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Tabell S5. Artikel och resultat för samband mellan riskprofiler och skador av alkohol hos 
unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Burdzovic 
Andreas et al., 
2021 (1) 
Enkät 
Register 
(8 774) 
“Young Nord-
Trondelag 
Health Study” 
(Young-HUNT) 

Norge Exponering för 
1 av profilerna 
2–5 
Profiler 
1) 

 

ingen 
förmodad 
riskfaktor; 
2) utbildnings
nivå hos 
föräldrarna 
enligt 
förgymnasial; 

-

3)
a) 

 

 

 

utbildnings
nivå hos 
föräldrarna 
enligt 
förgymnasial; 

-

b) konsumtion 
av alkohol hos 
mamman och 
pappan enligt 
dricker alkohol 
1 gång i 
veckan eller 
oftare eller 
dricker 2 eller 
fler glas 
alkohol per 
tillfälle; 
c) symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom hos 
mamman och 
pappan enligt 
8–10 poäng på 
"Hospital 
Anxiety and 
Depression 
Scale" 
(HADS); 

-

4) konsumtion 
av alkohol hos 
mamman och 
pappan enligt 
dricker alkohol 
1 gång i 
veckan eller 
oftare eller 
dricker 2 eller 
fler glas 
alkohol per 
tillfälle; 
5) 

Diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol enligt 
slutenvård 
eller 

-

specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 F10. 
Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol enligt 
ATC N07BB… 
Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 
enligt ICPC 
P15 P16 
(15–37 år) 

Oddskvot  
2) 
(1,31; 0,86–
1,98) 
3) 
(2,34*; 1,14–
4,85) 
4) 
(1,45; 0,76–
2,73) 
5) 
(2,60; 0,86–
7,79) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

a) konsumtion 
av alkohol hos 
mamman och 
pappan enligt 
dricker alkohol 
1 gång i 
veckan eller 
oftare eller 
dricker 2 eller 
fler glas 
alkohol per 
tillfälle; 
b) symptom 
på depression 
och/eller 
ångest-
syndrom hos 
pappan enligt 
8–10 poäng på 
HADS  
(13–19 år)

*P ≤ 0,05

 

 

 

  



Tabell S6. Artiklar och resultat för samband mellan index på risk och berusningsdrickande 
hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Parra et al., 
2020 (2) 
Enkät 
Register 
(9 432) 
“Northern 
Finland Birth 
Cohort 1986” 
(NFBC 1986) 

Finland Exponering för 
1 eller fler av 
faktorerna 1–7 
och 1 poäng 
per faktor 
Faktorer 
1) födelsevikt 
enligt mindre 
än 2500 gram; 

 

 
2) ålder hos 
mamman när 
hon fick barn 
enligt fick barn 
innan 20 års 
ålder;  
3) civilstånd 
hos mamman 
enligt änka, 
skild, inte gift 
eller inte 
samman
boende;

-
  

4) multipla 
relationer hos 
mamman 
enligt tidigare 
skild eller 
samman
boende;

-
  

5) utbildnings
nivå hos 
mamman 
enligt 
förgymnasial;

-

 
6) yrke hos 
föräldrarna 
enligt 
föräldrarna 
tillhör någon 
av yrkes
kategorierna 
inte facklärd 
arbetare, 
arbetslös eller 
får 
sjukpenning; 

-

7) inkomst hos 
föräldrarna 
enligt 1 av 
diskmaskin, 
telefon, 
spolbar toalett 
och badrum 
inomhus 
(0 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 

-

1) aldrig; …  
7) 40 eller fler 
gånger 
(14,5–17,0 år) 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,06*) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Mason et al., 
2016 (3) 
Enkät 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Exponering för 
1 eller fler av 
faktorerna 1–
10 och 1 
poäng per 
faktor 
Faktorer 
1–7) samma 
Parra et al., 
2020  
8) konsumtion 
av cigaretter 
hos mamman 
under 
graviditeten 
enligt 
mamman och 
rökte efter 1 
trimester; 
9) konsumtion 
av alkohol 
under 
graviditeten 
hos mamman 
enligt 
mamman och 
drack alkohol; 
10) 
konsumtion av 
alkohol hos 
mamman och 
pappan enligt 
mamman 
respektive 
pappan och 
dricker 5 eller 
fler glas 
alkohol per 
vecka 
(0 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 

-

1) aldrig; …  
7) 40 eller fler 
gånger 
(14,5–17,0 år) 

Regressions-
koefficient 
(0,17*; 0,04) 

Hög 

Parra et al., 
2017 (4) 
Enkät 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Exponering för 
1 eller fler av 
faktorerna 1–
10 i Mason et 
al., 2016 och 1 
poäng per 
faktor 
(0 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
1) inte; ...  
6) 10 eller fler 
gånger 
(14,5–17,0 år) 

Regressions-
koefficient 
(0,22*) 

Hög 

  Exponering för 
1–4 av 
faktorerna 1–
10 i Mason et 
al., 2016 och 1 
poäng per 
faktor 
(0 år) 

 (0,21*)  



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

  Exponering för 
1–3 av 
faktorerna 1–
10 i Mason et 
al., 2016 och 1 
poäng per 
faktor 
(0 år) 

 (0,18*)  

 

  



Tabell S7. Artikel och resultat för samband mellan index på risk och skador av alkohol hos 
unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Parra et al., 
2020  (2)
Enkät 
Register 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Index på risk 
enligt tabell S6 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
sub
ventionerade 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 
(0–28 år) 

-

-

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,04) 

Medelhög 

 

  



Tabell S8. Artikel och resultat för samband mellan exponering för flera förmodade 
riskfaktorer och skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Gauffin et al., 
2016 (5) 
Register 
(872 912) 

Sverige Exponering för 
1 eller fler av 
faktorerna 1b–
8 enligt 
1) yrke hos 
föräldrarna 
enligt 1 av 
föräldrarna 
tillhör yrkes
kategorin 
högre 
tjänsteman 
och ingen av 
faktorerna 2–8 
… 

-

24) yrke hos 
föräldrarna 
enligt 
föräldrarna 
tillhör yrkes
kategorin 
annat, till 
exempel 
arbetslös, och 
3 eller fler av 
faktorerna 2–8 
Faktorer 
1) 

-

yrke hos 
föräldern med 
högst 
utbildnings
nivå enligt 

-

a) högre 
tjänsteman; 
b) tjänsteman; 
c) lägre 
tjänsteman; 
d) facklärd 
arbetare; 
e) inte 
facklärd 
arbetare; 
f) annat, till 
exempel 
arbetslös; 
2) civilstånd 
hos 
föräldrarna 
enligt skilda 
eller bor inte 
hos båda 
föräldrarna när 
17 år; 
3) inkomst hos 
föräldrarna 
enligt får 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård för 
explicit 
alkohol-
diagnos. Inte 
diagnoser 
såsom 
förgiftning 
som inte 
säkert tyder 
på beroende 
(29 år) 

-

Hazardkvot 
2) tjänsteman 
och ingen av 
faktorerna 2–
8 
(1,1; 1,0–1,3)  
3) lägre 
tjänsteman 
och ingen av 
faktorerna 2–
8 
(1,2; 1,0–1,4) 
4) facklärd 
arbetare och 
ingen av 
faktorerna 2–
8 
(1,6*; 1,4–
1,8) 
5) inte 
facklärd 
arbetare och 
ingen av 
faktorerna 2–
8 
(1,8*; 1,6–
2,1); 
6) annat, till 
exempel 
arbetslös och 
ingen av 
faktorerna 2–
8 
(1,5*; 1,2–
1,7) 
7) högre 
tjänsteman 
och 1 av 
faktorerna 2–
8 
(2,1*; 1,7–
2,5) 
8) tjänsteman 
och 1 av 
faktorerna 2–
8 
(2,5*; 2,1–
2,8) 
9) lägre 
tjänsteman 
och 1 av 
faktorerna 2–
8 

Medellåg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

ekonomiskt 
bistånd; 
4) föremål för 
en 
socialtjänst-
insats, till 
exempel 
familjehems
placering; 

-

5) skador av 
alkohol eller 
narkotika hos 
en av 
föräldrarna; 
6) diagnos
tiserad psykisk 
sjukdom hos 
en av 
föräldrarna;

-

 
7) kriminalitet 
hos en av 
föräldrarna; 
8) en av 
föräldrarna 
död innan 
barnet fyllt 18 
år 
(8–12 år) 

(2,5*; 2,2–
2,9) 
10) facklärd 
arbetare och 
1 av 
faktorerna 2–
8 
(2,9*; 2,5–
3,4) 
11) inte 
facklärd 
arbetare och 
1 av 
faktorerna 2–
8 
(3,4*; 3,0–
3,9) 
12) annat, till 
exempel 
arbetslös, och 
1 av 
faktorerna 2–
8 
(3,2*; 2,7–
3,7) 
13) högre 
tjänsteman 
och 2 av 
faktorerna 2–
8 
(5,6*; 4,4–
7,1) 
14) 
tjänsteman 
och 2 av 
faktorerna 2–
8 
(4,8*; 4,0–
5,9) 
15) lägre 
tjänsteman 
och 2 av 
faktorerna 2–
8 
(5,8*; 4,8–
6,9) 
16) facklärd 
arbetare och 
2 av 
faktorerna 2–
8 
(5,7*; 4,8–
6,8) 
17) inte 
facklärd 
arbetare och 
2 av 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

faktorerna 2–
8 
(6,1*; 5,3–
7,1) 
18) annat, till 
exempel 
arbetslös, och 
2 av 
faktorerna 2–
8 
(7,0*; 6,0–
8,2) 
19) högre 
tjänsteman 
och 3 eller 
fler av 
faktorerna 2–
8 
(9,4*; 7,1–
12,4) 
20) 
tjänsteman 
och 3 eller 
fler av 
faktorerna 2–
8 
(9,9*; 8,1–
12,1) 
21) lägre 
tjänsteman 
och 3 eller 
fler av 
faktorerna 2–
8 
(10,7*; 8,9–
12,8) 
22) facklärd 
arbetare och 
3 eller fler av 
faktorerna 2–
8 
(11,7*; 9,9–
13,8) 
23) inte 
facklärd 
arbetare och 
3 eller fler av 
faktorerna 2–
8 
(12,5*; 10,9–
14,3) 
24) annat, till 

arbetslös, och 
3 eller fler av 
faktorerna 2–
8 

exempel 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(14,2*; 12,4–
16,1) 

   Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
specialiserad 
öppenvård för 
explicit 
alkohol-
diagnos. Inte 
diagnoser 
såsom 
förgiftning 
som inte 
säkert tyder 
på beroende 
(25 år) 

-

2) tjänsteman 
och ingen av 
faktorerna 2–
8 
(0,9; 0,8–1,0)  
3) lägre 
tjänsteman 
och ingen av 
faktorerna 2–
8 
(1,0; 0,9–1,1) 
4) facklärd 
arbetare och 
ingen av 
faktorerna 2–
8 
(1,1; 1,0–1,2) 
5) inte 
facklärd 
arbetare och 
ingen av 
faktorerna 2–
8 
(1,2*; 1,1–
1,4); 
6) annat, till 
exempel 
arbetslös, och 
ingen av 
faktorerna 2–
8 
(1,1; 0,9–1,3) 
7) högre 
tjänsteman 
och 1 av 
faktorerna 2–
8  
(1,7*; 1,5–
2,0) 
8) tjänsteman 
och 1 av 
faktorerna 2–
8 
(1,9*; 1,7–
2,1) 
9) lägre 
tjänsteman 
och 1 av 
faktorerna 2–
8 
(1,9*; 1,7–
2,2) 
10) facklärd 
arbetare och 
1 av 

 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

faktorerna 2–
8 
(2,2*; 1,9–
2,4) 
11) inte 
facklärd 
arbetare och 
1 av 
faktorerna 2–
8 
(2,3*; 2,0–
2,5) 
12) annat, till 
exempel 
arbetslös, och 
1 av 
faktorerna 2–
8 
(2,4*; 2,1–
2,7) 
13) högre 
tjänsteman 
och 2 av 
faktorerna 2–
8 
(3,3*; 2,7–
4,1) 
14) 
tjänsteman 
och 2 av 
faktorerna 2–
8 
(3,1*; 2,7–
3,7) 
15) lägre 
tjänsteman 
och 2 av 
faktorerna 2–
8 
(4,2*; 3,6–
4,9) 
16) facklärd 
arbetare och 
2 av 
faktorerna 2–
8 
(3,5*; 3,0–
4,1) 
17) inte 
facklärd 
arbetare och 
2 av 
faktorerna 2–
8 
(4,0*; 3,5–
4,5) 
18) annat, till 
exempel 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

arbetslös, och 
2 av 
faktorerna 2–
8 
(4,7*; 4,1–
5,3) 
19) högre 
tjänsteman 
och 3 eller 
fler av 
faktorerna 2–
8 
(6,7*; 5,3–
8,5) 
20) 
tjänsteman 
och 3 eller 
fler av 
faktorerna 2–
8 
(5,8*; 4,9–
6,9) 
21) lägre 
tjänsteman 
och 3 eller 
fler av 
faktorerna 2–
8 
(6,2*; 5,2–
8,3) 
22) facklärd 
arbetare och 
3 eller fler av 
faktorerna 2–
8 
(6,3*; 5,4–
7,3) 
23) inte 
facklärd 
arbetare och 
3 eller fler av 
faktorerna 2–
8 
(6,8*; 6,0–
7,6) 
24) annat, till 
exempel 
arbetslös, och 
3 eller fler av 
faktorerna 2–
8 
(8,1*; 7,3–
9,1) 

 



Tabell S9. Artiklar och resultat för samband mellan konsumtion av alkohol hos föräldrarna 
under graviditeten och berusningsdrickande hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Parra et al., 
2020  (2)
Enkät 
Register 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Konsumtion av 
alkohol hos 
mamman 
under 
graviditeten 
enligt drack 
alkohol 
(0 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 
1) 

-

aldrig; …  
7) 40 eller fler 
gånger 
(14,5–17,0 år) 

Regressions-
koefficient 
(0,24*) 

Medelhög 

  Frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 
pappan under 
graviditeten 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer  
1) konsumtion 
av alkohol hos 
pappan under 
graviditeten 
enligt 
mamman och 
drack alkohol; 
2) Frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 
pappan under 
graviditeten 
enligt 
mamman 
a) 1 gång i 
månaden eller 
mer sällan; … 
e) 1 gång om 
dagen eller 
oftare; 
3) Kvantitet 
konsumtion av 
alkohol hos 
pappan under 
graviditeten 
enligt 
mamman och 
antal glas 
alkohol per 
vecka 
a) 5 eller 
färre; … 
c) 20 eller fler 
glas 
(0 år) 

 (0,23*)  

Seljamo et al., 
2006  (6)

Finland Frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 

Frekvens 
berusnings
drickande 

-
Justerat för 
kön 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Enkät 
(1 278) 
“Finnish 
Family 
Competence” 
(FFC) 

mamman och 
pappan under 
graviditeten 
(0 år) 

under livstid 
enligt 
1) aldrig; …  
5) fler än 10 
gånger 
(15 år) 

Oddskvot 
Mamman 
Inte statistiskt 
signifikant 
Pappan 
Inte statistiskt 
signifikant 

  Kvantitet 
konsumtion av 
alkohol hos 
mamman och 
pappan under 
graviditeten 
(0 år) 

 Mamman 
Inte statistiskt 
signifikant 
Pappan 
Inte statistiskt 
signifikant 

 

 

  



Tabell S10. Artikel och resultat för samband mellan konsumtion av alkohol hos föräldrarna 
under graviditeten och skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Parra et al., 
2020  (2)
Enkät 
Register 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Konsumtion av 
alkohol hos 
mamman 
under 
graviditeten 
enligt drack 
alkohol 
(0 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
sub
ventionerade 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 

-

-

(0–28 år) 

Regressions-
koefficient 
(0,05) 
 

Medelhög 

  Frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 
pappan under 
graviditeten 
enligt tabell S9 

 (0,09)  

 

  



Tabell S11. Artikel och resultat för samband mellan konsumtion av cigaretter hos mamman 
under graviditeten och konsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Rissanen et 
al., 2021  (7)
Enkät 
(11 653) 
NFBC 1966 

Finland Utveckling för 
konsumtion av 
cigaretter hos 
mamman 
under 
graviditeten 
enligt 
1) inte; 
2) slutade 
röka tidigt; 

3) slutade 
röka sent; 
4) rökte hela 
(0 år) 

Konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit alkohol 
1 eller fler 
gånger 
(14 år) 

Oddskvot 
2) 
(1,33; 0,91–
1,94) 
3) 
(0,97; 0,69–
1,35) 
4) 
(1,23*; 1,05–
1,43) 

Medelhög 

 

  



Tabell S12. Artikel och resultat för samband mellan konsumtion av cigaretter hos mamman 
under graviditeten och berusningsdrickande hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Rissanen et 
al., 2021  (7)
Enkät 
(11 653) 
NFBC 1966 

Finland Utveckling för 
konsumtion av 
cigaretter hos 
mamman 
under 
graviditeten 
enligt 
1) inte; 
2) slutade 
röka tidigt; 

3) slutade 
röka sent; 
4) rökte hela 
(0 år) 

-Berusnings
drickande 
enligt varit 
berusad 1 eller 
fler gånger 
(14 år) 

Oddskvot 
2)  
(1,14; 0,78–
1,65) 
3)  
(1,11; 0,82–
1,49) 
4)  
(1,23*; 1,05–
1,44) 

Medelhög 

 

  



Tabell S13. Artikel och resultat för samband mellan konsumtion av cigaretter hos mamman 
under graviditeten och skador av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Ekblad et al., 
2010  (8)
Register 
(175 869) 

Finland Frekvens 
konsumtion av 
cigaretter hos 
mamman 
under 
graviditeten 
enligt 
1) inga; 
2) 1–10 
cigaretter om 
dagen; 
3) fler än 10 
cigaretter om 
dagen; 
4) uppgift 
saknas 
(0 år) 

Diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
underliggande 
eller 
bidragande 
ICD-9 291, 
303 eller 
305.0A eller 
ICD-10 F10  

-

(0–20 år) 

Oddskvot 
2) 
(2,33*; 2,07‒
2,62) 
3) 
(2,56*; 2,20‒
2,97) 
4) 
(1,44*; 1,13‒
1,84) 

Medelhög 

 

  



Tabell S14. Artikel och resultat för samband mellan konsumtion av cigaretter hos mamman 
under graviditeten och skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

D’Onofrio et 
al., 2012  (9)
Register 
(1 187 360) 

Sverige Frekvens 
konsumtion av 
cigaretter hos 
mamman 
under 
graviditeten 
enligt 
1) inga; 
2) 1‒9 
cigaretter om 
dagen; 
3) 10 eller fler 
cigaretter om 
dagen 
(0 år) 

Diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol enligt 
slutenvård för 
underliggande 
ICD-8 och 
ICD-9 303, 
ICD-9 305A 
eller ICD-10 
F10 

-

(12–29 år) 

Mellan 
familjer 
Log 
hazardkvot 
2) 
(0,32*; 0,02) 
3) 
(0,40*; 0,03) 
Inom familjer 
Ojusterat 
Log 
hazardkvot 
2) 
(0,12; 0,07) 
3) 
(0,04; 0,08) 

Medellåg 

 

  



Tabell S15. Artikel och resultat för samband mellan ålder hos mamman när hon fick barn 
och skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Ekeus et al., 
2006 (10) 
Register 
(292 129) 

Sverige Ålder hos 
mamman när 
hon fick barn 
enligt 
1) 25‒29 år; 
2) 12‒19 år; 
3) 20‒24 år; 
4) 30‒34 år; 
5) 35 år eller 
äldre 
(0 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller död i 
underliggande 
eller 
bidragande 
ICD-9 291, 
303, 305.0, 
357.5, 425.5, 
535.3, 571.0–
571.3 eller 
E860 E980 
eller ICD-10 
F10, K70, 
G621, I426 
eller K294 
(0–29 år) 

-

Relativ risk 
2) 
(1,4*; 1,2–
1,6) 
3) 
(1,1; 1,0–1,2) 
4) 
(0,9; 0,8–1,1) 
5) 
(1,0; 0,7–1,3) 

Medellåg 

Christoffersen 
et al., 2008 

 (11)
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Ålder hos 
mamman när 
hon fick barn 
enligt fick barn 
innan 20 års 
ålder 
(0 år) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0–27 år) 

Oddskvot 
(1,2*; 1,1–
1,4) 
 

