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Definitioner och förkortningar 

 Riskbruk av alkohol – Riskbruk av alkohol är ett alkoholbruk som medför ökad risk 

för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, men där diagnoserna skadligt 

bruk, missbruk eller beroende inte föreligger. 

 Skada – En skada är en organpåverkan på kroppen som resultat av akut exponering 

för energi (mekanisk, termisk, elektrisk, kemisk, eller strålning) som vid interaktion 

med kroppen i mängd eller intensitet överskrider gränsen för människans fysiologiska 

tolerans. I vissa fall (t ex drunkning, kvävning, förfrysning) är skadan istället resultatet 

av brist på ett vitalt element. Tiden mellan exponering och skadans manifestation skall 

vara kort. 

 ICD (International Classification of Diseases) – ICD är Världshälsoorganisationens 

(WHO) klassifikation av diagnoser. Diagnoserna i patientregistret och 

dödsorsaksregistret är kodade enligt den internationella versionen av ICD och inte den 

svenska. Sedan 1997 använder Sverige ICD-10.  

 DOR (Dödsorsaksregistret) – Dödsorsaksregistret omfattar alla avlidna personer som 

vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige det år de avled, oavsett om 

själva dödsfallet inträffade inom eller utom landet. I redovisningen ingår inte 

dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsökande som 

ännu inte fått uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte längre är folkbokförda 

i Sverige, ingår inte heller. Dödsorsaksregistret innehåller data från 1961 och 

uppdateras varje år. Det finns också ett historiskt dödsorsaksregister för åren 1952–

1960.  

 PAR (Patientregistret) – Patientregistret innehåller alla avslutade vårdtillfällen i 

sluten vård sedan 1987. För delar av Sverige finns även uppgifter från och med 1964.  

 IDB (Injury Database) – IDB Sverige är en fortsättning av den tidigare 

olycksfallsdatabasen EHLASS (European Home and Leisure Accident Surveillance 

System) och är liksom denna ett sameuropeiskt initiativ. Sverige påbörjade sitt 

EHLASS-arbete i samband med inträdet 1995 och har därefter i olika omfattning 

samlat in detaljerade data om skadehändelser. IDB Sverige omfattar 2011 7 % av all a 

barn upp till och med 15 års ålder och 9 % av alla personer som är äldre än 15år. 

Under 2011 omfattas insamlingen av Skaraborgs sjukhus med enheterna i Skövde och 

Lidköping, de tre sjukhusen i Värmlands län (Karlstad, Arvika, Torsby),  Norrlands 

Universitetssjukhus i Umeå samt vuxna patienter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Data samlas in vid sjukhusens akutmottagningar.  IDB Sverige innehåller 

individbaserade uppgifter om skadehändelser, oavsett miljö eller uppkomstsätt. Data 

grundar sig på uppgifter dels från patienter och dels från sjukvårdspersonal. 

Skadefallen kodas enligt NCECI (NOMESCO Classification of External Causes of 

Injuries).  
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Myndigheter och organisationer inom området 

 MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) – MSB utvecklar, 

tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och 

lära av olyckor och kriser. Detta görs genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, 

övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, 

landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och 

säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. (www.msb.se)  

 SoS (Socialstyrelsen) – Socialstyrelsen är ansvarig för att samla in och sammanställa 

DOR, PAR och IDB, vilka bland annat kan användas för att förbättra kunskapen om 

skador i Sverige. (www.sos.se) 

 FHI (Folkhälsoinstitutet) – Statens folkhälsoinstitut är en myndighet under 

socialdepartementet vars uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för 

metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva 

tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena. (www.fhi.se) 

 CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) – Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om 

alkohol och andra droger. (www.can.se) 

 BRÅ (Brottsförebyggande rådet) – Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett centrum 

för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet. (www.bra.se) 

 KaU (Karlstads universitet) – Karlstads universitet bildades 1999 och har idag drygt 

1 200 anställda och cirka 12 500 studenter. Erfarenheten av att utbilda sträcker sig 

dock ända tillbaka till 1843 då lärarutbildningen startade. Karlstads universitet 

utmärks av en balans mellan akademisk och samhällsinriktad verksamhet. All 

forskning bedrivs i nära samarbete med andra samhällsaktörer. Karlstads universitet 

skapar nytta för det omgivande samhället utan att göra avkall på den akademiska 

integriteten. (www.kau.se) 

 CFPS (Centrum för personsäkerhet) – Centrum för Personsäkerhet, CFPS, vid 

Karlstads universitet vill erbjuda ett samlat och sektorsövergripande stöd för det 

personskadeförebyggande arbetet i samhället på vetenskaplig grund utifrån 

universitetets tre kärnuppgifter – utbildning, forskning och samverkan. Det finns andra 

akademiska kompetenscentra både i Sverige och internationellt till stöd för avgränsade 

säkerhetsområden, men CFPS är unikt i sin bredd inom personsäkerhetsområdet. 

CFPS verkar som en del i den stora forskningsmiljön Hälsa vid Karlstads universitet. 

(www.cfps.se) 

 

 

 

  

http://www.msb.se/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/finnnils/Application%20Data/Microsoft/Word/www.sos.se
file:///C:/Documents%20and%20Settings/finnnils/Application%20Data/Microsoft/Word/www.fhi.se
file:///C:/Documents%20and%20Settings/finnnils/Application%20Data/Microsoft/Word/www.can.se
file:///C:/Documents%20and%20Settings/finnnils/Application%20Data/Microsoft/Word/www.bra.se
file:///C:/Documents%20and%20Settings/finnnils/Application%20Data/Microsoft/Word/www.kau.se
file:///C:/Documents%20and%20Settings/finnnils/Application%20Data/Microsoft/Word/www.cfps.se
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Förord 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), enheten för den enskildes säkerhet, 

uppdrog hösten 2011 åt Centrum för Personsäkerhet (CFPS) vid Karlstads universitet att 

producera en kunskapsöversikt vad gäller alkoholrelaterade skador bland barn och unga 

vuxna. 

Bakgrunden till uppdraget är den myndighetsgemensamma planen för barnsäkerhet, 2010-

2011, där tre huvudområden identifierats; statistikunderlag, drunkning samt alkoholrelaterade 

skador och olyckor.  

Inom området ”alkoholrelaterade skador och olyckor” är Barnsäkerhetsrådets långsiktiga mål 

att färre barn och unga skadas i alkoholrelaterade olyckor. För att nå detta har man identifierat 

två delmål: 

 Att bidra till ökade kunskaper om sambandet mellan alkohol och skador bland barn, 

unga och närstående vuxna. 

 Att bidra till att påverka attityder och beteenden kopplat till alkohol, bland barn, unga 

och närstående vuxna. 

Enligt barnsäkerhetsrådets skrift ska fokus primärt vara på skador där ungdomars eget 

alkoholbruk är en bidragande faktor. Av denna anledning kommer indirekta skador till följd 

av alkoholbruk, exempelvis våld av annan person som är påverkad av alkohol, inte inkluderas 

i kunskapsöversikten. 

I ursprungsuppdraget önskades en analys av tillgänglig statistik, en analys av vetenskapligt 

beprövade påverkningsmöjligheter, samt en rekommendation om framtidens arbetssätt. Under 

arbetets gång har det framkommit att även andra svenska myndigheter producerat såväl 

statistik- och litteraturgenomgångar som berört ämnet. Vi har därför ansett att 

sammanställningar över dessa också bör ingå för att ge en mer komplett bild.  

Denna kunskapsöversikt är upplagd som en antologi där varje del kan läsas fristående och där 

författarna av respektive del själva svarar för innehållet. Delarna har skrivits av Maja Bodin 

(forskningssjuksköterska och projektassistent vid Uppsala universitet), Finn Nilson (adjunkt i 

folkhälsovetenskap på Karlstads universitet och medarbetare inom CFPS), Ragnar Andersson 

(professor i riskhantering och folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och projektledare 

för CFPS), Staffan Janson (professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och 

professor i socialpediatrik vid Örebro universitet) samt Johanna Gustavsson (adjunkt i 

folkhälsovetenskap på Karlstads universitet och medarbetare inom CFPS). Till arbetsgruppen 

har även knutits statistikern Anders Tennlind (Socialstyrelsen) och utredaren Jan 

Schyllander (MSB).    

/Redaktörerna 
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Alkoholrelaterade skador bland unga i 

statistisk belysning  

Ragnar Andersson, Anders Tennlind, Jan Schyllander 

Inledning 

Alkoholen är en känd och viktig riskfaktor för olyckor och skador. Dess betydelse är dock 

inte helt enkel att ringa in statistiskt eftersom detta skulle förutsätta att man i varje enskilt fall 

tagit ställning till alkoholens betydelse för det inträffade. Att den skadade varit påverkad 

behöver ju inte betyda att händelsen orsakats av alkoholens inverkan. De enda skador vi med 

säkerhet kan säga är orsakade av alkohol är de direkta alkoholförgiftningarna. I övrigt kan vi 

bara misstänka grader av inverkan på olycks- och andra skadeförlopp, särskilt om det finns 

iakttagelser om alkoholpåverkan hos offret eller någon annan inblandad i förloppet. Dessa kan 

vi kalla indirekt alkoholrelaterade skador och bland dessa är det viktigt att skilja mellan fallen 

där offret själv varit alkoholpåverkat och de fall där någon annan inblandad varit påverkad. 

Detta ger oss tre kategorier alkoholrelaterade skador (figur 1). I detta kapitel belyses de 

direkta och indirekta skador där alkoholpåverkan relateras till offret (de båda innersta fälten i 

figur 1) utifrån tillgängliga skaderegister, fr. a de nationella databaserna dödsorsaksregistret 

(DOR), patientregistret (PAR) och Injury Data Base (IDB).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Klassificering av alkoholrelaterade skador i denna studie. 

Det finns en språklig fallgrop som är viktig att uppmärksamma i detta sammanhang. Med 

skada menas här en akut effekt av plötslig yttre påverkan, t ex fraktur, hjärnskakning, 

förgiftning (jfr. engelskans injury). Ofta talar man om alkoholskador i en mer allmän mening 

där man också inbegriper alkoholrelaterade sjukdomar, men dessa är inte inkluderade här, 

annat än när vi nedan inledningsvis ger en bild av den allmänna alkoholrelaterade ohälsan. 

Direkt alkoholskada (akut alkoholförgiftning) 

Indirekt alkoholrelaterad skada, offret alkoholpåverkat 

Indirekt alkoholrelaterad skada, annan alkoholpåverkad 
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Konsumtionsmönstret 

Att mäta alkoholkonsumtion är inte heller okomplicerat. En stor del av den alkohol som 

konsumeras passerar vid sidan av de etablerade kanalerna för alkoholdistribution och 

registreras därför inte. Istället är självskattning en möjlighet som alltmer tillgrips inom 

alkoholforskningen. Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, vid 

Stockholms universitet genomför återkommande undersökningar av svenska folkets 

alkoholvanor. Mätningarna visar att konsumtionen ökar dramatiskt med åldern från låga 

nivåer i 16-17-årsåldern och når en topp kring 20-årsåldern för båda könen (Leifman & 

Ramstedt, 2009). Därefter sker en nedgång och utplaning i 30-årsåldern med en förnyad 

ökning i 40-50-årsåldern bland kvinnor. Den sistnämnda uppgången ses inte för män. Från 50-

årsåldern minskar konsumtionen för båda könen med stigande ålder till åter mycket låga 

nivåer bland de äldsta. Mätningarna visar också en hög grad av samstämmighet mellan åren, 

dock med en tendens till minskning mellan mätperioderna bland yngre vuxna. Slutligen visar 

mätningarna att det föreligger en stor skillnad mellan medelvärden och medianvärden i alla 

åldrar, vilket betyder att nivåerna dras upp betydligt av ett mindre antal högkonsumenter. 

Vi kan av detta konstatera att ungdomar och yngre vuxna är en grupp som skiljer ut sig 

markant i konsumtionshänseende och att konsumtionen är ojämnt fördelad mellan individer.  

Män konsumerar betydligt mer alkohol än kvinnor, ca dubbelt så mycket, samt har en något 

högre andel riskkonsumenter än kvinnor (Ramstedt et al, 2010). Det föreligger dock en 

avtagande trend hos både män och kvinnor vad gäller såväl medelkonsumtion som andelen 

riskkonsumenter, förutom bland kvinnor 16-19 år där båda måtten ligger ganska konstant. 

Detta betyder att gapet mellan mäns och kvinnors konsumtion går mot en utjämning i denna 

åldersgrupp. 

Den alkoholrelaterade ohälsan 

Alkohol är en riskfaktor för en rad hälsoproblem där skador bara är en kategori bland andra. 

Socialstyrelsen har sammanfört all alkoholrelaterad sjuklighet baserat på diagnoskodning, inkl 

skador, i ett samlat ”alkoholindex”
1
.  Figur 2 visar detta mått för dödsfallen per 100 000 

fördelat efter ålder och kön.  Diagrammet visar att den alkoholrelaterade dödligheten är starkt 

koncentrerad till de högre åldrarna, vilket sammanhänger med att många effekter lagras upp 

under lång tid . Dessa hälsoeffekter kan således även i viss mån återspegla konsumtion i yngre 

åldrar. Diagrammet visar också tydligt könsskillnaderna i detta avseende med en tydlig 

manlig dominans i alla åldersgrupper. 

                                                           
1
 Alkoholindex innefattar samtliga alkoholrelaterade diagnoser. Se vidare bilaga 1. 
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Figur 2. Alkoholrelaterad dödlighet mätt som antal dödsfall med alkoholindex per 100 000 fördelat efter ålder och kön. Källa 

DOR 2010, Socialstyrelsen. 

Av figur 2 framgår även en svag förhöjning i yngre åldrar. Figur 3 visar hur den 

alkoholrelaterade dödligheten i detta åldersintervall, 15-29 år, utvecklats under 2000-talet. 

Som framgår syns ingen ökning under perioden, snarare en svag minskning. 

 

Figur 3. Alkoholrelaterad dödlighet i åldersgruppen 15-29 år mätt som antal dödsfall per 100 000 med alkoholindex, trender 

för män resp. kvinnor under 2000-talet. Källa DOR 2000-2010, Socialstyrelsen. 
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Alkoholindex kan även användas som ett mått på den samlade alkoholrelaterade sjukligheten.  

Figur 4 visar det sammanlagda antalet patienter per 100 000 invånare i sluten vård för 

alkoholrelaterade åkommor fördelade på ålder och kön. Mönstret liknar den alkoholrelaterade 

dödligheten, dock med den skillnaden att gruppen unga utmärker sig tydligare och att 

skillnaderna mellan könen i dessa åldrar är små. Det mått vi använder återspeglar incidensen, 

dvs. uppkomsten av nya fall. Om hänsyn tas även till vårdtiden per fall förskjuts 

tyngdpunkten mot högre åldrar eftersom dessa grupper har genomsnittligt längre vårdtider 

pga. en mer kronisk problematik. Hälsoproblemen som döljer sig bakom sjukhusvård för 

”alkoholindex” i yngre åldrar omfattar en mer akut problematik än bland äldre. Fallen där 

alkoholförgiftningar är huvuddiagnos utgör dock endast en liten del av dessa. 

 

Figur 4. Alkoholrelaterad sjuklighet mätt som antal slutenvårdade patienter med alkoholindex per 100 000 efter ålder och 

kön, 2010. Källa PAR, Socialstyrelsen. 

Trenden vad beträffar den alkoholrelaterade sjukligheten i åldersgruppen 10-29 är 

uppåtgående för båda könen, bortsett från åren kring 2003 (figur 5). En stabilisering kan 

skönjas de senaste 3-4 åren, men perioden är för kort för att man ska kunna tala om ett 

generellt trendbrott. Trenden är uppåtgående i alla åldersgrupper i intervallet, förutom i 

åldersgruppen 15-19. Här kan man t o m skönja en påbörjad minskning. 
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Figur 5. Alkoholrelaterad sjuklighet i åldersgruppen 10-29 år mätt som antal slutenvårdade patienter med alkoholindex per 

100 000, trender för män resp. kvinnor under 2000-talet. Källa PAR 2000-2010, Socialstyrelsen. 

Sammantaget kan konstateras att den stora hälsobördan från alkohol gäller personer i övre 

medelåldern. Trenden bland unga ökar generellt vad sjukligheten beträffar, men en 

stabilisering och påbörjad minskning sedan 2007 kan skönjas i åldersgruppen 15-19. Den 

alkoholrelaterade dödligheten är förhållandevis låg och stabil över tid bland barn och unga. 

