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Sammanfattning 

Detta är en kvantitativ studie som mäter svenska gymnasieelevers 

alkoholbeteende, attityder till alkohol och skolans ANDT-undervisning, samt om 

samband mellan dessa existerar. Urvalet består av 101 gymnasieelever från fem 

klasser i årskurs ett från en skola Uppsala. All data har samlats in via enkäter som 

fylldes i av respondenterna under skoltid. Bearbetning och analys av data skedde i 

programmet SPSS och Statistica. Intressanta fynd visar bland annat att det inte 

finns några skillnader mellan könen i alkoholbeteende och att konsumtionen av 

alkohol korrelerar med ålder vid alkoholdebuten. Ju tidigare alkoholdebuten sker 

desto mer frekvent alkoholanvändning. Vidare visar resultaten att eleverna är 

ganska negativt inställda till alkohol, men i överlag inte så positiva till skolans 

drogförebyggande arbete. Diskussionen når slutsatsen att det förebyggande arbetet 

som strategi är nödvändig för att minska alkoholanvändningen bland ungdomar.  

För att uppnå större framgång bör metoden dock nyanseras och bättre utgå från 

vetenskapliga utvärderingar. 

 Nyckelord: Skola, gymnasieelever, alkohol, attityder, ANDT-undervisning   
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1. Inledning 

I en tid då mycket av samhällets fokus läggs på illegala och stigmatiserande droger finns det 

en risk för att konsumtionen av alkohol bland våra ungdomar upplevs som något nödvändigt 

ont. Samhället har stora förväntningar på att skolan ska minimera ungdomars konsumtion av 

alkohol och andra droger. I regeringens åtgärdsprogram (Regeringskansliet, 2010, s.17) 

skriver man att det finns en tydlig koppling mellan exempelvis alkohol och kriminalitet och 

menar att det är viktigt att stärka ungdomars skyddsnät för att förhindra en destruktiv 

utveckling. Enligt Skolverket (2012, s. 6) ska skolan arbeta för nolltolerans mot alla former av 

droger och en alkoholfri uppväxt, så sen debut och så låg konsumtion som möjligt. Men då 

forskningen kring vilka effekter som drogpreventionsundervisning har är högst osäker finns 

det en risk för att denna typ av undervisning nedprioriteras, eller helt och hållet förlorar sig 

plats i skolans dagliga verksamhet. Framförallt i takt med att det ekonomiska läget för många 

skolor blir allt svårare. (Ibid, s. 6 - 7).  

1.1 Bakgrund 

Alkoholmissbruket i Sverige dödar tusentals människor varje år. Enligt Socialstyrelsen dog 

2010 cirka 3 760 invånare i alkoholrelaterad dödlighet.  Kostnaderna för alkoholmissbruket är 

också väldigt höga (Socialstyrelsen, 2011). Gehard Larsson (2010, 2 november), från 

Missbruksutredningen och regeringens särskilda utredare, hävdar i en debattartikel att 

missbruket kostar Sverige 150 miljarder kronor årligen. Enbart alkoholen beräknas kosta 

uppemot 66 miljarder kronor. Ett av Larssons förslag till regeringen, i syfte att modernisera 

den svenska missbruksvården, är att förbättra förmågan att tidigare identifiera riskbruk och 

erbjuda insatser. Speciellt när det kommer till barn och ungdomar. Alkohol bland ungdomar 

har länge varit föremål för mängder av undersökningar och rapporter. Det är inte så konstigt 

med tanke på att alkohol är ett viktigt folkhälsoproblem, och som för unga skapar fler 

negativa följder än för en vuxen. Det handlar om både kortsiktiga och långsiktiga effekter, 

med konsekvenser allt ifrån fysiska skador, psykisk ohälsa till sociala problem (Anderson, 

1995, s. 17).  

Den totala narkotikakonsumtionen hos ungdomar i Sverige ökade under början av 1990-

talet fram till tidigt 2000-tal. Trots att den sedan dess har sjunkit en aning ligger den totala 

förbrukningen av alkohol och droger fortfarande på en hög nivå (Svensson & Persson, 2005, 

s. 9). En rapport från Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (Henriksson & 

Leifson, 2011, s. 18) visar att andelen gymnasieelever som intensivkonsumerar alkohol har 

ökat sedan 2004. Med intensivkonsumtion menas att personen i fråga förbrukat fyra burkar 
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starköl eller en hel flaska vin vid samma tillfälle minst en gång i månaden. I gymnasiet ligger 

andelen intensivkonsumenter hos flickor på 44 procent och drygt 50 procent för pojkar. 

CAN:s (Henriksson & Leifson, 2011, s. 72) rapport menar att siffrorna är oroande, och pekar 

på studier som påvisat samband mellan alkoholbruk och utsatthet för sexuellt samt fysiskt 

våld.  

I Narkotikakommissionens undersökning (2000, s. 67) konstaterar man att illegala droger 

finns i de flesta ungas närmiljö – oavsett var man bor. Vidare hävdar man att det finns ett 

starkt samband mellan rökning, alkoholkonsumtion, narkotikakonsumtion och skolproblem. 

De som brukar mycket alkohol är även de elever som skolkar mest från sina studier. Till stor 

del på grund av att droganvändare känner sig mindre hemmastadda i skolan än icke-brukarna. 

Intervjuer med en större grupp grundskolelever visar att de som drack mycket alkohol inte 

tyckte om att gå i skolan, medan de som avstod var välanpassade. En annan intressant detalj i 

detta avseende är att tjejer tenderar att ha samma betyg vare sig de dricker eller inte, medan 

killar får sämre betyg ju mer de konsumerar. Trots att många forskare har upptäckt samma 

samband mellan drogkonsumtion och skolproblem är det inte fastslaget vad som föregår vad. 

Det finns de som hävdar att skolproblemen kan vara en orsak till ökad drogkonsumtion, och 

vice versa (Andersson, 1995, s. 41-43, 47). Med bakgrund av detta fastslog 

Narkotikakommissionen att ”skolan skall tidigt uppmärksamma och ingripa vid skolk och 

mobbing. Det finns tydliga samband mellan drogmissbruk och dålig framgång i skolan, 

kriminalitet, dåligt självförtroende, bristande social kompetens och dåligt socialt nätverk” 

(Narkotikakommissionen, 2000, s. 127). 

Den svenska skolan har länge jobbat aktivt med att motverka all form av droganvändning 

bland elever. I början av millenniumskiftet gjordes flera stora satsningar för att minska 

konsumtionen genom förebyggande åtgärder. Att verka förebyggande är, och har varit under 

hela 1900-talet, det viktigaste tillvägagångssättet när det kommer till åtgärder för unga 

människor. I de nya satsningarna finns så väl nya som gamla metoder (Svensson & Persson, 

2005, s. 9, 35).  En av dessa satsningar går under beteckningen ANDT-undervisning, vars mål 

är att upplysa elever om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Men just denna 

undervisningens effektivitet i fråga om reducering av droganvändning bland ungdomar har 

länge betvivlats av många forskare. Mycket på grund av att forskningsfynden inom detta 

område är motstridiga. Rapporter visar på både effektivitet och ineffektivitet, men ibland även 

tecken på kontraproduktivitet (Skolverket, 2012, s. 13 – 14).  

En viktig fråga att ta avstamp från när det kommer till det drogförebyggande arbetet är hur 

elever själva upplever det. För att etablera en effektfull och långsiktig plan för att bromsa 
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droganvändningen är en fokus på ungdomar givetvis centralt. En amerikansk studie visar att 

för varje år som alkoholdebuten skjuts upp minskar risken för att i framtiden utveckla ett 

missbruk med hela nio procent (Grant, Stinson & Hartford, 2001, s. 494). Därmed förefaller 

det självklart att skolan är den mest lämpliga arenan att satsa på. För att åstadkomma en 

skillnad i ungdomars alkoholvanor bör mer ljus och vikt läggas på elevernas egna perspektiv 

på den ANDT-undervisning som de själva är mottagare av. Denna studie ämnar undersöka 

dels svenska gymnasieelevers alkoholbeteende och dels attityderna till alkohol samt 

drogundervisning. Dessutom avser undersökningen att mäta om det finns eventuella skillnader 

mellan könen inom de tre fälten.  

