
 
 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

 

OLIKA INSAMLINGSMETODERS 
FÖRMÅGA ATT MÄTA ALKOHOL- OCH 
TOBAKSKONSUMTION BLAND 
UNGDOMAR 
En kvantitativ studie baserad på undersökningarna Liv & hälsa ung 2017 och 
ELSA 2016/2017 

CAROLINE ANDERSSON 
 

Folkhälsovetenskap 
Avancerad nivå 
30 hp  
Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap 
Examensarbete i Folkhälsovetenskap 
FHA043 

Handledare: Peter Larm  
Examinator: Charlotta Hellström   
 
Seminariedatum: 2019-06-03 
Betygsdatum:  

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Alkohol och tobak är två av riskfaktorer som står bakom flertalet av de icke-
smittsamma sjukdomarna som svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen. För att 
kunna följa utvecklingen av alkohol- och tobakskonsumtion genomförs olika 
befolkningsundersökningar. Undersökningar för att mäta självrapportering av alkohol- och 
tobakskonsumtion kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom enkät och face-to-face 
intervju. De olika administrationssätten kan påverka svarsresultatet som en följd av graden 
av anonymitet.  

Syfte: Studien syftar till att undersöka om skolelevers rapportering gällande deras alkohol- 
och tobaksanvändning skiljer sig åt mellan anonyma enkätundersökningar och face-to-face 
intervjuer samt om insamlingsmetoden påverkar sambanden mellan självskattat mående, 
skoltrivsel och alkohol- samt tobaksanvändning.  

Metod: Studien baseras på tidigare genomförda tvärsnittsstudier med data från ELSA 
2016/2017 samt Liv & Hälsa ung 2017 där elever från årskurs 7 på högstadiet i Örebro län 
inkluderades. Chi2-test och korrelationsanalyser genomfördes.  

Resultat: Rapporterad användning av alkohol och tobak skiljer sig åt beroende på om 
eleverna besvarat enkäten anonymt eller i face-to-face intervju. Båda insamlingsmetoderna 
mäter sambandet mellan skoltrivsel och alkohol- och tobaksanvändning, samt självskattad 
hälsa och alkohol- och tobaksanvändning i svag utsträckning.  

Slutsats: Denna studie bekräftar tidigare studier om att det finns en skillnad i skolelevers 
rapporterade användning av alkohol och tobak beroende på om undersökningarna 
genomförs anonymt eller inte. Resultatet stödjer tidigare forskning som visar på en 
underrapportering av användning vid face-to-face intervjuer jämfört med enkäter.  

Nyckelord: Alkohol, chi2-test, enkätundersökning, korrelation, självskattad hälsa, 
skoltrivsel, tobak, ungdomar.  



 

ABSTRACT  

Background: Alcohol and tobacco are two risk factors that are related to many of the 
illnesses that accounts for the majority of the prematurely deaths around the world. To track 
the development of the consumption of alcohol and tobacco there are numerous survey 
studies targeting youths in Sweden. These surveys can be conducted in different ways, such 
as through standardized questionnaires or face to face interviews. Depending on how the 
survey is conducted, the results may be affected due to varying degrees of anonymity. 

Aim: The aim with this study was to investigate if the self-reported alcohol and tobacco 
consumption among school youth in Sweden differ depending on survey method; 
questionnaire or face to face interview. The aim was also to investigate if the survey method 
affect the association between self-reported health, school well-being and alcohol and 
tobacco consumption. 

Method: A quantitative methodology with a cross-sectional design was utilized using data 
from Liv & Hälsa ung 2017 and ELSA 2016/2017, where students from the 7th grade in 
Örebro County was included. Chi2-test and correlational analyses were conducted. 

Results: Self-reported consumption of alcohol and tobacco differed depending on survey 
method; anonymous questionnaire or face to face interview. Data from both survey methods 
could be used to identify a weak but significant correlation between school well-being and 
alcohol and tobacco consumption, as well as a weak but significant correlation between self-
reported health and alcohol and tobacco consumption. 

Conclusion: The results from this study is in line with previous research, suggesting that 
there are differences in self-reported alcohol and tobacco consumption among school youth 
depending on the survey method. The results further adds to the field of research that show 
an underreporting of alcohol and tobacco use among youths when face to face interviews are 
conducted rather than anonymous questionnaires. 

Keywords: Alcohol, chi2-test, correlation, school well-being, self-reported health, tobacco, 
youth, questionnaire. 
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1 INLEDNING  

Ett av folkhälsoarbetets uppdrag är arbeta främjande och förebyggande mot alkohol och 
tobak.  Alkohol och tobak står tillsammans med ohälsosamma matvanor och otillräcklig 
fysisk aktivitet bakom utvecklandet av flertalet av de icke-smittsamma sjukdomarna; hjärt-
kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. År 2010 orsakade de icke 
smittsamma sjukdomarna 35 miljoner förtida dödsfall i världen, fram till 2030 beräknas 
siffran öka till 55 miljoner förtida dödsfall om inget förändras. Alkohol och tobak kan, 
förutom att leda till icke smittsamma sjukdomar, även vara en riskfaktor för utveckling av 
tobaksberoende och/-eller alkoholproblem senare i livet, men är också vara en ingång till 
andra droger. Det förebyggande och främjande arbetet riktas därför, med bakgrund av denna 
kunskap, ofta mot ungdomar av den anledningen att bruk av alkohol och tobak kan leda till 
olika fysiska, psykiska och sociala konsekvenser som olyckor, social utslagning, våld och 
familje- och relationsproblem.  

För att kunna följa utvecklingen av alkohol- och tobakskonsumtion i en befolkning, både 
bland vuxna och ungdomar, och för att kunna göra jämförelser mellan olika grupper över tid 
genomförs ofta befolkningsundersökningar om befolkningens levnadsvanor och livsvillkor. 
Befolkningsundersökningar för att mäta självrapportering av alkohol- och tobakskonsumtion 
kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom enkät och face-to-face intervju. Det som i 
många fall skiljer enkät från intervju är graden av anonymitet. Det finns flera studier vars 
resultat visar att frågor som besvarades anonymt via en enkät jämfört med face-to-face 
intervjuer innebär en högre rapportering av alkoholkonsumtion och tobakskonsumtion.  

Författaren till denna studie är verksam folkhälsoutvecklare i Örebro län där två 
elevundersökningar om barn- och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa genomförs på 
regelbunden basis, den ena i form av en enkät och den andra som face-to-face intervju. Båda 
undersökningarnas resultat används regelbundet som underlag i folkhälsoarbetet varav det 
gör det intressant att undersöka om svaren från dessa elevundersökningar skiljer sig åt 
beroende på om eleverna besvarat frågorna om alkohol och tobak anonymt eller inte. 

2 BAKGRUND  

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och 
fördelning av hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så god 
som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt i befolkningen (Marmot, 
2006).  
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Folkhälsoarbete består av två komponenter – att främja hälsa och att förebygga sjukdom. 
Folkhälsoarbetet måste därför bygga på kunskap om faktorer och förhållanden som gör att 
människor förblir friska, men också på kunskaper om vad som gör människor sjuka. För att 
främja hälsa och förebygga sjukdom är kännedom om skillnader i hälsa, livsvillkor och 
levnadsvanor mellan olika grupper i befolkningen centralt. En av de viktigaste uppgifterna 
inom det strategiska folkhälsoarbetet är därför att följa befolkningens hälsoutveckling i syfte 
att minska hälsoklyftorna (Janlert, 2000).  

2.1 Levnadsvanornas betydelse  
Kunskapen om levnadsvanornas betydelse för befolkningens hälsa och hälsoutveckling har de 
senaste åren ökat. År 2011 höll FN ett möte om hur icke smittsamma sjukdomar, 
Noncommunicable Diseases (NCD), ska bekämpas. Icke smittsamma sjukdomar, svarar för 
majoriteten av förtida dödsfall i världen. Det handlar främst om hjärt-kärlsjukdomar, cancer, 
diabetes och kroniska lungsjukdomar vilket har fyra huvudsakliga, gemensamma 
riskfaktorer: tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. År 2010 
orsakade de icke smittsamma sjukdomarna 35 miljoner förtida dödsfall i världen, fram till 
2030 beräknas siffran öka till 55 miljoner om inga förändringar sker (WHO, 2013). I Sverige 
svarar dessa sjukdomar för 90 procent av alla dödsfall (Socialstyrelsen, 2017).  

Befolkningens levnadsvanor och livsvillkor som ligger till grund för olika hälsoutfall benämns 
ofta som hälsans bestämningsfaktorer (Figur 1). Begreppet hälsans bestämningsfaktorer 
används således för att förstå vad som påverkar hälsotillståndet hos befolkningen. Det är 
många faktorer som påverkar, på flera olika nivåer i samhället, exempelvis var och hur vi bor, 
vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete. 
Bestämningsfaktorer kan både öka och minska risken för ohälsa, och kallas då ofta för 
skydds- eller riskfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 2007). En del bestämningsfaktorer kan 
påverkas genom individuella ställningstaganden och uttrycks då genom våra levnadsvanor 
och vår livsstil vilket exempelvis kan handla om kost, alkoholvanor och fysisk aktivitet. Andra 
bestämningsfaktorer är strukturella och svåra för den enskilda individen att påverka såsom 
politiska beslut, samhällsplanering och infrastruktur (Graham & White, 2016; Dahlgren & 
Whitehead, 1991). Detta arbete kommer att fokusera på levnadsvanorna alkohol och tobak 
som är två av de fyra huvudsakliga riskfaktorerna för förtida död. 
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Figur 1: Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991).  

2.1.1 Levnadsvanorna alkoholkonsumtion och tobaksbruk  

En av de främsta riskfaktorerna bakom icke-smittsamma sjukdomar är alkohol. Det finns 
tydliga kopplingar mellan alkohol och exempelvis cancer, leversjukdom och psykisk ohälsa 
(WHO, 2014). Alkohol kan även leda till ökad risk för fysisk skada, sjukdom och sociala 
problem (WHO, 2008; Lim et al. 2012). Att alkohol är en av de fyra främsta riskfaktorerna 
för icke smittsamma sjukdomar bör ses i perspektivet att cirka hälften av jordens befolkning 
inte konsumerar alkohol, vilket förstärker bilden av hur skadligt det är.   

Alkohol drabbar inte bara den enskilda individen. Det krävs mycket resurser i form av vård 
och stöd för människor som lever med missbruk eller i en relation med någon som 
missbrukar. I den svenska befolkningen uppger nästan 15 procent att de påverkas negativt av 
att personer i deras närhet dricker för mycket (Ramstedt m.fl. 2014). Eftersom skadorna och 
dödsfallen orsakade av alkohol slår ut människor från jobb utgör alkohol även ett hot mot 
tillväxten och samhällsekonomin (Parry, Patra & Rehm, 2011). Europa är den region i 
världen där befolkningen dricker mest alkohol och allt fler medlemsländer i Europeiska 
Unionen medger nu att alkoholen är ett hot mot folkhälsan. Uppgifter från WHO (2014) visar 
att Europas invånare står för ungefär en fjärdedel av den totala alkoholkonsumtionen i 
världen, samtidigt som befolkningsmängden utgör drygt 15 procent av världens vuxna (15 år 
och äldre) population. Det innebär att invånare i Europa dricker mest alkohol i världen, i 
genomsnitt drygt 11 liter ren alkohol per vuxen och år (WHO, 2014). År 2012 kunde 3,3 
miljoner dödsfall i världen härledas till alkoholkonsumtion och i EU beräknas en av tio EU-
medborgare dricka skadligt mycket alkohol (WHO, 2014).  

Den största risken med alkoholkonsumtion är alkoholrelaterade sjukdomar (Schwarzinger, 
Pascale Thiébaut, Baillot, Mallet & Rehm, 2017), exempelvis att utveckla missbruk eller 
beroende. Andelen som är beroende av eller missbrukar alkohol har beräknats till 5,9 % av 
den svenska befolkningen och det motsvarar 285 000 män och 161 000 kvinnor (Ramstedt 
m.fl. 2014). Dock har den totala alkoholkonsumtionen i Sverige under den senaste 10-
årsperioden minskat, men vi dricker fortfarande betydligt mer alkohol än i mitten av  
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1990-talet. Alkoholkonsumtionen bland Sveriges vuxna befolkning är ojämnt fördelad, de 
som dricker alkohol uppger att de gör det allt oftare. Yngre vuxna dricker mer än äldre och 
män dricker mer än kvinnor (Ramberg, Sundin, Landberg, Raninen, 2014). Risken för skador 
av alkohol ökar gradvis med ökande konsumtion, någon tydlig gräns under vilken 
alkoholkonsumtion är helt riskfri finns inte (Guttormsson & Gröndahl, 2018). 

Tobak är också en av de främsta riskfaktorerna för icke smittsamma sjukdomar vilket ledde 
till att världshälsoförsamlingen 2003 antog Världshälsoorganisationens ramkonvention om 
tobakskontroll, Framework Convention on Tobacco Control, FCTC, därefter 
Tobakskonventionen (WHO, 2005). Tobakskonventionen som är den första internationella 
överenskommelsen inom folkhälsoområdet innebär att över 90 procent av världens 
befolkning bor i länder som förbundit sig att genomföra konventionens olika artiklar för att 
minska tobaksbruket och skydda invånarna mot tobaksindustrins marknadsföring (WHO, 
2005). Tobaksrökning ökar risken för ett flertal sjukdomar, däribland flertalet 
cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, samt sjukdomar och infektioner i 
andningsorganen (WHO 2014). Varje år dör cirka 6 miljoner människor i världen på grund 
av tobaksbruk. Denna siffra beräknas öka till 8 miljoner år 2030 (WHO, 2016). Tobak, precis 
som alkohol, påverkar inte enbart den enskilda individen utan även individens omgivning 
och folkhälsan. Den passiva rökningen medför allvarliga hälsoproblem och dödsfall bland 
barn och vuxna (WHO, 2014).  

I Sverige orsakar tobaksrökning varje år runt 12 000 dödsfall och är den vanligaste orsaken 
till förtida dödlighet. I genomsnitt förkortas livslängden bland rökare med 14 år. Utöver detta 
insjuknar uppskattningsvis cirka 100 000 personer i rökrelaterade sjukdomar såsom cancer, 
lungsjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar per år (Socialstyrelsen, 2014). På grund av de 
skador tobaken orsakar är det övergripande målet för den svenska tobakspolitiken att minska 
allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak. Men till skillnad från 
många andra länder där tobakskonsumtionen i huvudsak omfattar cigarrettrökning omfattar 
den huvudsakliga användningen av tobak i Sverige två produkter: cigaretter och snus (Prop. 
2015/16:86). 

Andelen rökare i Sverige har dock minskat kraftigt. Under början av 1960-talet rökte nästan 
var fjärde kvinna (23 %) dagligen medan nästan hälften (49 %) av alla vuxna män var 
dagligrökare enligt en undersökning från SCB (Socialstyrelsen, 2009). 2018 angav 13 procent 
av den vuxna befolkningen att de rökte dagligen eller ibland.  I jämförelse med andra 
europeiska länder är andelen dagligrökare i Sverige låg. Till skillnad från i andra EU-länder 
är snusförsäljning tillåten i Sverige och lägger man ihop de dagliga rökarna med de dagliga 
snusarna, ligger den dagliga tobaksanvändningen i Sverige mer i nivå med genomsnittet i 
Europa (CAN, 2018). 