Ett bekymmersamt observandum är att den alkoholrelaterade ohälsan bland unga kvinnor ser 

ut att ha nått samma nivåer som bland unga män. 

Skador 

Direkta alkoholskador 

De direkta alkoholskadorna utgörs av akuta alkoholförgiftningar. Det är glädjande nog ytterst 

få ungdomar som avlider på detta sätt i Sverige, dock ändå någon handfull individer per år 

(tabell 1). Utöver olycksfallen inträffar i genomsnitt något enstaka dödsfall per år i 

alkoholförgiftning klassat som suicid eller oklar avsikt. 
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Tabell 1. Antal dödsfall i akut alkoholförgiftning genom olycksfall i åldersgruppen 15-29 år efter kön och år. Källa: DOR, 

Socialstyrelsen. 

År Män Kvinnor 

2000 2 1 

2001 3 1 

2002 7 0 

2003 2 0 

2004 0 1 

2005 4 0 

2006 6 1 

2007 3 3 

2008 0 0 

2009 3 0 

2010 1 0 

Dödlig alkoholförgiftning genom olycksfall är betydligt vanligare i högre åldrar.  Figur 6 

visar det samlade ålders- och könspanoramat för dessa skador år 2010. Den manliga 

dominansen är här återigen mycket stark. 

 

Figur 6. Antal dödsfall i akut alkoholförgiftning genom olycksfall per 100 000 efter ålder och kön, 2010. Källa: DOR, 

Socialstyrelsen. 

När det gäller patienter som tagits in på sjukhus för alkoholförgiftning är bilden väsentligt 

annorlunda (figur 7). Förekomsten i yngre åldrar dominerar och det händer att även små barn 

förgiftas. Skillnaden mellan könen är här inte lika markant. 
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Figur 7. Antal patienter inlagda för alkoholförgiftning per 100 000, efter ålder och kön. Källa: PAR, 2010. 

När alkoholförgiftningsfallen fördelas efter yttre orsak visar det sig att flertalet av dessa inte 

klassats som olycksfall, utan som självdestruktiv handling, oklar avsikt eller med kod för 

alkoholpåverkan (figur 8) . Den sistnämnda kategorin är egentligen avsedd som hjälpkod för 

att specificera graden av påverkan och på vilket sätt den fastställts. Eftersom det i dessa fall 

inte framgår om skadan bedömts som avsiktlig eller oavsiktlig kan denna kategori jämställas 

med oklar avsikt. Detta innebär att endast ca en sjättedel av de sjukhusinlagda 

alkoholförgiftningsfallen klassats som olycksfall, i allt väsentligt förgiftningsolyckor, en 

tredjedel som avsiktlig självdestruktiv handling och dryga hälften som oklara detta avseende. 
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Figur 8. Procentuell fördelning av barn och unga 0-24 år som lagts in på sjukhus för med alkoholförgiftning som 

huvuddiagnos. Källa PAR 2010. 

Sett över tid är trenden för sjukhusvårdade med alkoholförgiftningar i åldersgruppen 10-29 år 

relativt stabil (figur 9). En minskning har dock skett i gruppen 15-19 år bland både pojkar och 

flickor. Bilden av utjämning mellan könen understryks när man ser den samlade 

könsfördelningen över flera år där kvinnorna flera år t o m legat högre än männen. 

 

olycksfall
16%

självdestruktiv 
handling

31%
oklar avsikt

31%

1%
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Figur 9. Trend avseende antal patienter per 100 000 inlagda för alkoholförgiftning i åldersgruppen 10-29 år, efter kön och år. 

Källa: PAR, 2000-2009. 

Fördelningen av alkoholförgiftningsfallen mellan kategorierna olycksfall, avsiktlig 

självdestruktiv skada resp oklar avsikt varierar kraftigt över tid (figur 10). Man kan ana en 

samvariation mellan grupperna självtillfogad skada och oklar avsikt så till vida att allt färre på 

senare år klassas om självtillfogad medan fler istället klassas som oklar avsikt. 

 

Figur 10. Antal patienter 0-29 år inlagda på sjukhus för akut alkoholförgiftning, 1999-2010. Källa PAR. 
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Indirekt alkoholrelaterade skador 

Skador där alkoholpåverkan varit bidragande kan i viss mån identifieras i DOR och PAR. Det 

finns möjligheter i båda registren att registrera bidragande diagnoser, t ex alkoholintoxikation 

tillsammans med en annan huvudsaklig skadediagnos eller yttre orsak. Det måste 

understrykas att detta är ett mycket ungefärligt mått och att det kan inrymma ett stort 

mörkertal. Vi har studerat olycksfall, övergrepp och självdestruktivt orsakade skador 

behandlade i sluten vård (PAR) för att identifiera i vilken utsträckning det finns indikation på 

alkoholpåverkan (akut och övergående alkoholintoxikation) vid sidan av en skadediagnos. 

Resultaten redovisas i tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Skador vårdade inom sluten sjukhusvård efter skadetyp, ålder, kön och andel med alkoholindikation (akut och 

övergående alkoholintoxikation, koderna F100, F105 och T51). Källa PAR 2010.  

  

antal 

Andel m alko-

holindikation, % 

 

ålder män kvinnor män kvinnor 

trafikolyckor 00-12 621 471 0 0 

 

13-17 725 529 0 0 

 

18-24 1000 579 1 0 

fallolyckor 00-12 3956 2827 0 0 

 

13-17 1466 675 1 2 

 

18-24 1294 668 4 3 

förgiftningsolycksfall 00-12 180 120 1 1 

 

13-17 25 44 40 21 

 

18-24 113 104 20 11 

andra olycksfall 00-12 1770 1120 0 0 

 

13-17 881 423 2 1 

 

18-24 1423 525 2 1 

övergrepp 00-12 24 9 4 0 

 

13-17 122 43 28 51 

 

18-24 609 91 16 84 

självdestruktiva handlingar 00-12 5 13 0 8 

 

13-17 144 568 17 10 

 

18-24 510 1130 17 13 

oklar avsikt 00-12 36 26 0 0 

 

13-17 39 43 39 19 

 

18-24 168 141 27 28 

Tabellen ovan ska tolkas med försiktighet, men visar ändå ett mönster. Alkoholinslaget ökar 

med stigande ålder och är mest påtagligt när det gäller övergrepp, särskilt bland unga kvinnor, 

men även vad gäller självdestruktiva handlingar och skador med oklar avsikt. På 

förgiftningsområdet representerar procentandelarna i tabellen såväl direkta 

alkoholförgiftningar som andra förgiftningar där alkoholpåverkan funnits med i bilden. 



19 
 

Vi har även översiktligt försökt fånga alkoholens indirekta inverkan på dödsfallen genom att 

undersöka andelen dödade i skador med samtidig alkoholrelaterad diagnos i åldersgruppen 0-

24 år för åren 2006-2010 sammanlagt (tabell 3). Även denna tabell ska tolkas med 

försiktighet, särskilt procentuppgifter baserade på låga totalantal såsom ifråga om 

fallolyckorna. Mönstret liknar i övrigt delvis det som framgår av PAR (tabell 2 ovan), dvs. 

inslaget av alkoholpåverkan bland de avlidna skadefallen är lägre för trafikolycksfallen än när 

det gäller förgiftningar, självskador och oklara fall. 

Tabell 3. Omkomna i skador, 0-24 år, med resp. utan alkoholrelaterad diagnos (akut och övergående alkoholintoxikation, 

koderna F100, F105 och T51) efter skadetyp och kön. Källa DOR 2006-2010. 

  

antal 

Andel med alko-

holindikation, % 

 

Alkoholindikation? män kvinnor män kvinnor 

trafikolyckor ja 22 2 6 2 

 

nej 325 106 

  fallolyckor ja 4 1 21 13 

 

nej 15 7 

  förgiftningsolycksfall ja 31 4 20 12 

 

nej 123 29 

  andra olycksfall ja 17 1 10 2 

 

nej 150 49 

  övergrepp ja 0 0 0 0 

 

nej 54 32 

  självdestruktiva 

handlingar ja 33 18 8 9 

 

nej 394 195 

  oklar avsikt ja 16 8 14 22 

 

nej 102 28 

  

En annan källa där alkoholens bidragande roll kan studeras är IDB. IDB innehåller data över 

skador som behandlats vid akutmottagning. IDB innehåller en ”produktkod” som kan 

uppträda i tre positioner – som skadande produkt, som utlösande produkt resp. annan 

bidragande produkt. Kodningen mellan dessa tre positioner bedöms inte vara helt tillförlitlig, 

så därför har vi valt att titta på alla skador där alkohol nämns in någon av dessa. Till detta har 

vi även fogat ytterligare fall där alkohol nämns i underlagens klartext. Tabell 4 visar dessa 

skadors andel av det totala antalet skador inom valda huvudkategorier. Mönstret liknar det 

som framgår i tabell 1, men indikationen på alkoholpåverkan är här inte lika stark som i 

slutenvårdsmaterialet.  
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Tabell 4. Skador vårdade vid akutmottagning efter skadetyp, ålder, kön och procentandel där alkohol finns registrerat. Källa 

IDB 2010. 

Skadetyp Åldersgrupp Antal skadade Andel med alko-

holindikation, % 

Män Kvinnor Män Kvinnor 

Transportolyckor 0-12 426 336 0 0 

13-17 325 287 1 0 

18-24 640 559 4 3 

Andra olyckor 0-12 4310 3341 0 0 

13-17 2136 1427 2 3 

18-24 3493 1921 9 9 

Övergrepp 0-12 15 8 0 0 

13-17 92 39 17 21 

18-24 395 116 33 27 

Självtillfogad 

skada 

0-12 0 0 - - 

13-17 13 29 15 28 

18-24 78 191 51 27 

Ett generellt bekymmer när det gäller att identifiera indirekt alkoholrelaterade skador i PAR 

och IDB, förutom att fastställa att alkoholpåverkan verkligen bidragit till händelsen, gäller 

tidpunkten för sjukhusbesöket i förhållande till händelsen. Det kan inte uteslutas att det i vissa 

fall hunnit ske en tillnyktring däremellan som gör att händelsen passerar utan att indikation på 

alkoholpåverkan uppmärksammas från sjukvårdens sida. Det kan heller inte uteslutas att det 

kan finnas ett mörkertal där man missat att registrera alkoholpåverkan. Vad IDB beträffar bör 

det dessutom understrykas att materialet utgör ett urval motsvarande 7 % av rikets befolkning, 

vilket gör att underlaget är statistiskt osäkert, särskilt i mindre kategorier med få fall.  

Alkoholförgiftningarna i ett vidare sammanhang 

Alkohol är vår kulturellt mest accepterade drog. Andra droger har emellertid fått ökad 

spridning parallellt med att utbudet av preparat med liknande egenskaper på den legala 

läkemedelsmarknaden har ökat kraftigt. Detta innebär att alkohol idag inte är ett självklart val 

för ungdomar som vill bli påverkade. Olika droger har olika effekt, vilket kan vara ett skäl att 

föredra något annat. De varierar också i toxicitet, något som kan vara mindre känt bland unga 

konsumenter. Det förekommer också att olika droger används samtidigt, där alkohol kan vara 

en. Dessutom ökar den medicinska användningen av läkemedel även bland unga, något som i 

kombination med alkoholförtäring kan ge farliga effekter. 

Det är mot denna bakgrund angeläget att se alkoholförgiftningarna i det vidare sammanhanget 

av samtliga förgiftningar. I tabell 5 redovisas alla förgiftningsolycksfall med dödlig utgång 

under den senaste femårsperioden på detaljerad orsaksnivå.  
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Tabell 5. Antal förgiftningsolycksfall i åldrarna 0-29 år med dödlig utgång efter orsak och år, båda könen. Källa DOR, 

Socialstyrelsen 

Diagnos 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt Procent 

X40 Oavsiktlig förgiftning, smärtstillande läkemedel mm  1 2 3 5 3 14 4 

X41 Oavsiktlig förgiftning, lugnande läkemedel/sömnmedel 

m.m. 3 7 8 10 9 37 10 

X42 Oavsiktlig förgiftning, andra narkotiska medel mm. 26 27 19 37 41 150 42 

X43 Oavsiktlig förgiftn, andra läkem påverkande auton. 

nervsyst 0 0 0 0 0 0 0 

X44 Oavsiktlig förgiftning, andra/ospec. droger/läkemedel 

m.m.  11 18 40 31 22 122 35 

X45 Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer 7 6 0 3 1 17 5 

X46 Oavsiktlig förgiftn, organiska lösningsmedel/deras ångor 

mm. 0 1 0 0 0 1 0 

X47 Oavsiktlig förgiftning, andra gaser och ångor 1 2 2 4 1 10 3 

X48 Oavsiktlig förgiftning, pesticider 0 0 0 0 0 0 0 

X49 Oavsiktlig förgiftning, andra/ospece kemiska ämnen m m. 0 1 0 1 0 2 1 

Samtliga förgiftningsolycksfall 49 64 72 91 77 353 100 

Som framgår av tabellen utgör alkoholförgiftningarna endast 5 % av de dödliga 

förgiftningarna, en procentandel som dessutom är i avtagande. Det som istället dominerar och 

ökar är förgiftningar av illegala och legala droger/läkemedel (figur 11). Koderna X41, X42 

och X44 förklarar sammantaget nästan nio av tio förgiftningsdödsfall i dessa åldrar. 

 

Figur 11. Antal förgiftningsolycksfall i åldrarna 0-29 år efter år och orsak. Källa; DOR, Socialstyrelsen. 

På motsvarande sätt kan det icke dödliga förgiftningspanoramat studeras (tabell 6) . 

Alkoholförgiftningarna i åldrarna 0-29 visar här en stadigt avtagande trend och utgjorde 2010 

8 % av alla patienter inlagda för förgiftning.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010

X40 Oavsiktlig förgiftning, smärtstillande 
läkemedel mm 

X41 Oavsiktlig förgiftning, lugnande 
läkemedel/sömnmedel m.m.

X42 Oavsiktlig förgiftning, andra narkotiska 
medel mm.

X43 Oavsiktlig förgiftn, andra läkem 
påverkande auton. nervsyst

X44 Oavsiktlig förgiftning, andra/ospec. 
droger/läkemedel m.m. 

X45 Oavsiktlig förgiftning med och 
exponering för alkoholer

X46 Oavsiktlig förgiftn, organiska 
lösningsmedel/deras ångor mm.

X47 Oavsiktlig förgiftning, andra gaser och 
ångor

X48 Oavsiktlig förgiftning, pesticider

X49 Oavsiktlig förgiftning, andra/ospece 
kemiska ämnen m m.



22 
 

Den överlägset största kategorin, som också ökar kraftigt, utgörs av kategorin T50, 

förgiftningar med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och 

biologiska substanser. Denna rubricering har emellertid vid närmare undersökning visat sig 

något missvisande. Kategorin innehåller få förgiftningar med diuretika (vätskedrivande 

medel) men desto fler andra specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser. Detta 

beror på att sjukvården kan välja att antingen rapportera förgiftning enligt ICD10:s 

klassifikation eller att rapportera enligt Apotekens ATC-koder. Då ATC-koderna är många 

och komplexa har dessa fått en helt egen variabel i PAR. För att visa att rapporteringen skett 

med ATC-kod krävs dock att man anger en giltig ICD10-kod som påvisar detta. Här har man 

valt koden T509 Andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser. 

Kategorin T50 innehåller alltså alla möjliga olika typer av läkemedel och här krävs ytterligare 

utredningsarbete för att kunna beskriva vilka dessa är. 