1.2 Tidigare forskning 

Att satsa på förebyggande arbete mot droger i skolan bygger på idén om att goda investeringar 

lönar sig i framtiden. Att genom breda insatser tidigt motverka ohälsa och andra typer av 

samhällsproblem. Skolans ANDT-undervisning är en sådan åtgärd och kan delas upp i fyra 

olika huvudtyper: skämselpropaganda, faktaförmedling, affektiva metoder och social 

kompetens (Andersson & Thorsen, 2000, s. 33 - 41).  Vad gäller skrämselpropaganda är 

många forskare ense om att metoden är tandlös. En studie som gjordes bland amerikanska 

universitetsstudenter visade att sådan undervisning om alkohol, som på ett mycket tydligt sätt 

markerar drogers skadeverkningar, hade en oförändrad effekt bland studenter som drack 

lagom. Det mest intressanta med studien var dock att konsumtionen av alkohol ökade bland 

studenter med långt gångna alkoholvanor (Ibid, s. 33 - 34). Även en holländsk rapport som 

analyserade tre drogpreventionsprogram för högstadieelever visade att mottagare av 

skrämselpropaganda konsumerade droger mer än mottagare av andra undervisningsmetoder 

(de Haes & Schuurman, 1975, s. 2). Resultatet tolkas som så att skrämselpropaganda 

försämrar elevernas självkontroll och motivation. Andra forskare menar också att ju mer man 

utsätts för den här typen av upplysning om ett oönskat beteende desto större är risken för att 

mottagaren inte tar till sig den (Andersson & Thorsen, 2000, s. 34 - 35).  

Faktaförmedling handlar i sin tur om att vetenskapligt objektivt förmedla fakta om 

drogerna. Denna undervisningsform bygger på ett antagande om att det finns ett tydligt 

samband mellan fakta, attityd och beteende. Därmed anser många att förmedling av fakta om 

droger, till exempel vilka de negativa konsekvenserna är, bör ha en önskad effekt på 

individen. Man antar att individen handlar rationellt utifrån den information som förmedlats 

(Andersson & Thorsen, 2000, s. 35).  I en kanadensisk utvärdering av alkohol- och andra 

drogpreventionsprogram skriver forskarna Marc Eliany och Brian Rush (1992, s. 52) följande: 
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En av de vanligaste gemensamma nämnarna för alkohol- och övrig 

drogbehandlingsprogram är undervisningsfaktorn. Detta involverar vanligtvis lektioner, 

filmer, diskussioner om droger och beroende. Denna undervisningsinriktning bygger på 

antagandet att människor med exempelvis alkoholproblem inte är informerade och att 

utbildning kan hjälpa dem att förändra sitt beteende och reducera problemen. 

Men flera undersökningar konstaterar att det inte är säkert att en framgångsrik förmedling 

av negativa synsätt om droger ger en önskad verkan vad gäller högre återhållsamhet från 

droger. En mängd olika forskare har kunnat peka på denna avvikelse mellan kunskap och 

beteende. Det går nämligen inte att helt och hållet anta att elever handlar rationellt. Även om 

skolan lyckas med sina planer att skapa negativa förhållningssätt till droger garanterar det inte 

att eleverna agerar i enlighet med dessa (Andersson & Thorsen, 2000, s. 36 - 37).  Tvärtom 

menar forskning att ren faktaförmedling kan stimulera unga människor till att konsumera 

droger, att det kan ha samma effekt som reklam har (de Haes & Schuurman, 1975).  

Affektiva metoder är ett tillvägagångssätt som för det mesta koncentreras till 

självförtroende, hantering av stress och oro, beslutsfattande och värderingar. Metodens syftar 

till att stärka personlighetsdrag som är kopplade till ungdomars förhållningssätt till bland 

annat alkohol. Grundtanken är att sannolikheten till att utveckla ett drogmissbruk minskar hos 

elever med stärkta personlighetsdrag kopplade till dessa. I likhet med faktaförmedling finns 

dock inga starka resultat som visar att affektiva metoder som undervisningstyp är effektiv 

(Ibid, s. 38). Ett program som praktiserat affektiva metoder i syfte att förändra ungdomars 

attityder till alkohol är ”Here’s looking at you”-programmet. Utvärderingar visar att 

programmet har haft väldigt liten påverkan på psykosociala faktorer som tros påverka 

alkoholbeteende. Vidare visar utvärderingen att ungdomarnas beteende i slutändan inte 

påverkas. Kritikerna hävdar att korrelationen mellan självförtroende, stress, som är affektiva 

metoders signum, och alkoholbeteende är ytterst svag (Ibid, s. 38-39). 

Social kompetens är en metod som har sitt ursprung i social inlärningsteori. Social 

inlärningsteori utgår från idén att människor registrerar ny information och lär sig nya 

beteenden genom att observera andra människor (Carle, Nilsson, Alvaro & Garrido, 2006, s. 

164). Social kompetens-metoden bygger på ett aktivt deltagande där eleven genom praktiska 

övningar uppmärksammas om praktiska strategier som de kan ha användning för vid 

problemlösning, beslutsfattande och kamrattryck. Metoden syftar även till att sticka hål  på 

”majoritetsmissförståndet”, det vill säga elevers ofta felaktiga bild av kompisars och andra 

elevkamraters alkoholvanor. Till skillnad från de övriga metoderna har utvärderingar av 
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denna mer praktiskt inriktade metod varit mycket mer positiva (Andersson & Thorsen, 2000, 

s. 39 - 40). En av studierna (Botvin, G., Baker, Dusenbury, Botvin, E. & Diaz, 1995) som 

visat på önskade resultat är den som genomfördes i 56 olika statliga skolor runt om i USA där 

man använde sig av ett skolbaserat drogpreventionsprogram vid namnet LST (Life Skills 

Training). Programmet gick bland annat ut på att genom aktivt deltagande från elever ta sig an 

”majoritetsmissförståndet” och hantering av kamrattryck, risksituationer samt förstärkning av 

självförtroende. En till stora delar attitydorienterad och situationsanpassad modell. Studien, 

som fortgick under sex år, visar på en 44 procentig minskning i antalet droganvändare hos 

elevgrupperna som genomgått programmet jämfört med kontrollgrupperna. Enligt studiens 

forskare tyder resultatet på att skolbaserade program i drogpreventionssyfte faktiskt kan 

minska användningen av alkohol, tobak och andra droger (Ibid, s 1-3).  

1.3 Teoretiska perspektiv 

För att lyckas förändra något så inrotat och allmänt som alkoholvanor är behöver insatser och 

kraft också riktas mot attityder. En attityd kan definieras som en fördelaktig (positiv) eller 

ofördelaktig (negativ) evaluerande reaktion mot något eller någon (Myers, 2008, s. 120). 

Attityder hjälper oss på att ett effektivt sätt organisera vår hela tillvaro. När människan till 

exempel behöver reagera snabbt på något kommer det sätt vi känner eller bedömer situationen 

oftast att vägleda vår reaktion.  

Forskare har under många år forskat kring kopplingen mellan just attityder och beteende. 

Länge trodde många socialpsykologer att man genom att känna till människors attityder 

kunde förutse deras beteenden (Ibid, s. 119). Vad som i sin tur påverkar attityden menade man 

var kunskap. Den kanske äldsta och mest förenklade modellen (se Figur 1) av detta antagande 

bygger på en linjär utveckling av kunskap till attityder, och slutligen till beteende. De tidigare 

forskarna trodde bestämt att upplysning och utbildning automatiskt skulle leda till förändrat 

beteende (Kollmuss & Agyeman, 2002, s. 241). 

 

Figur 1. Klassisk linjär modell av utvecklingen till beteende. 

Men forskare har sedan dess hittat fynd som stödjer tesen att förändringar av attityder 

knappt påverkar deras beteenden, och menar istället att effekten sker i den motsatta 

riktningen. Att beteenden kan påverka attityder (Festinger, 1964).  Precis som amerikanske 
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psykologen Robert P. Abelson (1972, refererad i Myers, 2008, s. 119) menade när han 

uttryckte det idag berömda citatet ”vi är väldigt bra tränade och väldigt duktiga på att finna 

anledningar till vad vi gör, men inte så duktiga att göra det vi finner anledningar till”. En 

person attityder är alltså ofta ingen bra prediktion av deras olika beteenden.  

Denna avvikelse mellan attityd och beteende har också testats i mängder av studier.  I en 

studie (Batson, Kobrynowicz, Dinnerstein, Kampf & Wilson, 1997) som utfördes bland 

psykologistudenter i Kansas presenterade man två arbetsuppgifter för deltagarna. En attraktiv 

uppgift, där deltagaren hade chansen att få tävlingslotter där vinstsumman var drygt 200 

kronor, och en trist uppgift utan några som helst positiva konsekvenser. Deltagarna var 

tvungna att själva dela ut uppgifterna, en till sig själv och den andra till en annan deltagare. 