Andelen snusare i befolkningen har inte studerats med samma kontinuitet som rökning, men 
i samtliga undersökningar har snusning varit betydligt vanligare bland män än bland 
kvinnor. 2018 angav 22 % av männen att de snusar dagligen eller ibland, bland kvinnorna är 
motsvarande siffra 6 % (Folkhälsomyndigheten, 2018).  
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I en studie gjord i Sverige där man beräknat alkoholens, narkotikans och tobakens andel av 
landets sjukdomsbörda, beräknades tobaksbruket år 2010 stå för omkring 8 % av den totala 
sjukdomsbördan i landet (Agardh, Boman & Allebeck, 2014). 

2.1.2 Tobak- och alkoholbruk hos ungdomar  

Alkohol och tobak är precis som för den vuxna befolkningen ett globalt folkhälsoproblem för 
ungdomar (Jernigan, Noel, Landon, Thornton & Lobstein, 2017). Om man ser till riskgrupper 
för att utveckla missbruk av alkohol och tobak är åldern 13-18 år en riskfaktor i sig, där 
biologiska faktorer till stor del avgör om man utvecklar ett missbruk, medan miljömässiga 
och psykosociala faktorer spelar har betydelse för hur mycket man exponeras för och i sin tur 
testar alkohol och tobak (Merikangas & McClair, 2012). Bruk och missbruk av alkohol och 
tobak är också förknippat med personlighetsdrag och känslighet för psykiatriska problem. 
Ungdomar som brukar alkohol och tobak lider oftare av stresskänslighet, ångest och 
depression och har mer frekvent personlighetsdrag som socialt tillbakadragande, emotionell 
instabilitet, impulsivitet och sensationssökande (Gilbert & Gilbert, 1995; Merikangas et al., 
2012).  

Den europeiska skolundersökningen European School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs (ESPAD) genomfördes 2015 för sjätte gången (ESPAD, 2015). Totalt besvarade över 
96 000 15-16 åriga skolelever enkäten från 35 olika länder. Studien visar att 
alkoholkonsumtionen fortsatt minskar bland europeiska ungdomar, men inte 
berusningsdrickandet som ligger kvar på samma nivå som den första undersökningen som 
genomfördes 1995. I samtliga länder (förutom Island) uppgav mer än hälften av eleverna att 
de druckit alkohol minst en gång under sin livstid (ESPAD, 2015).  

I jämförelse med vuxnas alkoholkonsumtion så drabbas ungdomar i större utsträckning av 
skador till följd av sitt drickande (Jackson, Denny & Ameratunga, 2014; White & Hingson, 
2013). Riskkonsumtion av alkohol bland ungdomar har visat sig ha tydliga samband med en 
rad negativa konsekvenser som riskfyllt sexuellt beteende, hälsoproblem, psykisk ohälsa, 
slagsmål och olyckor (Danielsson, Romelsjö & Tengström 2010; White & Hingson, 2013; 
Thor, Raninen, Landberg, 2017). En översiktsstudie av Grigsby, Forster, Unger och Sussman 
(2016) visade att en högre alkoholkonsumtion konsekvent var relaterad till upplevda 
alkoholrelaterade negativa konsekvenser. En riskkonsumtion av alkohol har även visat sig 
leda till lägre och-/eller ofullständiga betyg (White & Hingson, 2013). 

Sedan år 2000 har alkoholkonsumtionen minskat bland svenska skolelever (CAN, 2017). 
Andelen alkoholkonsumenter bland svenska elever är år 2017 på historiskt låga nivåer i både 
årskurs 9 och i gymnasiets år 2. Strax under 40 % av niondeklassarna uppger att de druckit 
alkohol under det senaste året. Det är den lägsta andel som uppmätts sedan mätningarna 
startade 1971 och innebär en halvering jämfört med för 20 år sedan. Motsvarande trend syns 
bland elever i gymnasiet år 2 där färre än 75 % uppger att de druckit alkohol under det 
senaste året. När gymnasieelevernas drogvanor började mätas år 2004 var det 90 % av 
gymnasieelever i årskurs 2 som hade druckit det senaste året (CAN, 2017).  
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Att tobak är en av de största påverkansbara hälsoriskerna där omkring hälften av alla rökare 
beräknas dö i förtid innebär att det är en prioriterad fråga att arbeta främjande och 
förebyggande ur ett folkhälsoperspektiv. Tobak innehåller nikotin som är starkt 
beroendeframkallande och särskilt riskfyllt att utveckla beroende är det för individer som 
börjar röka i tidig ålder (Nutt, King & Phililips, 2010; Breslau & Peterson, 1996; Everett, 
Warren, Sharp, Kann, Husten & Crosell, 1999). I den europeiska skolundersökningen 
European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD, 2015) får 
skoleleverna som besvarar enkäten förutom frågor om alkohol även svara på frågor om tobak. 
I den senaste undersökningen som genomfördes 2015 uppger majoriteten av ungdomarna att 
de aldrig rökt (54%) och mindre än en fjärdedel (21%) betraktas som rökare. Viktigt att 
uppmärksamma från ESPAD-studien med kunskap om att nikotinets beroendeskapande 
effekt är särskilt farligt i unga år, är att nästan en fjärdedel (23%) av de europeiska 
studenterna hade rökt cigaretter vid 13 års ålder eller yngre. Dock har den tidiga debuten 
minskat under de senaste 20 åren (ESPAD, 2015).  

Likt alkoholkonsumtionen bland svenska skolelever har även tobaksbruket minskat under 
2000-talet (CAN, 2017). Tobaksanvändningen bland niondeklassare har minskat påtagligt 
under 2000-talet. I 2017 års undersökning klassificerades 10 % av niondeklassarna som 
rökare och 6 % av niondeklassarna som snusare. Sedan 2012 syns en minskning av andelen 
rökare även i gymnasiet, 2017 uppgav 24 % att de var rökare. Andelen snusare i gymnasiets 
år 2 har legat runt 13 % (CAN, 2017).  

Likt den nationella utvecklingen av ungdomars alkoholkonsumtion och tobakskonsumtion är 
trenden densamma för de europeiska länder som deltar i ESPAD. Sedan ESPAD genomfördes 
första gången 1995 till den senaste undersökningen 2015 kan man observera en minskning av 
både alkoholkonsumtion och tobakskonsumtion bland europeiska ungdomar.  

2.2 Insamlingsmetoder för att mäta alkohol- och tobakskonsumtion  
Befolkningsundersökningar, oavsett insamlingsmetod, genomförs för att kunna följa 
utvecklingen av folkhälsan i en befolkning och för att kunna göra jämförelser mellan olika 
grupper över tid (Folkhälsomyndigheten, 2018). Befolkningsundersökning för att mäta 
självrapporterad alkohol- och tobakskonsumtion kan ske på flera olika sätt, exempelvis 
genom enkät, telefonintervju eller face-to-face intervju. Forskning visar att dessa har såväl 
styrkor som svagheter (Carroll, 1995). Ett sätt att bedöma hur självrapporter om alkohol och 
tobak påverkas av insamlingsmetoden är att jämföra studier som utförts med olika 
administrationssätt och som har olika nivåer av anonymitet och konfidentialitet. Det som i 
många fall skiljer enkät från intervju är graden av anonymitet. Om en enkät är anonym 
innebär det att det inte går att identifiera vem som svarat (Patel & Davidson, 2011). 
Konfidentialitet innebär att de personer som samlat in informationen vet vem som svarat och 
vilka svar som lämnats men att dessa uppgifter inte delges någon annan vilket är fallet vid 
telefonintervju och face-to-face intervju (Patel et al. 2011). En stor metaanalys som 
genomfördes på mitten av 1990-talet visade att en tydlig försäkran om konfidentialitet i 
undersökningar med känsliga frågor ökade antalet rapporteringar samt ärligheten i 
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rapporteringarna (Singer, Von Thurn, Miller, 1995). En annan metaanalys visade också att 
enkäter jämfört med face-to-face intervjuer gav mindre bias när det handlar om känsliga 
frågor. Detta beror troligtvis på avsaknaden av anonymitet vid face-to-face intervjuer 
(Richman, Kiesler, Weisb och Drasgow, 1999).  

2.2.1 Enkäter eller face-to-face som metod för att mäta självrapporterad alkohol- och 
tobakskonsumtion  

En översiktsstudie från 2003 granskades vilka faktorer som påverkade ungdomars 
enkätrapporterade alkoholkonsumtion och tobaksbruk. Enkätundersökningar om alkohol 
och tobak utgår ofta från att respondenten ska besvara frågorna retrospektivt, det vill säga 
återge sin konsumtion för en viss tidsperiod bakåt i tiden. Sannolikheten och tillförlitligheten 
i dessa självrapporterade undersökningar kan påverkas av att respondenten har svårt att 
minnas tillbaka eller att vissa uppgifter är av så känslig karaktär att respondenten inte vill 
rapportera dem. Det finns även en risk att ungdomar medvetet underrapporterar eller 
överrapporterar vissa hälsobeteenden som de tror är socialt oönskade eller önskvärda 
(Brener, Billy, Grady, 2003). 

Det finns av allt att döma en risk för felaktigheter i självrapporterad data när det gäller både 
alkohol och tobak. I studier som genomförts på självrapporterad alkoholkonsumtion kan 
man förvänta sig en mindre korrekt rapportering av alkohol om referensperioden, tiden då 
respondenten ska minnas sin alkoholkonsumtion, är lång. Kortare minnesperioder leder till 
mer noggrann rapportering vilket tyder på att kvaliteten på svaren kan förbättras genom att 
använda enkäter utformade med relativt korta referensperioder. Felaktigheter i enkäter 
gällande alkoholkonsumtion kan även bero på att respondenten inte kan komma ihåg 
händelsen eller sitt totala intag om personen ifråga var berusad. Även rapporter om 
tobaksbruk kan innehålla felaktigheter. Frågor om aktuellt bruk eller om respondenten 
någonsin använt tobak kan anses vara relativt lätta att svara på. Men longitudinella studier 
av ungdomar har funnit inkonsekventa svar både sett till bruk och vid vilken ålder de testade 
tobak för första gången om referensperioden är mer än ett år bakåt i tiden (Brener et al., 
2003).  

2.3 Kognitiva teorier och social önskvärdhet som teoretiska modeller 
Social önskvärdhet innebär att individen presenterar sig själv fördelaktigt enligt de för 
tillfället rådande sociala normerna för att göra ett göra ett gott intryck och framstå som 
socialt önskvärda. Vid intervjuer och undersökningar med frågeformulär är det många som 
svarar mer efter hur de vill framstå för andra och sig själva än hur de faktiskt lever och beter 
sig. Social önskvärdhet består av två dimensioner; medveten och omedveten förstärkning. 
Medveten förstärkning (Impression Management) innebär att individen på ett medvetet sätt 
ger fördelaktiga skattningar av sig själv medan omedveten förstärkning (Self-Deception) är 
när individen tror att de frågor som besvaras/skattas är en ärlig reflektion av 
personligheten/beteenden (Latkin, 2017).  
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Två teoretiska förklaringar till de giltighetsproblem som kan uppstå med viss 
självrapporterad data är kognitiva och situationsbaserade förklaringar. Det kognitiva 
perspektivet fokuserar på de mentala processerna och förklarar validitetsproblem till 
felaktigheter som uppstår vid enkätundersökningar med att respondentens förståelse och 
tolkning av frågan, förmåga att minnas tillbaka samt vilket beslut respondenten fattar med 
bakgrund av detta påverkar svaret (Brener, Billy, Grady, 2003). 

En kognitiv modell som beskriver respondentens svarsprocess är Tourangeaus 
fyrstegsmodell, även kallas CASM-modellen (Schwarz, Belli, Conrad & Wright, 2007). De 
fyra stegen är;  
1. Förstå frågan: vad betyder enskilda ord och begrepp? Vad är det som efterfrågas?  
2. Återerinring (hämta information) från minnet: vilken information måste återerinras? 
Vilken återerinringsstrategi använder respondenten?  
3. Bedöma: bearbetning av den återhämtade informationen utifrån hur frågan har förståtts.  
4. Lämna svar: anpassning av det individuellt formulerade svaret till de befintliga 
svarsalternativen i blanketten 

För att lämna ett korrekt svar bör oftast alla steg generellt gås igenom av respondenten. Det 
är dock inte alltid som så är fallet. Respondenten kan exempelvis hoppa över frågan och 
därmed alla de fyra stegen eller lämna ett svar utan att ha gått igenom de tre första stegen, 
alltså bara kryssa något utan att ens läsa frågan ordentligt (Schwarz et al. 2007).  

Situationsbaserade faktorer fokuserar på validitetsproblem som härrör från faktorer 
kopplade till sociala önskemål och intervjuförhållandena som andra personers närvaro när 
enkäten besvaras samt respondentens uppfattning av nivå av integritet, konfidentialitet eller 
anonymitet. Situationsbaserade faktorer innehåller även risken att ungdomar medvetet 
underrapporterar eller överrapporterar vissa hälsobeteenden som de tror är socialt oönskade 
eller önskvärda. I synnerhet kan beteenden som är olagliga, stigmatiserade eller belastade 
med moraliska konsekvenser underrapporteras på grund av denna oro. Forskare förväntar 
sig i allmänhet en underrapportering av ungdomars tobaksbruk med motivering att 
tobaksbruk anses mindre socialt accepterat idag jämfört med tidigare, men också det 
lagstadgade förbudet av försäljning av tobaksvaror till personer under 18 år vilket kan leda 
till att respondenten underrapporterar på grund av oro för att det inte är socialt accepterat 
samt rädsla för repressalier (Brener et al. 2003).  

2.4 Självskattat mående och skoltrivsel som bestämningsfaktorer  
Självskattad hälsa är en hälsoindikator som ofta finns med i enkäter och intervjuer där 
individen själv gör en bedömning av sitt generella hälsotillstånd (Janlert, 2000). Forskning 
som undersökt vad som påverkar en individs gradering av sin självskattade hälsa visar att 
både fysiska- och psykiska faktorer spelar in som fysisk smärta, fysisk funktion, långvarig 
sjukdom, somatiska besvär samt symptom på depression eller ångest (Vingilis, Wade & 
Seeley, 2002; Breidablik, Meland & Lydersen, 2008; Zullig, Valois & Drane, 2005). Omvänt 
visar studier att höga skattningar av allmän hälsa har ett positivt samband med skolrelaterat 
välbefinnande och goda skolprestationer. Annan forskning visar också att det finns en stark 
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koppling mellan upplevd hälsa och framtida hälsa/ohälsa och förtida död (Rathmann, Herke, 
Heilman, Kinnunen, Rimpelä, Hurrelmann & Richter, 2018; Saab & Klinger, 2010). 