Tabell 6. Antal sjukhusinlagda patienter i åldrarna 0-29 år för förgiftning, båda könen. Källa: PAR, Socialstyrelsen 

Diagnos 2006 2007 2008 2009 2010 

T36 Förgiftning med antibiotika 7 10 8 7 6 

T37 Förgiftning med läkemedel infektionssjukdomar eller 

parasitsjukdomar 2 5 5 1 4 

T38 Förgiftning med hormoner eller deras antagonister 25 39 23 28 13 

T39 Förgiftning med smärtstillande eller febernedsättande 

läkemedel 595 588 482 356 264 

T40 Förgiftning med narkotiska medel 162 154 164 136 126 

T41 Förgiftning med anestetika eller gaser för terapeutiskt 

bruk 6 7 9 4 2 

T42 Förgiftning med antiepileptika/medel vid parkinsonism 

samt lugnande medel eller sömnmedel 565 578 556 451 376 

T43 Förgiftning med psykotropa läkemedel 550 535 472 414 311 

T44 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar 

det autonoma nervsystemet 37 31 32 21 17 

T45 Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk 

eller hematologisk effekt 38 32 31 25 17 

T46 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar 

hjärt-kärlsystemet 22 24 10 8 10 

T47 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar 

mag-tarmkanalen 9 4 7 8 3 

T48 Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar 

muskulatur eller andningsorganen 43 36 21 17 10 

T49 Förgiftningar med medel företrädesvis använda för 

lokalbehandling vid hud- eller 4 6 3 7 5 

T50 Förgiftning med vätskedrivande medel 1297 1553 1876 2038 2082 

T51 Toxisk effekt av alkohol 427 376 423 389 331 

T52 Toxisk effekt av organiskt lösningsmedel 126 102 115 98 77 

T53 Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska eller 

aromatiska kolväten 3 5 5 5 1 

T54 Toxisk effekt av frätande substans 6 13 17 24 22 

T55 Toxisk effekt av såpa eller rengöringsmedel 7 16 21 15 22 

T56 Toxisk effekt av metall 2 1 2 0 2 

T57 Toxisk effekt av oorganisk substans 1 4 3 2 2 
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T58 Toxisk effekt av kolmonoxid 19 37 20 20 34 

T59 Toxisk effekt av gas, rök eller ångor 55 61 90 62 83 

T60 Toxisk effekt av pesticider 1 3 5 2 1 

T61 Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk eller skaldjur 1 0 0 0 0 

T62 Toxisk effekt av andra giftiga substanser i födoämnen 23 20 22 28 23 

T63 Toxisk effekt av kontakt med giftigt djur 171 113 176 158 166 

T64 Toxisk effekt av aflatoxin eller mykotoxinföroreningar i 

föda 0 2 0 2 0 

T65 Toxisk effekt av substanser 200 139 132 115 116 

Sammanfattning och slutsatser 

Alkoholkonsumtionen är som intensivast i ungdomsåren för både pojkar och flickor, särskilt 

kring tjugoårsåldern. Hälsokonsekvenserna av detta riskbruk återspeglas dock huvudsakligen 

senare i livet i form av kronisk alkoholrelaterad ohälsa. Alkoholkonsumtionen bland unga 

minskar, vilket också återspeglar sig i den samlade alkoholrelaterade dödligheten. Däremot 

ökar paradoxalt nog den alkoholrelaterade sjukligheten, något som skulle behöva undersökas 

närmare. Möjligen kan kombinationseffekter med ökat riskbruk av andra substanser vara en 

förklaring. 

De direkta skadeeffekterna av alkohol utgörs av alkoholförgiftning. Få barn och unga 

omkommer på detta sätt i Sverige idag,men däremot omhändertas många i dessa åldrar vid 

våra sjukhus för akut alkoholförgiftning, betydligt mer än i högre åldersgrupper. Trenden 

sammantaget för åldrarna upp till 29 år är relativt stabil för båda könen, men en minskning 

pågår nu inom åldersintervallet 15-19 år, vilket också är den grupp som är mest utsatt. Ett 

viktigt bifynd här är att klassningen av yttre orsak vad gäller alkoholförgiftningsfallen 

förefaller mycket osäker. Möjligen finns här utrymme för betydande missförstånd kring vad 

koderna står för och vad som menas med olycka resp. självdestruktivitet när det gäller toxiska 

effekter av frivillig alkoholförtäring. 

De indirekta skadorna där alkohol finns med som bidragande faktor hos den skadedrabbade 

framstår som det allvarligaste området bland alkoholrelaterade skador. Detta tycks dock inte 

gälla olycksfallsskador i första hand, med undantag för förgiftningar där alkohol förekommer 

i kombination med andra substanser. Problemet relaterar istället främst till våld och 

övergrepp, självdestruktiva handlingar samt skador där uppsåtet varit oklart. Här framkommer 

också tydliga könsskillnader där andelen kvinnor med alkoholpåverkan är särskilt hög bland 

övergreppsskador, medan andelen påverkade män är högre bland självdestruktiva skador. 

Dock är det samtidigt betydligt fler män som utsätts för övergrepp, resp. kvinnor som skadar 

sig själva. 

Alkohol är ett gift med skadlig effekt både direkt och indirekt. Alkohol är också en drog bland 

andra droger på en alltmer diversifierad marknad. Det är därför relevant att studera alkoholens 

skadliga effekter inom ramen för ett bredare förgiftningspanorama. Förgiftningarna är ett av 

få skadeområden som tydligt ökar i vårt land och där alkoholförgiftningarna utgör en liten och 

minskande andel. Istället akutförgiftas unga numera av ett brett spektrum av preparat, såväl 
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illegala som legala avsedda för terapeutiskt bruk. De direkta skadorna av dessa substanser är 

betydligt mer omfattande än motsvarande alkoholskador. De indirekta skadorna är knappast 

kända och behöver därför utforskas. 

De data som redovisats här baseras i första hand på uppgifter tillgängliga i Socialstyrelsens 

interaktiva webbdatabas, med tillägg för några kompletterande specialbearbetningar i 

registren. För fördjupade frågeställningar krävs utförligare bearbetningar, något som legat 

utanför detta uppdrag. 
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Bilaga 

Alkoholindex 

Socialstyrelsens alkoholindex används i dödsorsaksregistret (DOR) och i Patientregistret 

(PAR) som en indikation på att det någonstans i diagnospanoramat (i huvud- eller bidiagnos) 

eller som kod för yttre orsak till sjukdom eller död finns en alkoholdiagnos som varit direkt 

eller indirekt (bidragande) orsak till dödsfallet eller till den sjukdom eller skada för vilken 

patienten vårdas. I alkoholindex ingår alla diagnoser som är alkoholrelaterade, antingen som 

sjukdomsdiagnos eller som en tillfällig diagnos i form av t ex alkoholförgiftning eller 

alkoholberusning. Följande diagnoser ingår i Socialstyrelsens alkoholindex: 

 

Diagnos  ICD-10  

Alkoholutlöst pseudocushingsyndrom  E244  

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol  F10  

Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol  G312  

Alkoholutlöst polyneuropati  G621  

Alkoholutlöst myopati  G721  

Alkoholkardiomyopati  I426  

Gastrit orsakad av alkohol  K292  

Leversjukdom orsakad av alkohol  

Akut pankreatit orsakad av alkohol  
K700-709  

K852  

Kronisk pankreatit orsakad av alkohol  K860  

Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern  O354  

Foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern  P043  

Fetalt alkoholsyndrom  Q860  

Toxisk effekt av alkohol  T510-519  

Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt  Y901-Y909  

Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad  Y911-Y919  

Rehabilitering av alkoholmissbrukare  Z502  

Rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk  

Livsstilsproblem genom alkoholbruk  
Z714  

Z721  
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Alkoholkonsumtion och skadeprevalens 
bland unga i Sverige  
– En genomgång av tidigare publicerad 
statistik 

Maja Bodin 

Hur mycket en person tål att dricka varierar från person till person, beroende på vana och 

ålder. Ju oftare en person dricker desto högre blir toleransnivån. Alkoholförgiftning med risk 

för livet sker hos en vuxen vid en blodalkoholkoncentration av 4,5-5 promille. Ungdomar kan 

bli förgiftade redan vid 2,5 promille. Många som vårdas på sjukhus för alkoholförgiftning har 

även andra (indirekta) skador, som uppkommit vid samma tillfälle. De vanligast 

förekommande skadorna är förgiftning av andra droger eller läkemedel, skärsår, rökskador, 

drunkningstillbud, nedkylning och misshandel (Internetmedicin, 2011).  

I det här avsnittet sammanställs de senaste årens statistiska undersökningar om barns och 

ungdomars alkoholkonsumtion, ohälsa och alkoholrelaterade skador. Statistiken har 

presenterats av myndigheter och forskare i svenska rapporter och facktidskrifter, och har 

påfunnits efter vid sökningar på Internet. 

Alkoholanvändning och konsumtionsmönster 

Omkring 60 % av ungdomarna i årskurs nio dricker alkohol minst en gång om året. Enligt 

Folkhälsoinstitutets uppföljning av de nationella handlingsplanerna för alkohol och narkotika 

2006–2010, har en utjämning börjat ske mellan pojkar och flickors alkoholvanor. 

Alkoholkonsumenter i årskurs 2 på gymnasiet utgjordes 2008 av lika många kvinnor som 

män. Därutöver har en av tre unga män respektive en av fyra unga kvinnor (16-29 år) ett 

riskabelt alkoholbeteende (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Socialdepartementet skriver 2008 i propositionen om förnyad folkhälsopolitik att 

alkoholkonsumtionen är ojämnt fördelad över befolkningen och att antalet riskkonsumenter 

ökat under de senaste åren. Det anas en neråtgående trend i alkoholkonsumtion bland barn, 

men utvecklingen bland unga vuxna är desto mer oroande. Unga män och kvinnor utgör den 

största andelen av Sveriges riskkonsumenter av alkohol (Regeringen, 2008). 

Karolinska Institutets Folkhälsoakademi genomförde i samarbete med Stockholms ungdoms- 

och sesammottagningar en undersökning om ungdomars erfarenhet av alkohol. Formulär 

delades ut på ungdomsmottagningarna och fylldes i anonymt under hösten 2009. Av de 1 119 

svar som sammanställdes var 83 % från kvinnor och 17 % från män, i åldersspannet 12-23 år. 

Vid 17 års ålder var 95 % av alla respondenter alkoholkonsumenter, och de flesta drack 2-4 
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gånger i månaden. Många drack mycket vid ett och samma tillfälle (5-6 glas). Det var 

vanligare bland män att dricka sig berusad en gång i månaden eller oftare. I åldersgruppen 13-

16 år hade var fjärde kvinna och två tredjedelar av alla män råkat ut för ett alkoholrelaterat 

problem eller skada under det senaste året. För ungdomar över 16 år var andelen högre; 70 % 

av kvinnorna och 80 % av männen hade fått problem. Minnesluckor var den vanligaste 

händelsen. Enligt 37 % av männen 17-19 år hade de själva eller någon annan vid någon 

tidpunkt råkat ut för en alkoholrelaterad skada, varav 24 % under det senaste året. Bland 

kvinnorna 13-16 år var andelen 29 % (17 % senaste året). Skador var ovanligast bland de 

yngsta männen och de äldre kvinnorna. Riskfyllt eller skadligt alkoholbeteende förekom 

oftast bland de äldre deltagarna (Damström Thakker et al, 2010). 

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) genomförde 2010 en studie av 

folkhögskoleelevers hälsotillstånd. Undersökning omfattade 142 elever från 3 folkhögskolor i 

Västra Götaland. Bland dessa elever svarade en tredjedel av männen och en femtedel av 

kvinnorna att de hade ett riskabelt alkoholbruk. Tre procent av männen och 4 % av kvinnorna 

hade problematiska alkoholvanor, och 3 respektive 7 % hade mycket problematiska 

alkoholvanor (Mietala, 2010). 

Sjölund (2007) utvärderade effekten av STAD-projektet Alkoholprofilen, en webbplats där 

unga vuxna ges möjlighet att testa sina alkoholvanor och få direkt återkoppling. Unga 

personer 18-24 år tillfrågades att delta i utvärderingen och totalt 1 414 svar sammanställdes. 

Svaren visade att 23 % av kvinnorna och 39 % av männen drack sig berusade minst en gång i 

månaden, och 5 respektive 12 % minst en gång i veckan. Omkring 30 % svarade att någon i 

deras familj har eller hade haft alkoholproblem. Ju mer och oftare ungdomarna drack (högre 

AUDIT-poäng) desto större intresse visade de för Alkoholprofilen. Respondenter som ofta 

drack ökade i antal under de år som utvärderingen pågick (2004-2005). 

Alkoholrelaterad ohälsa 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har studerat utvecklingen av alkoholindex för 

sjukhusvårdade patienter för perioden 1998-2009. Det totala antalet patienter som vårdades på 

sjukhus på grund av alkoholrelaterad ohälsa var ungefär det samma varje år, men andelen som 

utgjordes av unga kvinnor och män (15-24 år) ökade stadigt. Ökningen skedde i hela landet, 

men var störst i Stockholms län (MSB 2011). Enligt folkhälsoinstitutet ökade andelen flickor 

som vårdades på sjukhus för alkoholförgiftning med 68 % från 1998-2007 (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). 

Alkoholrelaterade problem och skador sammankopplas ofta med psykisk ohälsa. I 

socialstyrelsens publikation Hälsokonsekvenser av alkohol- och narkotikamissbruk redovisas 

sambandet mellan riskabla alkoholvanor och hälsobesvär. Enligt rapporten tenderar unga 

vuxna (16-29 år) med riskabla alkoholvanor att oftare ha sömnsvårigheter, svår ängslan, oro, 

ångest eller känslan av stark stress. Trettiotre respektive 20 % av unga kvinnor och män med 

riskabla alkoholvanor hade nedsatt psykiskt välbefinnande, i jämförelse med 26 respektive 17 

% av de utan riskabla vanor (Hensing, 2009). 
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Socialstyrelsen visade i sin rapport Folkhälsa 2010 att alkohol är orsaken till att det varje år 

dör ungefär 1 kvinna och 4 män per 100 000 i åldersgruppen 15-24 år. En liten ökning skedde 

från perioden 1995-1997 till 2005-2007. Ungefär lika många ungdomar dog på grund av 

alkohol som på grund av hjärt-kärlsjukdomar. Under perioden 1995-2007 sågs en ökning av 

självmord bland kvinnor och av transportrelaterade dödsolyckor bland män, vilka i flera fall 

var relaterade till alkoholkonsumtion (Socialstyrelsen, 2010). 

Skador  

Direkta alkoholskador  

Enligt Socialstyrelsen (2011) behandlas varje år fler än 2 100 barn på sjukhus på grund av 

förgiftningsskador. De flesta som uppsöker akutmottagningar på grund av förgiftningsskada 

är 1-3 eller 16-17 år gamla, och en tredjedel av dessa söker för alkoholförgiftning. Under 

perioden 2005-2009 var 127 barn inskrivna på sjukhus på grund av alkoholförgiftning, nästan 

alla var tonåringar. Trettiotre av alkoholförgiftningar var oavsiktliga, 94 var avsiktliga. 

Flickor var överrepresenterade bland de oavsiktliga förgiftningarna och pojkar bland 

avsiktliga. Av tidsperiodens totala 1 316 avsiktligt självdestruktiva handlingar som krävde 

slutenvård var alkohol orsaken bland 14 % av pojkarna och 5 % av flickorna. 

Att direkta alkoholrelaterade skador bland barn och unga ökat dramatiskt under de senaste 

åren kan konstateras av rapporten Säkerhetens bestämningsfaktorer från 2006. Enligt 

patientstatistik vårdades 91 pojkar och 71 flickor per 100 000 invånare i åldern 15-19 år på 

sjukhus för alkoholförgiftning under år 1987. Tretton år senare, 2001, hade antalet pojkar 

nästan tredubblats till 257 och antalet flickor fyrdubblats till 273. Antalet alkoholrelaterade 

dödsfall ökade i liknande omfattning (Schyllander, 2006). 

Folkhälsoinstitutet (2008) har, i en projektutvärdering av lokalt alkohol- och 

narkotikaförebyggande arbete, visat att alkoholförgiftning bland ungdomar fortsatt att öka 

även under 00-talet. År 2006 hade antalet sjukhusvårdade ökat till 330 flickor och 290 pojkar 

per 100 000 invånare. Studien utvärderade preventionsarbetet i 6 kommuner och påvisade en i 

princip likvärdig utveckling i både försöks- och kontrollkommuner, trots att tillgängligheten 

och totalkonsumtionen av alkohol bland ungdomar minskat nationellt. 

Indirekta alkoholskador 

CAN och ESPAD har vid ett antal tillfällen undersökt den alkoholrelaterade skadeprevalensen 

hos ungdomar i olika Europeiska länder. Data från 2003 påvisade att 14 % av ungdomarna 

från Sverige, 11 % från Slovakien och 10 % från Lettland och Polen hade varit med om en 

alkoholrelaterad olycka eller skada under det senaste året. I Frankrike, Grekland och Italien 

låg frekvensen på omkring 4 %. Fyra år senare gjordes samma undersökning i 34 länder och 

det europeiska snittet var då 12 %. Storbritanniens ungdomar toppade listan med 26 % och 

Sverige hamnade strax under medel på 10 % (Andersson et al, 2007; Hibell et al, 2009). 
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Beckman et al (2010) påvisade att andelen inneliggande för vård av självskada ökat bland 

ungdomar och unga vuxna under de senaste 10 åren. Kvinnor 15–24 år vårdades i medeltal 

1,4 gånger per år, och män i samma ålder hade 1,2 vårdtillfällen per år. I 6 respektive 20,4 % 

av fallen var skademetoden förgiftning med alkohol eller droger. I åldrarna 20-24 var andelen 

förgiftningar i princip halverad. I diskussionen menar författarna att eftersom höjd 

alkoholkonsumtion är relaterad till nedsatt psykisk hälsa, och missbruk är en riskfaktor för 

suicidala handlingar, kan ökningen av självskadehandlingar delvis vara relaterad till den 

ökade alkoholkonsumtionen som ses bland unga i dag.  