Bara en av 20 tyckte att det moraliskt riktiga var att ge den attraktiva uppgiften till sig själv, 

men trots detta så gjorde 80 procent just detta. I ett nytt experiment gavs deltagarna dessutom 

ett mynt för att avgöra utdelningen av uppgifter genom slantsingling, men den här gången 

valde hela 90 procent av deltagarna den attraktiva uppgiften (Ibid, s. 1340-1341). När 

ytterligare ändringar skedde i experimentet och deltagarna fick singla slant framför en spegel 

blev resultaten oerhört annorlunda. Då valde hälften att ge den positiva uppgiften till en annan 

deltagare (Batson, Thompson, Seuferling, Whitney & Strongman, 1999, s. 530-531). Detta 

visar att det finns en koppling mellan attityder och beteende, men endast under vissa 

förutsättningar, och inte som man trodde tidigare med den linjära modellen.  

Attityder kan alltså predicera beteende om andra sociala influenser är minimala, 

exempelvis kan oro över vad ens vänner tycker vara en stark social influens som påverkar 

personens beteende mer än vad attityder gör. Detta är dessutom något Paulhus (1984) påpekar 

när han skriver om social önskvärdhe. Vid känsliga ämnen där samhällsnormerna är tydliga 

finns en risk för att människor rättar sig efter den allmänna åsikten. 

 Attityder kan dessutom predicera beteende om attityden är specifik för handlingen. 

Attityder till ett allmänt koncept som fysisk hälsa har en svag koppling till specifik träning 

och kosthälsa, dock predicerar en människas attityder till för- och nackdelar med löpträning 

väldigt starkt med beteendet löpträning. En annan förutsättning för när attityder kan predicera 

handlingar är när attityden är stark (Myers, 2008, s. 121-122, 127). Många av våra beteenden 

sker automatiskt, allt ifrån hur vi hälsar på varandra, äter mat till hur vi kör bil på vägarna. 

Men vid situationer där beteendet är mindre automatisk blir attityderna starkare eftersom vi 

påminns om dem och blir mer självmedvetna (Ibid, s. 124).  

Som nämnts tidigare påverkar även beteende attityder. Människan tänker inte bara sig till 

en handling, utan en handling kan också leda till en attityd. När vi har gått till handling och är 
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ansvariga för den så förstärker vi vanligtvis motivet bakom orsaken till beteendet. Beteende 

påverkar dessutom attityd på så vis att människor ofta anpassar vad de säger utifrån vad de 

tror att andra vill höra, vilket i sin tur leder till att det blir vad han eller hon tror på (Myers, 

2008, s. 130, 135).  Ett tredje sätt som exemplifierar kopplingen mellan beteende till attityd är 

”foot-in-the-door”- fenomenet. Ett fenomen som beskriver faktumet när människor först 

accepterar en liten begäran tendererar att gå med på en större begäran lite senare (Ibid, s. 135). 

I en amerikansk studie (Markey & Wells, 2001) som genomfördes på chattrum på internet 

skickade man ut ett meddelande där forskarna låtsades om att deras e-mail inte fungerade och 

frågade om någon i chatten kunde hjälpa till. Andelen hjälp ökade från två till 16 procent när 

forskarna vid ett tidigare skede hade bett om en mindre tjänst, ”jag är ny på det här med 

datorer. Är det någon som kan berätta hur man kikar på någons profil?”. ”Foot-in-the-door”-

fenomenet är, som många kanske har erfarenheter av, en taktik som används flitigt av 

försäljare. Genom beteendet att acceptera en mindre förfrågan påverkas attityden till att 

acceptera en större förfrågan senare, detta trots att den större förfrågan ensam med hög 

sannolikhet hade nekats. (Myers, 2008, s. 132). Hur det kommer sig att våra beteenden 

påverkar våra attityder finns flera teorier som förklarar.  

Självpresentation är en teori som utgår från individens strävan att av andra upplevas som 

konsekvent. Det är få människor som inte bryr sig om vad andra tycker och vi spenderar hel 

del tid och pengar på allt ifrån dyra mobiltelefoner till att välja vilka kläder man ska ha på sig 

för dagen. Det handlar om att göra bra intryck och i slutändan må bättre över oss själva samt 

bli mer säkra i våra sociala identiteter. För att lyckas med detta är det viktigt att vår identitet 

inte är inkonsekvent, vilket ofta förhindras genom en anpassning av attityderna till beteendet. 

Enligt självpresentation-teorin kan det ibland handla om en inbillad attityd, där en viss grad av 

självbedrägeri utgör ett medel för att attityden ska överensstämma med beteendet. (Myers, 

2008, s. 136). I en studie (Leary, Nezlek, Downs, Radford-Davenport, Martin & McMullen, 

2004, s. 665, 672) som utfördes på Wake Forrest University i North Carolina konstaterade 

man dessutom att självpresentation är signifikant vanligare bland unga personer. Man 

förklarar detta delvis genom det faktum att unga och ogifta individer, till skillnad från äldre 

och gifta, kan vara mer motiverade att styra intrycken av sig själva till det andra könet.   

En annan teori som förklarar hur beteende kan forma attityder är socialpsykologen Leon 

Festingers (1957) kognitiv dissonans, som presenterades redan på 1950-talet. Även Festinger 

utgår från människans eftersträvan efter en hög grad av överensstämmelse inom sig själv 

mellan åsikter, attityder och beteende (Ibid, s. 1). Men det är inte alltid som det lyckas. En 

person som vill göra bra ifrån sig på ett prov i skolan och vet att det kräver flera timmars 
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studier på fritiden, men som i slutändan väljer att inte studera alls är ett vanligt exempel. Ett 

annat är en person som vet att det är skadligt att dricka för mycket alkohol men ändå fortsätter 

göra det. En vanlig försvarsmekanism mot den här typen av inkonsekvens är rationalisering 

(Passer & Smith, 2009, s. 666). Personen som fortsätter dricka mycket trots hälsofaran 

tenderar att försöka rationalisera beteendet på olika sätt. Till exempel genom att förringa 

risken för försämrad hälsa eller förstärka de negativa konsekvenserna av att inte dricka. Ett 

annat exempel på rationalisering i detta fall vore att lyfta fram och fästa större vikt vid den 

känslomässiga fördelen av att konsumera alkohol. Människan är dock inte alltid framgångsrik 

i att rationalisera bort inkonsekvenser, och när detta sker uppstår ett psykologiskt obehag 

(Festinger, 1957, s. 2). Dissonans syftar alltså till inkonsekvens, och vad människan hela tiden 

strävar efter är konsekvens, eller konsonans. Dissonans kan leda till känslor av hyckleri, vilket 

i sin tur ger motivation till förändring enligt Festinger. Förutom motivation att reducera 

dissonansen och uppnå konsonans kommer personen som befinner sig i ett sådant tillstånd att 

aktivt undvika situationer och information som troligtvis skulle öka dissonansen (Ibid, s. 3, 

13). Kognitiva dissonans-teorin skulle kunna förklara resultaten i en Gallup-undersökning 

(Saad, 2002) från USA som visade att 40 procent av alla tobaksrökare tycker att rökning inte 

är så skadligt, medan andelen icke-rökare med samma uppfattning bara var 13 procent.  

En annan välkänd och enkel teori som också förklarar samma fenomen är 

självperceptionsteorin. Teorin gör gällande att när vi är osäkra på våra attityder drar slutsatser 

om dem, som om vi observerar oss själva utifrån. Att observera det egna beteende upplyser 

oss om hur starka våra attityder är, vilket i efterhand alltså ger oss en chans att välja en attityd 

till det aktuella beteendet. (Myers, 2008, s. 141).  