Gällande substansanvändning visar en studie genomförd på ett universitet med 
förstaårsstuderande ett negativt samband mellan självuppskattad hälsa och tobaksbruk, det 
vill säga att de som använder tobak har en sämre självuppskattad hälsa (Vaez & Laflamme 
2003). Ett negativt samband påvisades också mellan självuppskattad hälsa och regelbunden 
alkoholkonsumtion bland brasilianska ungdomar, det vill säga att de som har en regelbunden 
alkoholkonsumtion skattar sin hälsa som sämre (Malta, Oliveira, Machado, Prado, Stopa, 
Crespo, Assuncao, 2015). Däremot finns det inga studier som har undersökt hur sambandet 
mellan självskattat mående och substansanvändning bland ungdomar påverkas av 
distributionssätt, det vill säga om sambandet skiljer mellan enkäter eller face-to-face 
intervjuer. 

Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid i skolan, och skolan har därför betydande 
inflytande över elevernas hälsoutveckling. Skolan kan därför, beroende på elevens trivsel, 
betygsnivå och närvaro fungera som både en skyddsfaktor- och en riskfaktor mot alkohol och 
tobaksbruk bland ungdomar (HBSC, 2016; Bond, Butler, Thomas, Carlin, Glover, Bowes, 
Patton, 2007). Riskfaktorer hos barn och unga kopplade till skolan är bland annat bristande 
ambition och motivation till skolarbete och att inte förknippa skolan med positiva känslor. 
Detta kan leda till en sämre skolprestation, skolk och lägre betyg vilket också är riskfaktorer 
för alkohol- och tobaksbruk (Scal, Ireland & Borowsky, 2003).  Faktorer som verkar 
skyddande för barn och unga i skolan är bland annat goda skolprestationer och högre betyg. 
Andra exempel på skyddsfaktorer är skoltrivsel, goda relationer mellan elev och lärare, samt 
mellan lärare och vårdnadshavare, att eleven blir uppmärksammad, upplever delaktighet och 
att det finns förväntningar på eleven att lyckas med sitt skolarbete (Scal et al. 2003; 
Hargreaves, 2012). Att uppleva sina klasskamrater som snälla och hjälpsamma har även det 
samband med en lägre alkoholanvändning och rökning (Hargreaves, 2012). Sammantaget är 
skolan i sig ingen skyddsfaktorför alkohol- och tobaksbruk utan det handlar om hur skolan 
arbetar för att barn och unga ska trivas i skolan och lyckas med sitt skolarbete (Scal et al. 
2003). Som för självskattat mående finns det inga studier som har undersökt hur sambandet 
mellan skoltrivsel och substansanvändning bland unga påverkas av olika distributionssätt. 

2.5 Problemformulering 
En del av folkhälsoarbetet är att följa och rapportera om folkhälsans utveckling över tid, samt 
jämföra hur hälsa och förutsättningar för hälsa utvecklas och förändras för olika grupper i 
samhället genom olika befolkningsundersökningar. Två vanligt förekommande levnadsvanor 
som undersöks bland ungdomar är alkohol- och tobakskonsumtion. Självrapportering av 
alkohol- och tobakskonsumtion kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom enkät och face-
to-face intervju. Forskning visar att graden av anonymitet påverkar respondentens svar där 
de flesta studierna visar på en underrapportering av konsumtion vid face-to-face intervjuer 
jämfört med enkäter. Dock är dessa studier utförda i olika länder vilket skulle kunna förklara 
varför vissa studier tvärtemot pekar på en ökad rapportering vid face-to-face intervjuer. 
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Ingen studie har enligt min vetskap heller utförts i Sverige. Således finns det ett 
forskningsbehov att jämföra olika administrationssätt bland svenska ungdomar. Det finns 
också få studier som har undersökt hur olika administrationssätt påverkar samband mellan 
bestämningsfaktorer och alkohol- och tobaksanvändning. Författaren till denna studie är 
verksam folkhälsoutvecklare i Örebro län där två elevundersökningar om barn- och ungas 
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa genomförs på regelbunden basis, den ena i form av en 
enkät och den andra som face-to-face intervju. Båda undersökningarnas resultat används 
regelbundet som underlag i folkhälsoarbetet varav det gör det intressant att undersöka om 
svaren från dessa elevundersökningar skiljer sig åt beroende på om eleverna besvarat 
frågorna om alkohol och tobak anonymt eller inte.  

3 SYFTE  

Studien syftar till att undersöka om skolelevers rapportering gällande deras alkohol- och 
tobaksanvändning skiljer sig åt mellan anonyma enkätundersökningar och face-to-face 
baserade undersökningar samt om insamlingsmetoden påverkar sambanden mellan 
självskattat mående, skoltrivsel och alkohol- samt tobaksanvändning.  

3.1 Frågeställningar 
- Skiljer sig rapporterad användning av alkohol och tobak beroende på om 

undersökningen genomförs som anonym enkät eller som face-to-face intervju? 

- Påverkar insamlingsmetoden sambandet mellan skoltrivsel och alkohol- och 
tobaksanvändning? 

- Påverkar insamlingsmetoden sambandet mellan alkohol- och tobaksanvändning och 
ungdomars självskattade mående? 

4 METOD  

För att besvara studiens syfte som var att undersöka om andelen ungdomar som använder 
alkohol och tobak skiljer sig åt ifall de besvarats anonymt i en enkätundersökning eller i 
samtal med skolsköterska, valdes en kvantitativ metod. Detta eftersom den kvantitativa 
ansatsen undersöker företeelser som går att beskriva i siffror (Creswell, 2014), som i detta 
arbete består av skolelevers användning av alkohol och tobak. Vid kvantitativa studier 
används statistiska tillvägagångssätt i syfte att analysera numeriska data i form av 
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kvantifierbara variabler vilket möjliggör att specificera relationen mellan variabler (Creswell, 
2014). Således är en kvantitativ ansats nödvändig för att undersöka om skattningsmetod 
påverkar sambandet mellan självskattad hälsa, skoltrivsel och alkohol- och 
tobaksanvändning. Den kvantitativa metoden är att föredra vid studier som avser att testa 
redan befintliga teorier, hypoteser eller förklaringar utifrån förutbestämda variabler genom 
empiriska undersökningar, snarare än att generera en teori eller förståelse för ett fenomen 
där variablerna ännu inte är kända (Creswell, 2013). Dessutom möjliggör den kvantitativa 
metoden användande av mer omfattande data vilket är en nödvändighet vid undersökande av 
den typ av skillnader och samband som studeras i denna studie. Detta ökar studiens 
generaliserbarhet, vilket gör det framkomna resultatet giltigt för en större population 
(Creswell, 2013). Om syftet istället hade varit att undersöka ungdomar subjektiva upplevelser 
av de två olika elevundersökningarna hade en kvalitativ ansats varit av intresse då en 
kvalitativ ansats möjliggör djupare frågor som ”hur”, ”varför” och ”vad” (Green & Thorogood, 
2014). 

Studien genomfördes med utgångspunkt i en deduktiv ansats vilket innebär att befintliga 
teorier och prövningsbara hypoteser, som formulerats utifrån tidigare forskningsresultat, 
verifieras eller förkastas. Den deduktiva ansatsen sätter upp hypoteser utifrån den bestämda 
teorin vilka prövas empiriskt för att sedan kopplas till den förutbestämda teorin. En induktiv 
ansats innebär till skillnad från den deduktiva ansatsen att ingen befintlig teori används som 
grund för forskningen och datainsamlingen. Det är istället datamaterialet som samlas in som 
ska generera en teori genom en process där detaljerad information från deltagarna bearbetas 
i syfte att utveckla teorier eller modeller (Patel & Davidsson, 2011; Creswell, 2014). Utifrån 
tidigare studier går det att forma antaganden om att enkäter som genomförs anonymt 
påverkar den rapporterade användningen av alkohol och tobak. Dessa antaganden avser 
denna studie att pröva empiriskt varför denna studie anses vara deduktiv.   

4.1 Studiedesign  
Studien baseras på tidigare genomförda tvärsnittsstudier med data från ELSA 2016/2017 
samt Liv & Hälsa ung 2017. En tvärsnittsstudie är en typ av observationsstudie som innebär 
att forskaren observerar en grupp människor utan att utföra någon intervention till skillnad 
från en experimentell studie där det genomförs interventioner för att förändra faktorer som 
påverkar hälsan hos en interventionsgrupp för att kunna mäta effekten genom jämförelser 
med en kontrollgrupp (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006; Mann, 2003). Vid 
tvärsnittsstudier undersöks ett urval av den totala populationen vid ett specifikt tillfälle 
(Bonita et al., 2006; Mann, 2003). Då syftet i föreliggande studie var att undersöka om 
skolelevers alkohol och tobaksanvändning skiljer sig åt beroende på om undersökningen 
genomförs via anonym enkät eller face-to-face behövs endast data från ett tillfälle, således är 
tvärsnittsstudie en bra design för detta ändamål. Syftet med denna studie var också att 
undersöka ifall insamlingsmetod och kausalitet påverkar sambandet mellan självskattad 
hälsa, skoltrivsel och alkohol- och tobaksanvändning. Vid tvärsnittsstudier undersöks ett 
urval av den totala populationen vid ett specifikt tillfälle vilket innebär att både insamling av 
data och exponering och effekt mäts vid samma tillfälle. Att mätningar av exponering och 
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effekt genomförs vid ett och samma tillfälle innebär att det inte går att utläsa huruvida 
exponering föregår effekten, det vill säga att fastställa kausalitet om det ena orsakar det 
andra (Bonita et alt., 2006; Mann, 2003). Vid tvärsnittsstudier är det således svårt att 
fastställa ett orsakssamband då exponering och effekt mäts vid samma tillfälle. Dock kan en 
tvärsnittsstudie undersöka förhållandet mellan ett visst hälsoutfall, exempelvis 
alkoholkonsumtion, och en eller flera determinanter eller undersöka förekomsten av en viss 
företeelse i en population (Mann, 2003).  

Om syftet i studien varit att studera om självskattat mående och/eller skoltrivsel predicerar 
ungdomars alkohol och eller tobakskonsumtion hade en longitudinell studiedesign som 
möjliggör en tidmätning mellan exponering och utfall varit passande för att kunna fastställa 
orsakssamband. Studiedesignerna kohortstudie och fall-kontrollstudie gör det möjligt att 
undersöka kausala samband det vill säga har exponeringen föregått effekten (Bonita et al., 
2006). Fall-kontrollstudier möjliggör jämförelser bakåt i tiden, retrospektivt, genom att 
undersöka efter förekomst av möjliga orsaker till utfallen hos fallen och kontrollerna. En 
kohortstudie innebär att individer opåverkade av det utfall som ska studeras klassificeras in i 
subgrupper med eller utan exponering och följs sedan upp över tid för att undersöka hur 
utvecklingen av nya fall av utfallet/determinanten skiljer sig mellan de exponerade och 
oexponerade grupperna (Bonita et alt., 2006). Vid både kohortstudie och fall-kontrollstudie 
finns det möjlighet att uttala sig om orsakssamband, men då detta inte är av intresse för 
föreliggande studie bedömdes en tvärsnittsdesign vara ändamålsenlig. 

4.2 Urval, datainsamling och bortfall 
Studien består av sekundärdata från enkätundersökningen Liv & hälsa ung samt från face-
to-face undersökningen ELSA (ELevhälsosamtalet Sammanställt och Analyserat). Båda 
undersökningarna genomförs för elever i årskurs 7 vilket möjliggör en jämförelse mellan 
dem. 2016/2017 är det senaste året de båda undersökningarna genomfördes samtidigt och 
författaren till denna studie ansåg det mer intressant att jämföra eleverna som gick i årskurs 
7 under samma kalenderår och besvarade de båda enkäterna än alternativet att använda data 
från Liv och hälsa ung 2017 och ELSA 2017/2018. 

Liv & hälsa ung är en enkätundersökning som handlar om ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung genomförs var tredje år av Region Örebro län i 
samverkan med länets kommuner. Enkätundersökningen är en totalundersökning vilket 
innebär att samtliga individer i en definierad population besvarar enkäten (Patel & 
Davidsson, 2011). I Liv & hälsa ung är det samtliga elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på 
gymnasiet i Örebro län som sedan 2005 erbjudits att delta i enkätundersökningen (Region 
Örebro län, 2015). I denna studie används endast data från eleverna i årskurs 7 och för år 
2017 för att möjliggöra jämförelse med ELSA studien. Enkäten bygger på självrapporterade 
uppgifter som ungdomarna fyller i under lektionstid. I samband med att enkäten delas ut ger 
ansvarig lärare information om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt och att 
enkäten besvaras anonymt.  Totalt besvarade 2664 elever i årskurs 7 enkäten, varav 49,2 % 
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av deltagarna var killar och 49,2 % tjejer. Bland eleverna i årskurs 7 besvarade 85 % av 
tjejerna enkäten och 81 % av killarna.  

ELSA - ELevhälsosamtalet Sammanställt och Analyserat är ett samarbete mellan Region 
Örebro län och länets samtliga kommuner och är en länsgemensam elevhälsoenkät i Örebro 
län som används av skolsköterskan inför hälsosamtalen i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt 
år 1 på gymnasiet. Elevhälsoenkäten innehåller bland annat frågor om hälsotillstånd, 
levnadsvanor och förhållanden i skolan och på fritiden som eleven besvarar inför sitt 
hälsosamtal hos skolsköterskan där eleven och skolsköterskan tillsammans går igenom och 
samtalar kring den ifyllda enkäten. Hälsosamtalet är en del av elevhälsans hälsofrämjande 
och förebyggande arbete och samtalet mellan eleven och skolsköterskan syftar till att främja 
hälsa och förebygga ohälsa. Hälsosamtalet mellan elev och skolsköterska innebär att ELSA är 
en face-to-face intervju där skolsköterskan, eller en administrativ stödfunktion i kommunen, 
efter samtalet ansvarar för att delar av uppgifterna som samlas in via enkäten avidentifieras 
och matas in i ELSA-databasen. Valet av uppgifter för inmatning styrs utifrån vad som är 
relevant statistik på gruppnivå  (Region Örebro län, 2017). Enkäten med hälsofrågorna 
innehåller information till elev och vårdnadshavare om enkätens syfte och att svaren blir 
sekretessbelagda. ELSA är precis som Liv & hälsa ung en totalundersökning vilket innebär 
att samtliga individer i en definierad population besvarar enkäten (Patel & Davidsson, 2011). 
Till denna studie har sekundärdata från ELSA 2016/2017 använts för elever i årkurs 7 vilket 
omfattar 2561 skolelever, varav 49,7% var killar och 49,3 % tjejer. Den totala svarsfrekvensen 
för 2016/2017 var 85 %.  