I en enkätstudie av Nilses et al (2011) med gymnasieungdomar från Sundsvalls kommun 

framkom att riskfylld alkoholkonsumtion ökade risken för att bli utsatt för psykiskt, fysiskt 

eller sexuellt våld. Pojkar hade betydligt högre risk att bli utsatta för fysiskt våld. 

Drunkningsolyckor förknippas ofta med alkohol. MSB har nyligen gjort en granskning av 

drunkningsolyckor bland barn och kunde konstatera att konsumtionsrelaterad alkohol 

återfanns i blodet hos 40 % av drunknade barn 13-17 år gamla och bland 4 av 22 barn <13 år. 

(MSB, 2010) Alkohol är även relativt vanligt förekommande vid brandrelaterade 

dödsolyckor. Mellan åren 1992-2002 omkom 396 personer i bränder där alkohol varit 

inblandat. Ungefär 5 respektive 10 % av dessa var kvinnor och män yngre än 20 år 

(Schyllander, 2006). 

Sammanfattning 

Konsumtionen av alkohol har minskat bland barn och unga på senare år, men 

alkoholrelaterade skador fortsätter att öka. Troligtvis beror skadeökningen på det riskfyllda 

alkoholbeteendet hos unga vuxna. Dryckeskulturen på högskolor och bland arbetskamrater är 

ofta stark, och gör många unga vuxna till riskkonsumenter. Skillnaderna mellan flickor och 

pojkars dryckesvanor har utjämnats med tiden men avsikterna och följderna är emellertid 

fortfarande ganska olika. Avsiktligt självdestruktiva handlingar med alkohol som agens är 

nästan tre gånger så vanligt bland pojkar som flickor och fler pojkar dör till följd av 

alkoholrelaterad skada. Däremot söker betydligt fler flickor vård på akutmottagningar på 

grund av oavsiktlig alkoholförgiftning. Ökad psykisk ohälsa och stress bland barn och unga 

vuxna lyfts fram som en bakomliggande riskfaktor och tyder på att fler åtgärder bör sättas in 

för att stötta dessa ungdomar i deras vardag. 
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Prevention av alkoholrelaterade skador 

bland unga - en forskningsöversikt 

Maja Bodin, Finn Nilson 

Alkohol är en betydande riskfaktor för skador och den höga konsumtionen bland ungdomar är 

ett allt växande problem runt om i världen (WHO 2007). Alkoholförgiftning och kraftigt 

drickande är vanligast bland ungdomar och unga vuxna, och det finns ett tydligt samband 

mellan alkohol och konsumtion av tobak eller andra droger i denna ålderskategori. 

Följaktligen blir även sjukdomsbördan tyngst bland unga, och påverkar i dagsläget fler män 

än kvinnor. Enligt en aktuell studie av 18 till 24-åriga collegestudenter i USA har 

högriskkonsumtionen av alkohol ökat signifikant de senaste åren och så även andelen som kör 

bil alkoholpåverkade (Hingson et al 2009). I snitt 50 % av dödsfallen i trafiken kunde 

relateras till alkohol i den studien. Det har visats att hög alkoholpromillehalt bland unga förare 

inte bara medför nedsatt reaktionsförmåga utan även lägre användning av säkerhetsbälte, 

vilket är förklaringen bakom många av de dödliga utfallen (Tsai et al 2009).  

I Sverige dömdes 942 ungdomar (15-20 år) för trafiknykterhetsbrott under 2010 (BRÅ). Unga 

män är i nuläget överrepresenterade i alkoholrelaterade dödsolyckor, men i takt med den 

ökade alkoholkonsumtionen bland unga kvinnor förolyckas även fler kvinnor. 

Undersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har visat 

en tendens till minskad alkoholkonsumtionen bland svenska ungdomar i grund- och 

gymnasieskolan under de senaste tre åren. Konsumtionsmönstren ser dock olika ut i olika 

delar av landet. Antalet sjukhusvårdade patienter med alkoholrelaterad diagnos har ökat sedan 

2004 och är allra störst bland ungdomar 15-24 år i Stockholms län (MSB 2011). 

De flesta alkoholrelaterade skador som rapporteras är olycksfall. En finsk studie om 

drunkningsolyckor visade att 59 % av drunknade ungdomar i ålder 15-14 år hade en 

promillehalt i blodet motsvarande alkoholförgiftning (Lunetta et al 2004). Bland samtliga 106 

svenska barn som drunknade mellan 1998 och 2007 hade fyra av tjugotvå i åldergruppen 7-12 

år alkohol i blodet (MSB 2010). I åldrarna 13-17 var andelen 40 %. Flera studier har visat på 

en stark dos-responskurva mellan kraftigt alkoholintag och olika typer av olyckor (Taylor et al 

2010; Spurling & Vinson 2005) . Bland unga har tillfälligt kraftigt alkoholintag visat sig öka 

risken för fallolyckor (Kool et al 2009). En studie från ett finskt sjukhus visade att fall och 

cykelolyckor var de vanligaste orsakerna till alkoholrelaterade skador bland unga vuxna 

(Savola et al 2005). Den relativa risken för skallskada ökade markant i förhållande till ökad 

promillehalt i blodet. Det konstaterades också att berusningsdrickande (framför allt vid 

förekomst mer än en gång i månaden) var den största riskfaktorn för olyckor, större än 

alkoholberoendeproblematik.  

Utöver olyckor rapporteras även misshandel, sexuellt våld, självskadebeteende och självmord 

som en följd av berusningsdrickande (Hingson et al 2009). Självskador ses vanligast bland 
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flickor och våldsrelaterade skador bland pojkar. Skadorna inträffar oftast på en plats utanför 

hemmet, till exempel i skolan, parker eller andra offentliga utrymmen. Alkoholmissbruk har i 

en studie från Nya Zeeland kunnat relateras till 35 % av självmordsförsöken bland ungdomar, 

oftare hos pojkar än flickor (Vajda & Steinbeck 2000). Hälften av de med alkoholproblem 

upprepade självmordsförsöket inom ett år. 

Skadeförebyggande åtgärder 

Arbetet med att förhindra alkoholrelaterade skador ter sig olika beroende på vilka individer 

man vänder sig till och i vilket skede. En minoritet av de personer som får skador eller 

sjukdomar till följd av alkohol är alkoholberoende, vilket betyder att även de som dricker med 

måtta löper risk för skador (Berglund et al 2000). Primärprevention avser att förhindra 

uppkomsten av skador, vilket i det här fallet görs genom att försöka förhindra/minska 

alkoholkonsumtionen och förändra dryckesbeteenden. Detta kan ske genom lagbeslut och 

politiska regler om åldergränser, marknadsföring och försäljning, genom 

informationskampanjer och opinionsbildning samt genom direkta insatser mot 

berusningsdrickande. Sekundärprevention är inriktad på att upptäcka och förmildra 

omständigheterna där problemet redan är ett faktum, och på så sätt undvika nya eller 

förvärrade skador. Många förebyggande program är en kombination av insatser som riktar sig 

till individer, grupper och samhälle.  

Propaganda mot alkohol förefaller ha obetydlig effekt i dagens mediebrus och i miljöer där 

alkoholdrickande är en social norm. Unga som tidigt exponeras för alkoholreklam har 

däremot visat sig vara mer benägna att öka sitt konsumerande med åldern (WHO 2007). 

WHO rekommenderar regeringar att reglera alkoholmarknaden genom att förbjuda 

alkoholreklam och sponsring av evenemang som berör ungdomar.  Unga svenska kvinnor och 

män är idag högkonsumenter av alkohol och dominerar bland alkoholberoende. Tyvärr 

uppmärksammas och fångas inte unga vuxna upp i samhällets nätverk på samma sätt som 

barn och tonåringar i skolan. Istället blir företagshälsovården en viktig del i det 

sekundärpreventiva arbetet för att minska alkoholrelaterade risker och skador (Berglund et al 

2000).  

En svensk FoU-rapport från 2002 undersökte femteklassares kunskap, attityd och erfarenhet 

av tobak, alkohol och andra droger (Sundell & Kraft 2002).  Den visade att de flesta elever 

kände till berusningsmedlen och hade en negativ inställning till dem. Likväl hade 8 % redan 

varit berusade någon gång, vissa av dem vid upprepade tillfällen. I det preventiva arbetet bör 

man känna till de demografiska uppgifterna om barnen för att ringa in riskgrupper. Man 

kunde bland annat se att barn till föräldrar med liberal inställning till alkoholkonsumtion 

oftare hade provat på att dricka.  Risken var även högre för barn som i tidigare ålder haft 

koncentrationssvårigheter och störande beteende. Den sociala ordningen i klassen och lärarnas 

(o)förmåga att samarbeta påverkade också utfallet. Författarna betonade vikten av att tidigt, 

innan årskurs fem, sätta in preventiva åtgärder för att senarelägga alkoholdebuten och minska 

alkoholkonsumtionen bland ungdomar. 
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Statens folkhälsoinstitut gav 2003 ut rapporten Att förebygga alkoholskador. Stödinsatser för 

riskgrupper som en sammanfattning av sitt uppdrag att sammanstalla aktuell kunskap om och 

metoder för stodinsatser for olika riskgrupper (Andréasson 2003). Här i diskuteras en rad 

förutsättningar som behöver uppfyllas för att den preventiva handlingsplanen ska kunna 

uppfyllas, däribland stöd för åtgärderna i den allmänna opinionen och effektiva metoder med 

långsiktiga resurser. Några av de riskfaktorer som angavs relaterade till ungdomar var tidig 

alkohol- och drogdebut, missbruk i familjen och kompiskretsen, svaga familjeband och 

familjekonflikter.  

Syftet med denna studie är att lyfta fram olyckspreventiva interventioner som prövats och 

diskuterats internationellt, och som fokuserat på riskgruppen barn och ungdomar. 

Metod och urval 

Studien omfattade en gedigen litteratursökning i databasen PubMed och en manuell sökning 

av myndighetsrapporter tillgängliga på Internet. Datasökningen inkluderade artiklar med 

syftet att sammanfatta och utvärdera interventioner för att förebygga alkoholrelaterade skador. 

Den inkluderade endast artiklar som omnämnde barn och ungdomar och som hade publicerats 

efter år 1995. De skador som inkluderades var av olycks- eller självförvållande karaktär, 

följaktligen exkluderades misshandel och mord. Sökord i PubMed var ”Alcohol”, ”Young”, 

”Adolescent”, ”Children”, ”Intervention”, ”Injury” och ”Prevention”, både enskilt och i 

kombination. En manuell sökning gjordes även från referenslistor i framtagna review-artiklar. 

Efter en manuell genomgång av sökresultatet kvarstod 17 publikationer som ansågs relevanta 

för syftet. 12 av dessa var utländska review-artiklar och 2 var utvärderande studier av 

interventioner som pågått under en lång tid/flera platser. De övriga publikationerna bestod av 

två myndighetsrapporter och ett kapitel i en handbok om olycksprevention. Vissa 

publikationer fokuserade endast på barn och unga vuxna, andra omnämnde dem som en 

åldersgrupp i förhållande till andra.  

Resultat 

Preventiva åtgärder är vanligen inriktade mot enskilda individer, specifika grupper eller 

samhällen i stort. Nedan redovisas utvärderingar av interventioner på primär och sekundär 

nivå. Inga studier i denna litteraturgranskning behandlar tertiär prevention, dvs. interventioner 

som i störst utsträckning berör omhändertagandet och vården av den skadade. En 

matrisöversikt av studierna nedan finns i Appendix 1.  

Primärprevention 

Enligt Howat et al (2004) kan interventioner för att förebygga alkoholrelaterade skador delas 

upp i fyra nivåer; ekonomi, organisation, policy samt hälsopromotion, skola och samhälle. 

När det gäller ungdomar är det främst skärpta lagar för tillåten alkoholkonsumtion och 

promillegräns som visat god effekt samt höjda alkoholpriser. En studie har visat att ungdomar 
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är känsliga för hur alkoholen förpackas och främst köper den alkohol som paketerats på ett 

attraktivt sätt. Denna kunskap ger ett upplägg för nya policyinterventioner. Andra studier har 

visat att faktorer bakom riskfyllt alkoholbeteende är känslan av samhörighet (med vänner, 

familj, samhälle) och självständighet. Foxcroft et al (2002, 2011) har vid två tillfällen 

sammanfattat primärpreventiva interventioner mot alkoholmissbruk hos unga, för att 

utvärdera dess långsiktiga effekt. Författarna påvisade att omkring hälften av interventionerna 

inte hade någon effekt alls, men att programmet The Strengthening Families Program (SFP) 

visade sig lovande i det längre perspektivet och rankades som bästa alternativ. Även kulturellt 

anpassade interventioner ansågs ha potential men krävde ytterligare utvärdering och 

utveckling. Andra psykosocialt inriktade program som lyftes fram var The Unplugged 

Program och The Good Behaviour Game. Dessa interventioner hade framför allt inverkan på 

ungdomars berusningsdrickande och fylleri.  

Likaså Wallin (2005) styrker teorin om familjeprogrammens effektivitet. SFPs svenska 

motsvarighet Steg-för-steg har visat sig öka föräldrars restriktioner av alkohol och minska 

berusningsdrickande bland ungdomar. Även mycket tidiga insatser, så som utbildning av 

spädbarnsföräldrar, har haft effekt på barnets framtida användning av alkohol och droger. Så 

även program som förbättrar föräldrar och barns förmåga att kommunicera med varandra och 

hantera konflikter. När det gäller skolprogram tycks effekten dock vara otydlig. I många fall 

höjs kunskapsnivån och medvetenheten, men en minskning av alkoholkonsumtion och 

påföljande risker uteblir. Även interventioner för att öka medias uppmärksammande av 

alkoholrisker har lett till höjd kunskapsnivå bland folket, men effekten på olycksutfall är 

mindre tydlig. På policynivå ses höjda alkoholpriser som ett fungerande alternativ eftersom 

ungdomar är en priskänslig grupp.  

I en amerikansk utvärdering av ett skolbaserat preventionsprogram för att minska antalet 

onyktra förare mättes resultaten genom variabeln trafikbrott. Signifikant verkan av 

interventionen kunde endast ses på antalet allvarliga brott och under det första året som 

personen hade körkort. Effekten var störst bland de ungdomar som drack minst och de som 

hade föräldrar med liberal inställning till alkohol. Författarna lyfter fram vikten av att utforma 

interventioner utifrån studenternas varierande bakgrunder (Shope et al. 2001). 

Den amerikanska transportstyrelsen har undersökt effekten av fyra interventionsprogram med 

syfte att minska alkoholdrickande bland minderåriga. Tre av programmen använde sig av 

information och utbildningsstrategier, en av dem innehöll även lagförändringar. Det var dock 

endast det fjärde programmet, en kombination av kamratstödjande verksamhet och förbud 

mot alkoholförsäljning till unga, som gav någon effekt på antalet olycksfall (Lacey 2003). 

Även Hingson et al (2009) sammanfattar i en handbok för skade- och våldsprevention att 

lagstadgad nolltolerans gentemot underårigas alkoholinköp och konsumtion har minskat 

rattfylla och alkoholrelaterade dödsolyckor i trafiken.  

Elder et al (2005) undersökte skolbaserade interventioner för att minska antalet onyktra förare 

och antalet medföljande passagerare. Här framkommer att program som förbättrar sakkunskap 
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och social kompetens i kombination med förmåga att stå emot grupptryck är mer effektiva än 

de som fokuserar på sakkunskap och affekt (självförtroende, självmedvetenhet mm). 

Skolbaserade interventioner tycks minska antalet ungdomar som åker med som passagerare 

till onyktra förare men inte antalet rattfulla förare. Effekten av interventioner där studenter 

stöttas av andra studenter eller där man försöker påverka sociala normer har varit svåra att 

utvärdera och effekten är därmed oklar.  