1.4 Ungdomar, alkohol och attityder 

Ungdomar ställs idag för mängder av olika utmaningar. I en social värld där konformitet och 

lockelsen till vuxenlivet är stor påverkar det naturligtvis ungas attityder och beteende. Som 

nämnts tidigare visar statistiken att alkoholkonsumtionen bland ungdomar i Sverige är 

oroväckande hög och för många av dem fungerar den som en symbol för vuxenhet eller som 

markering av grupptillhörighet (Johansson & Lalander, 2002, s. 14). Med en sådan utbred 

tradition av alkohol är ungas attityder till den en viktig utgångspunkt i arbetet mot att reducera 

alkoholkonsumtionen. Vad ungdomar har för alkoholvanor och hur deras attityder till alkohol 

ser ut är två viktiga frågor som behöver studeras närmare. Ljus behöver även riktas mot 

skolans arbete mot alkohol och hur den upplevs av elever. 
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Forskning har som tidigare nämnt visat att det finns ett positivt samband mellan ålder vid 

alkoholdebut och alkoholmissbruk (Grant m. fl., 2001, s. 494) Även i andra studier (Grant & 

Dawson, 1997, s. 103) har forskarna kommit fram till samma slutsats, nämligen att ju tidigare 

alkoholdebuten sker desto mer ökar sannolikheten för att personen senare i livet utvecklar ett 

beroende. Dessa resultat är också av stor vikt att tittare närmare på i den här studien.  

En annan intressant aspekt är könsskillnaderna som råder för konsumtion av alkohol. 

Amerikanska studier (Nolen-Hoeksema, 2004) visar tydligt att män dricker mer än kvinnor, 

vilket är linje med hur det ser ut i Sverige. År 2002 låg svenska kvinnors konsumtion på 

ungefär 45 procent av männens. Även om kvinnor fortfarande konsumerar mindre än män har 

det skett en betydande ökning de senaste åren. En undersökning från 1968 visade nämligen att 

kvinnor då bara konsumerade 25 procent av vad männen gjorde. Med andra ord har kvinnors 

konsumtion nästan fördubblats på 45 år (CAN, 2013). Samma skillnader mellan könen 

existerar dock inte i skolan. Andelen flickor som intensivkonsumerar alkohol är nästan lika 

stor som andelen pojkar (Henriksson & Leifson, 2011, s. 72). Mot bakgrund av detta kommer 

denna studie att studera könsskillnader inom alkoholbeteende, men också inom attityder till 

alkohol samt ANDT-undervisning.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att studera svenska skolelevers alkoholbeteende, deras attityder till 

alkohol och attityder till ANDT-undervisningen i den svenska skolan. Det är dessutom av 

intresse att undersöka om det råder något samband mellan dels attityder till ANDT-

undervisning och alkoholbeteende och dels attityder till alkohol och alkoholbeteende. 

Fortsättningsvis är det av intresse att studera samband mellan attityder till alkoholbeteende 

och attityder till ANDT-undervisning. Ett annat samband som kommer att studeras är den 

mellan ålder vid alkoholdebut och alkoholbeteende. Avslutningsvis syftar studien även till att 

undersöka om det finns några signifikanta könsskillnader inom de tre fälten. 

Studiens frågeställningar är följande: 

 Hur ser svenska skolelevers alkoholbeteenden ut? 

 Hur ser svenska skolelevers attityder till alkohol ut? 

 Hur ser svenska skolelevers attityder till ANDT-undervisning ut? 

 Finns det något samband mellan alkoholbeteende och attityder till alkohol?  

 Finns det något samband mellan alkoholbeteende och attityder ANDT-undervisning? 

 Finns det något samband mellan attityder till alkohol och attityder till ANDT-

undervisning? 

 Finns det något samband mellan ålder vid alkoholdebut och alkoholbeteende? 

 Råder det några skillnader mellan könen vad gäller alkoholbeteende, attityder till 

alkohol och attityder till ANDT-undervisning? 
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3. Metod 

3.1 Datainsamling 

Datamaterialet till denna studie består av enkätsvar. Detta var den mest lämpliga 

insamlingsmetoden eftersom insamlingen av större mängder data blir mindre tidskrävande 

(Teorell & Svensson, 2007, s. 127).  

Enkäten bestod inledningsvis av en kortfattad presentation av studien där enkätdeltagaren 

informerades om studiens bakgrund och syfte. Sedan följde bakgrundsfrågor om kön, ålder 

och erfarenhet av alkoholanvändning samt ANDT-undervisning. Deltagarnas alkoholbeteende 

mättes dels utifrån ålder vid alkoholdebuten och debuten för märkbar berusning, och dels 

utifrån nuvarande frekvensen av alkoholanvändning och nuvarande frekvensen av märkbar 

berusning. Den större och avslutande delen av enkäten bestod av påståenden som 

enkätdeltagaren fick ta ställning till. Svarsalternativen till dessa presenterades i en femgradig 

likertskala, från ”stämmer inte alls” till ”stämmer väldigt bra”. Påståendena var av både 

negativ och positiv karaktär. Totalt bestod enkäten av 23 frågor och påståenden.  

3.2 Urval 

Studiens urval består av gymnasieelever från fem klasser i årskurs ett på en gymnasieskola i 

Uppsala. Det handlar om ett bekvämlighetsurval eftersom deltagarna har valts subjektivt 

utifrån tillgänglighet (Borg & Westerlund, 2010, s. 24). Totalt har 101 deltagare svarat på 

enkäten, 60 tjejer och 41 pojkar (M=16,3 år, SD=0,5). Deltagargruppens ålderspann varierade 

mellan 16-18 år. Ingen kompensation delades ut till deltagarna. 

3.3 Bearbeting 

Efter att alla enkätsvar samlats in sammanställdes de digitalt i ett dokument genom Microsoft 

Excel 2010. Därefter delades majoriteten av enkätens frågor in i tre olika grupper, i syfte att 

slå ihop dem till färre och mer omfattande skalor, för att möjliggöra sambandsberäkningar. 

Detta skedde i programmet SPSS 21 där många av analyserna sedan genomfördes. Även 

statistikprogrammet Statistica 10 användes bitvis.  

Då enkäten innehöll påståenden av både positiv och negativ formulering var nästa steg att 

vända på alla negativa frågor, detta för att möjliggöra aggregerade skalor. En förutsättning för 

detta var att svarsalternativen till frågorna var exakt desamma. De nya aggregerade skalorna 

är alkoholbeteende (ABE), attityder till alkohol (AAL) och attityder till ANDT-undervisning 

(AAN). Alkoholbeteende (ABE) utgjordes av fråga 8 och 9. Attityder till alkohol (AAL) 

utgjordes i sin tur av frågorna 19-22, och då fråga 20 var formulerad enligt följande ”alkohol 

är främst något positivt”, så vändes den. Den tredje delen, attityder till ANDT-undervisning 
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(AAN), bestod av frågorna 10-17. Bland dessa vändes svaren till fråga 12, 13, 15 och 16 

eftersom de mätte negativa attityder till undervisningen. Innan de olika frågorna kunde slås 

ihop utfördes beräkningar av Cronbachs alpha i syfte att kontrollera reabiliteten. Den mäter i 

vilken utsträckning som svaren för de enskilda frågorna som ska slås ihop är lika eller 

konsekventa (Howitt & Cramer, 2011, s. 607). Cronbachs alpha uttrycker alltså den 

genomsnittliga korrelationen, och ju närmare värdet är 1 desto starkare är sambandet (Befring, 

1994, s. 62). Den acceptabla gränsen ligger på .60, värden under detta riktvärde gör det bland 

annat svårt att få höga korrelationer (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998). 

Tabell 1. Sammanställning av Cronbachs alpha för de aggregerade skalorna 

Alkoholbeteende, attityder till alkohol och attityder till ANDT-undervisning. 

Variabler N Antal frågor Cronbachs 

alpha 

 

ABE 97 2 .81 

    

AAL 96 3 .49 

    

AAN 81 8 .44 

Not. N uttrycker antalet som svarat på samtliga frågor 

inom de aggregerade skalorna. 

Höga värden på de nya aggregerade variablerna ”Attityd till alkohol” (AAL) och ”Attityd 

till ANDT-undervisning” (AAN) visar på positiva attityder medan låga värden visar på 

negativa attityder till alkohol och skeptiska attityder till ANDT-undervisning. För den 

aggregerade variabeln ”Alkoholbeteende” (ABE) innebär, ju lägre värden desto mer 

alkoholkonsumtion. Som Tabell 1 visar är Cronbachs alpha för både AAL och AAN under den 

acceptabla gränsen. Samma värde för ABE är som väntat väldigt högt, det råder alltså hög 

korrelation mellan de ihopsatta variablerna.  

För att mäta sambanden mellan AAL, AAN och ABE utfördes Pearsons produktmoment 

korrelationskoefficient. Könsskillnaderna mättes genom oberoende t-test. Övriga beräkningar 

skedde genom sammanställningar av frekvenser. 