Låg 

 

  



Tabell S16. Artikel och resultat för samband mellan syskonordning och skador av alkohol 
hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Barclay et al., 
2016  (12)
Register 
(774 630) 

Sverige Syskon
ordning enligt 

-

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4 
(0 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård för 
ICD-9 291, 
303, 305.0, 
357.5, 425.5, 
535.3, 571, 
E860, E980 
eller 980 eller 
ICD-10 E24.4, 
F10, G31.2, 
G62.1, G72.1, 
I42.6, K29.2, 
K70, K86.0, 
O35.4, T51, 
Y90, Y91, 
Z50.2, Z71.4 
eller Z72.1 

-

(0–20 år) 

Mellan 
familjer 
Hazardkvot 
2) 
(1,43*; 1,37–
1,49) 
3) 
(1,49*; 1,40–
1,59) 
4) 
(1,59*; 1,46–
1,74) 
Inom familjer 
Hazardkvot 
2) 
(1,47*; 1,35–
1,60) 
3) 
(1,65*; 1,41–
1,94) 
4) 
(1,91*; 1,50–
2,43) 

Medellåg 

 

  



Tabell S17. Artikel och resultat för samband mellan syskonordning och skador av alkohol 
hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Barclay et al., 
2016  (12)
Register 
(774 630) 

Sverige Syskon
ordning enligt 

-

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4 
(0 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård för 
ICD-9 291, 
303, 305.0, 
357.5, 425.5, 
535.3, 571, 
E860, E980 
eller 980 eller 
ICD-10 E24.4, 
F10, G31.2, 
G62.1, G72.1, 
I42.6, K29.2, 
K70, K86.0, 
O35.4, T51, 
Y90, Y91, 
Z50.2, Z71.4 
eller Z72.1 

-

(21–26 år) 

Mellan 
familjer 
Hazardkvot 
2) 
(1,36*; 1,27–
1,47) 
3) 
(1,43*; 1,28–
1,59) 
4) 
(1,62*; 1,39–
1,90) 
Inom familjer 
Hazardkvot 
2) 
(1,21; 0,99–
1,49) 
3) 
(1,15; 0,79–
1,69) 
4) 
(1,30; 0,73–
2,32) 

Medellåg 

 

  



Tabell S18. Artikel och resultat för samband mellan att vara adopterad och skador av 
alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Hjern et al., 
2002  (13)
Register 
(871 088) 

Sverige Vara 
adopterad 
enligt född i 
Asien eller 
Sydamerika, 
immigrerat till 
Sverige innan 
7 års ålder och 
har 2 föräldrar 
som är födda i 
Sverige 
(0–7 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller död i 
underliggande 
eller 
bidragande 
ICD-9 291, 
303, 305.0, 
357.5, 425.5 
535.3 eller 
571.0–571.3 
eller yttre 
orsakskod 
ICD-9 860 
eller 980 

-

(0–24 år) 

Mellan 
familjer 
Oddskvot 
(2,6*; 2,0–
3,3) 
Inom familjer 
Justerat för 
kön och ålder 
Oddskvot 
(2,9*; 1,2–
7,3) 

Medellåg 

  



Tabell S19. Artikel och resultat för samband mellan födelseland hos mamman och skador 
av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Gauffin et al., 
2013  (14)
Register 
(948 518) 

Sverige Födelseland 
hos mamman 
enligt 
1) Sverige; 
2) övriga 
Norden; 
3) övriga 
Europa utom 
Norden; 
4) övriga 
världen utom 
Europa  
(0 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
explicit 
alkohol-
diagnos. Inte 
diagnoser 
såsom 
förgiftning 
som inte 
säkert tyder 
på beroende 
(?1) 

Confounder 
Hazardkvot 
2) 
(1,61*; 1,51‒
1,72) 
3) 
(0,78*; 0,69‒
0,88) 
4) 
(0,54*; 0,42‒
0,70) 

Medellåg 

1? = Uppgift saknas      

 

  



Tabell S20. Artikel och resultat för samband mellan migrantbakgrund och 
berusningsdrickande hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Plenty et al., 
2018  (15)
Enkät 
Register 
(5 025) 
“Children of 
Immigrants 
Longitudinal 
Survey in Four 
European 
Countries” 
(CILS4EU) 

Sverige Migrant
bakgrund 
enligt  

-

1) född i 
Sverige och 
har 2 föräldrar 
som är födda i 
Sverige; 
2) migrant 2 
generationen; 
3) migrant 1 
generationen 
(14–15 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 3 
månaderna 
enligt 1 eller 
fler gånger 

-

(15–16 år) 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
2) 
(-0,04; 0,02) 
3) 
(-0,05; 0,03) 

Medelhög 

Lindfors et al., 
2018  (16)
Enkät 
(9 497) 
Flickor 
(?) 

Finland Migrant
bakgrund 
enligt inte 
född i Finland 
eller mamma 
eller pappa 
inte född i 
Finland 

-

(12‒13 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol och 
frekvens 
berusnings
drickande 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 

-

1) konsumtion 
av alkohol; 
2) frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
a) inte; … 
d) 2 gånger i 
månaden eller 
oftare; 
3) frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 

-

a) aldrig; … 
d) 3 eller fler 
gånger 
(15‒16 år) 

Confounder 
Justerat för 
relation till 
mamman 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard-
iserad) 
(-0,031; 
0,017) 
Justerat för 
relation till 
pappan 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard
iserad) 

-

(-0,024; 
0,018) 

Hög 

Pojkar 
(?) 

   Justerat för 
relation till 
mamman 
(-0,018; 
0,019) 
Justerat för 
relation till 
pappan 
(-0,010; 
0,019) 

 

 



Tabell S21. Artiklar och resultat för samband mellan utbildningsnivå hos föräldrarna och 
berusningsdrickande hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Plenty et al., 
2018  (15)
Enkät 
Register 
(5 025) 
CILS4EU 

Sverige Utbildnings
nivå hos 
föräldern med 
högst 
utbildnings
nivå enligt 

-

-

1) 
förgymnasial; 
2) gymnasial; 
3) efter
gymnasial

-
 

(14–15 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 3 
månaderna 
enligt 1 eller 
fler gånger

-

 
(15–16 år) 

Regressions-
koefficient 
2) 
(0,03; 0,04) 
3) 
(0,04; 0,04) 

Medelhög 

Seljamo et al., 
2006  (6)
Enkät 
(1 287) 
FFC 

Finland Själv
rapporterad 
utbildnings
nivå hos 
föräldrarna 

-

-

(0 och 15 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 

-

1) aldrig; …  
5) fler än 10 
gånger 
(15 år) 

Justerat för 
kön 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

Enstad et al., 
2017  (17)
Enkät 
(913) 
“Tracking 
OPportunities 
and Problems” 
(TOPP) 

Norge Själv
rapporterad 
utbildnings
nivå hos 
mamman 
enligt 

-

-

1) 9 år 
grundskola; …  
5) mer än 4 år 
universitet 
högskola 
(12,5 år) 

Berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger 
och varit 
berusad 1 eller 
fler gånger 

-

(14,5 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
(1,05; 0,79–
1,40) 

Hög 

Lindfors et al., 
2018  (16)
Enkät 
(9 497) 
Flickor 
(?) 

Finland Utbildnings
nivå hos 
föräldern med 
högst 
utbildnings
nivå enligt 
barnet och 
efter
gymnasial 

-

-

-

(12‒13 år) 

-

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol och 
frekvens 
berusnings
drickande 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) konsumtion 
av alkohol; 
2) frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
a) inte; … 
d) 2 eller 
gånger i 
månaden eller 
oftare; 

Confounder 
Justerat för 
relation till 
mamman 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard
iserad)

-
 

(-0,017; 
0,017) 
Justerat för 
relation till 
pappan 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard
iserad) 

-

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

3) frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt

-

 
a) aldrig; … 
d) 3 eller fler 
gånger 
(15‒16 år) 

(-0,023; 
0,018) 

Pojkar 
(?) 

   Justerat för 
relation till 
mamman 
(-0,019; 
0,019) 
Justerat för 
relation till 
pappan 
(-0,023; 
0,019) 

 

 

  



Tabell S22. Artiklar och resultat för samband mellan utbildningsnivå hos föräldrarna och 
skador av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Sourander et 
al., 2006  (18)
Enkät 
Register 
Pojkar 
(2 946) 
“From a Boy 
to a Man” 

Finland Själv
rapporterad 
utbildnings
nivå hos 
föräldern med 
högst 
utbildnings
nivå enligt 
förgymnasial 
eller gymnasial

-

-

-

 
(8 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(16‒20 år) 

Oddskvot 
(2,2*; 1,4‒
3,5) 

Låg 

Karriker-Jaffe 
et al., 2018 

 (19)
Register 
Pojkar 
(452 598) 

Sverige Utbildnings
nivå hos 
föräldrarna 
enligt 
förgymnasial 
(?)

-

 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
ICD-8 571.0, 
291, 303 eller 
980, ICD-9 
V79B, 305A, 
357F, 571A–D, 
425F, 535D, 
291, 303 eller 
980 eller ICD-
10 E244, 
G312, G621, 
G721, I426, 
K292, K700–
704, K709, 
K852, K860, 
O354, T510–
513, T518, 
T519, F101–
109, 291, 303 
eller 305.0A. 
Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol enligt 
ATC N07BB01 
(disulfiram), 
N07BB03 
(akamprosat) 
eller N07BB04 
(naltrexon). 
Eller rattfylleri 
eller 
sjörattfylleri 
enligt 

-

Confounder 
Oddskvot 
(1,20*; 1,12–
1,29) 

Medellåg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

misstänkt eller 
dömd 2 eller 
fler gånger för 
rattfylleri eller 
sjörattfylleri 
enligt lag 
1951:649 och 
paragraf 4 och 
4A och lag 
1994:1009 och 
paragraf 4 och 
5 eller 
brottskod 
3005 eller 
3201 
(0–18 år) 

Flickor 
(431 371) 

   (1,10*; 1,03–
1,18) 

 

 

  



Tabell S23. Artiklar och resultat för samband mellan utbildningsnivå hos föräldrarna och 
skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Karriker-Jaffe 
et al., 2020 

 (20)
Register 
Pojkar 
(451 054) 

Sverige Utbildnings
nivå hos 
föräldern med 
högst 
utbildnings
nivå enligt 
förgymnasial 
eller gymnasial 
(?) 