Ker & Chinnock (2008) har utvärderat interventioner riktade till att förändra förutsättningarna 

för alkoholdrickande och underlätta för resonabel konsumtion, och därigenom minska risken 

för skador. Kontrollstudier visade att bland annat att utbildning av serveringspersonal 

minskade antalet singel- och nattolyckor. Enligt Ker et al var dock metodologin så bristfällig 

och följsamheten så dålig att det inte fanns tillräckligt med evidens för denna typ av studier.  

Likaså Bolier et al (2010) konkluderade att interventioner riktade till serveringspersonal haft 

otydliga resultat. Utöver det menar författarna att utbildningsmaterial (broschyrer etc.) till 

ungdomar har obetydlig effekt på beteenden och attityder, medan 

serveringspolicyinterventioner möjligen har större verkan.  

En intervention som med säkerhet har minskat alkoholrelaterade trafikolyckor är sänkt tillåten 

promillehalt för unga förare. Zwerling & Jones (1999) konstaterade att i de områden där 

nolltolerans tillämpades så minskade olyckorna med 22 %. Även mindre gränssänkningar har 

visat effekt, men i mindre omfattning. I samhällen där man kombinerat lagändringen med 

samhällsinformation och utbildningskampanjer sågs ytterligare en minskning med 30 %.  

Sekundärprevention 

Nilsen et al (2008) påvisade att korta interventioner inom akutsjukvården, brief interventions 

(BI), i de flesta fall haft signifikant effekt på såväl riskfyllt dryckesbeteende, 

alkoholkonsumtion och skaderisk. BI innebär 5-20 minuter sessioner av rådgivning kring 

alkohol, som genomförs av specialutbildad sjukvårdspersonal eller kurator på plats på 

sjukhuset. Rådgivningen bygger oftast på självhjälpstekniker med varierande terapeutisk 

metod. Interventionerna vänder sig till patienter i alla åldrar som kommer in med 

alkoholrelaterad skada, vilka i många fall är just ungdomar. De diskuteras dock att de positiva 

resultaten i studierna egentligen har att göra med det psykologiska traumat av olyckan, som 

avskräcker patienterna från ett framtida riskfyllt beteende.  

Likaså Havard et al (2008) utvärderade BI på akutmottagningar och gav en dubbeltydig 

slutbild. Interventionerna som de granskat tycktes inte ha haft någon långsiktig effekt på vare 

sig frekvens eller mängd konsumerad alkohol, men hade minskat risken för påföljande 

alkoholrelaterade olyckor. Genomförandet av BI ansågs dock inte vara ekonomiskt hållbart på 

akutmottagningar på lång sikt.  

Goss et al (2008) sammanfattade effekten av utökat polispatrullerande och kom fram till att 

samtliga studerade intervention haft mycket varierande resultat och endast ett fåtal visade en 
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statistiskt signifikant minskning av dödsolyckor i trafiken. Mätmetoder var i flera studier 

dåligt beskrivna och svarsfrekvenser låga, vilket förordar nya mer grundliga studier innan 

några säkra slutsatser kan dras kring interventionens effektivitet.  

Andra polisiära interventioner har dock visat effekt. Shults et al (2001) sammanfattade 

resultaten av ett antal multikomponentprogram i USA och lyfte fram the Saving Lives 

Program som ett välfungerande exempel. I detta program har polisen fått höjda anslag för att 

öka antalet trafikkontroller och på så sätt komma åt fler förare med nedsatt körförmåga, de 

som bryter mot trafikregler och de utan säkerhetsbälte. På så sätt har andelen 

alkoholrelaterade trafikolyckor kunnat minskas bland unga.  

Banfield et al (2011) har nyligen publicerat en utvärdering av 10 års tillämpning av the 

P.A.R.T.Y. (Prevent Alcohol and Risk-Related Trauma in Youth) program. Denna 

handlingsplan syftar till att lära ungdomar från 15 år och uppåt att känna igen riskfyllda 

beteenden och situationer, samt lära sig att undvika olyckor. Utbildningen sker under en dag 

på sjukhus och av räddnings- och vårdpersonal. Resultaten visade att antalet skadetrauman i 

studiegruppen minskat signifikant i jämförelse med kontrollgruppen, och då framför allt bland 

kvinnor.  

Hingson & Howland (2002) sammanfattade effekten av ”comprehensive community 

programs”, som involverar en mångfald av statliga myndigheter och privata organisationer. 

Syftet med dessa program är att stimulera till beteendeförändring genom att ha inflytande på 

den omgivning som högriskindivider lever i. För detta användes multipla 

interventionsstrategier som skolprogram, informationskampanjer, medicinsk screening och 

behandling samt organiserandet av alkoholfria fritidsaktiviteter. Artikeln utvärderade 

interventionernas effekt på collegeungdomar och påvisade goda resultat från skolprojekt där 

ungdomar utbildats om alkoholrisker, fått göra rollspel och övningar kring detta samt 

interagerat med föräldrar, jämnåriga, lärare, poliser och alkoholdistributörer.  

Statens folkhälsoinstitut (2010) har nyligen gjort en omfattande sammanställning över 

handlingsplaner för att minska alkohol och narkotikaanvändning i Sverige. I rapporten 

framkommer att det råder brist på förebyggande insatser riktade till ungdomar, framförallt 

kvinnor och de med annan kulturell bakgrund. Den enda effektiva preventiva insats som 

omnämns är Kronobergsmodellen, en metod för att minska ungdomars drickande i offentlig 

miljö. Denna modell innebär ett aktivt polisiärt spaningsarbete mot organiserad langning, 

beslagtagning av alkohol som påträffas hos ungdomar och kontakt med deras föräldrar. 

Interventionen visade sig minska antalet ungdomar som drack smuggelsprit och antalet 

relaterade vårdtillfällen.  

Diskussion 

Ett stort antal interventioner med syfte att förebygga alkoholrelaterade skador bland barn och 

ungdomar har genomförts och utvärderats runt om i världen. Resultaten har varit varierande 

utifrån länder, lagar och policys, deltagarnas åldrar och tidigare erfarenheter. Få 
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interventioner tycks fungera överallt och i alla lägen. Istället krävs det att man omsorgsfullt 

planerar och anpassar interventionerna utifrån den aktuella målgruppen och sammanhanget.  

Det krävs fördjupad kunskap om umgängesformer, sociala beteenden och de förväntningar 

som finns på barn och ungdomar idag.  

Innan interventioner utformas bör man ta reda på varför och i vilka sammanhang barn och 

ungdomar dricker i Sverige, och deras tro på möjligheten att påverka sin egen situation. Det 

finns flera internationella studier som visat exempel på hur ungdomar tänker och agerar i 

förhållande till alkohol och risker. I USA har forskare till exempel uppmärksammat att det 

finns en stark kultur bland universitetsungdomar att dricka sig berusade och utsätta sig för 

risker vid specifika tillfällen. Bland annat tycks riskbenägenheten bland studenter öka 

markant under ”spring break” (Patrick et al 2011). Många ungdomar planerar långt i förväg 

att leva ett riskfyllt liv just under dessa 10 dagar, och fullföljer också sin plan. Patrick et al 

genomförde en enkätstudie med studenter för att få mer kunskap om bakomliggande orsaker 

till detta extrema beteende och eventuellt skyddande faktorer. Forskarna fann att ungdomar 

med starkt säkerhetstänk, som att utse en nykter förare för kvällen och umgås med pålitliga 

vänner, i lägre grad genomlevde negativa konsekvenser av drickandet än sina mindre 

säkerhetsberäknande kamrater. Slutsatsen drogs att preventiva interventioner bör inkludera 

ansvarstagande jämnåriga från olika samhällsgrupper, som försöker påverka och förändra 

medstudenternas syn på risk och säkerhetstänk. Ett annat sätt att nå ut till riskbenägna 

ungdomar är, som nämnts i litteraturöversikten, the P.A.R.T.Y. program (Banfield et al 2011). 

Denna metod bygger dock på ett helt annat tankesätt, där konsekvenserna av drickandet blir 

påtagliga på nära håll och fungerar avskräckande. Resultatet från en utvärdering har förvisso 

varit positiv, men det är oklart om programmets metod och upplägg skulle vara genomförbart 

i Sverige. Programmet är även begränsat till att omfatta en ganska liten grupp ungdomar med 

högriskbeteende. 

En av de mest framgångsrika interventionerna mot trafikolyckor som setts i USA, Australien, 

New Zeeland och Canada är ”Graduated Driver Licensing” (GDL). Interventionens syfte är 

att minska antalet olyckor bland de yngsta förarna, då det visat sig att 16-åringar råkar ut för 

flest olyckor av alla unga förare. GDL innebär krav på handledd bilkörning och restriktioner 

för körning nattetid och med passagerare, för förare under 18 år. Eftersom åldersreglerna för 

bilkörning är annorlunda i Sverige skulle GDL som helhet inte vara överförbart hit, men 

möjligtvis vissa delar. En fungerande intervention som däremot skulle kunna vara aktuell är 

sänkt promillegräns eller nolltolerans av alkohol i blodet för ungdomar, i kombination med 

ökade poliskontroller (Zwerling & Jones 1999, Shults et al 2001). Dessa regler har visat 

mycket goda resultat. 

Fortfarande kommer det att finnas ungdomar som struntar i reglerna och orsaken kräver en 

djupare analys. Gulliver & Begg (2004) har studerat bakomliggande faktorer till ungdomars 

alkoholbeteende och riskbenägenhet i trafiken. De faktorer de tittade på var aggression, 

påverkan från föräldrar och jämnåriga, samt tidigare erfarenheter från trafiken. Resultatet 

visade att 19 % av unga män och 8 % av unga kvinnor hade kört bil efter att de förmodligen 

(egen uppskattning) druckit för mycket alkohol. Unga vuxna underskattade över lag den 
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mängd alkohol som de kunde dricka och ändå köra säkert. Unga män som i tonåren 

genomgående visat ett aggressiv beteende och/eller åkt med som passagerare till onyktra 

förare hade större risk att själva köra onyktra som unga vuxna. Författarna menar att framtida 

interventioner bör inrikta sig på att minska sannolikheten för att onykter bilkörning ska 

uppfattas som normalt. Lagar bör alltså kompletteras av attitydförändringar. Vi har i 

resultatdelen visat att skolprogram som inriktar sig på att öka sakkunskapen, social kompetens 

och motståndskraften till grupptryck har haft god effekt inom detta område (Elder et al 2005).  

För att nå ut med budskap till barn och ungdomar krävs att rätt kanaler används. Tait & 

Christensen (2010) har tittat närmare på effekten av webbaserade interventioner som riktas 

mot ungas alkoholanvändning. Förmågan att förebygga framtida alkoholproblematik hos dem 

som ännu inte drack var oklar, men en sekundärpreventiv effekt bland ungdomar med 

alkoholproblem var tydligare. Korta interventioner för icke-behandlingssökande personer 

minskade alkoholkonsumtionen effektivt, speciellt bland tonåringar. Sådana interventioner är 

kostnadseffektiva och möjliga att skala upp i storlek.  Än så länge har effekten endast 

säkerställt för en kortare tid (3 månader eller mindre), vilket innebär att det möjligen inte 

representerar en meningsfull beteendeförändring i det långa loppet. Ytterligare studier bör 

dock kunna utreda om detta är ett av nutidens bättre alternativ. 

I Sverige år 2003 lanserade den statliga Alkoholkommittén en internetbaserad intervention 

riktad till allmänheten, med syftet att låta människor själva identifiera ett riskfyllt 

alkoholkonsumtionsmönster. Alkoholprofilen, som interventionen kallas, erbjuder deltagarna 

en normativ återkoppling om sitt drickande. Utvärderingar av projektet har visat att det drar 

till sig unga vuxna med riskabla alkoholvanor som funderar på att ändra sitt 

konsumtionsmönster (Sjölund 2007). En tydlig effekt på konsumtionsvanorna kunde dock 

inte ses och frågor om olyckor och skador ingick tyvärr inte i utvärderingsstudien. Internet 

förefaller emellertid vara ett bra forum för att nå ut till barn och ungdomar. 

I resultatdelen har korta interventioner på akutmottagningar lyfts fram som en möjlig metod 

för att förebygga nya olyckor hos dem som redan skadats en gång. Hälso- och sjukvården 

skulle dock kunna ingripa preventivt i ett långt tidigare stadium, innan den första olyckan 

skett. Hingson et al (2009) genomförde en studie över hur ofta personer vid sina läkarbesök 

blev tillfrågade om alkoholvanor och blev givna rekommendationer för hälsosamt drickande. 

Det visade sig att unga vuxna, 18-25 år gamla, var de som förvisso med störst sannolikhet 

överskred eventuella rekommendationer men också var de som tillfrågades mest sällan. Med 

vetskap om att denna åldersgrupp är mest riskutsatt är detta ett nedslående fynd och manar till 

en förändrad inställning om alkoholvanor som samtalsämne inom vården.  

Utöver hälso- och sjukvården har också Socialtjänsten ett ansvar för att förebygga och 

motverka missbruk. I den nyligen avslutade Missbruksutredningen (2011), beställd av 

Regeringen, framkommer att personer som befinner sig i riskzonen för att utveckla 

alkoholmissbruk eller beroende vanligen är ungdomar, och att det är socialtjänstens uppdrag 

att ta ansvar för det drogpreventiva arbetet. Det bör dock påpekas igen att sambandet mellan 
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alkoholmissbruk och skador inte är lika starkt som det mellan skador och tillfällig kraftig 

berusning (Spurling & Vinson 2005). 

Under 2010 fördelade Statens folkhälsoinstitut 12 miljoner kronor till länsstyrelserna för 

utveckling och implementering av metoden ”Ansvarsfull alkoholservering” (Livsstilsrapport 

2010). Denna intervention utbildar bland annat serveringspersonal i studentpubar och poliser 

med tillsynsansvar, med syfte att minska berusningsgraden, försäljning av alkohol till 

underåriga samt våldsamheter på krogen. Införandet av metoden har varit framgångsrik och 

tydliga resultat har setts i polisens tillsynsfrekvens. Frågan kvarstår dock om metoden haft 

någon effekt på ungdomars dryckesmönster och, i förlängningen, olycksrisker. Som framgått 

av denna forskningsöversikt har evidensen för utbildning av barpersonal varit motstridig (Ker 

& Chinnock 2008, Bolier et al 2010). Däremot har polisär tillsyn av ungdomar som druckit 

offentligt visat gott resultat (Folkhälsoinstitutet 2010). Den sekundärpreventiva effekten av 

”Ansvarsfull alkoholservering” har än så länge inte utvärderats. 

Sammanfattningsvis kan sägas att bästa resultat uppnås genom samverkan mellan flera olika 

nivåer och i projekt där barn och ungdomar interagerar med jämnåriga, föräldrar, lärare, 

alkoholdistributörer och poliser (Hingson & Howland 2002). Tidiga insatser för att stärka 

familjer och ett aktivt polisiärt arbete är av stor vikt (Shults et al 2009, Foxcroft & 

Tsertsvadze 2011, Wallin 2005). Det finns dock ingen möjlighet att helt kontrollera 

alkoholdrickandet bland unga, vilket föranleder att man utökar skadepreventionen med 

passiva barriärer i ungdomars omgivning. Exempel på en sådan barriär är säkrare utformning 

och drift av barer och nattklubbar. Sena öppettider och avsaknad av gratis vatten är några av 

de faktorer som kunnat relateras till ökad skaderisk på krogen (Green & Plant 2007). En 

annan förlåtande metod är obligatorisk installation av alkolås i bilar tillhörande ungdomar 

som åkt fast för rattfylleri. Denna intervention finns redan i flera länder runt om i världen och 

har varit uppe för diskussion i såväl Sverige som våra nordiska grannländer. Diskussionen 

tycks dock ha kommit av sig i Sverige på grund av oklarheter kring kostnaderna. Vad man vet 

från internationella studier är att installation av alkolås i nya bilar varit lönsamt (Lahausse & 

Fildes 2009). Ett möjligt uppdrag för Sveriges regering vore att utreda kostnadseffektiviteten 

av alkolås för unga förare. Troligtvis finns mycket att vinna i detta eftersom skador och död 

kostar samhället mest när det är unga som drabbas. 