3.4 Procedur 

Genomförandet av metoden bestod uteslutande av att informera, dela ut och samla in 

enkätsvar. För att öka studiens validitet fick undersökningens deltagare under schemalagd 

lektionstid i skolan först information om studiens syfte, bakgrund och en förklaring av vad 

ANDT-undervisning är. Detta för att reducera en eventuell missförståelse av termen ANDT-

undervisning bland deltagarna och minimera eventuella bortfall. Därefter gavs deltagarna 
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cirka tio minuter att besvara enkäterna. Insamlandet av enkätsvar skedde under sammanlagt 

fem dagar.   

3.5 Etiska överväganden 

Eftersom studien berör ämnen som kan upplevas som socialt känsliga var det av stor vikt att, i 

enlighet med Vetenskapsrådets (s. 12) forskningsetiska princip konfidentialitetskravet, 

hanteringen av enkätsvaren skedde med hög sekretess. Detta betonades för deltagarna både 

muntligt inför utdelningen av enkäter och i skrift i enkäthäftet. För att reducera andelen socialt 

önskvärda svar och följaktligen mer sanningsenliga svar på de obekväma frågor som enkäten 

bestod av var det centralt att deltagarna kände till detta. Deltagarna fick också vetskap om att 

de insamlade enkätsvaren enbart är ämnade att användas till en examensuppsats på 

lärarutbildningen i Uppsala. Enligt Vetenskapsrådet får uppgifter om enskilda insamlade för 

forskningsändamål bland annat inte användas eller lånas ut till kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. Avslutningsvis informerades dessutom deltagarna, i linje med 

informationskravet, om studiens syfte och hur den kommer genomföras, men också att deras 

medverkan var frivillig samt att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande (Ibid, s. 

7, 14). 

3.6 Reflektioner över metoden 

Beslutet att avgränsa urvalet av deltagare till gymnasieelever från årskurs ett har fattats utifrån 

olika faktorer. Det fanns initialt funderingar på att använda yngre åldrar i urvalet, främst för 

att ANDT-undervisningen är betydligt mer förekommande i grundskolan. Detta innebär att 

elever på grundskolan med stor sannolikhet har en mer klar och tydlig bild samt åsikt om 

ANDT-undervisning än äldre elever på gymnasiet. Men eftersom studien dessutom ämnade 

studera alkoholbeteenden upplevdes gymnasieelever vara en lämpligare grupp att studera. 

Detta på grund av att gymnasieelever konsumerar mer alkohol än högstadieelever (Henriksson 

& Leifson, 2011, s. 33). Med det sagt fanns ett viktigt dilemma mellan att fokusera urvalet på 

elever i grundskolan eller i gymnasiet, båda grupperna med sina egna fördelar. Valet föll på 

gymnasieelever, under förutsättningen att urvalet enbart sträckte sig över förstaårselever. På 

detta sätt kunde studien i viss mån kontrollera tiden som fortgått från att deltagarna var 

mottagare för ANDT-undervisning i grundskolan.  

För att säkerställa att studien höll en så hög validitet som möjligt lades stor vikt vid 

förhandsinformationen till enkätdeltagarna. Störst risk för missförstånd vad gäller enkätens 

frågor ansågs finnas i användandet av termen ”ANDT-undervisning”. Därför var det centralt 

att informera om innebörden av termen för deltagarna innan datainsamlingen. Med detta ska 
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nämnas att det finns två typer av validitet, nämligen extern och intern validitet. Eftersom 

undersökningen är ett icke-experiment, där varken kontroll över oberoende variabler eller 

randomisering skett, brister studien i den interna validiteten (Borg & Westerlund, 2010, s. 16). 

Den externa validiteten handlar om giltigheten att göra generaliseringar, bland annat till andra 

individer än de undersökta. Även här finns brister på grund av att bekvämlighetsurval har 

använts (Ibid, s. 20). Då studien till viss del mäter attityder är det dessutom svårt att avgöra 

graden av reabilitet. Det är inte säkert att samma individer vid upprepade mätningar skulle 

besvara enkäten på samma sätt. Anledningarna till detta är flera, exempelvis finns en risk för 

att ämnets känsliga natur framkallar socialt önskvärda svar (Ibid, 2007, s. 26). 

 

 



18 

 

4. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultaten och analysen av resultaten att presenteras i förhållande till 

studiens frågeställningar.  

4.1 Skolelevers alkoholbeteenden 

För att undersöka svenska skolelevers relation till alkohol tillfrågades enkätrespondenterna 

om sina alkoholvanor. Över 74 % av samtliga enkätrespondenter svarade att de har 

erfarenheter av alkohol. Genomsnittsåldern för alkoholdebuten för dessa ungdomar är cirka 

14 år, SD=1.38, 95 % CI= [11, 17].  Andelen som varit berusad av alkohol någon gång ligger 

lägre på 54.5 %. Det innebär att drygt 27 % av de med alkoholerfarenheter inte har upplevt sig 

vara märkbart berusade. Figur 2 visar att gruppen som dricker alkohol en gång i månaden är 

störst på 34 %. Bara 2 % har uppgett att de dricker flera gånger i veckan.  

 

Så ofta dricker jag alkohol 

(N = 99) 

 
Figur 2. Visar procentfördelningen av svaren på frågan om hur ofta respondenterna dricker 

alkohol.  

 

4.2 Skolelevers attityder till alkohol 

I överlag har eleverna negativa attityder gentemot alkohol. Medelvärdet av svaren på fråga 21, 

det vill säga om det finns fler nackdelar än fördelar med alkohol, är cirka 4 vilket innebär 

”stämmer bra”. För de två övriga attitydfrågorna (19 och 22) gällande alkohol ligger 

medelvärdet strax under 4. Tar man en titt på den procentuella fördelningen visar den att mer 
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än hälften av enkätdeltagarna har valt svarsalternativet ”stämmer bra” på fråga 19 och 21.  

För fråga 22 är fördelningen lite annorlunda, där är 82 % av svaren fördelade mellan 

”stämmer sådär”, ”stämmer bra” och ”stämmer väldigt bra”. 

 

Tabell 2. Sammanställning av respondenternas svar på tre attitydfrågor gentemot alkohol. 

 Fråga 19: 

Alkohol är en farlig 

drog 

Fråga 21: 

Finns fler nackdelar än 

fördelar med alkohol 

Fråga 22: 

Alkohol är inte bra för 

unga 

 N M SD N M SD N M SD 

 

 100 3.90 0.81 98 4.07 .69 100 3.89 .98 

 

 Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

       

Stämmer 

inte alls 

2 2 0 0 1 1 

       

Stämmer 

inte helt 

2 2 2 2 7 6.9 

       

Stämmer 

sådär 

20 19.8 14 13.9 29 28.7 

       

Stämmer 

bra 

56 55.4 57 56.4 31 30.7 

       

Stämmer 

väldigt bra 

20 19.8 24.8 25.5 32 31.7 

Totalt 100 100 98 100 100 100 
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4.3 Skolelevers attityder till ANDT-undervisning 

För att mäta attityder till ANDT-undervisningen är det viktigt att redovisa hur många av 

eleverna som upplevt den sortens undervisning. Hela 86 % av samtliga enkätdeltagare svarade 

att de har tagit del av ANDT-undervisning i grundskolan, se Figur 3. De övriga 14 % som 

svarat att de inte har tagit del av undervisningen eller är osäkra har sållats bort från samtliga 

beräkningar som involverar attityder till ANDT-undervisning.  

 

Har du tagit del av ANDT-undervisning i grundskolan? 

(N=101) 

Figur 3. Visar procentfördelningen av svaren på frågan om respondenterna tagit del av 

ANDT-undervisning i grundskolan. 

 

Som Tabell 3 nedanför visar är medelvärdet för de samtliga fyra positiva attitydfrågorna 

gällande ANDT-undervisning under 3, det vill säga ”stämmer sådär”. Påståendet som 

respondenterna i genomsnitt instämt mest med bland de positiva frågorna är fråga 17 

(M=2.63), som tar ställning för att ANDT-undervisning bidrar till drogreducering bland unga. 

Lägst medelvärde återfinns på fråga 14, vilket innebär att enkätdeltagarna inte verkar ha 

många erfarenheter av att ANDT-undervisning har hjälpt andra skolkamrater. Mest 

instämmande är man generellt på de negativa attitydfrågorna. Främst gäller detta fråga 16 

(M=3.38) som gör gällande att informationen om droger i skolan inte alltid är trovärdig.  
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Tabell 3. Sammanställning av medelvärden för svaren på åtta attitydfrågor om ANDT-

undervisning. 