-

--

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård för 
eller död i 
ICD-8 571.0, 
291, 303 eller 
980, ICD-9 
V79B, 305A, 
357F, 571A–D, 
425F, 535D, 
291, 303 eller 
980 eller ICD-
10 E244, 
G312, G621, 
G721, I426, 
K292, K700–
704, K709, 
K852, K860, 
O354, T510–
513, T518, 
T519 eller 
F101–109. 
Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol enligt 
ATC N07BB01 
(disulfiram), 
N07BB03 
(akamprosat) 
eller N07BB04 
(naltrexon). 
Eller rattfylleri 
eller 
sjörattfylleri 
enligt 
misstänkt eller 
dömd 2 eller 
fler gånger för 
rattfylleri eller 
sjörattfylleri 
enligt lag 
1951:649 och 
paragraf 4 och 
4A och lag 
1994:1009 och 
paragraf 4 och 
5 eller 

Confounder 
Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 

-

Regressions-
koefficient 
19‒25 år 
(-0,048*; 
0,009) 
26‒30 år 
(0,003; 
0,011) 

Låg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

brottskod 
3005 eller 
3201 
(19‒25 år och 
26‒30 år) 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Pojkar 
(46 081) 

Finland Utbildnings
nivå hos 
mamman och 
pappan enligt 

-

1) efter
gymnasial;

-
 

2) gymnasial; 
3) 
förgymnasial 
(?) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 

-

Oddskvot 
Mamman 
2) 
(1,3*; 1,2–
1,4) 
3) 
(1,3*; 1,2–
1,4) 
Pappan  
2) 
(1,5*; 1,4–
1,6) 
3) 
(1,5*; 1,4–
1,6) 

Medelhög 

Remes och 
Martikainen, 
2012  (22)
Register 
(96 440) 
Pojkar 
(?) 

Finland Utbildnings
nivå hos 
föräldern med 
högst 
utbildnings
nivå enligt 

-

-

1) efter
gymnasial; 

-

2) gymnasial; 
3) 
förgymnasial 
(15 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 

-

(0‒29 år) 

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 

-

2) 
(1,17; 0,93‒
1,48) 
3) 
(1,15; 0,88‒
1,51) 

Medelhög 

Impinen et al., 
2011  (21)
Register 
Flickor 
(6 281) 

Finland Utbildnings
nivå hos 
mamman och 
pappan enligt 

-

1) efter
gymnasial; 

-

2) gymnasial; 
3) 
förgymnasial 
(?) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen  
Oddskvot 
Mamman 

-

2) 
(1,2; 1,0–1,4) 
3) 
(1,1; 0,9–1,3) 
Pappan 
2) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(1,7*; 1,4–
2,0) 
3) 
(1,6*; 1,3–
1,9) 

Remes och 
Martikainen, 
2012 (22) 
Register 
(96 440) 
Flickor 
(?) 

Finland Utbildnings
nivå hos 
föräldern med 
högst 
utbildnings
nivå enligt 

-

-

1) efter
gymnasial; 

-

2) gymnasial; 
3) 
förgymnasial 
(15 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0–29 år) 

-

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 

-

2) 
(0,96; 0,55‒
1,67) 
3) 
(0,89; 0,46‒
1,69) 

Medelhög 

Edwards et al., 
2017  (23)
Register 
(?) 

Sverige Utbildnings
nivå hos 
föräldrarna 
enligt 
medelvärde av 

-

1) 
förgymnasial; 
2) gymnasial; 
3) efter
gymnasial 
(?) 

-

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt
slutenvård för
ICD-10 F10, 
K70, K85.2, 
K86.0, T51 
med flera 
(19–24 år) 

-

 
 

Confounder 
Inte justerat 
för socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 

-

2) 
(0,94; 0,87‒
1,01) 
3) 
(0,63*; 0,58‒
0,68) 

Medellåg 

Long et al., 
2018  (24)
Register 
(?) 

Sverige Utbildnings
nivå hos 
föräldern med 
högst 
utbildnings
nivå enligt 

-

1) efter
gymnasial; 

-

2) gymnasial; 
3) 
förgymnasial 
(16 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
misstanke eller 

Confounder 
Inte justerat 
för socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 

-

2) 
(1,22*; 1,19–
1,25) 
3) 
(1,32*; 1,26–
1,37) 

Medellåg 

- -



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

dom för brott 
kopplat 
alkohol 
(0–30 år) 

Christoffersen 
et al., 2008 

 (11)
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Utbildnings
nivå hos 
mamman och 
pappan enligt 
inte yrkes
utbildning 
inklusive 
förberedande 
studier 
(?) 

-

-

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0–27 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
Mamman 
Inte statistiskt 
signifikant 
Pappan 
Inte statistiskt 
signifikant 

Låg 

Karriker-Jaffe 
et al., 2018 

 (19)
Register 
(883 969) 
Pojkar 
(452 598) 

Sverige Utbildnings
nivå hos 
föräldrarna 
enligt 
förgymnasial 
(?) 

- Skador av 
alkohol enligt 
tabell S22 

Confounder 
Inte justerat 
för socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 

-

(1,32*; 1,26–
1,39) 

Medellåg 

Flickor 
(431 371) 
 

   (1,05; 0,98–
1,12) 

 

      

Zettergren et 
al., 2006  (25)
Enkät 
Register 
Flickor 
(445) 
“Individual 
Development 
and 
Adaptation” 
(IDA) 

 

Sverige Själv
rapporterad 
utbildnings
nivå eller yrke 
hos föräldern 
med högst 
utbildnings
nivå enligt 

-

-

-

1) universitet; 
… 
7) inte 
facklärd 
arbetare 
(10 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol enligt 
vård för 
explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
föremål för 
socialtjänst-
insats kopplad 
till alkohol. 
Eller rattfylleri 
eller fylleri 

-

(18‒24 år) 

Confounder 
Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

-

Hög 

 

  



Tabell S24. Artiklar och resultat för samband mellan yrke hos föräldrarna och 
berusningsdrickande hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Miettunen et 
al., 2014  (26)
Enkät 
Register 
(9 432) 
Flickor 
(?) 
NFBC 1986 

Finland Yrke hos 
föräldern med 
högst 
utbildnings
nivå enligt 
tjänsteman 
(16 år) 

-

Frekvens 
berusnings
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 10 eller 
fler gånger 
(15–16 år) 

-
Oddskvot 
(1,0; 0,8–1,2) 

Medelhög 

Pojkar 
(?) 

   (0,9; 0,7–1,2)  

Kumpulainen, 
2000  (27)
Enkät 
(1 268) 

Finland Själv
rapporterat 
yrke hos 
pappan enligt 

-

1) högre 
tjänsteman; … 
3) inte 

klärd 
arbetare 
fac

(8 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger  
(15 år) 

-
Confounder 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

Seljamo et al., 
2006  (6)
Enkät 
(1 278) 
FFC 

Finland Själv
rapporterat 
yrke hos 
mamman och 
pappan 

-

(0 och 15 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 

-

1) aldrig; …  
5) fler än 10 
gånger 
(15 år) 

Justerat för 
kön 
Oddskvot 
Mamman 
Inte statistiskt 
signifikant 
Pappan 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

 

  



Tabell S25. Artikel och resultat för samband mellan yrke hos föräldrarna och skador av 
alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Pensola och 
Valkonen, 
2000  (28)
Register 
Flickor 
(?) 

Finland Yrke hos 
föräldern med 
högst 
utbildnings
nivå enligt 

-

1) tjänsteman; 
2) lägre 
tjänsteman; 
3) arbetare 
(10–14 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i 
underliggande 
eller 
bidragande 
finska klass
ificeringen av 
sjukdomar 
1987 explicit 
alkohol-
diagnos 
(15‒19 år) 

-

-

Relativ risk 
2) 
Inte statistiskt 
signifikant 
3) 
Inte statistiskt 
signifikant 
 

Medellåg 

Pojkar 
(?) 

   2) 
Statistiskt 
signifikant 
vanligare 
3) 
Statistiskt 
signifikant 
vanligare 

 

 

  



Tabell S26. Artiklar och resultat för samband mellan yrke hos föräldrarna och skador av 
alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Pitkanen et 
al., 2008  (29)
Enkät 
Intervju 
Register 
Flickor 
(173) 
“JYvaskyla 
Longitudinal 
Study of 
personality 
and social 
development” 
(JYLS) 

Finland Yrke hos 
pappan enligt 
lärare 
1) tjänsteman; 
… 
3) arbetare 
(9 år) 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 

-

1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 

-

Regressions-
koefficient 
(0,09) 

Medelhög 

Remes och 
Martikainen, 
2012  (22)
Register 
(96 440) 
Flickor 
(?) 

Finland Yrke hos 
mamman och 
pappan enligt 
1) högre 
tjänsteman; 
2) lägre 
tjänsteman; 
3) arbetare; 
4) bonde; 
5) 
entreprenör; 
6) annat, till 
exempel 
arbetslös, eller 
uppgift 
saknas; 
7) inte finsk 
medborgare 
(11–15 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0–29 år) 

-

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 
Mamman  

-

2) 
(0,91; 0,40‒
2,05) 
3) 
(0,79; 0,31‒
1,98) 
4) 
(0,87; 0,22‒
3,43) 
5) 
(0,26; 0,06‒
1,19) 
6) 
(0,58; 0,21‒
1,58) 
7) 
(2,75; 0,71‒
10,64) 
Pappan  
2) 
(1,13; 0,45‒
2,89) 
3) 
(1,37; 0,56‒
3,35) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

4) 
(2,56; 0,69‒
9,53) 
5) 
(1,46; 0,53‒
4,04) 
6) 
(1,54; 0,53‒
4,42) 
7) 
(2,02; 0,63‒
6,44) 

Pitkanen et 
al., 2008  (29)
Enkät 
Intervju 
Register 
Pojkar 
(196) 
JYLS 

Finland Yrke hos 
pappan enligt 
lärare 
1) tjänsteman; 
… 
3) arbetare 
(9 år) 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 

-

1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 

-

Regressions-
koefficient 
(0,08) 

Medelhög 

Remes och 
Martikainen, 
2012  (22)
Register 
(96 440) 
Pojkar 
(?) 