Metodologiska begränsningar 

Under arbetet med denna litteraturstudie har två problem varit återkommande. Till att börja 

med har många av reviewförfattarna påpekat brister i studiernas metodologi. Gång på gång 

har brister lyfts fram gällande redovisningen av variabler och mätningen av resultaten. Trots 

att mängden interventionsstudier varit relativt stor har alltså statistiskt säkerställda resultat 

vara få. Frågan är om bristerna kan härledas endast till metodologiskt slarv eller om utfallen 

många gånger är svåra att mäta på grund av den stora risken för förväxling (confounding 

factors). 
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Det andra problemet har varit att hitta en bredd bland interventioner som riktat sig till barn 

och unga, och som haft olycksfall och självförvållade skador i fokus. Majoriteten av 

interventioner som sökts fram i databaserna har berört trafikolyckor och misshandel. 

Alkoholrelaterade drunkningsolyckor, fall, självskador och suicid däremot tycks vara föga 

utforskade. Interventioner riktade direkt mot dessa typer av alkoholskador finns 

överhuvudtaget inte omskrivet. Det finns med andra ord ett stort kunskapshål att fylla inom 

skadeforskningen. 
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Bilaga 1. Matris, litteraturstudier 
Referens Design  Metod Resultat Konklusion 

Comprehensive 

community 

interventions to 

promote health: 

implications for 

college-age 

drinking problems  

(Hingson & 

Howland 2002) 

 

Review En granskning av studier om 

samhällstäckande interventioner 

(“comprehensive community 

interventions”) med syfte att 

minska bl.a. alkoholrelaterade 

skador och störningar. 

Programmen involverade 

vanligtvis både myndigheter, 

organisationer och 

privatpersoner, och 

genomfördes genom t.ex. 

skolor, folkbildningsprogram, 

media mm. 

Program med inriktning mot 

hälsovådliga beteenden, t.ex. skadlig 

alkoholkonsumtion, är mest 

effektiva. Primärpreventiva 

interventioner för ungdomar har 

bättre utfall än de som försökte 

förändra redan existerande vanor. 

Policyförändringar i kombination 

med teoretisk utbildning är mest 

framgångsrika. De program som 

anpassats efter lokala förutsättningar 

lyckas bäst.   

Ungdomar, som utvecklas och anammar 

nya stilar, är mottagliga för 

interventioner.  Program som 

kombinerar förändring av omgivning 

och institution med teoretisk utbildning 

har större chans att lyckas. Studentens 

roll i att utforma programmen är viktig. 

Information från jämnåriga ger goda 

resultat bland högstadie- och 

gymnasieelever. Individuellt inriktade 

program och skärpta lagar, t.ex. vid 

bilkörning, har visat goda resultat på 

universitetsungdomar. 

A systematic 

review of 

emergency care 

brief alcohol 

interventions for 

injury patients  

(Nilsen et al 2008) 

Systematic 

review 

Granskning av studier som 

utvärderat effekten av korta 

interventioner (brief 

interventions, BI) som riktats 

mot skadade personer på 

akutmottagningar. 

Av 12 studier som jämförde resultat 

före och efter interventionen visade 

11 signifikant effekt av BI på 

variablerna alkoholintag, riskfyllt 

alkoholdrickande, alkoholrelaterade 

negativa konsekvenser och 

skadefrekvens.  

På grund av varierande studiemetoder 

kan inga specifika slutsatser göras. Det 

spekulerades även i om skadan i sig 

själv och/eller erfarenheten av att besöka 

akuten var tillräckligt motiverande för 

att minska riskbeteenden, oavsett 

intervention. Även screeningen och 

rekryteringen kan ha fungerat som en 

intervention i sig.  

Primary prevention 

for alcohol misuse 

in young people  

(Foxcroft et al 

2002) 

Intervention 

review 

Sammanställning av 

psykosociala och upplysande 

interventioner med syfte att 

förebygga alkoholmissbruk 

bland unga. Utvärdering av 

långa (≥3 år) 

20 av 56 studier visade 

evidensbaserad effekt. Effekten av 

korta och medellånga interventioner 

var oklar men bland de långa visade 

Strengthening Families Program 

(SFP) lovande resultat. Kulturellt 

Utvärderingsmetoder behöver förbättras 

och SFP utvärderas mer. Kulturellt 

anpassade interventioner behöver 

utvecklas vidare och utvärderas noga. 

Ett internationellt register över 

förebyggande arbete mot alkohol- och 
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primärpreventionsprogram. 

 

anpassad utbildning för de långa 

programmen är betydande. 

drogmissbruk borde inrättas, med 

gemensamma kriterier. 

 

Universal school-

based prevention 

programs for 

alcohol misuse in 

young people  

(Foxcroft & 

Tsertsvadze 2011) 

Intervention 

review 

Utvärdering av universella 

skolbaserade 

preventionsprogram som syftar 

till att förebygga 

alkoholmissbruk bland skolbarn 

upp till 18 års ålder.  

6 av 11 preventionsprogram visade 

evidens för att vara effektiva i 

jämförelse med standardupplägget. I 

14 av 39 försök med ospecificerade 

interventioner fanns en signifikant 

minskning av alkoholkonsumtion på 

generell eller gruppnivå. Kön, 

alkoholkonsumtion vid start och 

etnicitet påverkade resultaten. 

Resultaten från 3 studier riktade mot 

cannabis, alkohol och tobak var 

osäkra.  

Både studier med och utan förebyggande 

effekt påvisades. Det fanns ingen större 

skillnad mellan studiernas utformning 

som kunde särskilja de med eller utan 

effekt. Vanligaste positiva effekterna 

gällde fylla och berusningsdrickande. 

Vissa psykosociala och 

utvecklingspreventiva interventioner 

tycks vara effektiva och borde användas 

som standard, bl.a. Life Skills Training 

Program, the Unplugged program, and 

the Good Behaviour Game*. 

Effectiveness of 

the P.A.R.T.Y. 

(Prevent Alcohol 

and Risk-Related 

Trauma in Youth) 

Program in 

Preventing 

Traumatic Injuries: 

A 10-Year 

Analysis 

(Banfield et al 

2011) 

Longitudinell 

jämförande 

kontrollstudie 

Utvärdering av the P.A.R.T.Y. 

(Prevent Alcohol and Risk-

Related Trauma in Youth) 

Program under en 10-årsperiod 

(1992–2004) och dess möjlighet 

att förebygga skador.  

Det var färre skadetrauman i 

studiegruppen än i kontrollgruppen. 

Effekten var större för kvinnor och 

före implementeringen av the 

graduating driver licensing (GDL) 

P.A.R.T.Y. Program reducerade 

effektivt incidensen av skador bland 

deltagarna. Klinisk utbildning som 

alternativ kan vara mer attraktivt för 

unga än vanlig klassrumsundervisning. 

Lowered Legal 

Blood Alcohol 

Limits for Young 

Intervention 

review 

Utvärdering av sänkt gräns för 

tillåten promillehalt bland förare 

yngre än 21 år, i 30 amerikanska 

Antalet som körde bil efter att ha 

druckit alls eller efter minst 5 glas 

minskade med 19 % respektive 23 %. 

Policyn, som nu finn i alla US stater, har 

resulterat i signifikanta minskningar av 

rattfylla bland ungdomar. Förbättrade 
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Drivers: Effects on 

Drinking, Driving, 

and Driving-After-

Drinking 

Behaviours in 30 

States  

(Wagenaar et al 

2001) 

stater mellan 1984 och1998. Lägre promillegräns hade dock ingen 

effekt på alkoholkonsumtionen 

överlag eller antalet körda mil 

onykter. 

informationskampanjer skulle kunna 

förbättra resultaten ytterligare. 

Primarprevention.

Vad sager 

forskningen om 

effektiva metoder 

for att forebygga 

alkoholrelaterade 

problem? 

(Wallin 2005) 

Review Översikt av forskning om 

effektiva metoder for att 

forebygga alkoholrelaterade 

problem, med fokus på 

primarprevention. 

Det finns ett starkt vetenskapligt stod 

for policystrategier pa olika nivaer. 

Exempel pa effektiva nationella 

strategier ar reglering av pris samt 

aldersgrans for inkop av alkohol. Pa 

den kommunala nivan har atgarder 

for att begransa antalet 

forsaljningsstallen som saljer eller 

serverar alkohol visat sig effektiva. 

Starkt stod har ocksa konstaterats for 

olika insatser i trafiken, t ex lag 

promillegrans for bilkorning eller 

slumpmassiga poliskontroller. 

Ytterligare exempel pa lovande 

preventionsmetoder ar 

familjeprogram riktade till foraldrar 

med barn i olika aldrar. 

Som utvecklingen ser ut har de 

nationella styrinstrumenten till stor del 

forsvagats, vilket leder till att det lokala 

arbetet maste utvecklas. Resurserna ar 

begransade och darfor ar det viktigt att 

satsa pa metoder som fungerar. En 

forutsattning for effektiviteten i dessa 

strategier ar en fungerande tillsyn av 

efterlevnad av existerande 

bestammelser. 

Reviews of 

Evidence 

Regarding 

Interventions to 

Reduce Alcohol-

Systematic 

review 

Utvärdering av fem 

interventioner, som syftar att 

minska rattfylla, genom att mäta 

frekvensen av alkoholrelaterade 

bilolyckor. 

Det finns stark evidens för lagen om 

.08 som promillegräns, 

nykterhetskontroller och minimiålder 

för lagligt alkoholdrickande. 

Tillräckligt med evidens finns för 

För att effektivt förebygga rattfylla krävs 

en omfattande och systematisk metod 

som tar hänsyn till individuella och 

ekologiska faktorer som påverkar 

körförmågan. 
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Impaired Driving  

(Shults et al 2001) 

effekten av lägre promillegräns för 

unga och oerfarna förare samt 

utbildning för personer som serverar 

alkohol. 

Effectiveness of 

School-Based 

Programs for 

Reducing Drinking 

and Driving and 

Riding with 

Drinking Drivers  

(Elder et al 2005) 

Systematic 

review 

Genomgång av 9 studier med 

metoder som kan vara 

användbara för att uppnå olika 

mål specificerade i Healthy 

People 2010, bl.a. minska 

andelen ungdomar som åkt bil 

ihop med en alkoholpåverkad 

förare under den senaste 

månaden.  

Skolbaserade instruktionsprogram är 

effektiva i att minska antalet som 

åker med berusade förare men har 

oklar effekt på antalet som kör 

onyktra. Det finns otillräckligt med 

evidens för att säga om jämnårigt 

stöd eller interventioner om sociala 

normer minskar dessa risker. 

Framtida studier borde sträva efter att 

förbättra kunskapen om till vilken grad 

innehåll, metod och status av utföraren 

påverkar skolprogrammens effekt. För 

att maximera effekten bör programmen 

bli en del av en större samhällsinsats. 

Evaluation of the 

Effectiveness of 

Low Blood 

Alcohol 

Concentration 

Laws for Younger 

Drivers  

(Zwerling & Jones 

1999) 

 

 

Systematic 

review 

Genomgång av ekologiska 

studier för att fastställa om 

lagen om låg promillehalt för 

unga förare minskar antalet 

trafikolyckor. 

Samtliga 6 studier visade en 

minskning av antalet olyckor efter 

införandet av den nya lagen. I tre av 

studierna var sambandet ej statistiskt 

säkerställt. Nolltollerans minskade 

främst olyckor nattetid och 

singelolyckor. I stater med gränsen 

0.02% var minskningen 17 %, 

jämfört med gränser på 0.04 till 

0.06% som gav 7 % minskning. 

Studierna stödjer lagens evidens, och 

förstärks av likande resultat från andra 

länder. 

Systematic review 

and meta-analyses 

of strategies 

targeting alcohol 

problems in 

Systematic 

review 

Kritisk granskning av metoder 

som använts för att utvärdera 

effekten av interventioner som 

genomförts på 

akutmottagningar, samt att göra 

13 studier inkluderades. 

Metodkvalitén var förhållandevis 

god, förutom dålig information om 

effektstorlek och inkonsista val av 

utfallsmått. Meta-analysen visade att 

Framtida utvärderingar borde använda 

enhetliga utfallsmått och rapportera 

effektstorlek. Rådande evidens visar att 

interventionerna effektivt minskar 

framtida alkoholrelaterade skador.  
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emergency 

departments: 

interventions 

reduce alcohol-

related injuries  

(Havard et al 2008) 

en meta-analys för att undersöka 

till vilken grad interventionerna 

i denna miljö minskar 

alkoholkonsumtionen och 

påföljande skada. 

interventionerna inte minskade 

alkoholkonsumtionen signifikant 

men att oddsen för att råka ut för en 

alkoholrelaterad olycka halverades. 

Preventing 

Alcohol-Related 

Traffic Injury: A 

Health Promotion 

Approach 

(Howat P et al 

2004) 

Review Utvärdering av olika 

hälsointerventioner: (1) 

ekonomiska interventioner (2) 

organisatoriska interventioner, 

(3) policy interventioner (4) 

hälsoutbildande interventioner, 

som använder sig av media, 

skol- och samhällsutbildning 

och utbildningsprogram. 

Det finns tydlig evidens för 

ekonomiska och 

försäljarinterventioner, alkoholskatt, 

minskad tillgänglighet av 

alkoholdrycker, nykterhetskontroller, 

sänkt promillegräns, minimiålder för 

laglig alkoholkonsumtion och 

stöttande mediakampanjer. Mindre 

effektiv är alkoholreklam 

innehållande restriktiva budskap. 

Eftersom interventionerna bygger på 

individuell styrka, är den metod som 

använder alla fyra komponenter i den 

hälsofrämjande modellen sannolikt mest 

effektiv. 

Interventions in the 

alcohol server 

setting for 

preventing injuries  

(Ker & Chinnock 

2008) 

Intervention 

review 

Kvantifiering av effekten av 

interventioner för att minska 

alkoholskador riktade till de 

som serverar alkohol. 

Utbildning av servitörer minskade 

singelolyckor och nattolyckor med 

23 %. En service för rattfulla 

minskade trafikskador med 15 %.  En 

policyintervention minskade grov 

misshandel med 37 %. 

Effekten av interventioner riktade till 

serveringspersonal är inte tillräckligt 

evidensbaserad. Följsamhet med 

interventionerna tycks vara ett problem.  

Alcohol and drug 

prevention in 

nightlife settings: 

A review of 

experimental 

settings  

(Bolier et al 2010) 

Intervention 

review 

Sammanställning av 

interventioner som försökt 

minska antalet alkoholrelaterade 

skador i nattlivsmiljön 

Interventioner mot missbruk i 

utelivet kan minska 

alkoholkonsumtion, olyckor, 

våldsbrott, minderårigas tillgång till 

alkohol och servering av fulla 

ungdomar. En kombination av 

interventioner fungerar bäst.   

Resultaten bör beaktas kritiskt eftersom 

de flesta studier haft bristfällig 

metodologi. Fler studier av 

utbildningsinterventioner behövs.  
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Increased police 

patrols for 

preventing alcohol-

impaired driving  

(Goss et al 2008) 

Intervention 

review 

Utvärdering av ökat antal 

poliskontroller i syfte att minska 

skador och olyckor pga. nedsatt 

körförmåga. 

Ökade poliskontroller tenderade att 

minska antalet olycksfall med 

effekten var liten eller ej statistiskt 

signifikant i nästan alla studier.  

Kvalitén på studierna och rapporteringen 

var ofta bristfällig. Metodologiska 

begränsningar var t.ex. olämplig 

urvalstorlek, olika mätmetoder och 

felaktig dataanalys. Inga slutsatser kan 

därför dras med säkerhet rörande 

effekten av ökade poliskontroller. 

Reducing harm in 

drinking 

environments. A 

systematic review 

of effective 

approaches.  

(Jones et al 2010) 

Systematic 

review 

Utvärdering av effekten på 

alkoholkonsumtion, försäljning 

till omyndiga och trafikolyckor 

genom interventioner 

implementerade i 

dryckesmiljöer. 

Multikomponentprogram hade 

tydligast effekt, framför allt de som 

kombinerade samhällsförändring, 

RBS-träning, kvarterspoliser och 

striktare licenslagar. Dessa 

interventioner minskade misshandel, 

trafikolyckor och olaglig försäljning. 

Andra interventioner var mindre 

effektiva, bl.a. de riktade till 

servitörer.  Övning att hantera 

aggression och 

riskhanteringsprogram hade liten 

inverkan. Poliskampanjer för 

strängare alkoholförsäljningslagar 

var mycket ineffektiva och 

kortlivade.  

Evidens för effekten av 

multikomponentprogram blir allt 

starkare. Det behövs dock mer forskning 

som utvärderar om deras effekt är 

överförbar till andra miljöer. 

An Impact 

Evaluation of 

Underage Drinking 

Prevention Projects  

(Lacey et al 2003) 

Myndighetsrap

port 

Utvärdering av fyra program 

med syfte att minska 

alkoholdrickandet hos 

omyndiga, och i förlängningen 

minska alkoholrelaterade 

trafikolyckor bland unga i USA. 