Positiva attitydfrågor Negativa attitydfrågor 

 

 N M SD  N M SD 

 

Fråga 10 85 2.42 .97 Fråga 12 88 2.61 .91 

        

Fråga 11 85 2.48 .96 Fråga 13 88 3.14 1.07 

        

Fråga 14 85 2.26 .91 Fråga 15 87 3.08 .89 

        

Fråga 17 83 2.63 1.03 Fråga 16 88 3.38 .97 

        

Not. Fråga 10: ”Jag önskar att jag hade fått mer ANDT-undervisning”, Fråga 11: ”ANDT-undervisningen har 

hjälpt mig”, Fråga 12: ”Jag tycker inte ANDT-undervisningen gör någon skillnad för elever rent allmänt”, Fråga 

13: ”ANDT-undervisning kan ha motsatt effekt, dvs. att vissa testar droger på grund av den”, Fråga 14: ”ANDT-

undervisningen har hjälp kamrater jag känner”, Fråga 15: ”Faktaupplysning om droger kan locka unga till att 

testa dem”, Fråga 16: ”Informationen från skolan om droger är inte alltid helt trovärdig” och Fråga 17: ”ANDT-

undervisning bidrar till att minska användningen av droger bland unga”.  

I Tabell 4 och Tabell 5 redovisas svarsfrekvenserna för varje enskild fråga som behandlar 

attityder gentemot ANDT-undervisning. Båda tabellerna visar att många av svaren för både de 

negativa och positiva attitydfrågorna är centrerade runt ”Stämmer sådär”. Men för de positiva 

attitydfrågorna är enkätdeltagarna mindre instämmande än för de negativa attitydfrågorna.  

Tabell 4. Frekvenstabell för positiva attitydfrågor gentemot ANDT-undervisning. 

 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 14 Fråga 17 

 
Svar Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

         
Stämmer 

inte alls 
15 17.6 14 16.5 20 23.5 13 15.7 

         
Stämmer 

inte helt 
31 36.5 29 34.1 29 34.1 23 27.7 

         
Stämmer 

sådär 
29 34.1 30 35.3 31 36.5 32 38.6 

         
Stämmer 

bra 
8 9.4 11 12.9 4 4.7 12 14.5 

         
Stämmer 

väldigt 

bra 

2 2.4 1 1.2 1 1.2 3 3.6 

Totalt 85 100 85 100 85 100 83 100 
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Tabell 5. Frekvenstabell för negativa attitydfrågor gentemot ANDT-undervisning. 

 Fråga 12 Fråga 13 Fråga 15 Fråga 16 

 
Svar Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

         
Stämmer 

inte alls 
10 11.4 1 1.2 4 4.6 3 3.4 

         
Stämmer 

inte helt 
28 31.8 11 12.9 16 18.4 12 13.6 

         
Stämmer 

sådär 
36 40.9 30 36 39 44.8 29 33.0 

         
Stämmer 

bra 
13 14.8 19 21.6 25 28.7 35 39.8 

         
Stämmer 

väldigt 

bra 

1 1.1 10 11.4 3 3.4 9 10.2 

Totalt 88 100 88 100 87 100 88 100 

 

4.4 Sambandsberäkningar 

För att mäta eventuella samband mellan respondenternas alkoholvanor, attityder till alkohol 

och attityder till ANDT-undervisning i grundskolan användes tre aggregerade variabler. 

Variabeln ”Attityd till alkohol” (AAL) som bestod av svaren från fråga 19, 21, 22 hade ett 

medelvärde på 3.95, SD=0.59, 95 % CI= [1.33, 5]. Fråga 10-17 utgjorde den aggregerade 

variabeln ”Attityd till ANDT-undervisning” (AAN) och hade ett medelvärde på 2.68, 

SD=0.48, 95 % CI= [1.71, 3.71]. Slutligen bestod variabeln ”Alkoholbeteende” (ABE) av 

enkätdeltagarnas svar från fråga 8 och 9, med ett medelvärde på 3.85, SD=0.92, 95 % CI= [1, 

5]. För att mäta korrelationen mellan variablerna användes Pearsons produktmoment 

korrelationskoefficient. Resultatet visar att det inte finns någon statistisk signifikant 

korrelation mellan AAL och ABE, r (n=99)= .05, p= .640. Med det menas att vi utifrån 

alkoholbeteende inte kan säga något om attityder till alkohol, eller vice versa. Det fanns heller 

inget samband mellan AAN och ABE, r (n=99)= .13, p= .220 och mellan AAL och AAN, r 

(99)= -.01, p= .933. Attityder till ANDT-undervisning korrelerar inte med alkoholbeteende, 

och dessutom finns ingen korrelation mellan de två attitydvariablerna.  

Pearsons produktmoment korrelationskoefficient användes dessutom för att undersöka om 

alkoholbeteende korrelerar med ålder vid alkoholdebut. Resultatet visar att det finns ett 

positivt samband mellan ålder vid alkoholdebuten (fråga 6) och ABE, r (99)= .28, p= .017. 
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Det innebär att tillfällena för alkoholkonsumtionen är lägre ju äldre enkätdeltagarna var första 

gången de drack alkohol. 
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Figur 4. Figuren illustrerar att det finns ett positivt samband mellan alkoholbeteende och 

ålder vid alkoholdebuten. Ju senare alkoholdebuten kommer vid desto färre tillfällen 

konsumerar elever alkohol.  

 

4.5 Könsskillnader inom ABE, AAL och AAN 

Av studiens deltagare var 60 flickor (59.4 procent) och 41 pojkar (40.6 procent), För att 

undersöka om det fanns någon skillnad mellan flickor och pojkar med avseende på ABE, 

AAL och AAN utfördes oberoende t-test. Resultaten visar att det inte råder några statistiska 

signifikanta skillnader mellan könen. Vad som dock går att utläsa från Tabell 6 är att flickor 

har högre medelvärden än pojkar inom ABE och AAL, medan pojkar har högre medelvärde 

för AAN. Skillnaderna är dock inte statistiskt signifikanta. Med andra ord går det inte att 

hävda att flickor konsumerar alkohol mer och har positivare attityder till alkohol, eller att 

pojkar har mer negativa attityder till ANDT-undervisning. Men då signifikansnivån för AAL, 

p= .06, ändå närmar sig den godtagbara gränsen (p<.05) tyder det på att det ändå kan finnas 

en skillnad mellan könen för attityder till alkohol som inte upptäckts på grund av för få 

respondenter. 



24 

 

Tabell 6. Könsskillnader inom alkoholbeteende, attityder till alkohol och attityder till ANDT-

undervisningen. 

 Flickor 

 

Pojkar  Hela deltagargruppen 

 N M SD N M SD t df p* 

 

N M SD 

ABE 60 3.92 0.91 41 3.73 0.95 1.04 99 .30 101 3.84 0.92 

             

AAL 60 4.04 0.48 41 3.81 0.70 0.22 99 .06 101 3.95 0.59 

             

AAN 52 2.67 0.51 35 2.71 0.43 -0.41 85 .66 87 2.68 0.48 
Not. *Resultaten är signifikanta när p< .05.  

 

4.6 Sammanfattning av analys 

Studiens första frågeställning var att ta reda på hur skolelevernas alkoholbeteenden ser ut. 

Resultaten visar att majoriteten av deltagarna dricker alkohol en gång i månaden eller mer 

sällan. Bara 13 procent dricker oftare än så. En annan frågeställning gällde attityder till 

alkohol, och där visar resultaten att deltagarna på det stora hela har negativa attityder 

gentemot alkohol. Det samlade medelvärdet för samtliga tre frågor som mäter attityder till 

alkohol är 3.95, som utgörs av svarsalternativet ”stämmer bra”. Mest överens var de vid fråga 

21, det vill säga ”det finns fler nackdelar än fördelar med alkohol”. För frågeställningen som 

berörde attityder till ANDT-undervisning visar analysen att det samlade medelvärdet för 

attityder till ANDT-undervisning var lägre (M=2.68) och innebär att respondenternas 

inställning till undervisningen inte var fullt så positiv.  