Finland Yrke hos 
mamman och 
pappan enligt 
1) högre 
tjänsteman; 
2) lägre 
tjänsteman; 
3) arbetare; 
4) bonde; 
5) 
entreprenör; 
6) annat, till 
exempel 
arbetslös, eller 
uppgift 
saknas; 
7) inte finsk 
medborgare 
(11–15 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0–29 år) 

-

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 
Mamman  

-

2) 
(0,97; 0,67‒
1,39) 
3) 
(0,94; 0,64‒
1,40) 
4) 
(1,15; 0,61‒
2,19) 
5) 
(0,97; 0,59‒
1,61) 
6) 
(1,32; 0,87‒
2,01) 
7) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(0,60; 0,28‒
1,28) 
Pappan  
2) 
(1,38; 0,93‒
2,05) 
3) 
(1,77*; 1,21‒
2,60) 
4) 
(1,37; 0,75‒
2,52) 
5) 
(1,26; 0,79‒
1,99) 
6) 
(1,59*; 1,02‒
2,47) 
7) 
(1,27; 0,79‒
2,05) 

Gauffin et al., 
2013  (14)
Register 
(948 518) 

Sverige Yrke hos 
föräldern med 
högst 
utbildnings
nivå enligt 

-
 

1) högre 
tjänsteman; 
2) tjänsteman; 
3) lägre 
tjänsteman; 
4) facklärd 
arbetare; 
5) inte 
facklärd 
arbetare; 
6) annat, till 
exempel 
arbetslös 
(6–12 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
explicit 
alkohol-
diagnos. Inte 
diagnoser 
såsom 
förgiftning 
som inte 
säkert tyder 
på beroende 
(?) 

-

Inte justerat 
för socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Hazardkvot 

-

2) 
(1,17*; 1,08‒
1,26) 
3) 
(1,35*; 1,24‒
1,46) 
4) 
(1,58*; 1,47‒
1,71) 
5) 
(1,87*; 1,73‒
2,01) 
6) 
(1,64*; 1,51‒ 
1,79) 

Medellåg 

Pensola och 
Valkonen, 
2000  (28)
Register 
Flickor 
(?) 

Finland Yrke hos 
föräldern med 
högst 
utbildnings
nivå enligt 

-

1) tjänsteman; 
2) lägre 
tjänsteman; 
3) arbetare 
(10–14 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i 

-

Inte justerat 
för socio
ekonomisk 
position hos 
individen 

-

Relativ risk 
20‒24 år  
2) 
Inte statistiskt 
signifikant 

Medellåg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

underliggande 
eller 
bidragande 
finska klass
ificeringen av 
sjukdomar 
1987 explicit 
alkohol
diagnos 

-

-

(20‒24 år och 
25‒29 år) 

3) 
Inte statistiskt 
signifikant 
25‒29 år  
2) 
Inte statistiskt 
signifikant 
3) 
Statistiskt 
signifikant 
vanligare 

Pojkar 
(?) 

   20‒24 år 
2) 
Statistiskt 
signifikant 
vanligare 
3) 
Statistiskt 
signifikant 
vanligare 
25‒29 år 
2) 
Statistiskt 
signifikant 
vanligare 
3) 
Statistiskt 
signifikant 
vanligare 

 

 

  



Tabell S27. Artikel och resultat för samband mellan arbetslöshet hos föräldrarna och 
skador av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Karriker-Jaffe 
et al., 2018 

 (19)
Register 
Flickor 
(431 371) 

Sverige Arbetslöshet 
hos 
föräldrarna 
enligt inte 
anställd 
undantaget 
student heltid, 
värnpliktig och 
pensionerad 
före 65 år 
(15 år) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S22 

Confounder 
Oddskvot 
(1,00; 0,90–
1,10) 

Medellåg 

Pojkar 
(452 598) 

   (0,96; 0,86–
1,06) 

 

 

  



Tabell S28. Artiklar och resultat för samband mellan arbetslöshet hos föräldrarna och 
skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Christoffersen 
et al., 2008 

 (11)
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Arbetslöshet 
hos mamman 
och pappan 
enligt 
arbetslös mer 
än 21 veckor 
under 1 år 
(?) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0–27 år) 

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 

-

Oddskvot 
Mamman 
(1,1*; 1,1–
1,3) 

    Ojusterat 
Oddskvot 
Pappan 
Inte statistiskt 
signifikant 

Låg 

 

Karriker-Jaffe 
et al., 2018 

 (19)
Register 
Pojkar 
(452 598) 

Sverige Arbetslöshet 
hos 
föräldrarna 
enligt inte 
anställd 
undantaget 
student heltid, 
värnpliktig och 
pensionerad 
före 65 år 
(15 år) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S22 

Confounder 
Inte justerat 
för socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 

-

(0,96; 0,89–
1,04) 

Medellåg 

Flickor 
(431 371) 

   (0,91; 0,83–
1,00) 

 

 

  



Tabell S29. Artiklar och resultat för samband mellan inkomst hos föräldrarna och 
berusningsdrickande och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
“Monitoring 
Young 
Lifestyles” 
(MyLife) 

Norge Finansiell 
situation hos 
föräldrarna 
enligt barnet 
och problem 
med pengar 
(13,5 år) 

Intensiv
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

- Confounder 
Oddskvot 
(2,21*; 1,27–
3,85) 

Medelhög 

Plenty et al., 
2018 (15) 
Enkät 
Register 
(5 025) 
CILS4EU 

Sverige Inkomst hos 
föräldrarna 
enligt 
disponibel 
inkomst för 
hushållet och 
kvintiler 
1) 1 kvintilen; 
2) 2 kvintilen;  
3) 3 kvintilen;  
4) 4 kvintilen;  
5) 5 kvintilen 
(14–15 år) 

 

 
 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 3 
månaderna 
enligt 1 eller 
fler gånger 
(15–16 år) 

-
Regressions-
koefficient 
2) 
(0,03; 0,03) 
3) 
(-0,00; 0,02) 
4) 
(0,00; 0,02) 
5) 
(0,01; 0,03) 

Medelhög 

Enstad et al., 
2017 (17) 
Enkät 
(913) 
TOPP 

Norge Själv
rapporterad 
finansiell 
situation hos 
föräldrarna 
enligt 

-

1) klarar av 
situation 
mycket dåligt 
…  
5) klarar av 
situation 
mycket bra 
(12,5 år) 

Berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger 
och varit 
berusad 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år) 

- Oddskvot 
(0,64; 0,38–
1,07) 

Hög 

Skogen et al., 
2019 (31) 
Enkät 
Register 
(?) 
”Youth at 
Hordaland-
Survey” 

 

Norge Utveckling för 
disponibel 
inkomst hos 
föräldrarna 
under det att 
barnet var 9–
15 år enligt 
1) fattig enligt 
lägre än 60 
procent av 
medianvärde; 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 10 eller 
fler gånger 
(17 år)

-

  

2) 
Signifikant 
vanligare än 
fattig 
(19,3; 15,1–
23,4) 
3) 
Signifikant 
vanligare än 
fattig 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

2) ut ur 
fattigdom 
enligt ut ur 
lägre än 60 
procent av 
medianvärde; 
3) in i 
fattigdom 
enligt in i lägre 
än 60 procent 
av 
medianvärde; 
4) inte fattig 
enligt högre 
än 60 procent 
av 
medianvärde 
(9–15 år) 

(15,4; 10,5–
20,4) 
4) 
Signifikant 
vanligare än 
fattig 
(19,7; 19,0–
20,5) 

 

  



Tabell S30. Artiklar och resultat för samband mellan inkomst hos föräldrarna och skador av 
alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Karriker-Jaffe 
et al., 2018 
(19) 
Register 
Flickor 
(431 371) 

Sverige Inkomst hos 
föräldrarna 
enligt inkomst 
lägre än 
hälften av 
medianvärde 
(15 år) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S22 

Confounder 
Oddskvot 
(1,40*; 1,30–
1,51) 

Medellåg 

  Inkomst hos 
föräldrarna 
enligt får 
ekonomiskt 
bistånd 
(15 år) 

 (1,72*; 1,59–
1,86) 

 

Pojkar 
(452 598) 

 Inkomst hos 
föräldrarna 
enligt inkomst 
lägre än 
hälften av 
medianvärde 
(15 år) 

 (1,39*; 1,29–
1,51) 

 

  Inkomst hos 
föräldrarna 
enligt får 
ekonomiskt 
bistånd 
(15 år) 

 (1,72*; 1,59–
1,87) 

 

Skogen et al., 
2019 (31) 
Enkät 
Register 
(?) 
”Youth at 
Hordaland-
Survey” 

 

Norge Utveckling för 
disponibel 
inkomst hos 
föräldrarna 
under det att 
barnet var 9–
15 år enligt 
1) fattig enligt 
lägre än 60 
procent av 
medianvärde; 
2) ut ur 
fattigdom 
enligt ut ur 
lägre än 60 
procent av 
medianvärde; 
3) in i 
fattigdom 
enligt in i lägre 
än 60 procent 
av 
medianvärde; 
4) inte fattig 
enligt högre 
än 60 procent 
av 
medianvärde 

Skador av 
alkohol själv
rapporterade 
enligt 2 eller 
fler poäng på 
"Car, Relax, 
Alone, Forget, 
Friends, 
Trouble" 
CRAFFT 
(17 år)

-

  

2) 
Signifikant 
vanligare än 
fattig 
(19,2; 15,3–
23,2) 
3) 
Signifikant 
vanligare än 
fattig 
(21,4; 16,0–
26,7) 
4) 
Signifikant 
vanligare än 
fattig 
(20,6; 19,9–
21,4) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(9–15 år) 

 

  



TabellS31. Artiklar och resultat för samband mellan inkomst hos föräldrarna och skador av 
alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Flickor 
(6 281) 

Finland Inkomst hos 
mamman och 
pappan enligt 
kvartiler 
1) 4 kvartilen; 
2) 3 kvartilen; 
3) 3 kvartilen; 
4) 1 kvartilen; 
5) ingen 
inkomst eller 
uppgift saknas 
(?) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 
Mamman 

-

2) 
(1,0; 0,8–1,2) 
3) 
(1,0; 0,8–1,3) 
4) 
(1,2; 0,9–1,4) 
5) 
(0,9; 0,7–1,2) 
Pappan 
2) 
(1,0; 0,8–1,2) 
3) 
(1,0; 0,8–1,2) 
4) 
(1,2; 1,0–1,5) 
5) 
(1,0; 0,8–1,3) 

Medelhög 

Remes och 
Martikainen, 
2012 (22) 
Register 
(96 440) 
Flickor 
(?) 