I både Liv & hälsa ung och ELSA finns det två olika typer av bortfall som är viktiga att ta 
hänsyn till då slutsatser om resultatet ska dras, externt och internt bortfall. Det externa 
bortfallet innebär de personer som väljer att inte delta i undersökningen. Ofta skiljer sig 
dessa personer mot de som väljer att delta i undersökningen vilket medför att resultaten kan 
bli snedvridna. Om deltagare av någon anledning väljer att inte besvara vissa av studiens 
frågor blir det ett internt bortfall (Olsson & Sörensen, 2011). Det externa bortfallet i Liv & 
hälsa ung och ELSA var lågt, då 83% av de tillfrågade eleverna besvarade Liv & hälsa ung 
och 85 % av eleverna besvarade ELSA. Det bortfall som uppstår genom att vissa elever väljer 
att inte svara på en enskild fråga, är under fem procent för de flesta frågor i Liv & hälsa ung. 
Det interna bortfallet i ELSA är okänt (Region Örebro län, 2018).   

4.3 Mätinstrument och variabler  
 
Studien baseras på självskattad data från Liv & hälsa ung 2017 och ELSA 2016/2017. 
Variablerna som använts för analys är alkoholkonsumtion, tobaksbruk sett till både rökning 
och snusning, självskattat mående samt skoltrivsel. Även variabeln kön har använts vid 
analyserna.  
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4.3.1 Alkoholkonsumtion  

I Liv & Hälsa ung och ELSA skiljer sig enkätfrågorna om alkoholkonsumtion åt. I Liv & hälsa 
ung får eleverna svara på frågan Har du någon gång druckit alkohol? Med svarsalternativen 
Nej (1), Ja under de senaste 30 dagarna (2), Ja under de senaste 12 månaderna (3), Ja för 
mer än 12 månader sedan (4). Eleverna får även frågan Har du någon gång druckit så 
mycket alkohol att du känt dig full? Med svarsalternativen Nej (1), Ja (2).  

I ELSA formulerades frågan om alkoholkonsumtion Dricker du alkohol? Med 
svarsalternativen Aldrig (1), Har provat (2), Någon/några gånger om året (3), 
Någon/några gånger i månaden (4), Någon/några gånger i veckan (5). Frågan om 
berusning löd Har du känt dig berusad vid något tillfälle? Svarsalternativen på denna fråga 
var Nej (1), Ja (2).  

För att kunna jämföra elevernas konsumtion av alkohol dikotomiserades de olika 
svarsalternativen i de båda undersökningarna till Dricker inte alkohol (1) och Dricker 
alkohol (2). Frågeställningarna om eleven druckit sig full eller varit berusad jämfördes utan 
dikotomisering eftersom svarsalternativen var likartade Nej (1), Ja (2).   

4.3.2 Tobakskonsumtion  

I I Liv & hälsa ung och ELSA ställs frågan om elevens tobakskonsumtion med samma 
formulering, men med olika svarsalternativ. Enkätfrågan om rökning är formulerad; Röker 
du? och frågan om snus; Snusar du? I Liv och hälsa ung får eleverna följande fem 
svarsalternativ på frågorna Nej jag har aldrig rökt (1), Nej men jag har prövat (2), Nej jag 
har slutat röka (3), Ja jag röker någon gång ibland (4), Ja jag röker dagligen (5). 
Svarsalternativen för snus är detsamma som för rökning, men med skillnaden att 
svarsalternativen innehåller ordet snus istället för rökning. För ELSA är svarsalternativen på 
frågorna Röker du? Snusar du? Aldrig (1), Har provat (2), Någon/några gånger i månaden 
(3), Någon/några gånger i veckan (4), Varje dag (5).  

Likt frågan om alkohol dikotomiserades de olika svarsalternativen för frågorna om rökning 
och snusning i både undersökningarna till Röker inte (1), Röker (2) samt Snusar inte (1) och 
Snusar (2) för att möjliggöra jämförelser mellan de två undersökningarna. 

4.3.3 Självskattat mående  

För att mäta självskattat mående användes i Liv & hälsa ung en enkätfråga formulerad som: 
Hur mår du rent allmänt? I ELSA var frågan formulerad som ett påstående: Jag mår bra. 
Svarsalternativen i Liv & hälsa ung var Mycket bra (1), Bra (2), Varken bra eller dåligt (3), 
Dåligt (4), Mycket dåligt (5). I ELSA fanns svarsalternativen Varje dag (1), Ofta (2), Sällan 
(3), Aldrig (4).  
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4.3.4 Skoltrivsel  

Likt frågan om självskattat mående skiljde sig frågan om skoltrivsel åt mellan de två olika 
enkäterna. I Liv & hälsa ung ställs frågan om elevens skoltrivsel som en fråga och i ELSA 
som ett påstående. I enkäten Liv & hälsa ung får eleverna frågan Hur trivs du i skolan? Med 
svarsalternativen Mycket bra (1), Bra (2), Varken bra eller dåligt (3), Dåligt (4), Mycket 
dåligt (5). I ELSA är frågan formulerad Jag trivs bra i skolan. Svarsalternativen är Stämmer 
mycket bra (1), Stämmer ganska bra (2), Stämmer dåligt (3), Stämmer inte alls.  

4.3.5 Kön 

 
I ELSA sker mätningen av kön via att eleven anger sitt fullständiga personnummer på 
enkäten som sedan registreras som Tjej (1) eller Kille (2) av skolsköterskan. I Liv & hälsa ung 
är frågan ställd på följande vis: Är du…? Med svarsalternativen Tjej, Kille, Identifierar mig 
inte som tjej eller kille. I analyserna inkluderas enbart de juridiska könen Tjej(1), Kille (2) 
med anledning av att det i ELSA enbart fanns möjlighet till dessa två svarsalternativ.  

4.4 Analys  
Inledningsvis genomfördes beskrivande analyser för studiens deltagare där fördelningen av 
samtliga variabler beskrevs separat för Liv & hälsa ung som för ELSA studien. Samtliga 
variabler i föreliggande studie (alkoholkonsumtion, tobaksbruk, självskattat mående, 
skoltrivsel och kön) är kategoriska variabler. Således är det inte möjligt att räkna ut 
medelvärde och standardavvikelse varför antal och procent användes för att beskriva 
fördelningen av dessa variabler (Borg & Westerlund, 2012). Fördelningen av studiernas 
variabler redovisades för samtliga elever samt även separat för killar och tjejer.  

För att besvara den första frågeställningen; skiljer sig rapporterad användning av alkohol och 
tobak beroende på om undersökningen genomförs anonymt eller i samtal med skolsköterska 
genomfördes chi2 tester. Ett chi2 test är en typ av hypotestestning för att se om det finns en 
signifikant skillnad för en viss egenskap mellan två eller flera kategorier eller grupper. Ett 
chi2 test utgår från nollhypotesen, det vill säga att det inte finns någon skillnad. Den 
beräknar hur sannolikt det är att den observerade skillnaden mellan grupperna har uppstått 
givet att nollhypotesen råder. Det är vanligt att resultatet från chi2-testerna presenterades i 
en frekvenstabell (Borg & Westerlund, 2012). Således presenteras frekvenstabeller där det 
framgår om det finns skillnader mellan typ av undersökning och huruvida eleven druckit 
alkohol samt använt tobak. Chi2-värden och signifikansvärden för dessa skillnader 
presenteras också.  

För att besvara de övriga två frågeställningarna som syftar till att undersöka om 
insamlingsmetoden påverkar sambandet mellan alkohol och/eller tobakskonsumtion och 
självskattat mående eller skoltrivsel genomfördes korrelationsanalyser. En 
korrelationsanalys mäter styrkan av relationen mellan två variabler samt ger ett mått på 
riktningen, det vill säga om sambandet är positivt eller negativt. Det finns två vanliga 
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korrelationsanalyser vilka är Pearson’s korrelations koefficient (r) och Spearman’s 
rangkorrelation (rho). Båda dessa metoder kan endast ge värden mellan -1 och 1 där ju 
närmare -1 eller 1 ett värde är, desto starkare är sambandet. Om värdet är -1 eller 1 innebär 
det ett perfekt samband och ett värde på 0 att inget samband mellan variablerna finns 
(Pallant, 2016). Ett värde på 1 indikerar ett perfekt positivt samband mellan två variabler, det 
vill säga att höga värden på ena variabeln hänger samman med höga värden på andra 
variabeln. Värdet -1 indikerar ett perfekt negativt samband, ett högt värde på ena variabeln 
hänger samman med låga värden på andra variabeln. För att bedöma styrkan på sambandet 
om värdet inte är 1 eller -1 finns följande riktlinjer: mycket svagt samband= rho värde mellan 
0.00-0.29. Svagt samband= rho värde mellan 0.30- 0.49. Måttligt samband= rho värde 
mellan 0.50-0.69. starkt samband= rho värde mellan 0.70-0.89 och mycket starkt samband= 
rho värde mellan 0.90-1 (Hinkle, Wiersma & Jurs, 2003).  

Vilken av korrelationsanalyserna Pearson’s korrelations koefficient (r) eller Spearman’s 
rangkorrelation en studie använder sig utav beror på om variablerna är kontinuerliga eller 
kategoriska. Om variablerna är kontinuerliga samt om de är normalfördelade kan Pearson´s 
korrelationsanalys användas. Om däremot minst en variablerna är kategoriska på 
ordinalskalenivå ska Spearman´s rangkorrelation användas (Pallant, 2016). Vid Spearman’s 
rangkorrelation rangordnas observationerna och sedan görs korrelationen mellan de 
rangordnade observationerna istället för att som i Pearson’s använda sig av originalvärdena 
och göra korrelationen mellan dem (Eljertsson, 2012; Borg & Westerlund, 2012). Då 
självskattat mående och skoltrivsel mäts enligt ordinalskala användes Spearman’s 
rangkorrelation som metod för samtliga analyser för att besvara frågeställning två och tre. 
Korrelationsanalyserna genomfördes separat för data från Liv & hälsa ung samt för data från 
ELSA och för samtliga deltagare samt separat för killar och tjejer.  Både chi2-tester och 
korrelationstester producerar signifikansvärden. Signifikansvärdet (p-värde) 0,05 har valts 
som gränsvärde för samtliga analyser, vilket innebär att risken för att skillnaden eller 
sambandet har uppkommit av slumpen är 5 procent eller mindre. En lägsta accepterad 
signifikansnivå på 0,05 (p=<.05) är den vanligaste signifikansnivån inom forskning (Pallant, 
2013). För samtliga statistiska analyser användes programmet Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS), version 25. 

4.5 Kvalitetskriterier  
Följande avsnitt kommer att beskriva kvalitetskriterierna validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet vilka är viktiga att ta hänsyn till vid kvantitativ metod (Bryman, 2016). 

4.5.1 Validitet  

En undersöknings validitet uttrycker i vilken grad en studies förmåga att mäta vad det avser 
att mäta, det vill säga om en studies resultat överensstämmer med sanningen. Med hög 
validitet är det uppmätta värdet nära det sanna värdet. Några systematiska fel bör inte 
förekomma och slumpmässiga fel bör vara så få som möjligt (Bonita et alt., 2006). Detta 
innebär att för att en studie ska ha validitet räcker det inte med att de olika leden i 
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datainsamling och bearbetning utförs korrekt, att respondenternas svar registreras noggrant 
och korrekt samt överförs felfritt till databasen för analys. De insamlade svaren måste 
dessutom verkligen säga något om det som studien avser att undersöka. För att kunna 
fastställa validiteten för ett mätinstrument eller ett frågeformulär behöver det därför 
valideras mot andra liknande instrument som mäter samma sak (Andersson, 2016).  

Det finns två olika typer av validitet; intern och extern validitet. Intern validitet innebär i 
vilken utsträckning resultatet från en observation stämmer för den specifika 
undersökningsgruppen. För att en studie ska vara användbar krävs att den interna validiteten 
är hög samt att resultatet kan jämföras med andra studies för att studien ska vara användbar. 
Den interna validiteten kan mätas på flera olika sätt vilket beror på att det finns olika former 
av validitet, varav de vanligaste omfattas av ytvaliditet, innehållsvaliditet, kriterievaliditet 
samt begreppsvaliditet. Ytvaliditet (face validity) är den snabbaste metoden för att avgöra 
validiteten och är ett subjektivt mått för att avgöra om ett mått verkar mäta det begrepp det 
är avsett att mäta. Ytvaliditeten kan inte prövas statistiskt, utan bedöms av experter, forskare 
och deltagare genom att de tillfrågas om deras åsikter huruvida mätinstrumentet är 
förståeligt och relevant. Innehållsvaliditet (content validity) bedömer huruvida ett 
instrument inkluderar samtliga komponenter som anses vara nödvändiga för att mäta det 
aktuella begreppet (Bannigan & Watson, 2009). Kriterievaliditet (criterion validity) kan 
delas in i samtidig validitet och prediktiv validitet. Vid samtidig validitet jämförs ett 
mätinstrument som håller på att utvecklas med ett redan etablerat mätinstrument för att 
mäta samma sak, en så kallad ”golden standard”. Om det finns ett samband mellan dessa 
anses det nya måttet mäta det som det är avsett att mäta (Bannigan & Watson, 2009). 
Prediktiv validitet jämför istället mätinstrumentet med ett framtida kriterium som inte finns 
i nuet för att avgöra validiteten på mätinstrumentet, exempelvis kommande beteenden eller 
ohälsa (Bryman, 2016). Kriterievaliditet kan alltså beskrivas som hur väl det framtagna 
instrumentet överensstämmer med ett visst uppsatt kriterium, exempelvis hur väl det 
korrelerar med de mått som vanligtvis används för att mäta det aktuella begreppet och som 
anses ge det mest tillförlitliga måttet. I de fall då det inte finns något ultimat mått att jämföra 
med, kan begreppsvaliditeten bedömas genom att utifrån teoretiska hypoteser jämföra hur 
väl det framtagna instrumentet överensstämmer med instrument för närliggande begrepp 
(Bannigan & Watson, 2009). 

Den externa validitet handlar om generaliserbarhet och i vilken utsträckning resultatet från 
en observation är överförbart på individer som inte är med i studien samt hur väl 
undersökningens resultat återfinns i andra studier utförda på andra urval och i andra 
sammanhang (Bonita et alt., 2006). Se nedan beskrivning av generaliserbarheten. 

