholkonsumtion beroende på vilken etnisk bakgrund individen 

tillhörde.   
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