Finland Inkomst hos 
föräldrarna 
enligt 2-års
medelvärde av 
ekvivalerad 
inkomst och 
kvintiler 

-

1) 5 kvintilen; 
2) 4 kvintilen; 
3) 3 kvintilen; 
4) 2 kvintilen; 
5) 1 kvintilen 
(14 och 15 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0‒29 år) 

-

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 

-

2) 
(1,30; 0,52‒
3,24) 
3) 
(1,17; 0,48‒
2,83) 
4) 
(1,01; 0,42‒
2,44) 
5) 
(1,38; 0,58‒
3,27) 

Medelhög 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Pojkar 
(46 081) 

Finland Inkomst hos 
mamman och 
pappan enligt 
kvartiler 
1) 4 kvartilen; 
2) 3 kvartilen; 
3) 3 kvartilen; 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 
Mamman 

-
Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

-

4) 1 kvartilen; 
5) ingen 
inkomst eller 
uppgift saknas 
(?) 

2) 
(1,0; 0,9–1,1) 
3) 
(1,1*; 1,1–
1,2) 
4) 
(1,2*; 1,1–
1,3) 
5 
(1,0; 0,9–1,1) 
Pappan 
2) 
(1,0; 1,0–1,1) 
3) 
(1,1*; 1,1–
1,2) 
4) 
(1,3*; 1,2–
1,4) 
5) 
(1,2*; 1,1–
1,3) 

Remes och 
Martikainen, 
2012 (22) 
Register 
(96 440) 
Pojkar 
(?) 

Finland Inkomst hos 
föräldrarna 
enligt 2-års
medelvärde av 
ekvivalerad 
inkomst och 
kvintiler 

-

1) 5 kvintilen; 
2) 4 kvintilen; 
3) 3 kvintilen; 
4) 2 kvintilen; 
5) 1 kvintilen 
(14 och 15 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0‒29 år) 

-

Justerat för 
socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 

-

2) 
(1,12; 0,80‒
1,55) 
3) 
(1,15; 0,83‒
1,59) 
4) 
(1,13; 0,81‒
1,57) 
5) 
(1,05; 0,74‒
1,48) 

Medelhög 

Karriker-Jaffe 
et al., 2018 
(19) 
Register 
Flickor 
(431 371) 

Sverige Inkomst hos 
föräldrarna 
enligt inkomst 
lägre än 
hälften av 
medianvärde 
(15 år) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S22 

Confounder 
Inte justerat 
för socio
ekonomisk 
position hos 
individen 
Oddskvot 
(1,36*; 1,17–
1,46) 

Medellåg 

  Inkomst hos 
föräldrarna 
enligt får 

 (1,48*; 1,37–
1,60) 

 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

ekonomiskt 
bistånd 
(15 år) 

Pojkar 
(452 598) 

 Inkomst hos 
föräldrarna 
enligt inkomst 
lägre än 
hälften av 
medianvärde 
(15 år) 

 (1,39*; 1,31–
1,47) 

 

  Inkomst hos 
föräldrarna 
enligt får 
ekonomiskt 
bistånd 
(15 år) 

 (1,72*; 1,61–
1,83) 

 

 

  



Tabell S32. Artikel och resultat för samband mellan upplevd socioekonomisk position hos 
föräldrarna och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge Upplevd socio
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
enligt 
"MacArthur 
Scale of 
Subjective 
Social Status" 
(13,5 år) 

- Intensiv
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

- Confounder 
Oddskvot 
(1,01; 0,89–
1,14) 

Medelhög 

 

  



Tabell S33. Artiklar och resultat för samband mellan civilstånd hos föräldrarna och 
berusningsdrickande och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt barnet 
och bor hos 1 
av föräldrarna 
(13,5 år) 

Intensiv
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)

-

  

Confounder 
Oddskvot 
(1,41; 0,92–
2,16) 

Medelhög 

Plenty et al., 
2018 (15) 
Enkät 
Register 
(5 025) 
CILS4EU 

Sverige Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt barnet 
eller 
föräldrarna 
och bor inte 
hos båda 
föräldrarna 
(14–15 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 3 
månaderna 
enligt 1 eller 
fler gånger 
(15–16 år) 

-
Confounder 
Regressions
koefficient 
(0,05*; 0,02) 

-
Medelhög 

Miettunen et 
al., 2014 (26) 
Enkät 
Register 
(9 432) 
Flickor 
(?) 
NFBC 1986 

Finland Själv
rapporterat 
civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt bor inte 
hos båda 
föräldrarna 
(16 år) 

- Frekvens 
berusnings
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 10 eller 
fler gånger 
(15–16 år) 

-
Oddskvot 
(1,7*; 1,3–
2,1) 

Medelhög 

Pojkar 
(?) 

   (1,4*; 1,0–
1,8) 

 

Kumpulainen, 
2000 (27) 
Enkät 
Barn 
(1 268) 

Finland Själv
rapporterat 
civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt 

-

1) bor hos 
båda 
föräldrarna; … 
4) annat 
(12 år) 

 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

-
Confounder 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

Adalbjarnar
dottir och 
Rafnsson, 
2001 (32) 
Enkät 
(1 293) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

- Island Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt barnet 
och bor hos 
båda 
föräldrarna 
(14 år) 

Frekvens 
intensiv
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
(17 år) 

-
Confounder 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Adalbjarnar
dottir och 
Rafnsson, 
2002 (33) 
Enkät 
(1 293) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

- Island Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt barnet 
och bor hos 
båda 
föräldrarna 
(14 år) 

Frekvens 
intensiv
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
(17 år) 

-
Confounder 
Exkluderar 
deltagare som 
har 
konsumerat 
alkohol T1 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

Seljamo et al., 
2006 (6) 
Enkät 
(1 278) 
FFC 

Finland Själv
rapporterat 
civilstånd hos 
föräldrarna 
(0 och 15 år) 

- Frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 

-

 
1) aldrig; …  
5) fler än 10 
gånger 
(15 år) 

Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

  Själv
rapporterat 
civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt en ny 
viktig vuxen i 
barnets liv 
innan hen fyllt 
15 år 
(0 och 15 år) 

-  Inte statistiskt 
signifikant 

 

  Själv
rapporterat 
civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt 
permanent 
separation 
från 1 av 
föräldrarna 
innan hen fyllt 
15 år 
(0 och 15 år) 

-  (1,9*; 1,3–
2,9) 

 

Enstad et al., 
2017 (17) 
Enkät 
(913) 
TOPP 

Norge Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt barnet 
och bor hos 
båda 
föräldrarna 
(12,5 år) 

Berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger 
och varit 
berusad 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år) 

- Ojusterat 
Oddskvot 
(1,09; 0,49–
2,42) 

Hög 

Gillander 
Gådin och 

Sverige Civilstånd hos 
föräldrarna 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 

-
Ojusterat 
Relativ risk 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Hammarström, 
2002 (34) 
Enkät 
Flickor 
(141) 

enligt barnet 
och skilda 
(12 år) 

senaste 12 
månaderna 
enligt gång i 
månaden eller 
oftare 
(15 år) 

(1,37; 0,63–
3,00) 

Lindfors et al., 
2018 (16) 
Enkät 
(9 497) 
Flickor 
(?) 

Finland Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt barnet 
och bor hos 
båda 
föräldrarna 
(12‒13 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol och 
frekvens 
berusnings
drickande 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 

-

1) konsumtion 
av alkohol; 
2) frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
a) inte; … 
d) 2 gånger i 
månaden eller 
oftare; 
3) frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 

-

a) aldrig; … 
d) 3 eller fler 
gånger 
(15‒16 år) 

Confounder 
Justerat för 
relation till 
mamman 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard
iserad) 

-

(0,028; 
0,018) 
Justerat för 
relation till 
pappan 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard
iserad) 

-

(0,020; 
0,019) 

Hög 

Gillander 
Gådin och 
Hammarström, 
2002 (34) 
Enkät 
Pojkar 
(138) 

Sverige Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt barnet 
och skilda 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 1 gång i 
månaden eller 
oftare 
(15 år) 

-
Ojusterat 
Relativ risk 
(4,22*; 1,80–
9,91) 

Hög 

Lindfors et al., 
2018 (16) 
Enkät 
(9 497) 
Flickor 
(?) 

Finland Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt barnet 
och bor hos 
båda 
föräldrarna 
(12‒13 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol och 
frekvens 
berusnings
drickande 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 

-

1) konsumtion 
av alkohol; 
2) frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 

Confounder 
Justerat för 
relation till 
mamman 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard
iserad) 
(0,067

-

*; 
0,019) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

a) inte; … 
d) 2 gånger i 
månaden eller 
oftare; 
3) frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 

-

a) aldrig; … 
d) 3 eller fler 
gånger 
(15‒16 år) 

Justerat för 
relation till 
pappan 
Regressions
koefficient 
(inte 
standard
iserad) 
(0,045*; 
0,020) 

-

-

 

  



Tabell S34. Artikel och resultat för samband mellan civilstånd hos föräldrarna och skador 
av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Sourander et 
al., 2006 (18) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(2 946) 
“From a Boy 
to a Man” 

Finland Själv
rapporterat 
civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt bor inte 
hos båda 
föräldrarna 
(8 år) 

- Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(16‒20 år) 

Oddskvot 
(2,1*; 1,3‒
3,2) 

Låg 

 

  



Tabell S35. Artiklar och resultat för samband mellan civilstånd hos föräldrarna och skador 
av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Gauffin et al., 
2013 (14) 
Register 
(948 518) 

Sverige Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt bor hos 
1 av 
föräldrarna 
(?) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
explicit 
alkohol-
diagnos. Inte 
diagnoser 
såsom 
förgiftning 
som inte 
säkert tyder 
på beroende 
(?) 