Tre av programmen framhävde 

samhällsinformation och 

utbildningsstrategier, en av dem 

innefattade även strängare lagar. 

Ingen av dem hade någon effekt. I 

det fjärde programmet sågs en 

långsiktig minskning av nattolyckor. 

Aktuella program är i sig själva 

otillräckliga och behöver kompletteras 

av interventioner som minskar 

tillgängligheten av alkohol och som 

avskräcker ungdomar från att köra 

onyktra. 
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Minskade skador 

av 

alkoholkonsumtion 

och ett 

narkotikafritt 

samhalle. 

Uppfoljning av de 

nationella 

handlingsplanerna 

for alkohol och 

narkotika 2006–

2010  

(Folkhälsoinstitutet 

2010) 

Myndighetsrap

port 

Sammanställning av svenska 

handlingsplaner mot alkohol- 

och narkotika. 

Kronobergsmodellen lyfts fram som 

en effektiv metod att minska 

ungdomars konsumtion av 

smuggelsprit och alkoholrelaterade 

vårdtillfällen. 

Fler interventioner bör riktas specifikt 

till ungdomar och ta hänsyn till etnisk 

och kulturell bakgrund samt genus. 
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Bilaga 2. Interventionsprogram 

The P.A.R.T.Y. (Prevent Alcohol and Risk-Related Trauma in Youth) Program är ett 

kanadensiskt, sjukhusbaserat endagsprogram för ungdomar från 15 års ålder, som syftar till att 

öka medvetenheten om alkoholrelaterade skador och prevention. Målet är att förse ungdomar 

med information om olyckor, för att få dem att känna igen potentiellt riskfyllda situationer, göra 

preventionsorienterade val och anamma beteenden som minimerar onödiga risker. Programmet 

har vänt sig direkt till ungdomsanstalter och specialskolor för att ge riskungdomar möjlighet att 

delta. I programmet får ungdomar interagera med personal från olika yrkesgrupper som deltar 

vid ett olyckstillbud, till exempel polis, läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och kuratorer. 

Information ges om grundläggande anatomi, effekten som alkohol och droger har på 

beslutsfattande, riskhantering, karaktären på olyckor som kan eller inte kan åtgärdas samt 

effekten som olyckan har på familjen, ekonomin och framtiden. 

The Strengthening Families Program (SFP) är ett internationellt använt program för att stärka 

föräldraskap och familjeband i högrisk och vanliga familjer. SFP har visat sig minska 

problembeteenden, ungdomsbrott, alkohol- och drogmissbruk bland barn samt förbättra social 

kompetens och skolresultat. Även barnmisshandel och neglekt har minskat i och med att 

föräldrarnas emotionella band till barnet stärks och föräldraskapet utvecklas. 

Föräldrarna utbildas i barnets utveckling, hur de ska interagera med barnen på ett sätt som 

entusiasmerar dem och bekräftar det de gör bra, aktivt lyssnande, hur det skapar ordning och 

struktur i vardagen m.m. Träningen med barnen är inriktat på kommunikationsförmåga för att 

förbättra relationen till föräldrar, jämnåriga och lärare. Den berör även framtidsdrömmar, 

problemlösning, grupptryck samt förmåga att känna in och hantera olika känslotillstånd. 

Föräldrar och barn har sedan övningar tillsammans där de får öva på det som de lärt sig enskilt. 

Gruppledarna får då tillfälle att coacha och stötta familjerna. Familjerna fåt sedan i läxa att 

fortsätta med övningarna hemma. (http://www.strengtheningfamiliesprogram.org) 

LifeSkills Training (LST) är ett evidensbaserat preventionsprogram för missbruk, som 

reducerar risken för alkohol-, tobaks-, och drogmissbruk samt våld.  Det fokuserar på sociala och 

psykologiska faktorer som påverkar att personer börjar använda olika substanser och andra faller 

in i riskfyllda beteenden. Barn och ungdomar förses med självförtroende och verktyg att hantera 

utmanande situationer. Istället för att bara informera om risker med missbruk lyfts sunda 

alternativ till en riskfylld livsstil fram. Programmet riktar sig till barn i grundskola och 

gymnasium. Enligt utvärderingar har programmet haft god effekt på elever från vit medelklass, 

etniska minoriteter, innerstadsungdomar, förortsungdomar och personer från landsorten. 

Programmet fungerar bäst i klassrumsmiljö. (http://www.lifeskillstraining.com) 

http://www.strengtheningfamiliesprogram.org/
http://www.lifeskillstraining.com/
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UNPLUGGED är en intervention med syfte att senarelägga starten för användning av tobak, 

alkohol och droger bland ungdomar. Det utvecklades inom EU-Dap projektet för att kunna 

sammanfatta relevant kunskap om avgörande faktorer för droganvändning och 

skyddsmekanismer. Unplugged använder sig av LifeSkills Training. 

The good behaviour game är ett klassrumsbaserat program som inte skiljer ut barn med 

uppförandeproblem men som stärker gott uppförande bland alla elever i klassen. Det har bevisats 

effektivt i att förebygga beteendestörningar som ADHD, trotsighet och antisocialt beteende. The 

Good Behavior Game lär barn att komma överens med andra barn och bete sig på sätt som är 

socialt accepterat, utan att peka ut barn med sämre beteende eftersom interventionen riktar sig till 

hela klassen.  

Graduated Driver Licensing är ett system där ungdomar steg för steg kommer närmare rätten 

till fulla körrättigheter. Det lär dem att köra på ett mer säkert sätt, och efterhand mognar de och 

utvecklar sin körförmåga. Varianter av systemet finns i New Zeeland, Australien, Kanada och 

USA. Programmet har 3 nivåer: handledd nybörjarperiod, körkort på mellannivå då handledare 

krävs för körning i högrisktrafik samt körkort med fulla förmåner. De bästa systemen innefattar 

ett nybörjarsteg som påstartas tidigast vid 16 års ålder och kräver 30-50 timmars övningskörning, 

följt av körkort vid 16,5 med strikta körregler för nattkörning och unga passagerare. 

Nattrestriktionerna startar vid 21 eller 22 och inte mer än en passagerare är tillåten i bilen om 

inte en handledare är närvarande. Dessa regler bör gälla fram till 18 års ålder. De flesta stater har 

dessa krav, andra har även krav på säkerhetsbälte för alla i bilen som föraren är tonåring. Vissa 

har straff för överträdelse som inbegriper indraget körkort eller försenad uppflyttning till nästa 

nivå. Mer än hälften av USA stater förbjuder nybörjare från att prata i mobil samtidigt som de 

kör och många förbjuder även sms-skrivande. 

(http://www.iihs.org/brochures/pdf/gdl_brochure.pdf) 
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Nationella interventioner för att 

förebygga alkoholrelaterade skador 

bland barn och unga – en 

sammanställning av myndigheternas 

arbete och resultat 

Maja Bodin, Finn Nilson 

Det tidigare kapitlet ”Prevention av alkoholrelaterade skador bland unga, en 

forskningsöversikt” sammanställde internationella åtgärder för att förebygga alkoholrelaterade 

skador. I detta kapitel kommer vi att diskutera hur arbetet sett ut i Sverige under de senaste tio 

åren, vilka förhållningssätt myndigheter antagit och vilka interventioner som genomförts och 

utvärderats uppdelats på uppväxt, ungdomsår och student/arbetsliv.  

Socialdepartementets proposition 2005/06:30 för nationella alkohol- och 

narkotikahandlingsplaner skrevs som en grund för de kommande fem årens preventionsarbete. 

Propositionen grundade sig på vad som tidigare uträttats, vad som återstod och vilka metoder 

som ansågs lämpliga för framtiden. Övergripande mål var att främja folkhälsan genom att 

minska alkoholrelaterade skador, både med avseende på medicinska och sociala aspekter. 

Framtida interventioner var tänkta att ta särskild hänsyn till flickor, kvinnor, pojkar och mäns 

olika livsvillkor. Förebyggandet av alkoholförekomst under uppväxten var en av de centrala 

delarna. Propositionen följdes sedan upp i en utvärdering av Statens Folkhälsoinstitut (2010a). 

Uppväxten 

För att främja en alkoholfri uppväxtmiljö menar Socialdepartementet att det behövs mer kunskap 

om barn och unga utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Propositionens vilja var att ta hänsyn till 

flickor och pojkars bakgrund och behov, och gav i uppdrag åt folkhälsoinstitutet att utreda 

eventuella samband mellan den ökade självrapporterade psykiska ohälsan och den ökande 

alkoholkonsumtionen som förelåg i synnerhet bland flickor. Utredningen av Statens 

Folkhälsoinstitut (2008a) visade att ungdomar som konsumerar stora mängder alkohol har större 

benägenhet att skada sig själva och risken är högre för pojkar än för flickor. Vid upp till hälften 

av tillfällena där ungdomar skadar sig själva finns alkohol med i bilden. Utredarna menade att 

det ökade alkoholbruket bland ungdomar är orsaken till ökningen av självskador, och föreslår 

interventioner som minskar riskfaktorer och stärker skyddsfaktorer. Riskfaktorer kan till exempel 
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vara tidig alkoholdebut, psykiska problem och passivitet i skolan, medan skyddsfaktorer är 

förbättrad problemlösningsförmåga och impulskontroll, trygg uppväxtmiljö och goda relationer 

till föräldrar och andra vuxna. Vikten av skyddsfaktorer är betydande i preventionsarbetet för 

barn och ungdomar, framför allt i högrisksituationer.  

Propositionen skriver att eftersom det är svårt att förutse vilka ungdomar som kommer att 

utveckla psykiska och alkoholrelaterade problem bör preventiva insatser sättas in på en generell 

nivå. Skyddsfaktorer är bra eftersom de ofta är ospecifika, på så sätt att de ger skydd åt flera 

problem samtidigt. Riktade insatser kan dock användas mot ungdomar som visar upp specifika 

riskbeteenden, som man vet ökar sannolikheten för att utveckla ytterligare beteende problematik. 

Vid dessa tillfällen kan träning i stress- och konflikthantering minska risken för depression. 

Ytterligare evidens finns, enligt propositionen, för regelbunden social och emotionell träning 

(SET), kognitiv beteendeterapi (KBT) och Agresssion Replacement Training (AMT). 

Föräldrastöd är en annan viktig del av arbetet eftersom en god relation mellan barn och föräldrar 

minskar risken för att utveckla alkoholmissbruk och beteendeproblem. Interventionsprogrammen 

KOMET och COPE är två metoder som effektivt förbättrat samspelet mellan föräldrar och barn 

med riskbeteenden.  

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomförde 2005 en 

forskningsöversikt av effektiva metoder för att förebygga alkoholrelaterade problem, som också 

den lyfter fram teorin om familjeprogrammens effektivitet (Wallin 2005). Det amerikanska 

Strengthening Families Program (den svenska motsvarighet är Steg-för-steg) som visat sig öka 

föräldrars restriktioner av alkohol och minska berusningsdrickande bland ungdomar. Även 

mycket tidiga insatser, så som utbildning av spädbarnsföräldrar, har haft effekt på barnets 

framtida användning av alkohol och droger, samt program som förbättrar föräldrar och barns 

förmåga att kommunicera med varandra och hantera konflikter. När det gäller skolprogram tycks 

effekten dock vara otydlig. I många fall höjs kunskapsnivån och medvetenheten, men en 

minskning av alkoholkonsumtion och påföljande risker uteblir.  

Ungdomsåren 

Proposition 2005/06:30 inrymde ett antal riktlinjer för Sveriges kommuner. Deras uppgift är att 

utforma tydliga regler och effektiv tillsyn, föräldraprogram med fokus på kommunikation med 

barn, strukturerade och utvecklande fritidsaktiviteter, målgruppsanpassat opinionsskapande 

arbete och program för att förbättra skolans psykosociala miljö. Tyvärr följs regler för 

åldergränser för servering och försäljning av alkohol sämre än förväntat i Sveriges kommuner, 

varpå propositionen valt att fokusera på begränsad tillgängligheten av alkohol genom ansvarsfull 

servering. Tillgängligheten till strukturerade aktiviteter på fritiden är en annan viktig del 

eftersom det visat sig att avsaknaden av aktiviteter ligger bakom uppkomsten av 

umgängesformer där alkohol och narkotika ses som normativt. Insatser bör även riktas till de ca 
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200 000 barn och ungdomar som lever i en riskfylld miljö, med till exempel missbrukande eller 

psykiskt sjuka föräldrar.  

Åren 2003-2006 initierade Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika och Statens 

folkhälsoinstitut, alkoholförebyggande interventioner i 6 utvalda försökskommuner. Projektet 

innebar en ökad satsning på forskningsbaserade metoder och lokal mobilisering av olika aktörer. 

Bland annat användes riktade insatser som KOMET och COPE, samt ansvarsfull 

alkoholservering (i vissa kommuner bland studenter), inspirationsföreläsningar, motiverande 

samtal och screening för gravida i primärvården. En del av arbetet var också att öka medias 

intresse för skaderisker och förebyggande metoder. Utvärderingen av projektet visade att 

berusningsdrickande och riskkonsumtion bland ungdomar i både försöks- och kontroll 

kommunerna minskat, men att antalet vårdtillfällen för alkoholförgiftning och olyckor fortsatt att 

öka. Antalet medierapporteringar om alkoholrelaterade risker hade periodvis ökat i 

interventionskommunerna, framför allt inslag om interventioner riktade till barn och ungdomar. 

Endast en liten del av befolkningen uppmärksammade dock inslagen, så den olyckspreventiva 

effekten uteblev. Resultatet stämmer överrens med CANs utvärdering av interventioner för att 

öka medias uppmärksammande av alkoholrisker, där man såg att interventionerna lett till höjd 

kunskapsnivå bland folket men gett obetydlig effekt på olycksutfall (Wallin 2005). 

År 2010 genomförde Folkhälsoinstitutet (2010a) en omfattande sammanställning över de senaste 

årens handlingsplaner för att minska alkohol och narkotikaanvändning i Sverige. I rapporten 

framkommer att det råder brist på förebyggande insatser riktade till ungdomar, framförallt 

kvinnor och de med annan kulturell bakgrund. Den enda effektiva preventiva insats som 

omnämndes var Kronobergsmodellen, en metod för att minska ungdomars drickande i offentlig 

miljö. Modellen innebär ett aktivt polisiärt spaningsarbete mot organiserad langning, 

beslagtagning av alkohol som påträffas hos ungdomar och kontakt med deras föräldrar. 

Interventionen har, i de kommuner där den genomförts, minskat antalet ungdomar som dricker 

smuggelsprit och antalet relaterade vårdtillfällen.  

Student- och arbetsliv 

Unga vuxna har de mest riskfyllda alkoholkonsumtionsmönstren och unga män är den största 

riskgruppen för dödsfall till följd av alkoholbruk. På senare tid har man dock börjat se en 

utjämning mellan könen och unga kvinnor står för den största ökningen av unga 15-19 år som 

vårdats på sjukhus för alkoholförgiftning (Statens folkhälsoinstitut 2008b). Eftersom 

alkoholkonsumtionen bland kvinnor är som störst i fertil ålder, ligger ett ansvar på både skolor 

och mödravård i att utbilda unga kvinnor om att alkohol och graviditet inte hör ihop. 

Många unga vuxna är högskolestudenter eller befinner sig redan i arbetslivet. Ett sätt att minska 

risken för olycksfallsskador är att utbilda ungdomar i att hantera de risker som uppstår i samband 

med drickande på krogen. Enligt Andréasson (2002) har metoden varit effektiv i många länder, 
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men inte använts i någon större utsträckning i Sverige än så länge. På senare år har 

folkhälsoinstitutet istället stöttat högskolor i arbetet med att minska riskfyllda alkoholvanor 

bland studenter genom att förändra sin alkoholpolicy. Resultaten visar att högskolorna effektivt 

har minskat andelen studenter med riskfyllda alkoholvanor (Statens folkhälsoinstitut 2010b). Det 

har även införts utbildningar i motiverande samtal för personal som arbetar inom skolhälsovård 

och ungdomsmottagningar. Utbildningarna har varit uppskattade av personal men effekten på 

olycksfall är ännu inte utvärderad. 

När det gäller alkoholrelaterade skador bland unga i arbetslivet finns inte mycket dokumenterat. 