Det finns inga statistiskt signifikanta samband mellan alkoholbeteende och attityder till 

alkohol, alkoholbeteende och attityder till ANDT-undervisning eller attityder till alkohol och 

attityder till ANDT-undervisning. Men på frågan om det finns ett samband mellan ålder vid 

alkoholdebut och alkoholbeteende visar resultaten att det  existerar en statistisk signifikant 

korrelation (r=.28) mellan alkoholdebut och alkoholbeteende. Ju äldre deltagaren var vid 

debuten för alkohol desto mer sällan konsumerar han eller hon alkohol. På frågan om det 

råder några könsskillnader inom de tre olika variablerna visar oberoende t-test att det inte 

råder några statistiskt signifikanta skillnader mellan könen inom de tre samlade variablerna. 

Närmast en signifikant skillnad mellan könen existerar inom variabeln attityder till alkohol, 

där tjejer (M=4.04) i genomsnitt hade mer negativa attityder än pojkar (M=3.81). Med andra 

ord var tjejerna mer negativt inställda till alkohol. 
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5. Diskussion 

Även om större delen av resultaten inte visar på några statistiskt signifikanta resultat för 

studiens frågeställningar är det ändå av stort intresse att diskutera resultatfynden i förhållande 

till tidigare forskning och det breda fältet av attitydteorier. 

Över 62 procent av deltagarna har uppgivit att de dricker alkohol en gång i månaden eller 

ett fåtal gånger per år. Bara 13 procent hävdar att de dricker en gång i veckan eller oftare. 

Enligt CAN:s mätningar (Henriksson & Leifson, 2011, s. 72) är andelen gymnasieelever som 

dricker alkohol minst en gång i månaden 47 procent. Resultatet är i linje med mätningarna 

från denna studie, där andelen respondenter som konsumerar alkohol minst en gång i 

månaden ligger på 47.4 procent. I det stora hela visar beräkningar av enkätsvaren att 

majoriteten av eleverna har sunda attityder till alkohol. Bara fyra procent tycker inte att 

alkohol är en farlig drog och av 100 deltagare svarade enbart två respondenter ”stämmer inte 

helt” på påståendet att det finns fler nackdelar än fördelar med alkohol (se Tabell 2).  

Vidare var tanken att se om det gick att finna några samband mellan attityder och 

alkoholvanor bland ungdomar. Kortfattat kan man konstatera att sådana kopplingar inte finns 

bland denna deltagargrupp. Det innebär att deltagarnas attityder till alkohol inte kan predicera 

deras alkoholbeteende, eller tvärtom. En teoretisk förklaring till varför inga samband hittades 

skulle kunna vara påverkan av sociala influenser. Attityder kan nämligen predicera beteende 

om sociala influenser är minimala. Det kan exempelvis handla om dynamiken i kompisgäng 

eller normer i ungdomskulturer som påverkar och styr beteende mer än vad attityder gör 

(Myers, 2008, s. 121-122).  Påverkan från yttre sociala faktorer kan förklara hur det kommer 

sig att elever med sund inställning till alkohol ändå väljer att konsumera det. 

En av studiens frågeställningar var att undersöka om det finns ett samband mellan ålder vid 

alkoholdebut och alkoholbeteende. Bakgrunden till detta bygger på flera forskningsstudier  

som visat att ju senare alkoholdebuten sker desto lägre blir risken för att personen i fråga 

utvecklar ett alkoholmissbruk i framtiden (Grant & Dawson, 1997; Grant m.fl., 2001). Samma 

typ av slutsats går det att dra utifrån denna studies resultat, med skillnaden att alkoholdebuten 

korrelerar med alkoholbeteende och inte alkoholmissbruk. Det innebär att ju äldre deltagarna 

var vid alkoholdebuten, vid desto färre tillfällen konsumerar de alkohol idag. Men även om 

fyndet är intressant så bör den tolkas varsamt. Då studiens utgått från ett bekvämlighetsurval 

bör man vara försiktig med att generalisera detta resultat till andra grupper. Om en slutsats 

ändå ska dras från det funna sambandet så visar den att ett förebyggande arbete mot 

droganvändning är rätt väg att gå.   
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En stor del av samhällets förebyggande arbete sker i skolan genom ANDT-undervisning. Men 

den har från flera olika håll fått kritik för att vara ineffektiv och ibland dessutom motverka sitt 

syfte (Skolverket, 2012, s. 13 – 14). Denna studies mätningar av deltagargruppens attityder till 

den här typen av undervisningar visar att 43.4 procent av respondenterna är tydligt 

tveksamma till dess effektivitet. Drygt 16 procent har svarat ”stämmer inte alls” på påståendet 

att drogundervisning bidrar till att minska användningen av droger bland unga.  ANDT-

undervisningen är bred och innefattar som tidigare nämnt många olika undervisningsmetoder. 

Resultat från en holländsk studie (de Haes & Schuurman, 1975, s. 2) pekar på att en av dessa 

metoder – skrämselpropaganda – kan ge en kontraproduktiv effekt på mottagarna. En 

undervisningsform som tydligt markerar exempelvis alkoholens skadeverkningar och de 

sociala konsekvenserna som följer av alkoholbruk. När respondenterna i denna studie fick ta 

ställning till påståendet att ANDT-undervisning kan ha motsatt effekt svarade 30 av 85 

deltagare ”stämmer sådär”, medan 29 stycken svarade ”stämmer bra” eller ”stämmer väldigt 

bra”. 

En annan undervisningstyp som är väldigt vanlig är faktaförmedling, som utgår från tanken 

att genom fakta förändra attityder som i sin tur inverkar på beteendet. Vilket är en onyanserad 

idé om att utvecklingen till beteende är linjär och enkelriktad (se Figur 1). Faktum är att i 

verkligheten formar beteendet väldigt ofta attityder, som skulle kunna förklaras genom teorier 

som självpresentation, kognitiv dissonans och självperception (Festinger, 1957; Myers, 2008, 

s. 136, 141). Kritiken mot faktaförmedling som metod har varit stor. I en rapport från CAN 

skriver man att faktaupplysning, i likhet med skrämselpropaganda, kan vara kontraproduktiv i 

den bemärkelsen att den kan fungera som reklam för drogen man egentligen vill varna för 

(Andersson & Thorsen, 2000, s. 36 - 37).  En betydande andel, nämligen 28 procent, av 

uppsatsens respondenter instämmer med dessa slutsatser. Bara 23 procent svarade tydligt mot 

påståendet att faktaupplysning om droger kan locka unga till att testa dem (fråga 15).  

Studiens resultat visar att det inte finns några statistiskt signifikanta samband mellan 

attityder till ANDT-undervisning och alkoholbeteende. Hur ofta respondenten konsumerar 

alkohol korrelerar inte det minsta med vilka attityder hen har till skolans drogundervisning. 

Resultatet skulle kunna stödjas av den teoretiska utgångspunkten att attityd är en dålig 

prediktor av beteende (Batson m. fl., 1997). En annan förklaring kan vara social önskvärdhet, 

vilket är en grundläggande aspekt när det kommer till den här typen av undersökningar av 

socialt stigmatiserade ämnen där den generella uppfattningen i samhället är väldigt enstämmig 

Paulhus, 1984). Att eleverna besvarade en enkät om alkohol under schemalagd lektionstid i 

skolan kan ha varit en påverkningsfaktor, vilket bör tas i beaktande. Det är möjligt att de hade 



27 

 

svarat annorlunda på vissa av frågorna om några av de yttre faktorerna varit annorlunda. Ett 

exempel på detta är forskareffekter som i detta fall syftar till att enkätinsamlarens närvaro 

under besvarandet av enkäter kan ha påverka respondenternas svar (Teorell & Svensson, 

2007, s. 88). Naturligtvis kan även närvaron av elevernas lärare ha påverkat. Följaktligen är 

det viktigt att nämna det faktum att 14 procent av respondenterna uppgav att de inte, eller var 

osäkra, om de tagit del av ANDT-undervisning. Detta kan bero på flera orsaker, varav ett är att 

förhandsinformationen till enkäten som förklarade termen ”ANDT-undervisning” inte var 

tillräcklig. Det kan också bero på att eleverna inte minns, eller att den typen av undervisning 

inte var vanlig på respondentens grundskola. Givetvis kan det dessutom bero på att eleven 

faktiskt inte har tagit del av sådan undervisning, även om det inte förefaller vara lika 

sannolikt.  