-

Confounder 
Hazardkvot 
(1,46*; 1,39‒
1,53) 

Medellåg 

Weitoft et al., 
2003 (35) 
Register 
Flickor 
(479 960) 

Sverige Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt bodde 
hos 1 av 
föräldrarna 
1985 och 1990 
(0–17 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller död i 
underliggande 
eller 
bidragande 
ICD-9 291, 
303, 305.0, 
357.5, 425.5, 
535.3, 571.0–
571.3, E860 
eller 
E980+980 
eller ICD-10 
E24.4, F10.1–
10.9, G31.2, 
G62.1, G72.1, 
I42.6, K29.2, 
K70, K86.0, 
O35.4, P04.3, 
Q86.0, T51, 
Y90.1–90.9, 
Y91.1–91.9, 

Relativ risk 
(2,09*; 1,84–
2,37) 

Medellåg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Z50.2 eller 
Z71.4 
(14–26 år) 

Remes och 
Martikainen, 
2012 (22) 
Register 
(96 440) 
Flickor 
(?) 

Finland Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt 
1) bor hos 
båda 
föräldrarna; 
2) bor hos 1 
av föräldrarna; 
3) bor hos 1 
förälder som 
är skild; 
4) bor hos 1 
förälder som 
har en partner 
annan än den 
andra 
föräldern; 
5) bytt vilken 
av föräldrarna 
hen bor hos 2 
eller fler 
gånger; 
6) bor inte hos 
någon av 
föräldrarna 
eller uppgift 
saknas 
(0–16 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0–29 år) 

Oddskvot 
2) 
(1,31; 0,40‒
4,32) 
3) 
(0,68; 0,30‒
1,55) 
4) 
(2,31*; 1,10‒
4,85) 
5) 
(1,25; 0,72‒
2,16) 
6) 
(1,13; 0,48‒
2,68) 

Medelhög 

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt skilda 
eller en av 
föräldrarna 
död innan 
barnet fyllt 18 
år 
(0–18 år) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0–27 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
(1,2*; 1,1–
1,3) 

Låg 

Weitoft et al., 
2003 (35) 
Register 
Pojkar 
(506 382) 

Sverige Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt bodde 
hos 1 av 
föräldrarna 
1985 och 1990 
(0–17 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller död i 
underliggande 
eller 
bidragande 
ICD-9 291, 
303, 305.0, 

Relativ risk 
(1,88*; 1,67–
2,12) 

Medellåg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

357.5, 425.5, 
535.3, 571.0–
571.3, E860 
eller 
E980+980 
eller ICD-10 
E24.4, F10.1–
10.9, G31.2, 
G62.1, G72.1, 
I42.6, K29.2, 
K70, K86.0, 
O35.4, P04.3, 
Q86.0, T51, 
Y90.1–90.9, 
Y91.1–91.9, 
Z50.2 eller 
Z71.4 
(14–26 år) 

Remes och 
Martikainen, 
2012 (22) 
Register 
(96 440) 
Pojkar 
(?) 

Finland Civilstånd hos 
föräldrarna 
enligt 
1) bor hos 
båda 
föräldrarna; 
2) bor hos 1 
av föräldrarna; 
3) bor hos 1 
förälder som 
är skild; 
4) bor hos 1 
förälder som 
har en partner 
annan än den 
andra 
föräldern; 
5) bytt vilken 
av föräldrarna 
hen bor hos 2 
eller fler 
gånger; 
6) bor inte hos 
någon av 
föräldrarna 
eller uppgift 
saknas 
(0–16 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0–29 år) 

-

Oddskvot 
2) 
(1,04; 0.58‒
1,87) 
3) 
(1,09; 0.83‒
1,45) 
4) 
(1,32; 0.92‒
1,89) 
5) 
(1,18; 0,94‒
1,47) 
6) 
(0,74; 0,44‒
1,23) 

Medelhög 

 

  



Tabell S36. Artiklar och resultat för samband mellan boendeplats och berusningsdrickande 
och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge Boendeplats 
enligt stad 
(13,5 år) 

Intensiv
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

- Confounder 
Oddskvot 
(0,50*; 0,30–
0,84) 

Medelhög 

Miettunen et 
al., 2014 (26) 
Enkät 
Register 
(9 432) 
Flickor 
(?) 
NFBC 1986 

Finland Boendeplats 
enligt inte stad 
(16 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 10 eller 
fler gånger 
(15–16 år) 

-
Oddskvot 
(1,4*; 1,1–
1,7) 

Medelhög 

Pojkar 
(?) 

   (0,8; 0,6–1,0)  

 

  



Tabell S37. Artikel och resultat för samband mellan boendeplats och skador av alkohol hos 
barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Karriker-Jaffe 
et al., 2018 
(19) 
Register 
Flickor 
(431 371) 

Sverige Boendeplats 
socio
ekonomiskt 
utsatt bostads
område enligt 
bott 1 år eller 
längre i 
område vars 
värde för 
populationen 
25‒64 år är 
större än 1 
standard
avvikelse över 
medelvärde 
för 4 faktorer 
Faktorer 

-

-

-

1) 
utbildningsnivå 
enligt 
förgymnasial; 
2) inkomst 
enligt inkomst 
inklusive 
räntor och 
utdelningar 
mindre än 
hälften av 
medianvärde; 
3) arbetslöshet 
enligt 
arbetslös 
undantaget 
student heltid, 
värnpliktig 
eller 
pensionerad 
före 65 år; 
4) ekonomiskt 
bistånd 
(0–6 år och 7‒
12 år) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S22 

Oddskvot 
0–6 år 
(1,14*; 1,07–
1,21) 
7–12 år 
(0,97; 0,91–
1,04) 

Medellåg 

Pojkar 
(452 598) 

   0–6 år 
(1,11*; 1,04–
1,18) 
7–12 år 
(1,04; 0,98–
1,12) 

 

 



Tabell S38. Artiklar och resultat för samband mellan boendeplats och skador av alkohol 
hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Gauffin et al., 
2013 (14) 
Register 
(948 518) 

Sverige Boendeplats 
enligt 
1) inte stad 
eller storstad;  
2) stad; 
3) storstad 
(?) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
explicit 
alkohol-
diagnos. Inte 
diagnoser 
såsom 
förgiftning 
som inte 
säkert tyder 
på beroende 
(?) 

-

Confounder 
Hazardkvot 
2) 
(0,98; 0,94‒
1,03) 
3) 
(1,27*; 1,21‒
1,34) 

Medellåg 

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Boendeplats 
enligt inte stad 
eller storstad 
(?) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0‒27 år) 

Oddskvot 
(1,5*; 1,4–
1,6) 

Låg 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Pojkar 
(46 081) 

Finland Boendeplats 
enligt 
1) inte stad 
eller storstad; 
2) stad; 
3) storstad 
(?) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Oddskvot 
2) 
(1,1*; 1,0–
1,1) 
3) 
(0,9*; 0,8–
0,9) 

Medelhög 

Karriker-Jaffe 
et al., 2018 
(19) 
Register 
Pojkar 
(452 598) 

Sverige Boendeplats 
enligt tabell 
S37 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S22 

Oddskvot 
0–6 år 
(1,19*; 1,13–
1,25) 
7–12 år 
(1,04; 0,98–
1,12) 

Medellåg 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Flickor 
(6 281) 

Finland Boendeplats 
enligt 
1) inte stad 
eller storstad; 
2) stad; 
3) storstad 
(?) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Oddskvot 
2) 
(1,1; 0,9–1,3) 
3) 
(0,7*; 0,6–
0,8) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Karriker-Jaffe 
et al., 2018 
(19) 
Register 
Flickor 
(431 371) 

Sverige Boendeplats 
enligt tabell 
S37 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S22 

Oddskvot 
0–6 år 
(1,17*; 1,10–
1,24) 
7–12 år 
(0,98; 0,93–
1,04) 

Medellåg 

 

  



Tabell S39. Artikel och resultat för samband mellan skador av alkohol och narkotika, och 
kriminalitet, hos föräldrarna och skador av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Karriker-Jaffe 
et al., 2018 
(19) 
Register 
Flickor 
(431 371) 

Sverige Skador av 
alkohol eller 
narkotika eller 
kriminalitet 
hos 1 av 
föräldrarna 
enligt skador 
av alkohol 
enligt tabell 
S22. Eller 
skador av 
narkotika 
enligt diagnos, 
läkemedel 
eller misstanke 
eller dom för 
brott kopplat 
till narkotika. 
Eller 
kirminalitet 
enligt dom för 
visa typer av 
brott, till 
exempel 
våldsbrott 
(?) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S22 

Confounder 
Oddskvot 
(1,89*; 1,77–
1,97) 

Medellåg 

Pojkar 
(452 598) 

   (1,85*; 1,76–
1,95) 

 

 

  



Tabell S40. Artiklar och resultat för samband mellan skador av alkohol och narkotika, och 
kriminalitet, hos föräldrarna och skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Gauffin et al., 
2013 (14) 
Register 
(948 518) 

Sverige Skador av 
alkohol eller 
narkotika hos 
mamman och 
pappan enligt 
skador av 
alkohol enligt 
diagnos eller 
brott kopplat 
till alkohol. 
Eller skador av 
narkotika 
enligt diagnos 
eller brott 
kopplat till 
narkotika 
(?) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
explicit 
alkohol-
diagnos. Inte 
diagnoser 
såsom 
förgiftning 
som inte 
säkert tyder 
på beroende 
(?) 

-

Confounder 
Hazardkvot 
Mamman 
(1,79*; 1.64‒
1,95) 
Pappan 
(1,63*; 1,52‒
1,74) 

Medellåg 

  Kriminalitet 
hos mamman 
och pappan 
enligt dom för 
brott som lett 
till fängelse, 
villkorlig fri
givning eller 
rätts-
psykiatrisk 
vård 
(?) 

 

-

Mamman 
(1,25*; 1,12‒
1,39) 
Pappan 
(1,87*; 1,77‒
1,98) 

 

Edwards et al., 
2017 (23) 
Register 
(?) 