För vuxna generellt vet man att skador främst drabbar de som är mest socialt utsatta och 

alkoholkonsumtionen påverkas till stor grad av familjeförhållanden och andra sociala nätverk 

(Andréasson 2002). Alkoholproblem förekommer oftare i mansdominerade yrken än andra. En 

viktig del av preventionsarbetet för unga inom högskolor, restauranger och arbetsplatser är 

alkoholpolicys. Enligt Andréasson är de främsta drivkrafterna bakom människors 

dryckesbeteende inte individuella psykosociala förhållanden utan sociala strukturer, 

institutionella regelverk och sociala normer. Dessa strukturer är uppbyggda av policys. Därför 

ger många utbildande interventioner betydligt bättre effekt med understöd av policys, som till 

exempel tillsyn av restaurangpersonal och polis eller förbud mot alkoholreklam.  

Det område som unga vuxna är mest utsatta i är trafiken. För att få bukt med detta föreslår 

regeringspropositionen ökad polistillsyn, alkolås och obligatoriska föreläsningar om risker med 

alkohol och droger i körkortsundervisningen. Från och med 2012 kommer det att finnas 

möjlighet för dem som fått körkortet indraget på grund av rattfylla att ansöka om körkort med 

alkolås istället för körförbud, vilket i testförsök visat positiva utfall.  

Rekommendationer för framtida åtgärder 

Fokus i detta kapitel är att lyfta fram åtgärder som förebygger alkoholrelaterade skador bland 

barn och unga, av karaktären olycka och egenskada. Detta inkluderar även unga vuxna. Enligt 

propositionen 2005 hade unga vuxna inte tidigare prioriterats i preventionsarbetet, varför 

Socialdepartementet ville tydliggöra och förstärka deras behov i skrivelsen. I en helt ny rapport 

från Folkhälsoinstitutet (2010a) menar man dock att unga vuxna hamnade ännu mindre i fokus 

2006-2010 än föregående fem år. Det verkar onekligen som att riskgruppen behöver ytterligare 

uppmärksamhet. 

Efter genomgången av 2000-talets myndighetsrapporter kan vi konstatera att det finns många 

välbeprövade interventioner för att minska den riskfulla alkoholkonsumtionen bland barn och 

unga, men få kan direkt förknippas med en nedgång i olycksskador. Många interventioner har 

mottagits positivt, ökat kunskapen om risker och minskat alkoholkonsumtionen bland unga, men 

ändå inte sänkt skadefrekvensen. Vad beror detta på? En hypotes är att man ägnat stort fokus åt 

primärprevention men svagt beaktat sekundärprevention. Detta trots att interventioner som med 
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säkerhet haft effekt på skador ofta återfinns i det sekundära skedet, i form av ökad polisiär tillsyn 

och trafikkontroller samt alkolås. 

I folkhälsoinstitutets rapport Alkohol: Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 

finns en gedigen sammanfattning av effektiva interventioner på flera nivåer som använts hittills 

och som kan utvecklas vidare under kommande år. Utöver dessa rekommendationer föreslår vi 

att myndigheter och organisationer i framtiden arbetar utifrån familjestärkande program i 

kombination med policyåtgärder. Effekten av primärprevention är svår att mäta men nyttan finns 

ändå där, inte minst för att förebygga alkoholrelaterade skador som förknippas med psykisk 

ohälsa. Resultaten från folkhälsoinstitutets kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa är 

klart oroande. Det framtida preventionsarbetet bör fokusera på att stärka barn och ungdomars 

psykiska hälsa, men också gardera med skyddande barriärer för dem som ändå utsätter sig själva 

för alkoholrelaterade risker och självskador, till exempel i kontakt med vatten och bad 

(drunkningsrisk). 
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Sammanfattning och rekommendationer 

Finn Nilson, Maja Bodin, Staffan Janson, Johanna Gustavsson, Ragnar Andersson 

På uppdrag av MSB, enheten för den enskildes säkerhet, har Centrum för Personsäkerhet 

(CFPS), Karlstads universitet, producerat en kunskapsöversikt vad gäller alkoholrelaterade 

skador bland barn och unga vuxna. Kunskapsöversikten skulle innefatta tre delar; en 

statistikgenomgång vad gäller skador till följd av alkohol, en kunskapsöversikt kring 

preventionsmöjligheter, samt en sammanfattande del med rekommendationer och råd till 

Barnsäkerhetsrådets fortsatta arbete. Vi har valt att till detta lägga ytterligare två delar avseende 

andra nationella statistiksammanställningar och myndigheters preventionsråd i samma ämne. 

Sammanfattning 

Konsumtion 

Alkoholkonsumtionen i befolkningen är som intensivast i ungdomsåren för både män och 

kvinnor, särskilt kring tjugoårsåldern. Det pågår en utjämning mellan unga mäns och kvinnors 

alkoholvanor och det är också i dessa åldrar vi finner de flesta riskkonsumenterna.  

Effekter för hälsan 

Hälsokonsekvenserna av detta riskbruk återspeglas huvudsakligen senare i livet i form av kronisk 

alkoholrelaterad ohälsa. Alkoholkonsumtionen bland unga minskar för närvarande, vilket också 

återspeglar sig i den samlade alkoholrelaterade dödligheten. Däremot ökar paradoxalt nog den 

alkoholrelaterade sjukligheten, något som skulle behöva undersökas närmare. Möjligen kan 

kombinationseffekter med ökat riskbruk av andra substanser vara en förklaring. De allmänna 

hälsoeffekterna mäts också genom enkäter av olika slag. Dessa visar att alkoholrelaterade 

problem är mycket vanliga i unga år, främst minnesluckor. 

Begreppet alkoholskada är tvetydigt och används ofta som en samlingsterm för all 

alkoholrelaterad ohälsa. Här menar vi med ”alkoholrelaterad skada” akuta skador (olycksfall, 

övergrepp eller självskador) som dels kan vara direkta i form av alkoholförgiftning, dels 

indirekta i form av andra skador där alkoholen kan ha bidragit till händelsen. 

Få barn och unga omkommer idag genom akut alkoholförgiftning i Sverige, men däremot tas 

många i dessa åldrar omhand vid våra sjukhus för motsvarande tillstånd, betydligt fler än i högre 

åldersgrupper. Trenden sammantaget för åldrarna upp till 29 år är relativt stabil för båda könen, 

men en minskning pågår nu inom åldersintervallet 15-19 år, vilket också är den grupp som är 

mest utsatt. Ett viktigt bifynd av vår undersökning är att klassningen av yttre orsak vad gäller 
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alkoholförgiftningsfallen förefaller mycket osäker. Troligen finns här ett utrymme för 

missförstånd inom sjukvården kring vad koderna står för, särskilt vad som menas med avsiktlig 

självdestruktivitet när det gäller toxiska effekter av frivillig alkoholförtäring.  

De indirekta skadorna där alkohol finns med som bidragande faktor hos den skadedrabbade 

framstår som den allvarligaste kategorin bland alkoholrelaterade skador. Detta tycks dock inte 

gälla olycksfallsskador i första hand, med undantag för förgiftningar där alkohol förekommer i 

kombination med andra substanser. Problemet relaterar istället främst till våld och övergrepp, 

avsiktligt självdestruktiva handlingar samt skador där uppsåtet varit oklart. Här framkommer 

också tydliga könsskillnader där andelen kvinnor med indikerad alkoholpåverkan är särskilt hög 

bland dem som utsatts för övergreppsskador, medan andelen påverkade män är högre bland de 

avsiktligt självdestruktiva skadefallen. Totalt sett, med eller utan inblandning av alkohol, är det 

betydligt fler män som utsätts för övergrepp, resp. kvinnor som skadar sig själva. 

Alkohol är ett gift med skadlig effekt både direkt och indirekt. Alkohol är också en drog bland 

andra droger på en alltmer diversifierad marknad. Det är därför relevant att studera alkoholens 

skadliga effekter inom ramen för ett bredare förgiftningspanorama. Förgiftningarna är ett av få 

skadeområden som tydligt ökar i vårt land och där alkoholförgiftningarna utgör en liten och 

minskande andel. Istället akutförgiftas unga numera av ett brett spektrum av preparat, såväl 

illegala som legala avsedda för terapeutiskt bruk. De direkta skadorna av dessa substanser är 

betydligt mer omfattande än motsvarande alkoholskador. De indirekta skadorna är knappast 

kända och behöver därför utforskas närmare. 

De data som redovisats här baseras i första hand på uppgifter tillgängliga i Socialstyrelsens 

interaktiva webbdatabas, med tillägg för några kompletterande specialbearbetningar i registren. 

För fördjupade frågeställningar krävs utförligare bearbetningar, något som legat utanför det 

aktuella uppdraget. 

Förebyggande åtgärder 

Ett stort antal interventioner med syfte att förebygga alkoholrelaterade skador bland barn och 

ungdomar, har genomförts och utvärderats runt om i världen. Resultaten har varit varierande och 

få interventioner tycks fungera universellt. De studier som genomförts för att utvärdera 

preventionsåtgärder har generellt hållit låg vetenskaplig nivå. Det finns tydliga brister i många 

studiers metodologi vad gäller redovisningen av variabler och mätningen av resultaten. Trots att 

mängden interventionsstudier varit relativt stor har statistiskt säkerställda resultat varit få. Frågan 

är om bristerna kan härledas endast till metodologiskt slarv eller om utfallen många gånger är för 

svåra att mäta på grund av den stora risken för förväxling. 

Innan interventioner utformas bör man ta reda på varför och i vilka sammanhang barn och 

ungdomar dricker i Sverige, och deras tro på möjligheten att påverka sin egen situation. Det finns 
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flera internationella studier som visat exempel på hur ungdomar tänker och agerar i förhållande 

till alkohol och risker. Forskarna har bland annat funnit att ungdomar med starkt säkerhetstänk, 

som att utse en nykter förare för kvällen och umgås med pålitliga vänner, i lägre grad genomlevt 

negativa konsekvenser av drickandet än sina mindre säkerhetsberäknande jämnåriga.  

I Sverige har många interventioner mottagits positivt, lett till ökad kunskap om risker och 

minskat alkoholkonsumtionen bland unga, men ändå inte sänkt skadefrekvensen. En orsak till 

detta kan vara att man ägnat stort fokus åt primärprevention men svagt beaktat 

sekundärprevention. Detta trots att interventioner som med säkerhet haft effekt på skador ofta 

återfinns i det sekundära skedet, i form av ökad polisiär tillsyn och trafikkontroller samt alkolås. 

Bland de preventiva åtgärder som haft dokumenterad god effekt kan vissa åtgärder särskilt 

plockas fram;  

 ”Graduated Driver Licensing” (GDL) är en av de mest framgångsrika interventionerna 

mot trafikolyckor som setts i USA, Australien, New Zeeland och Canada. Interventionens 

syfte är att minska antalet olyckor bland de yngsta förarna, och innebär krav på handledd 

bilkörning och restriktioner för körning nattetid och med passagerare, för yngre förare. 

 Sänkt promillegräns eller nolltolerans av alkohol i blodet för ungdomar, i kombination 

med ökade poliskontroller.  

 Samverkan mellan flera olika nivåer och i projekt där barn och ungdomar interagerar med 

jämnåriga, föräldrar, lärare, alkoholdistributörer och poliser 

 Tidig upptäckt av alkoholriskbruk inom hälso- och sjukvården.  

 Tidiga insatser för att stärka familjer och ett aktivt polisiärt arbete  

 Internet förefaller vara ett bra forum för att nå ut till barn och ungdomar trots att effekten 

hittills varit blandad.  

Det finns dock ingen möjlighet att helt kontrollera alkoholdrickandet bland unga, vilket 

föranleder att man utökar skadepreventionen med passiva barriärer i ungdomars omgivning. 

Exempel på en sådan barriär är säkrare utformning och drift av barer och nattklubbar. Sena 

öppettider och avsaknad av gratis vatten är några av de faktorer som kunnat relateras till ökad 

skaderisk på krogen. En annan förlåtande metod är obligatorisk installation av alkolås i bilar 

tillhörande ungdomar som åkt fast för rattfylleri. Denna intervention finns redan i flera länder 

runt om i världen och har visat sig vara ekonomiskt lönsam.   

I folkhälsoinstitutets rapport Alkohol: Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 

finns en gedigen sammanfattning av effektiva interventioner på flera nivåer som använts hittills 

och som kan utvecklas vidare under kommande år. Effekten av primärprevention är svår att mäta 

men nyttan finns ändå där, inte minst för att förebygga alkoholrelaterade skador som förknippas 

med psykisk ohälsa. Resultaten från folkhälsoinstitutets kartläggning av barn och ungdomars 

psykiska hälsa är klart oroande. Det framtida preventionsarbetet bör fokusera på att stärka barn 
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och ungdomars psykiska hälsa, men också gardera med skyddande barriärer för dem som ändå 

utsätter sig själva för alkoholrelaterade risker och självskador, till exempel i kontakt med vatten 

och bad (drunkningsrisk).  

De flesta studier och rapporter på sekundärpreventiv nivå är enbart inriktade på att minska 

alkoholbruk eller att minska återfall. Vi har inte lyckats hitta rapporter eller studier som 

diskuterar ett mer systemorienterat angreppssätt där exempelvis fysiska hinder använts för att 

förhindra alkoholrelaterade skador, förutom inom trafikområdet. Inom suicidproblematiken inom 

järnvägar har detta angreppssätt lyfts fram och innebär bl.a. att man försvårar för individen att 

beträda järnvägsspår. 

Rekommendationer  

Vid genomförandet av detta uppdrag har ett antal aspekter framkommit som vi anser är av 

särskild vikt att lyfta fram. Dessa gäller sekundärpreventiva strategier kring personer med uttalat 

riskbeteende, generella primärpreventiva åtgärder som vänder sig till hela åldersgruppen, 

underliggande sociala bestämningsfaktorer, samt fortsatt kunskapsutveckling där underlaget idag 

är otillräckligt. 

Vi bedömer att det finns fog för förstärkta insatser på det sekundärpreventiva området. Alla unga 

har inte ett riskbruk när det gäller alkohol samtidigt som några dricker väldigt mycket. Det är fr a 

det episodiska berusningsdrickandet som är farligt ur skadesynpunkt. Personer i riskzonen i detta 

avseende identifieras ofta på flera arenor i samhället; skolan, hälso- och sjukvården, polisen, 

socialtjänsten och familjen/grannskapet. Detta gäller både alkoholvanor och andra relaterade 

markörer som drogvanor, brottslighet och psykosocial ohälsa. Ofta identifieras riskpopulationen 

dessutom tidigt i livet. Detta talar för att samverkan mellan dessa arenor är en viktig strategi för 

att tidigt möta ett begynnande riskbruk innan det hunnit generera kvalificerade skador. 

Som komplement till dessa riktade åtgärder behövs generella primärpreventiva åtgärder riktade 

till hela åldersgruppen, i viss mån desamma som till befolkningen i allmänhet. Det gäller sådant 

som tillgänglighet (priser, öppettider, åldersgränser), polisiär bevakning, alkolås, upplysning och 

utbildning, ansvarsfull servering, villkorat körkort, m.m.  

Något som inte belysts i våra underlag, men som vi ändå vill peka på i detta sammanhang utifrån 

allmän folkhälsovetenskaplig kunskap, är betydelsen av underliggande sociala 

bestämningsfaktorer som påverkar unga människors motivation att ”sköta sig”. Hit hör fr a 

vikten av en fungerande skola och arbetsmarknad för alla med tillhörande utvecklings- och 

karriärmöjligheter. Just jämlikhetsaspekten är viktig för förståelsen av hälsorisker generellt. 

Slutligen vill vi peka på ett antal kunskapsluckor som framkommit genom våra analyser och 

granskningar: 
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 Trenderna vad gäller alkoholkonsumtion och alkoholrelaterad ohälsa går för närvarande 

åt olika håll. Bakgrunden till denna paradox kräver fördjupad analys. 

 Klassningen av alkoholförgiftningsfallen efter yttre orsak i PAR bör granskas 

noggrannare ur kvalitetssynpunkt. Våra resultat indikerar en möjlig missuppfattning kring 

begreppet avsiktligt självtillfogad skada i detta sammanhang. 

 Samspelet mellan alkohol och andra droger behöver belysas ytterligare i relation till 

skador och skaderisker. 

 De metoder vi använt för att identifiera indirekt alkoholrelaterade skador är grova och 

kan inrymma betydande mörkertal. Tillgängliga register är inte helt ändamålsenliga för 

dessa typer av analyser. För att få en mer säkerställd bild av alkoholens bidragande roll 

behövs särskilt designade studier. Registren behöver också vidareutvecklas för att bättre 

belysa olika substansers bidragande påverkan i framtiden. 

  