Inga samband kunde heller hittas mellan de båda attitydvariablerna AAL och AAN. Det 

finns således ingen korrelation mellan attityder till alkohol och attityder till ANDT-

undervisning. Detta resultat är intressant då förväntningen på förhand var att viss korrelation 

skulle förekomma, att elever som är negativt inställda till alkohol också skulle vara positiva 

till drogundervisning och tvärtom. Medelvärdet för AAN (2.68) var mycket lägre än för AAL 

(3.95), vilket innebär att deltagarna i överlag hade negativa attityder till ANDT-undervisning 

och sunda attityder till alkohol. Avsaknaden av höga korrelationer i studien kan förklaras av 

de låga värdena av Cronbachs alpha för de två aggregerade attitydvariablerna. Detta innebär 

att det blir svårare att få höga korrelationer, vilket också visade sig (Hair, Anderson, Tatham 

& Black, 1998). 

Den här studien ämnade dessutom mäta om det finns könsskillnader mellan 

alkoholbeteende och attityder. Både amerikanska och svenska mätningar menar att män 

generellt dricker mer än kvinnor. Även om kvinnors alkoholkonsumtion ökar så dricker de 

väsentligt mycket mindre än männen (Nolen-Hoeksema, 2004; CAN, 2013). Dessa skillnader 

är dock inte alls lika stora bland skolelever (Henriksson & Leifson, 2011, s. 72), vilket 

samstämmer med resultaten från denna studie. Det fanns alltså inga signifikanta skillnader 

mellan könen i alkoholbeteende. Varför skillnaderna i alkoholkonsumtion är så stora rent 

generellt i samhället mellan kvinnor och män, tillskillnad från hur det ser ut bland ungdomar, 

är en fråga värd att studeras närmare. Möjligen kan det vara så att mätningarna av unga 

flickelevers alkoholkonsumtion är ett tecken på hur kvinnors konsumtion kommer att se ut i 

framtiden. Det fanns heller inga skillnader mellan könen i deras attityder till ANDT-

undervisning eller attityder till alkohol. Det erhållna signifikansvärdet (p=.06) för attityder till 

alkohol är ändock så pass nära den godtagbara gränsen. för vad som kan betraktas som 
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statistiskt signifikant, att det inte går att fastställa att skillnader mellan könen inte existerar. 

Anledningen till att skillnaden inte är statistiskt signifikant kan bero på att studien har för få 

respondenter, vilket är en tydlig svaghet.  
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6. Konklusion 

Vad denna studie ämnar undersöka är ett oerhört viktigt område som  behöver ges större 

uppmärksamhet då alkoholen skördar tusentals liv varje år (Socialstyrelsen, 2011). Att den här 

studien visar att en förskjutning av alkoholdebuten påverkar det senare alkoholbeteendet är en 

klar anvisning om att förebyggande arbete är vitalt. Men för att denna satsning ska vara 

framgångsrik och ha en önskad effekt bör dess utformning och innehåll bygga på nyanserad 

vetenskap. Skolan är en djupt inrotad institution där förändringar av strukturer och tankesätt, 

på både gott och ont, sker över en lång period. För att minimera risken för feltänkta satsningar 

med ödesdigra konsekvenser som resultat är det essentiellt att förändringen byggs på en stabil 

och verklighetsanpassad grund. Att tackla dagens problem utifrån föråldrade teorier och 

tankesätt är inget framgångsrecept, utan här krävs det att beslutsfattare tar avstamp i det som 

är vetenskapligt grundat. 

En amerikansk studie (Botvin m. fl., 1995) visar att den undervisningsmetod som haft mest 

framgång i reducering av drogbruk är social kompetens. En metod som istället för traditionell 

envägsundervisning bygger på kommunikation, praktisk övning och förstärkning av 

självkänsla. Att ge denna undervisningsform mer utrymme anpassat till elevernas särskilda 

behov är ett förslag som den svenska skolan och samhället i stort hade tjänat på. Även om det 

är oklart hur stor plats exempelvis faktaförmedling och skrämselpropaganda har inom ANDT-

undervisningen, visar tidigare forskningsresultat att utrymmet för dessa bör vara begränsade.  

Ett förslag för vidare forskning inom detta ämne vore att på ett mer omfattande sätt studera 

elevers alkoholbeteende och attityder i dess sociala sammanhang. En större utvärdering av 

drogförebyggande undervisningsmetoder som används i Sverige idag är också en nödvändig 

process i sökandet efter de mest optimala arbetssätten.  Skolan bör också vara flexibel och 

mångfacetterad då elever förmodligen svarar olika på olika typer av undervisningsmetoder. 

Som det ser ut idag hamnar ANDT-undervisningen oftast i skymundan då den inte 

uppmärksammas som den bör i skolans planer och styrande dokument. Skolverket (2012, s. 6) 

hävdar själva att risken finns för att ANDT-undervisning nedprioriteras eller försvinner helt 

på grund av osäkerheten kring den rådande undervisningens effekter.  Mer forskning är en 

viktig nyckelfaktor för en bättre och mer effektfull drogundervisning i skolan. 
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Bilaga: Enkät 

Enkätstudie: Om skolelevers alkoholvanor och attityder till ANDT-undervisningen i 

skolan 
 

Vad är syftet med enkäten? 
Detta är en enkät vars resultat enbart är ämnade till att användas i ett examensarbete på 

lärarprogrammet vid Uppsala universitet. Enkäten syftar till att mäta elevers alkoholvanor och 

attityder om drogundervisningen (ANDT-undervisningen). ANDT-undervisning inbegriper all 

form av undervisning i skolan som upplyser om alkohol, narkotika, doping och tobak.  

 

På nästa sida ska du svara på frågor där du ska kryssa för eller ringa in ett färdigt 

svarsalternativ. För att få ett rättvisande resultat är det viktigt att du svarar så ärligt som 

möjligt. Du behöver inte fylla i ditt namn på enkäten och är därmed anonym. Svaren redovisas 

på ett sådant vis att vi garanterar er konfidentialitet. Du har dessutom rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande. 

 

Sarp Yesil 

sarp.yesil@gmail.com 

Lärarutbildningen, Uppsala Universitet 
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1) Jag är:  kvinna  man  

 

2) Ålder: ____________ 

 

 

 

 

 

 

Om du svarade ”Nej” på fråga 4 och 5 så kan du hoppa till fråga 8.  

 

6) Ålder vid alkoholdebuten? ____________ 

7) Ålder vid första fyllan? ____________ 

 

Kryssa för alternativet som 

stämmer för dig 

Ja Nej Osäker 

3) Har du tagit del av ANDT-

undervisning i grundskolan? 

 

 

  

4) Har du någon gång druckit 

alkohol? 

 

 

  

5) Har du någon gång blivit 

märkbart berusad? 

 

 

  

Kryssa för alternativet som 

passar in på dig mest 

Flera 

gånger i 

veckan 

Cirka en 

gång per 

vecka 

En gång 

per 

månad 

Fåtal ggr 

per år 

Aldrig 

8) Så ofta dricker jag alkohol  

 

    

9) Så ofta blir jag berusad  

 

    

Hur väl stämmer följande 

påståenden 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte så bra 

Stämmer 

sådär 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

väldigt bra 

10) Jag önskar att jag hade fått 

mer ANDT-undervisning 

 

 

    

11) ANDT-undervisningen har 

hjälpt mig 

 

 

    

12) Jag tycker inte ANDT-

undervisningen gör någon 

skillnad för elever rent allmänt 

 

 

    

13) ANDT-undervisning kan ha 

motsatt effekt, dvs. att vissa 

testar droger på grund av den 

 

 

    

14) ANDT-undervisningen har 

hjälp kamrater jag känner 
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Tack för din medverkan! 

 

 

Hur väl stämmer följande 

påståenden 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte så bra 

Stämmer 

sådär 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

väldigt bra 

15) Faktaupplysning om droger 

kan locka unga till att testa dem 

 

 

    

 

16) Informationen från skolan 

om droger är inte alltid helt 

trovärdig 

 

 

    

17) ANDT-undervisning bidrar 

till att minska användningen av 

droger bland unga  

 

 

    

18) Skolan bör inte arbeta 

förebyggande mot droger 

 

 

    

Här vill vi veta vad du tycker 

om alkohol 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte så bra 

Stämmer 

sådär 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

väldigt bra 

19) Alkohol är en farlig drog  

 

    

20) Alkohol är främst något 

positivt 

 

 

    

21) Det finns fler nackdelar än 

fördelar med alkohol 

 

 

    

22) Alkohol är inte bra för 

ungdomar 

 

 

    

23) Alkohol är vanligare bland 

unga än vuxna tror 

 

 

    