I föreliggande studie har endast ytvaliditet testats då enkäterna konstruerats och granskats 
av experter. En snabbgranskning av enkäten har genomförts av Statistiska Centralbyrån 2016 
utifrån en checklista som innehåller de vanligaste feltyperna för enkäter. Snabbgranskningen 
genomfördes i enlighet med ISO 20252:2 012 Marknads-, opinions- och 
samhällsundersökningar vilket innebär att grundläggande kvalitetskrav uppfyllts (Statistiska 
centralbyrån, 2016).  
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4.5.2 Reliabilitet  

Om validiteten syftar till vad vi mäter är reliabiliteten ett kvalitetskriterium för hur vi mäter 
och kan övergripligt beskrivas som tillförlitligheten hos en studie. Reliabiliteten är beroende 
av graden av slumpmässiga fel i mätinstrumentet. En lägre grad av slumpmässiga fel och 
samma resultat vid upprepade mätningar innebär en hög reliabilitet (Andersson, 2016; 
Bannigan & Watson, 2009). Det är dock inte möjligt att tillförsäkra total avsaknad av 
slumpmässiga fel och instabilitet av resultaten (Bannigan & Watson, 2009). För att testa 
reliabiliteten i en enkätundersökning finns det olika tillvägagångssätt. En variant är test-
retest vilket innebär att de svarande får svara på samma enkät två gånger med en kort 
tidsperiod mellan tillfällena. Om svaren överensstämmer till hög grad är frågeformuläret 
tillförlitligt (Bannigan & Watson, 2009). Om enkäten innehåller mätningar av attityder 
behöver man ha i beaktande att en attityd kan ha förändrats mellan de olika mättillfällena 
och den första mätningen kan ha påverkat mätning nummer två. För att komma runt detta 
problem har split-half-metoden utvecklas. Metoden innebär att mätinstrument som består av 
flera frågor som återkommer i samma enkät där respondentens svar sedan jämförs. 
Överensstämmer svaren kan reliabiliteten anses vara hög. Slutligen kan reliabiliteten i 
enkätundersökningar bedömas genom att flera personer gör bedömningar av olika 
skattningar eller mätningar. Denna typ av reliabilitet kallas interbedömarreliabilitet (Borg & 
Westerlund, 2012). Reliabiliteten kan även bedömas genom intern konsistens/intern 
reliabilitet vilket oftast mäts genom Cronbach’s alpha (Pallant, 2016). Den interna 
konsistensen mäter i vilken utsträckning de frågor som utgör en skala mäter samma attribut 
och visar hur mycket varje enskilt item i mätinstrumentet är relaterat till alla andra item. Om 
metoden visar ett resultat på 0,9 eller högre innebär det att mätinstrumentet har hög 
reliabilitet. Värden mellan 0,7 och 0,89 anses vara acceptabla och värden under 0,7 innebär 
att reliabiliteten är för låg på mätinstrumentet (Borg & Westerlund, 2012; Pallant, 2013). För 
samtliga mätinstrument i Liv & hälsa ung och ELSA har inga reliabilitetstester genomförts. 
Den interna reliabiliteten har heller inte testats eftersom samtliga begrepp i denna studie 
endast har mätts med en fråga och inte flera vilket krävs för att Chronback’s Alpha ska kunna 
utvärderas. Således är denna studies reliabilitet osäker. 

4.5.3 Generaliserbarhet  

Det sista kvalitetskriteriet är generaliserbarhet, även kallat extern validitet, vilket innebär att 
studiens resultat ska kunna överföras till andra populationer, liknande den som varit föremål 
för undersökningen (Bryman, 2011., Ejlertsson, 2014). Generaliserbarheten stärks om andra 
studier med andra urval och populationer har funnit liknande resultat (Bonita et al., 2006). 
För att ett framtaget resultat ska kunna antas representera en större population krävs att 
studiens urval är proportionerligt mot den större populationen med avseende på kontextuella 
faktorer och andra egenskaper samt att det är viktigt att definiera vilka som ingår i 
populationen (Creswell, 2013). Om resurser finns kan en totalundersökning genomföras, 
vilket innebär att alla som ingår i populationen studeras. Oftast måste dock ett urval göras 
och det är då viktigt att urvalet är representativt för hela populationen (Patel & Davidsson, 
2011).  
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Både Liv & hälsa ung och ELSA är totalundersökningar där samtliga elever i de berörda 
skolåren har tillfrågats att delta i studien, i föreliggande studie användes dock endast data 
från årskurs sju. Enligt Creswell (2013) genererar en totalundersökning en hög grad av 
representativitet då samtliga individer i en population ges samma möjlighet till deltagande. 
Representativiteten borde i föreliggande studie vara god eftersom samtliga elever i årskurs 7 
från Örebro läns kommuner tillfrågats att besvara enkäterna och det finns således såväl 
mindre som större kommuner representerade i urvalet. Likaså innefattar urvalet 
respondenter boende i olika områden inom dessa kommuner, även boenden inom såväl 
stads- som landsbygdsområden. Urvalet innefattar därmed troligen ungdomar med olika 
socioekonomisk statur, etnicitet och levnadsvillkor. Av den anledningen torde urvalet för 
denna studie kunna representera denna åldersgrupp som helhet inom svensk kontext. Det 
externa bortfallet i Liv & hälsa ung och ELSA var lågt, 83 % av de tillfrågade eleverna i 
årskurs sju besvarade Liv & hälsa ung och 85 % ELSA. Det externa bortfallet kan dock 
påverka generaliserbarheten om det finns en systematisk skillnad i egenskaper mellan de 
individer som ingår i studien och de som inte valt att delta. Det systematiska felet, 
selektionsbiasen, kan alltså leda till ett snedvridet resultat om personerna som deltar i 
studien skiljer sig från de som inte väljer att delta (Bonita et al., 2006). Eftersom endast 
elever i årskurs 7 ingår i denna studie så är generaliserbarheten låg i jämförelse med 
ungdomsgruppen som helhet eftersom ungdomar oftast refereras till som gruppen mellan 13-
18 år.  

4.6 Forskningsetiska ställningstaganden  
Helsingforsdeklarationen innehåller fyra grundläggande etiska principer; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa 
principer ska skydda individens genom att forskaren säkerställer att respondentens liv, hälsa, 
integration och rätt till självbestämmande skyddas (World Medical Association, 2013). 
Informationskravet innebär att respondenten inför sitt deltagande ska få information om att 
medverkan är frivillig med rätt att avbryta sitt deltagande i studien. Respondenten ska även 
informeras om studiens syfte, metod och hur resultatet ska användas på ett för dem 
förståeligt sätt. Samtyckeskravet reglerar respondentens samtycke till att delta. Är 
respondenten under 15 år krävs godkännande för deltagande av vårdnadshavare 
(Vetenskapsrådet, 2011). Konfidentialitetskravet innebär att individen är anonym, att 
personuppgifter behandlas konfidentiellt och att personuppgifter försvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem. Den sista etiska principen i Helsingforsdeklarationen är 
nyttjandekravet vilket säkerställer att insamlad data endast används till undersökningens 
ändamål och inte lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
(Vetenskapsrådet, 2011). 

I enkäten som ligger till underlag för ELSA informeras eleverna via informationstext i 
enkäten inledning om enkätens syfte, att svaren blir sekretessbelagda samt att svaren 
kommer avidentifieras när de sammanställs. Enkäten är ett erbjudande till eleven att besvara 
med avsikt att utgöra ett underlag till hälsosamtalet hos elevhälsans medicinska insats som 
alla elever enligt Skollagen (2010:800) ska erbjudas vid tre tillfällen i grundskolan. Liv & 
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hälsa ung innehåller likt ELSA information till respondenten via informationstext i enkätens 
inledning om enkätens syfte och att deltagandet är anonymt då varje enkät tilldelades ett 
löpnummer. Enkäten innehåller även information om att det är frivilligt att delta och att 
inlämnad enkät räknas som att deltagaren samtycker till att delta i studien. Eftersom 
respondenterna som deltar i studien är under 15 år sker även informerat samtycke via 
skriftlig information till elevernas vårdnadshavare. Gemensamt för de både 
undersökningarna är att resultat endast redovisas när det finns minst 20 respondenter vilket 
innebär att i vissa kommuner med ett mindre antal elever sker inte redovisningen av 
statistiken könsuppdelat. Detta av anledningen att det inte ska vara möjligt att identifiera 
enskilda individer. Utefter redogörelsen ovan för hur ELSA och Liv & hälsa ung informerar 
respondenterna om syfte, frivillighet och anonymitet, anses de båda enkäterna säkra 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 

I föreliggande studie har sekundärdata från ELSA 2016/2017 samt Liv & Hälsa ung 2017 
använts. Forskargruppen säkerställde informationskravet, nyttjandekravet och 
samtyckeskravet då datan samlades in. Detta examensarbete har således endast tagit hänsyn 
till konfidentialitetskravet genom att resultatet endast presenteras på gruppnivå vilket 
innebär att det inte går att identifiera enskilda individer i studiens resultat. 

5 RESULTAT 

Resultatet inleds med deskriptiv statistik över studiens variabler där samtliga beskrivs i antal 
och procent. Därefter besvaras den första frågeställningen med chi-2 tester och övriga två 
frågeställningar genom Spearman´s rangkorrelation.  

5.1 Beskrivande statistik över studiens variabler  
Beskrivning över hur studiens variabler fördelas presenteras i Tabell 1 för Liv & hälsa ung 
och i Tabell 2 för ELSA.  I Liv och Hälsa ung valde 2659 av totalt 2664 skolelever i årskurs 7 
att besvara frågan om kön. Trettiofyra personer (1,3%) valde att varken identifiera sig som 
tjej eller kille. I analyserna har enbart de juridiska könen tjej och kille inkluderats och inte 
svarsalternativet Identifierar mig inte som tjej eller kille. Det var lika stor andel (49,2%) 
tjejer (n=1314) som killar (n=1311) som deltog i undersökningen. Andelarna i Tabell 1 
beräknas utifrån samtliga som besvarade enkäten (n=2664), därav blir inte summan av olika 
svarskategorier 100% eftersom det interna bortfallet utgör en andel som inte redovisas i 
tabellen. Utfallen för Liv & hälsa ung visar att det endast är en minoritet av eleverna i 
årskurs sju som druckit alkohol både bland tjejer och killar och att de flesta tjejer (82,3%) 
och killar (79,9%) inte druckit alkohol. Det är även en minoritet av eleverna (mindre än 4% 
bland både tjejer och killar) som druckit sig berusade. Procentuellt är det fler elever i årskurs 
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sju som rökt än snusat. Andelen tjejer och killar som angett att de aldrig rökt är tämligen lika 
för de både könen (86,6% respektive 87,7%). På frågan om eleven snusat är det fler tjejer 
(95,1%) än killar (89,7%) som aldrig snusat. För båda frågorna som berör tobaksanvändning 
är det en låg andel som anger att de röker eller snusar dagligen.  

I ELSA 2016/2017 besvarade 2561 elever enkäten varav 50,2% var killar (n=1285) och 49,8% 
tjejer (n=1276). Utfallen för ELSA visar att det endast är en minoritet av elever i årskurs sju 
som druckit alkohol bland både tjejer och killar och att de flesta tjejer (98,3%) och killar 
(97,6%) inte druckit alkohol. Det är även en minoritet av tjejerna (1,5%) och killarna (1,4%) 
som besvarat frågan om de druckit om berusning som angett att de någon gång druckit sig 
berusade. På frågorna som berör tobak visar utfallen att det är procentuellt fler elever i 
årskurs sju som rökt än snusat. Andelen tjejer och killar som angett att de aldrig rökt är 
tämligen lika för de både könen (92,4% respektive 92,1%). På frågan om eleven snusat är det 
fler tjejer (95,5%) än killar (92,2) som aldrig snusat. För båda frågorna som berör 
tobaksanvändning är det en låg andel som anger att de röker eller snusar dagligen.  
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Tabell 1. Beskrivande statistik (frekvens och procent) över variablernas fördelning, Liv & 
hälsa ung 2017. 

Variabler n (%)                n (%) n (%) 
 Killar Tjejer Samtliga 

Kön 1311 (49,2) 1314 (49,2) 2659 (99,8) 
Hur mår du rent allmänt? 1306 (99,6) 1312 (99,8) 2654 (99,6) 
   Mycket bra  567 (43,2) 351 (26,7) 929 (34,9) 
   Bra  579 (44,2) 579 (44,1) 1168 (43,8) 
   Varken bra eller dåligt 126 (9,6) 256 (19,5) 392 (14,7) 
   Dåligt 24 (1,8) 94 (7,2) 119 (4,5) 
   Mycket dåligt 10 (0,8) 32 (2,4) 46 (1,7) 
Hur trivs du i skolan? 1257 (97,8) 1263 (99,0) 2596 (97,4) 
   Mycket bra 512 (39,1) 383 (29,1) 902 (33,9) 
   Bra 551 (42,0) 587 (44,7) 1149 (43,1) 
   Varken bra eller dåligt 143 (10,9) 222 (16,9) 376 (14,1) 
   Dåligt 39 (3,0) 72 (5,5) 112 (4,2) 
   Mycket dåligt 26 (2,0) 27 (2,1) 57 (2,1) 
Har du någon gång druckit alkohol? 1281 (97,7) 1292 (98,3) 2607 (97,9) 
   Nej 1048 (79,9) 1082 (82,3) 2150 (80,7) 
   Ja, under de senaste 30 dagarna  57 (4,3) 54 (4,1) 117 (4,4) 
   Ja, under de senaste 12 månaderna 63 (4,8) 95 (7,2) 162 (6,1) 
   Ja, för mer än 12 månader sen 113 (8,6) 61 (4,6) 178 (6,7) 
Har du någon gång druckit så mycket alkohol att du känt 
dig full? 

1280 (97,6) 1291 (98,2) 2571 (96,7) 

   Nej 1235 (96,5) 1242 (96,2) 2497 (97,1) 
   Ja 45 (3,5) 49 (3,8) 94 (3,7) 
Röker du? 1282 (97,8) 1300 (98,9) 2617 (98,2) 
   Nej, jag har aldrig rökt  1150 (87,7) 1138 (86,6) 2313 (86,8) 
   Nej, men jag har prövat 91 (6,9) 101 (7,7) 195 (7,3) 
   Nej, jag har slutat röka 16 (1,2) 17 (1,3) 33 (1,2) 
   Ja, jag röker någon gång ibland 17 (1,3) 26 (2,0) 45 (1,7) 
   Ja, jag röker dagligen 8 (0,6) 18 (1,4) 31 (1,2) 
Snusar du? 1280 (97,6) 1299 (98,9) 2614 (98,1) 
   Nej, jag har aldrig snusat  1176 (89,7) 1249 (95,1) 2453 (92,1) 
   Nej, men jag har prövat 79 (6,0) 41 (3,1) 121 (4,5) 
   Nej, jag har slutat snusa  7 (0,5) 1 (0,1) 9 (0,3) 
   Ja, jag snusar någon gång ibland 12 (0,9) 5 (0,4) 17 (0,6) 
   Ja, jag snusar dagligen  6 (0,5) 3 (0,2) 14 (0,5) 
Notering. Tabellen visar antal (n) och procent (%) för kategoriska variabler. Procenten anger andel av 
totala antalet, det vill säga där internt bortfall inkluderas. 
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Tabell 2.  Beskrivande statistik (frekvens och procent) över variablernas fördelning, ELSA 
2017. 

Variabler n (%)                     n (%) n (%) 
 Killar Tjejer Samtliga 

Kön 1285 (50,2) 1276 (49,8) 2561 (100) 
Jag mår bra 1264 (98,4) 1257 (98,5) 2547 (98,4) 

Varje dag 729 (56,7) 452 (35,4) 1192 (46,1) 
Ofta   500 (38,9) 691 (54,2) 1204 (46,5) 

Sällan 31 (2,4) 103 (8,1) 136 (5,3) 
Aldrig 4 (0,3) 11 (0,9) 15 (0,6) 

Jag trivs bra i skolan 1257 (97,8) 1263 (99,0) 2546 (98,4) 
Stämmer mycket bra 869 (67,6) 747 (58,5) 1628 (62,9) 
Stämmer ganska bra 336 (26,1) 437 (34,2) 787 (30,4) 

Stämmer dåligt 36 (2,8) 59 (4,6) 95 (3,7) 
Stämmer inte alls 16 (1,2) 20 (1,6) 36 (1,4) 

Dricker du alkohol? 1254 (97,6) 1254 (98,3) 2534 (97,9) 
Aldrig 1101 (85,7) 1127 (88,3) 2253 (87,1) 

Har provat 143 (11,1) 116 (9,1) 260 (10,0) 
Någon/några gånger om året 8 (0,6) 10 (0,8) 18 (0,7) 

Någon/några gånger i månaden 2 (0,2) 1 (0,1) 3 (0,1) 
Har du känt dig berusad vid 

något tillfälle? 
1220 (94,9) 1202 (94,2) 2448 (94,6) 

Nej 1202 (93,5) 1183 (92,7) 2411 (93,2) 
Ja 18 (1,4) 19 (1,5) 37 (1,4) 

Röker du? 1254 (97,6) 1255 (98,4) 2534 (97,9) 
Aldrig 1184 (92,1) 1179 (92,4) 2387 (92,2) 

Har provat 63 (4,9) 61 (4,8) 125 (4,8) 
Någon/några gånger i månaden 2 (0,2) 2 (0,2) 4 (0,2) 

Någon/några gånger i veckan 2 (0,2) 5 (0,4) 7 (0,3) 
Varje dag 3 (0,2) 8 (0,6) 11 (0,4) 

Snusar du? 1234 (96,0) 1235 (96,8) 2495 (96,4) 
Aldrig 1185 (92,2) 1219 (95,5) 2429 (93,9) 

Har provat 43 (3,3) 16 (1,3) 60 (2,3) 
Någon/några gånger i månaden 1 (0,1) 0 (0,0) 1 (0,0) 

Någon/några gånger i veckan 3 (0,2) 0 (0,0) 3 (0,1) 
Varje dag 2 (0,2) 0 (0,0) 2 (0,1) 

Notering. Tabellen visar antal (n) och procent (%) för kategoriska variabler. Procenten anger andel av 
totala antalet, det vill säga där internt bortfall inkluderas. 

5.2 Skiljer sig rapporterad användning av alkohol och tobak beroende 
på om insamlingsmetoden genomförs anonymt eller som face-to-
face intervju? 

I tabell 3 och 4 presenteras resultatet från chi2-testerna för att se om det finns en signifikant 
skillnad mellan de två insamlingsmetoderna gällande rapporterad användning av alkohol och 
tobak. I tabell 3 presenteras resultatet för tjejer och i tabell 4 presenteras den för killar. 
Gällande alkoholanvändning bland tjejer uppgav en signifikant större andel i den anonyma 
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Liv & hälsa ung att de druckit alkohol, 16,3% jämfört med 10,1% som uppgett att de druckit 
alkohol i ELSA (chi2 = 20,796, df = 1, p < .001). Även om skillnaden inte verkar vara så stor 
så är det 61,4% (uträknat som skillnad 6,2/10,1) fler tjejer i Liv & hälsa ung som rapporterat 
att de druckit alkohol jämfört med ELSA. Fler tjejer i Liv & hälsa ung uppgav också att de 
varit berusade/fulla (3,8%) jämfört med ELSA (1,5%). Denna skillnad var också signifikant 
(chi2 = 12,790, df = 1, p < .001). Även om bastalen var små var det mer än dubbelt så många 
av tjejerna i Liv & hälsa ung som rapporterade att de varit berusade/fulla än i ELSA. Det var 
en signifikant större andel även bland killar i Liv & hälsa ung som angett att de druckit 
alkohol 18,2% jämfört med 12,2% som uppgett att de druckit alkohol i ELSA (chi2 = 17,602, 
df = 1, p <.001). Skillnaden procentuellt (uträknat som 6/12,2) är 49,2% fler killar i Liv & 
hälsa ung som rapporterar att de druckit alkohol jämfört med ELSA. Fler killar i Liv & hälsa 
ung uppgav också att de varit berusade/fulla (3,5%) jämfört med ELSA (1,4%). Även om 
bastalen var små var det mer än dubbelt så många av killarna i Liv & hälsa ung som 
rapporterade att de varit berusade/fulla än i ELSA. Även denna skillnad var signifikant (chi2 
= 11,412, df = 1, p < .001). 

För frågeställningarna om tobakskonsumtion var det en signifikant större andel flickor i Liv 
& hälsa ung som angett att de rökt 12,5% och snusat 3,8% jämfört med ELSA där 6,1% angett 
att de rökt och 1,3% att de snusat (chi2 = 31,018, df = 1, p <. 001 respektive chi2 = 16,274, df 
= 1, p < .001). Skillnaden procentuellt (uträknat som 6,4/6,1) är det 104,9 % fler tjejer i Liv & 
hälsa ung som rapporterat att de rökt jämfört med ELSA. För frågeställningen om snus är 
det 192,3% (uträknat som 2,5/1,3) fler tjejer i Liv & hälsa ung som rapporterat att de snusat 
jämfört med ELSA. Även bland killar var det en signifikant större andel som angett att rökt 
10,3% och snusat 8,1% i Liv & hälsa ung jämfört med ELSA där 5,6% angett att de rökt och 
4,0% att de snusat (chi2 = 19,218, df = 1, p < .001 respektive chi2 = 18,970, df = 1, p < .001). 
Skillnaden procentuellt (uträknat som 4,7/5,6) är det 83,9% fler killar i Liv & hälsa ung som 
rapporterat att de rökt jämfört med ELSA. För frågeställningen om snus är det 102,5% 
(uträknat som 4,1/4) fler killar i Liv & hälsa ung som rapporterat att de snusat jämfört med 
ELSA. 

Tabell 3. Chi2-test gällande skillnader i rapporterad användning av alkohol och tobak bland 
tjejer mellan typ av insamlingsmetod.   

Variabler Liv & hälsa 
ung 

ELSA Chi2-värde df p-värde 
Har druckit alkohol 16,3% 10,1% 20,796 1 < .001 
Har känt sig berusad 3,8% 1,5% 12,790 1 < .001 
Har rökt 12,5% 6,1% 31,018 1 < .001 
Har snusat 3,8%  1,3% 16,274 1 < .001 
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Tabell 4. Chi2-test gällande skillnader i rapporterad användning av alkohol och tobak bland 
killar mellan typ av insamlingsmetod. 

Variabler Liv & hälsa 
unung 

ELSA Chi2-värde df p-värde 
Har druckit alkohol 18,2% 12,2% 17,602 1 < .001 
Har känt sig berusad 3,5% 1,4% 11,413 1 < .001 
Har rökt 10,3% 5,6% 19,218 1 < .001 
Har snusat 8,1% 4,0% 18,970 1 < .001 

5.3 Påverkar insamlingsmetoden sambandet mellan skoltrivsel och 
alkohol-och tobaksanvändning? 

Generellt så finns det svaga positiva samband mellan skoltrivsel och alkohol- och 
tobaksanvändning vilket innebär att låg skoltrivsel är relaterat till alkohol- och 
tobaksanvändning (Tabell 5). För tjejer fanns det starkaste sambandet mellan låg skoltrivsel 
och rökning med korrelationskoefficient på 0,223 (p <.01) i Liv & hälsa ung jämfört med 
korrelationskoefficienten 0,201 (p <.01) i ELSA. Även om skillnaden i korrelationskoefficient 
mellan Liv & hälsa ung och ELSA inte har testats statistiskt så verkar det finnas en trend 
bland tjejerna av att korrelationen är något starkare i anonyma Liv & hälsa ung än i ELSA. 
Hur insamlingsmetoden påverkar sambandet mellan ungdomars skoltrivsel och rapporterade 
konsumtion av alkohol eller tobak har för samtliga variabler ett mycket svagt samband (rho 
värde 0.00-0.29). Samtliga samband var statistiskt signifikanta på p<0,01 nivå förutom 
skoltrivsel och rökning för killar i ELSA-enkäten som saknade signifikans. 

Tabell 5. Spearmans´s rangkorrelation för skoltrivsel och alkohol- och tobaksanvändning 

Skoltrivsel Tjejer (rho) 
LHU 

Tjejer (rho) 
ELSA 

Killar (rho) 
LHU 

Killar (rho) 
ELSA 

 Dricker du alkohol 0,202** 0,171** 0,136** 0,158** 
Har du känt dig berusad/full? 0,173** 0,126** 0,125** 0,101** 
Röker du? 0,223** 0,201** 0,143** 0,051ns 
Snusar du? 0,146** 0,080** 0,076** 0,082** 

Notering. Ns= not signifikant. *signifikansnivå p<0,05, **signifikansnivå p<0,01 

5.4 Påverkar insamlingsmetoden sambandet mellan alkohol- och 
tobaksanvändning och ungdomars självskattade mående? 

Hur insamlingsmetoden (Liv & hälsa ung eller ELSA) påverkar sambandet mellan 
ungdomars självskattad hälsa och rapporterade konsumtion av alkohol eller tobak har för 
samtliga variabler förutom för en ett mycket svagt samband (rho värde=0.00-0.29). Det är 
enbart tjejer som besvarat frågan om de någon gång druckit så mycket alkohol att de känt sig 
fulla som uppvisar ett svagt samband (rho=324). Signifikansnivån varierade för sambanden, 
men samtliga samband förutom det mellan självskattat mående och snusning för killar 
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(ELSA) som saknade signifikans var signifikanta på åtminstone p<0,05 nivå. Det verkar 
finnas en tendens att sambanden är starkare i den anonyma Liv & hälsa ung än för ELSA 
mellan självskattad hälsa och rapporterad konsumtion av alkohol och tobak för båda könen 
vid genomförda analyser.  

Tabell 6. Spearmans´s rangkorrelation för sambanden mellan självskattad hälsa och alkohol- 
och tobaksanvändning. 

Självskattat mående Tjejer (rho)  
LHU 

Tjejer (rho) 
ELSA 

Killar (rho) 
LHU 

Killar (rho) 
ELSA 

 Dricker du alkohol 0,268** 0,192** 0,146** 0,099** 
Har du känt dig berusad/full? 0,222** 0,154** 0,106** 0,067* 
Röker du? 0,271** 0,179** 0,136** 0,089** 
Snusar du? 0,172** 0,060* 0,081** 0,043ns 

Notering. Ns= not signifikant. *signifikansnivå p<0,05, **signifikansnivå p<0,01  

6 DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodvalsdiskussion 

Föreliggande studie syftar till att undersöka om undersökningar kring skolelevers 
levnadsvanor skiljer sig åt beroende på om undersökningarna genomförs anonymt eller som 
face-to-face intervju. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes 
sambandsanalyser och chi2-tester vilket innebär att en kvantitativ metodansats användes. 
Givet att kvantitativ metod är en nödvändighet vid undersökande av den typ av skillnader 
och samband som studeras i denna studie (Creswell, 2013), fanns det inget alternativ. 
Nackdelen är att kvantitativ metod endast fastställer om det finns en skillnad, inte så mycket 
om varför denna skillnad har uppstått. Således hade studien kunnat kompletteras med 
kvalitativ metod för att erhålla en djupare förståelse för ungdomars subjektiva motiv om 
varför de svarar som de gör i undersökningarna (Green & Thorogood, 2014). Det vill säga en 
mixed method hade kunnat användas för att belysa om varför skillnaderna har uppstått.	
Mixed methods innebär att både en kvantitativ och en kvalitativ metod används i en studie 
för att belysa ett fenomen ur olika synvinklar och få en djupare förståelse för det som 
studeras (Schoonenboom & Burke Johnson, 2017).  

I studien tillämpades en deduktiv ansats vilket innebär att en redan befintlig teori står till 
grund för vilka hypoteser som skapas och sedan prövas empiriskt (Patel & Davidsson, 2011). 
Studiens litteraturgenomgång resulterade i frågeställningar som formats av teoretiska 
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antaganden om att det finns en skillnad i skolelevers rapporterade användning av alkohol och 
tobak beroende på om undersökningarna genomförs anonymt eller inte (Roux et al. 2011; 
Midanik et al. 2001; Harrisson, 1995; Richman et al. 1999; Aquilino; 1994; Kraus, 2001). 
Denna studie prövar de teoretiska antaganden empiriskt varav studien har en deduktiv 
ansats (Creswell, 2014).  

Denna studie är baserad på sekundärdata från Liv & hälsa ung samt ELSA vilka båda är 
utformade utifrån en tvärsnittsdesign. En tvärsnittsstudie mäter exponering och effekt vid 
samma tillfälle, men ger inte möjlighet att studera orsakssamband då det kräver en 
tidsperiod mellan exponering och effekt (Bonita et al., 2016). Hade en longitudinell 
studiedesign (exempelvis kohortstudie eller fall-kontroll studie) använts hade det således 
varit möjligt att undersöka om olika undersökningsmetoder påverkar i vilken utsträckning 
som kausala orsaker identifieras, vilket hade stärkt studiens vetenskapliga värde. En 
longitudinell studiedesign hade dock inte varit tillämpbar för att besvara denna studies första 
frågeställning om det finns skillnader mellan enkätsvar och face-to-face gällande ungdomars 
användning av alkohol och tobak. 

6.1.2 Urvals- och bortfallsdiskussion 

Liv & hälsa ung och ELSA är totalundersökningar bland elever i utvalda årskurser i 
grundskolan och gymnasiet i Örebro län. För denna studie användes enbart data från elever i 
årskurs 7 som är den enda årskursen som besvarar både Liv & hälsa ung och ELSA. Att båda 
undersökningarna är totalundersökningar och genomfördes under samma skolår 
(2016/2017) medför en tänkbarhet att det huvudsakligen är samma elever i årskurs 7 som 
besvarat de båda undersökningarna. Att enbart ungdomar i årskurs 7 finns representerade i 
aktuell studie innebär dock risk för selektionsbias. Selektionsbias innebär att egenskaper kan 
skilja sig åt mellan de som är med i undersökningen och de som inte blivit erbjudna eller valt 
att delta i studien (Borg & Westerlund, 2012). Detta kan leda till att svaren kan skilja sig åt 
mellan de olika åldrarna då tonårstiden är en tid när en stor utvecklingen sker (Sawyer, Afifi, 
Bearinger, Blakemore, Dick, Ezeh & Patton, 2012). Tonårstiden är även en period i 
ungdomars liv då många provar alkohol och/eller tobak för första gången. Jämfört med 
tidigare generationer har alkoholdebuten senarelagts och andelen som debuterar riktigt 
tidigt, redan vid 13 års ålder, har sjunkit kraftigt. Utav niondeklassarna är det ungefär 40 % 
som druckit alkohol och bland elever i gymnasiets årskurs 2 är det 74% som druckit alkohol 
någon gång under de senaste 12 månaderna (CAN, 2017). Således skulle andelen som druckit 
alkohol i denna studie ökat om äldre tonåringar varit inkluderade. Likt alkoholkonsumtionen 
har även tobaksbruket minskat och debutåldern har förskjutits. År 2017 klassificerades 10 % 
av niondeklassarna som rökare och 6 % av niondeklassarna som snusare. Bland 
gymnasieelever i årskurs 2 uppgav 24 % att de var rökare och 13 % klassificerades som 
snusare (CAN, 2017). Det är därför sannolikt att resultatet inte är överförbart för hela 
målgruppen och att resultatet hade blivit annorlunda om hela målgruppen varit inkluderad i 
studien.  

En annan egenskap som påverkar selektionsbias är bortfall, både externt och internt. Externt 
bortfall innebär att vissa personer väljer att inte besvara enkäten vilket innebär en risk att 
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resultatet inte speglar hela populationen om personerna som inte väljer att delta skiljer sig 
från dem som deltar. Detta kan leda till ett skevt och icke representativt resultat om eleverna 
som deltagit i studierna har ett bättre självskattat mående och trivs bättre i skolan än de 
elever som inte besvarat enkäten (Bonita et al., 2006; Olsson & Sörensen, 2011). Det externa 
bortfallet i de både studierna var dock lågt då 83 % respektive 85 % av eleverna i årskurs 7 
besvarade Liv & hälsa ung och ELSA. Det finns en möjlighet att det är fler riskungdomar som 
inte var med i ELSA studien eftersom de, förutom att närvara i skolan, också måste komma 
på samtalet med skolsköterskan, vilket skulle kunna vara dubbla hinder jämfört med Liv & 
hälsa ung där endast frånvaro från skolan var det enda hindret. I sådana fall skulle den 
ökade andelen av alkohol- och tobaksanvändare i Liv & hälsa ung jämfört med ELSA kunna 
bero på att fler riskungdomar deltar i Liv & hälsa ung studien. Ett sätt att kontrollera detta 
hade varit att jämfört socioekonomiska faktorer, exempelvis föräldrars utbildningsnivå 
mellan de olika undersökningarna, vilket dock inte varit möjligt i denna studie. Det interna 
bortfallet handlar om i vilken grad deltagarna väljer att inte svara på en viss fråga i enkäten 
(Olsson & Sörensen, 2011). I Liv & hälsa ung samt ELSA varierade det interna bortfallet för 
de inkluderade variablerna i föreliggande studie mellan 0,2% och 5,4%. Det interna bortfallet 
störst på frågan om berusning (5,4%) och om eleven snusar (5,4%), båda från enkäten ELSA. 
På frågan om eleven snusar var det interna bortfallet i Liv & hälsa ung enbart 1,9%. Det är 
intressant att fundera på om det högre interna bortfallet i ELSA har något samband med att 
eleven inte besvara frågan anonymt varför fler valde att inte besvara frågan. 

6.1.3 Datamaterialet  

Både Liv & hälsa ung och ELSA innehåller frågor om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor 
och hälsa vilket förutsätter en bred kombination av enkätfrågor. Enkäterna innehåller därav 
ett relativt stort antal frågor för få svar på frågor rörande ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung innehåller fler frågor än ELSA vilket kan innebära 
att den anonyma enkäten Liv & hälsa ung som inte följs upp hos elevens skolsköterska får ett 
större internt bortfall om respondenterna tröttnar eller inte bibehållit fullt fokus (Bryman, 
2016). Undersökningar innehållandes frågor om alkohol och tobak utgår ofta från att 
respondenten ska besvara frågorna retrospektivt. Om respondenten har svårt att minnas 
tillbaka eller att vissa uppgifter är av känslig karaktär så att respondenten inte vill besvara 
dem finns risk att tillförlitligheten i självrapporterade undersökningar påverkas. Det finns 
även en risk i båda undersökningarna att ungdomarna medvetet underrapporterar eller 
överrapporterar vissa hälsobeteenden som de tror är socialt oönskade eller önskvärda vilket 
behöver tas i beaktande vid resultatet av enkäterna (Brener, Billy, Grady, 2003). Följaktligen 
finns det en risk för felaktigheter sett till både kognitiva och sociala faktorer samt social 
önskvärdhet i de båda undersökningarna, men utan möjlighet att kunna uttala sig om i 
vilken utsträckning.   

ELSA genomfördes första gången läsåret 2015-2016 med syfte att kunna följa och jämföra 
hälsoläget för barn och unga på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt i hela Örebro län. Dock 
påtalar ansvariga tjänstepersoner vid Region Örebro län att enkäten som ligger till grund för 
ELSA i första hand tänkt att fungera som ett verktyg för eleven vid elevhälsosamtalen med 
skolsköterskan och att enkätfrågornas utformning därav hade kunnat formulerats på annat 
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sätt om det primära syftet var att använda resultatet som grund till statistiska 
analyser/forskning. Likt ELSA är även Liv & hälsa ung till för att följa hälsoutvecklingen och 
inte för forskning vilket för både undersökningarna innebär att viss ödmjukhet måste iakttas 
gällande deras förmåga att användas till forskning. 

6.1.4 Analysdiskussion 

För att kunna besvara studiens första frågeställning, skiljer sig rapporterad användning av 
alkohol och tobak åt beroende på undersökningen besvaras anonymt eller inte, användes 
Chi2-test som analysmetod. Valet att använda Chi2 baseras på att datan som ligger till grund 
för analyserna är kategorisk. Den information som finns möjlig att erhålla från ett chi2 test är 
om det finns en signifikant skillnad mellan två grupper angående en viss egenskap. I 
föreliggande studie var det av intresse att genomföra chi2 test för att kunna besvara om det 
finns en skillnad i rapporterad användning av alkohol och tobak beroende på om 
enkätundersökning besvarades anonymt eller inte. Det resultat vi får fram genom 
analysmetoden Chi2 ger möjlighet att bedöma huruvida det finns skillnader eller inte, men 
inte styrkan på skillnaden mellan variablerna (Borg & Westerlund, 2012; Creswell, 2013). 
Således hade Oddskvoter kunnat användas som inte bara mäter om det finns en skillnad 
mellan två grupper utan också ger en effektstorlek, det vill säga hur stark skillnaden är.  

För frågeställningarna om insamlingsmetoden påverkade sambandet mellan alkohol- och 
tobaksanvändning samt skoltrivsel och ungdomars självskattade hälsa användes Spearman´s 
rangkorrelation. Spearman´s rangkorrelation används då minst en av variablerna som 
studeras är kategorisk på ordinalskalenivå (Pallant, 2016). Skoltrivsel och självskattat 
mående är båda kategoriska variabler på ordinalskalenivå vilket gav möjlighet att använda 
Spearman´s rangkorrelation för att besvara frågeställning två och tre i föreliggande studie. 
Att använda Spearman´s rangkorrelation för sambandsanalyser ger möjlighet att mäta 
styrkan på relationen mellan två variabler samt att det ger ett mått på riktningen, det vill säga 
om sambandet är positivt eller negativt.  
 
Att variablerna alkohol och tobak, sett till både rökning och snus, dikotomiserades till 
Dricker inte alkohol och Dricker alkohol samt Röker inte/Snusar inte och Röker/Snusar får 
konsekvenserna att det inte är möjligt att uttala sig om vilken frekvens av konsumtion som 
har ett samband med skoltrivsel och självskattat mående. Med valet att dikotomisera påvisar 
enbart resultatet att det finns ett svagt samband. Hade en dikotomisering inte genomförts 
hade möjligheten funnits att se om det exempelvis finns ett starkare samband mellan 
intensivkonsumtion och skoltrivsel respektive självskattat mående i jämförelse med en inte 
lika frekvent konsumtion. En dikotomisering genomfördes även för variabeln kön. I ELSA 
besvaras frågan om kön genom att respondenten anger sitt fullständiga personnummer vilket 
innebär att enbart de juridiska könen inkluderas. I Liv & hälsa ung har respondenten 
alternativen Identifierar mig inte som tjej eller kille samt de juridiska könen Tjej/Kille. Att 
svarsalternativen skiljer sig åt innebär att det inte är möjligt med en jämförelse 
undersökningarna emellan för respondenterna som inte identifierar sig som tjej eller kille 
vilket föranleder att Identifierar mig inte som tjej eller kille exkluderas från föreliggande 
studie. Individer som inte identifierar sig som sitt juridiska kön uppger i högre utsträckning 
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psykisk ohälsa i form av självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). Det hade därav varit intressant att kunna inkludera de 
individer i föreliggande studie som inte identifierar sig som sitt juridiska kön för att kunna 
utläsa om tendensen är densamma för självskattat mående och om det påvisar ett samband 
med konsumtion av alkohol och tobak samt skoltrivsel.  

För både analysmetoderna som användes i föreliggande studie saknas möjlighet att ta hänsyn 
till confounders (Creswell, 2013). Confounders, på svenska ”störfaktor”, innebär att en faktor 
samvarierar med variabeln som studeras och samtidigt påverkar effekten, vilket kan leda till 
att felaktiga slutsatser dras om man inte kontrollerar för dessa. Lämpliga confounders att 
kontrollera för, som dock inte fanns med i föreliggande studie, är miljömässiga och 
psykosociala faktorer. Dessa har betydelse för hur mycket ungdomar exponeras för och i sin 
tur testar alkohol och tobak (Merikangas & McClair, 2012). Hade en logistisk 
regressionsanalys använts som analysmetod för frågeställning två och tre hade det varit 
möjligt att justera för olika confounders ( Bonita et al., 2006).  

Värt att påtala är att föreliggande studie inte inkluderat något statistiskt test för utvärdera 
om skillnaderna i korrelationerna mellan de två undersökningarna skiljer sig åt statistiskt. 
Detta innebär att det enbart finns möjlighet att uttala sig om att korrelationerna är olika, 
men inte om skillnaden är statistiskt säkerställt. 

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier  

Kvaliteten hos en kvantitativ studie är i hög grad beroende av dess reliabilitet, det vill säga 
hur tillförlitlig studien är och hur konsekvent dess instrument mäter det som ämnas mätas 
(Bannigan & Watson, 2009). Reliabilitet kan undersökas på flera olika sätt för att minska 
risken för slumpmässiga fel och få samma resultat vid upprepade mätningar. Ett sätt att mäta 
reliabiliteten är via test-retest som innebär upprepade mätningar med samma instrument vid 
olika tidpunkter för att kontrollera graden av överensstämmelse. Ett annat sätt för att mäta 
reliabiliteten är via den interna konsistensen som avser hur väl olika delar av ett 
mätinstrument mäter ett gemensamt begrepp. Då föreliggande studie är baserad på ett redan 
befintligt datamaterial från genomförda undersökningar och utgår från sekundärdata saknas 
möjligheten att genomföra exempelvis ett test-retest för att mäta reliabiliteten. Den interna 
reliabiliteten har heller inte kunnat undersökas för begreppen som undersökts; självskattat 
mående, skoltrivsel, alkoholkonsumtion och tobaksbruk har mäts med enbart en fråga. Detta 
kan ses som en brist då det är okänt om mätinstrumenten som är inkluderade i studien 
innehåller slumpmässiga fel som kan ha påverkat resultatet.  

Förutom att reliabiliteten är viktig för en hög kvalitet hos kvantitativa studier är det även 
viktigt att ta hänsyn till validiteten. Validiteten uttrycker i vilken grad en studie mäter det 
som det avser att mäta och det kan därför vara fördelaktigt att använda väl utarbetade och 
validerade instrument (Olsson & Sörensen, 2011). Liv & hälsa ung och ELSA har endast 
ytvaliderats då enkäterna konstruerats och granskats av experter vilket kan ses som en 
svaghet med studien. Att frågorna enbart är ytvaliderade kan leda till systematiska fel till 
följd av mätningsfel om mätinstrumentet inte mäter vad det avser att mäta och således 
minska studiens precision (Bonita et al., 2006; Borg & Westerlund, 2012; Olsson & Sörensen, 
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2011). Detta kan ha påverkat studiens resultat väsentlig vilket behöver tas i beaktande. Dock 
har Liv & hälsa ung genomförts sedan 2005 vilket gjort det möjligt att justera frågorna och 
sammansättningen av dem för att tillförsäkra en så korrekt mätning som möjligt vilket kan 
anses stärka validiteten. Att varken Liv och hälsa ung eller ELSA har konstruerats för 
forskning innebär att inga tester gjorts för att utvärdera reliabilitet eller validitet vilket är en 
stor nackdel. Ödmjukhet för studiens resultat behöver därför tas i beaktande då både 
reliabilitet och validitet kan ha stora brister vilket kan ha påverkat resultatet på ett avsevärt 
sett.   

Som tidigare nämnt är Liv & hälsa ung och ELSA totalundersökningar som genomförs i hela 
Örebro län vilket inkluderar både tätorter, landsbygd, olika socioekonomiska förhållanden 
och etnicitet bland respondenterna vilket instinktivt borde kunna generaliseras till andra 
regioner i Sverige med liknande förhållanden. Bryman (2011) framhåller dock att 
generaliserbarheten för studier genomförda i en viss region endast kan betraktas som giltig i 
den specifika kontexten. Vid användande av studiens resultat bör således hänsyn tas till 
kontextuella skillnader. Dessutom är föreliggande studie inte generaliserbar för hela 
målgruppen 13-18 åringar då enbart elever i årskurs 7 är inkluderade i studien. Således har 
studiens resultat en bristande generaliserbarhet för äldre tonåringar. 

6.1.6 Forskningsetisk diskussion  

De fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktas vid de båda undersökningarna 
(World Medical Association, 2013). Liv & hälsa ung genom att informationskravet och 
samtyckeskravet tillämpades vid datainsamlingen då ansvarig lärare fanns närvarande när 
enkäterna besvarades för att informera om studiens syfte, tillvägagångssätt, rätten till 
anonymitet och frivilligt deltagande. I ELSA-enkäten fick eleverna skriftlig information om 
enkätens syfte, att svaren förblir sekretessbelagda samt att de kommer avidentifieras för 
sammanställning. Eleverna som besvarar ELSA är inte anonyma i hälsosamtalet med 
skolsköterskan, men i den sammanställningen som genomförs av svaren. Att eleverna som 
deltagit i enkäterna informerats muntligt och/eller skriftligt om att deltagandets frivillighet, 
rätt till anonymitet samt möjlighet att avbryta sitt deltagande kan datainsamlingen bedömas 
vara genomförd utifrån ett forskningsetiskt förhållningssätt. Det finns dock en risk att 
ungdomarna känt sig förpliktade att delta trots att de blivit informerade om deltagandets 
frivillighet och anonymitet.  

Vid genomförandet av föreliggande studie har det varit möjligt för författaren att uppfylla 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta har genomförts för att tillförsäkra en 
fortsatt anonymitet och för att förhindra att datamaterialet sprids till obehöriga. 
Sekundärdata från undersökningarna Liv & hälsa ung och ELSA tillhandahölls efter skriftlig 
överenskommelse med Region Örebro län, vilket är i enlighet med nyttjandekravet. Filerna 
med datamaterial från Region Örebro län innehöll inte några id-uppgifter vilket minimerar 
risken för identifierande av deltagande personer. Dessutom har det framkomna resultatet 
endast presenterats på gruppnivå, varvid det inte är möjligt att identifiera svar från enskilda 
individer. 
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Att respondenterna i Liv & hälsa ung och ELSA inte informerats om att enkäterna har 
använts till ett examensarbete kan betraktas som inkonsekvent med nyttjandekravet och gör 
det möjligt att diskutera huruvida den forskningsetiska principen efterföljs i denna studie.  

6.2 Resultatdiskussion  
Studien syftar till att undersöka om undersökningar kring skolelevers rapportering gällande 
deras alkohol- och tobakskonsumtion skiljer sig åt mellan anonyma enkätundersökningar 
och face-to-face baserade undersökningar samt om insamlingsmetoden påverkar sambanden 
mellan självskattat mående, skoltrivsel och alkohol- samt tobaksanvändning. 

6.2.1 Skiljer sig rapporterad användning av alkohol och tobak beroende på om 
undersökningen genomförs anonymt? 

Resultatet i föreliggande studie visade att rapporterad användning av alkohol och tobak 
skiljer sig åt beroende på om eleverna besvarat en anonym enkät eller i face-to-face intervju. 
Det fanns en signifikant skillnad för alkoholkonsumtion, berusning och tobaksbruk  både för 
killar och tjejer där eleverna i större utsträckning rapporterade konsumtion i den anonyma 
enkätundersökningen Liv och hälsa ung  jämfört med face-to-face intervjuer som användes i 
ELSA. Resultatet stödjer tidigare forskning som visar på en underrapportering av 
konsumtion vid face-to-face intervjuer jämfört med enkäter (Roux et al. 2011; Midanik, 
Greenfield & Rogers, 2001; Harrisson, 1995). En möjlig förklaring till detta kan vara 
avsaknad av anonymitet vid face-to-face intervjuer (Midanik et al. 2001; Harrisson, 1995; 
Richman et al. 1999; Aquilino; 1994; Kraus, 2001). Att anonyma enkäter ger större 
prevalenser än face-to-face intervjuer kan även ha potentiella förklaringar i den sociala 
önskvärdheten som innebär att respondenter vid intervjuer och undersökningar med 
frågeformulär svarar mer efter hur de vill framstå för andra och sig själva än hur de faktiskt 
lever och beter sig. Om detta sker genom medveten eller omedveten förstärkning är inte 
möjligt att svara på, men det behöver tas i beaktande vid tolkning av data (Brener et al., 
2003; Latkin, 2017). Andra tänkbara förklaringar till de giltighetsproblem som kan uppstå 
med självrapporterad data, sett till både anonyma enkäter och face-to-face intervjuer, är 
kognitiva och situationsbaserade förklaringar. Hur respondenterna tolkar och förstår frågan, 
har förmåga att minnas tillbaka samt vilket beslut respondenten fattar med bakgrund av 
detta påverkar svaret. Även faktorer kopplade till sociala önskemål och intervjuförhållandena 
som andra personers närvaro när enkäten besvaras samt respondentens uppfattning av nivå 
av integritet, konfidentialitet eller anonymitet påverkar svaret. Det finns en risk att 
ungdomar medvetet underrapporterar eller överrapporterar vissa hälsobeteenden som de 
tror är socialt oönskade eller önskvärda. I synnerhet beteenden som är olagliga, 
stigmatiserade eller belastade med moraliska konsekvenser underrapporteras på grund av 
denna oro (Brener et al. 2003).  

Av Örebro läns 12 kommuner består fem av dessa av mindre än 10 000 invånare. Detta 
innebär en eventualitet att det finns en relation mellan eleven och skolsköterskan och/eller 
skolsköterskan och elevens vårdnadshavare vilket kan påverka elevens benägenhet att svara 
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sanningsenligt på frågorna om alkohol och tobakskonsumtion i ELSA med rädsla för 
repressalier trots informationen om att svaren blir sekretessbelagda. De situationsbaserade 
faktorerna anses därför ha större betydelse vid ELSA än vid Liv & hälsa ung.  

Sammanfattningsvis är det inte möjligt att uttala sig om utefter genomförda analyser om 
ungdomarna som besvarar Liv & hälsa ung överrapporterar sin konsumtion eller om de i 
samtalet med skolsköterskan underrapporterar sin konsumtion utan endast att det finns en 
skillnad i rapportering.  

6.2.2 Insamlingsmetodens påverkan på sambandet mellan alkohol och 
tobaksanvändning och bestämningsfaktorerna skoltrivsel och självskattat 
mående 

Resultatet för föreliggande studie visar för både Liv & hälsa ung och ELSA ett svagt samband 
mellan alkohol- och tobaksanvändning och bestämningsfaktorerna skoltrivsel och 
självskattat mående. Även om sambanden är svaga så finns det ett samband mellan 
skoltrivsel och alkohol- och tobaksanvändning och det är därför betydelsefullt att lyfta skolan 
som bestämningsfaktor för alkohol- och tobaksbruk. En positiv skolupplevelse utgör en 
resurs för hälsofrämjande levnadsvanor, hälsa och välbefinnande, medan en negativ 
skolupplevelse är en riskfaktor för ohälsosamma levnadsvanor och såväl fysisk som psykisk 
ohälsa. Skolan kan därför, beroende på elevens trivsel, betygsnivå och närvaro fungera som 
både en skyddsfaktor- och riskfaktor mot alkohol och tobaksbruk bland ungdomar vilket 
föreliggande studie styrker om än i svag utsträckning (Bond et al., 2007; Scal et al., 2003). 
Det var även ett svagt samband mellan alkohol och tobaksanvändning och 
bestämningsfaktorn självskattat mående. Trots det svaga sambandet som föreliggande studie 
uppvisar så bekräftar det tidigare studier om att självskattad hälsa har ett samband med 
alkohol- och tobaksanvändning i form av en sämre självuppskattad hälsa vid tobaksbruk och 
alkoholkonsumtion. Självskattad hälsa kan som bestämningsfaktor därför verka både som 
skydds- och riskfaktorer för alkohol- och tobaksanvändning beroende på hur eleven mår och 
skattar sin hälsa (Vaez et al., 2003; Malta et al., 2015). Sambandet mellan alkohol- och 
tobaksanvändning och en lägre självskattad hälsa behöver tas på allvar då både alkohol och 
tobak är globala folkhälsoproblem (WHO, 2005). Det finns dessutom studier som visar att 
ungdomar som dricker alkohol drabbas i större utsträckning av skador till följd av sitt 
drickande (Jackson et al., 2014; White et al., 2013; Jernigan et al., 2017; WHO, 2005) samt 
att en riskkonsumtion av alkohol bland ungdomar har visat sig ha tydliga samband med en 
rad negativa konsekvenser som psykisk ohälsa, slagsmål och olyckor (Danielsson et al., 2010; 
White et al., 2013). I detta fall är det intressant att fundera kring om ungdomar dricker till 
följd av en lägre självskattad hälsa eller om den lägre självskattade hälsan orsakas av en 
riskkonsumtion av alkohol. 

Även om det är små skillnader mellan korrelationskoefficienterna för Liv & hälsa ung 
respektive ELSA så är det intressant att fundera på om de kan ha orsakats av en 
underrapportering och/eller överrapportering där det med bakgrund till teorierna om social 
önskvärdhet är mest troligt att det skett en eventuell underrapportering vid ELSA genom en 
medveten eller omedveten förstärkning (Latin, 2017). En annan potentiell förklaring till en 
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eventuell underrapportering är kognitiva och situationsbaserade faktorer. Kognitiva faktorer 
syftar till  respondentens förståelse och tolkning av frågan, förmåga att minnas tillbaka samt 
vilket beslut respondenten fattar med bakgrund av detta, men även hur respondenten 
uppfattar nivån av integritet, konfidentialitet eller anonymitet. Situationsbaserade faktorer 
avser även risken att ungdomar medvetet underrapporterar eller överrapporterar vissa 
hälsobeteenden som de tror är socialt oönskade eller önskvärda (Brener et al. 2003). 

Att korrelationskoefficienterna var något högre bland tjejer som besvarat Liv & hälsa ung än 
tjejer som besvarat ELSA samt högre än båda enkäterna som killarna besvarat går i linje med 
tidigare genomförda studier där en högre andel tjejer än killar angett att de konsumerar 
alkohol och röker vid enkätundersökningar genomförda bland elever i årskurs 9 och år 2 på 
gymnasiet (CAN, 2017). Detta styrker föreliggandes studies resultat även om analyserna i 
detta fall är genomförda för elever i årskurs 7. När det gäller snusning är det istället fler killar 
än tjejer som rapporterat att de snusar (CAN, 2017).  Det är intressant att fundera på om 
skillnaderna i sambandens styrka beror på att det är fler tjejer än killar har druckit alkohol 
och/eller använt tobak eller om skillnaden beror på att tjejer är ärligare i sin rapportering av 
konsumtion än killar.  

Hälsans bestämningsfaktor och hur alkohol och tobak kan påverka hälsotillståndet i en 
befolkning där den enskilda riskfaktorn kan verka som en risk för flera hälsoutfall exempelvis 
cancer, hjärt-kärlsjukdomar, hälsoproblem, riskfyllt sexuellt beteende och våld beskrevs i 
uppsatsens bakgrund (Jackson et al., 2014; White et al., 2012; Thor et al., 2017; WHO, 2013). 
Det råder inte ett linjärt samband mellan antal riskfaktorer och utfallet hos en enskild individ 
utan sambandet kan sägas vara kumulativt, det vill säga samtidig förekomst av flera 
riskfaktorer ökar risken för utvecklingsproblem där nya problem läggs ovanpå redan 
existerande problem. Det är betydelsefullt att inte enbart arbeta för att minska riskfaktorerna 
utan även att stärka och öka skyddsfaktorerna för en individ eftersom en skyddsfaktor, 
förutom att den i sig påverkar hälsan positivt, även kan verka skyddande mot en eller flera 
riskfaktorers negativa påverkan på hälsan. Forskning inom området alkohol och tobak visar 
att riskfaktorerna i stort sett är desamma för alkoholkonsumtion och tobaksbruk nämligen 
bristande skolanpassning samt psykisk ohälsa (Sundell & Forster, 2005; Bond et al., 2007; 
Scal et al., 2003; Vaez et al., 2003; Malta et al., 2015). Utifrån kunskapen om skydds- och 
riskfaktorers betydelse talar vi om riskgrupper i samhället som lever med ökad risk för olika 
utfall. En riskfaktor för att utveckla missbruk av alkohol och tobak är åldern 13-18 år vilket 
innebär att samtliga ungdomar löper en risk i att utveckla ett missbruk vid tidig debutålder 
av alkohol och tobak. Faktorer som sedan till stor del del avgör om man utvecklar ett 
missbruk är miljömässiga och psykosociala faktorer då det har betydelse för hur mycket man 
exponeras för och i sin tur testar alkohol och tobak (Merikangas & McClair, 2012). Det är 
därför av betydelse att arbeta både främjande och förebyggande med bland annat skolelevers 
skoltrivsel, psykiska hälsa och självskattade mående, men också att fortsätta arbeta 
förebyggande med bland annat lagstiftning kring åldersgränser, anti-langningskampanjer 
och utökat rökförbud för en så god och jämlik folkhälsa som möjligt. 
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6.3 Relevans för folkhälsovetenskapen  
Resultatet från föreliggande studie styrker tidigare studier om att det finns en skillnad i 
skolelevers rapporterade användning av alkohol och tobak beroende på om 
undersökningarna genomförs anonymt eller inte. Den framkomna skillnaden i resultatet 
mellan Liv & hälsa ung och ELSA kan eventuellt förklaras av de de teoretiska antaganden om 
social önskvärdhet samt kognitiva och situationsbaserade faktorer som kan uppstå vid 
självrapporterad data med underrapportering eller överrapportering av vissa 
hälsobeteenden. Detta har en metodologisk relevans för folkhälsovetenskapen då frågor om 
alkohol och tobak är vanliga frågor i befolkningsundersökningar riktade till ungdomar. 

6.4 Betydelsen av de två olika insamlingsmetoderna  
Utefter det framkomna resultat i föreliggande studie om att det finns en skillnad i skolelevers 
rapporterade användning av alkohol och tobak beroende på insamlingsmetod ser författaren 
en potentiell risk i att läsaren tolkar resultatet som att den ena insamlingsmetoden är att 
föredra framför den andra i syfte att följa utvecklingen och kunna göra jämförelser mellan 
grupper i samhället över tid. Elevhälsoenkäten ELSA är i första hand till för eleven som ett 
verktyg vid hälsosamtalet. Skolsköterskan har vid hälsosamtalet möjlighet att bygga en 
relation med varje elev samt följa upp med nya samtal om behov skulle finnas. Detta är en 
viktig kompensatorisk faktor med målet om en mer jämlik hälsa. Liv & hälsa ung saknar 
möjlighet till uppföljning, det framkomna resultat i den anonyma undersökningen ger 
information om aktuellt läge på befolkningsnivå, men vilka individer som till exempel 
rapporterar lägre självskattat mående, bruk av alkohol och tobak samt lägre skoltrivsel 
saknas det kännedom om. Jag skulle därför vilja påtala betydelsen av de båda 
undersökningarna och att de kompletterar varandra i syfte att kunna följa och jämföra 
hälsoläget för barn och unga på ett likvärdigt sätt i Örebro län. Tillsammans utgör de båda 
undersökningarna ett gott planeringsunderlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser 
för barn och unga på generell nivå, men också på individuell nivå genom den unika kunskap 
som skolsköterskan får om respektive elev.  

6.5 Vidare forskning  
Tidigare studier visar att graden av anonymitet påverkar respondenten svar där de flesta 
studier visar på en underrapportering av konsumtion vid face-to-face intervjuer jämfört med 
enkäter. Det finns mig veterligen ingen tidigare studie utförd i Sverige i syfte att jämföra olika 
administrationssätt på befolkningsundersökningar bland svenska ungdomar. Detta 
examensarbete är således den första studien som undersökt detta i Sverige vars resultat ger 
en indikation på att graden av anonymitet påverkar respondentens svar. Mer forskning 
behövs dock för att bekräfta resultatet i föreliggande studie samt att det vore intressant att 
även inkludera äldre ungdomar för att kunna uttala sig om ungdomsgruppen som helhet.  
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Vidare kan kvalitativ forskningsmetodik i form av intervjuer eller fokusgruppsintervjuer 
bidra med en fördjupad förståelse om varför insamlingsmetoder påverkar ungdomars 
rapportering om alkohol- och tobakskonsumtion samt skoltrivsel och självskattat mående. 
En sådan studie skulle förstärka den teoretiska utvecklingen av ämnesområdet.   

7 SLUTSATSER  

• Det finns en skillnad i skolelevers rapporterade användning av alkohol och tobak 
beroende på om undersökningar genomförs som anonym enkät eller som face-to-face 
intervju. 

• Insamlingsmetoden påverkar sambandet i svag utsträckning mellan skoltrivsel och 
alkohol- och tobaksanvändning där skolan, beroende på elevens trivsel, betygsnivå 
och närvaro, kan fungera som både en skyddsfaktor- och riskfaktor. 

• Insamlingsmetoden påverkar sambandet i svag utsträckning mellan alkohol- och 
tobaksanvändning och ungdomars självskattade mående i form av sämre självskattat 
mående vid tobaksbruk och alkoholkonsumtion.  
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