Sverige Skador av 
alkohol eller 
narkotika eller 
kriminalitet 
hos mamman 
och pappan 
enligt skador 
av alkohol 
enligt utfall. 
Eller skador av 
narkotika 
enligt diagnos 
eller brott 
kopplat till 
narkotika. Eller 
kriminalitet 
enligt dom för 
vissa typer av 
brott, till 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård för 
ICD-10 F10, 
K70, K85.2, 
K86.0, T51 
med flera 
(19–24 år) 

-

Oddskvot 
2) 
(2,49*; 2,21‒
2,80) 
3) 
(2,51*; 2,34‒
2,68) 

Medellåg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

exempel 
våldsbrott 
1) ingen av 
föräldrarna; 
2) mamman, 
men inte 
pappan;  
3) pappan, 
men inte 
mamman 
(0–18 år) 

  Skador av 
alkohol eller 
narkotika eller 
kriminalitet 
hos 1 av 
föräldrarna 
enligt skador 
av alkohol 
enligt utfall. 
Eller skador av 
narkotika 
enligt diagnos 
eller brott 
kopplat till 
narkotika. Eller 
kriminalitet 
enligt dom för 
vissa typer av 
brott, till 
exempel 
våldsbrott 
1) ingen av 
föräldrarna; 
2) 0–6 år;  
3) 7‒12 år; 
4) 13‒18 år;  
5) 0–6 år och 
7‒12 år; 
6) 0–6 år och 
13‒18 år; 
7) 7‒12 år och 
13‒18 år;  
8) 0–6 år, 7‒
12 år och 13‒
18 år 
(0–18 år) 

 2) 
(2,44*; 2,23‒
2,68) 
3) 
(2,29*; 2,05‒
2.55) 
4) 
(2,32*; 2,07‒
2,60) 
5) 
(3,85*; 3,16‒
4,68) 
6) 
(3,45*; 2,58‒
4,63) 
7) 
(3,31*; 2,64‒
4,15) 
8) 
(4,84*; 4,12–
5,69) 

 

Long et al., 
2018 (24) 
Register 
(?) 

Sverige Skador av 
alkohol hos 1 
av föräldrarna 
enligt utfall 
(0–18 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 

Confounder 
Oddskvot 
(2,81*; 2,58–
3,07) 
 

Medellåg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
misstanke eller 
dom för brott 
kopplat till 
alkohol 
(0–30 år) 

  Skador av 
alkohol hos 
mamman och 
pappan enligt 
utfall 
1) ingen av 
föräldrarna; 
2) mamman; 
3) pappan 
(0–18 år) 

 2) mamman 
(3,48*; 3,08–
3,94) 
3) pappan 
(2,54*; 2,33–
2,77) 

 

  Skador av 
alkohol hos 
mamman och 
pappan enligt 
utfall 
1) ingen av 
föräldrarna 
och bor hos 
båda 
föräldrarna; 
2) mamman 
och bor hos 
båda 
föräldrarna; 
3) mamman 
och bor hos 
mamman; 
4) mamman 
och bor hos 
pappan; 
5) pappan och 
bor hos båda 
föräldrarna; 
6) pappan och 
bor hos 
mamman; 
7) pappan och 
bor hos 
pappan 
(0–18 år) 

 Mamman 
2) 
(2,39*; 1,68–
3,38) 
3) 
(2,70*; 2,23–
3,28) 
4) 
(1,71*; 1,21–
2,40) 
Pappan 
5) 
(2,64*; 2,16–
3,23) 
6) 
(1,61*; 1,42–
1,83) 
7) 
(1,68*; 1,05–
2,68) 

 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Karriker-Jaffe 
et al., 2018 
(19) 
Register 
Flickor 
(431 371) 

 

Sverige Skador av 
alkohol eller 
narkotika eller 
kriminalitet 
hos 1 av 
föräldrarna 
enligt tabell 
S39 
(?) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S22 

Confounder 
Oddskvot 
(2,04*; 1,95–
2,14) 

Medellåg 

Long et al., 
2018 (24) 
Register 
Flickor 
(?) 

Sverige Skador av 
alkohol hos 1 
av föräldrarna 
enligt utfall 
(0–18 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
misstanke eller 
dom för brott 
kopplat till 
alkohol 
(0–30 år) 

-

Confounder 
Oddskvot 
(2,81*; 2,58–
3,07) 

 

Medellåg 

  Skador av 
alkohol hos 
föräldrarna 
enligt utfall 
1) ingen av 
föräldrarna; 
2) båda 
föräldrarna; 
3) mamman; 
4) pappan 
(0–18 år) 

 2) 
(5,11*; 4,17–
6,26) 
3) 
(3,48*; 3,08–
3,94) 
4) 
(2,57*; 2,33–
2,77) 

 

  Skador av 
alkohol hos 
föräldrarna 
enligt utfall 
1) ingen av 
föräldrarna 
och bor hos 
båda 
föräldrarna; 
2) båda 
föräldrarna 
och bor hos 

 Båda 
föräldrarna 
2) 
(4,45*; 2,33–
8,49) 
3) 
(3,24*; 2,24–
4,68) 
4) 
(3,46*; 1,82–
6,60) 

 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

båda 
föräldrarna; 
3) båda 
föräldrarna 
och bor hos 
mamman; 
4) båda 
föräldrarna 
och bor hos 
pappan; 
5) mamman 
och bor hos 
båda 
föräldrarna; 
6) mamman 
och bor hos 
mamman; 
7) mamman 
och bor hos 
pappan; 
8) pappan och 
bor hos båda 
föräldrarna; 
9) pappan och 
bor hos 
mamman; 
10) pappan 
och bor hos 
pappan 
(0–18 år) 

Mamman 
5) 
(2,39*; 1,68–
3,38) 
6) 
(2,70*; 2,23–
3,28) 
7) 
(1,71*; 1,21–
2,40) 
Pappan 
8) 
(2,64*; 2,16–
3,23) 
9) 
(1,61*; 1,42–
1,83) 
10) 
(1,68*; 1,05–
2,68) 

-

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Skador av 
alkohol eller 
narkotika hos 
1 av 
föräldrarna 
enligt 
slutenvård för 
alkoholpsykos, 
alkoholism, 
åderbråck i 
matstrupen, 
levercirrhos, 
kronisk 
pankreatit, 
delirium eller 
oavsiktlig 
förgiftning 
respektive 
slutenvård för 
narkotika
beroende eller 
förgiftning 
enligt ICD-8 
304 
undantaget 
beroende för 
morfin om 
samtidig 
kronisk smärta 
enligt ICD-8 

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0–27 år) 

Oddskvot 
(1,2*; 1,1–
1,4) 

Låg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

140‒239, 712, 
725 eller 728 
(?) 

Karriker-Jaffe 
et al., 2020 
(20) 
Register 
Pojkar 
(451 054) 

Sverige Skador av 
alkohol eller 
narkotika eller 
kriminalitet 
hos 1 av 
föräldrarna. 
Skador av 
alkohol enligt 
tabell S23. 
Skador av 
narkotika 
enligt diagnos, 
läkemedel 
eller misstanke 
eller dom för 
brott kopplat 
till narkotika. 
Kriminalitet 
enligt dom för 
visa typer av 
brott, till 
exempel 
våldsbrott 
(?) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S23 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
19‒25 år 
(0,106*; 
0,007) 
26‒30 år 
(0,097*; 
0,012) 

Låg 

Karriker-Jaffe 
et al., 2018 
(19) 
Register 
Pojkar 
(452 598) 

Sverige Skador av 
alkohol eller 
narkotika eller 
kriminalitet 
hos 1 av 
föräldrarna 
enligt tabell 
S39 
(?) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S22 

Confounder 
Oddskvot 
(2,16*; 2,08–
2,25) 

Medellåg 

Long et al., 
2018 (24) 
Register 
Pojkar 
(?) 

Sverige Skador av 
alkohol hos 1 
av föräldrarna 
enligt utfall 
(0–18 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
misstanke eller 
dom för brott 

-

Confounder 
Oddskvot 
(2,89*; 2,71–
3,07) 

 
 

Medellåg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

kopplat till 
alkohol 
(0–30 år) 

  Skador av 
alkohol hos 
föräldrarna 
enligt utfall 
1) ingen av 
föräldrarna; 
2) båda 
föräldrarna; 
3) mamman; 
4) pappan 
(0–18 år) 

 2) 
(5,33*; 4,43–
6,41) 
3) 
(3,22*; 2,93–
3,55) 
4) 
(2,86*; 2,68–
3,04) 

 

  Skador av 
alkohol hos 
föräldrarna 
enligt utfall 
1) ingen av 
föräldrarna 
och bor hos 
båda 
föräldrarna; 
2) båda 
föräldrarna 
och bor hos 
båda 
föräldrarna; 
3) båda 
föräldrarna 
och bor hos 
mamman; 
4) båda 
föräldrarna 
och bor hos 
pappan; 
5) mamman 
och bor hos 
båda 
föräldrarna; 
6) mamman 
och bor hos 
mamman; 
7) mamman 
och bor hos 
pappan; 
8) pappan och 
bor hos båda 
föräldrarna; 
9) pappan och 
bor hos 
mamman; 
10) pappan 
och bor hos 
pappan 
(0–18 år) 

 Båda 
föräldrarna 
2) 
(4,50*; 2,52–
8,06) 
3) 
(2,73*; 1,94–
3,85) 
4) 
(4,47*; 2,65–
7,57) 
Mamman 
5) 
(2,34*; 1,82–
3,01) 
6) 
(2,11*; 1,79–
2,49) 
7) 
(1,61*; 1,27–
2,03) 
Pappan 
8) 
(2,72*; 2,36–
3,14) 
9) 
(1,74*; 1,59–
1,90) 
10) 
(2,30*; 1,78–
2,97) 

 



Tabell S41. Artikel och resultat för samband mellan psykisk sjukdom hos föräldrarna och 
berusningsdrickande hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Miettunen et 
al., 2014 (26) 
Enkät 
Register 
(9 432) 
Flickor 
(?) 
NFBC 1986 

Finland Diagnos
tiserad psykisk 
sjukdom hos 1 
av föräldrarna 
enligt 
slutenvård för 
ICD-8 295–
308, ICD-9 
295–316 eller 
ICD-10 F10–
F69 eller F80–
F99 
(16 år) 

- Frekvens 
berusnings
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 10 eller 
fler gånger 
(15–16 år) 

-
Oddskvot 
(0,9; 0,7–1,3) 

Medelhög 

Pojkar 
(?) 

   (1,1; 0,8–1,6)  

 

  



Tabell S42. Artiklar och resultat för samband mellan psykisk sjukdom hos föräldrarna och 
skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Gauffin et al., 
2013 (14) 
Register 
(948 518) 

Sverige Diagnos
tiserad psykisk 
sjukdom hos 
mamman och 
pappan enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
diagnos-
tiserad psykisk 
sjukdom 
(?) 

-

 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
explicit 
alkohol-
diagnos. Inte 
diagnoser 
såsom 
förgiftning 
som inte 
säkert tyder 
på beroende 
(?) 

-

Confounder 
Hazardkvot 
Mamman 
(1,82*; 1,72‒
1,92) 
Pappan 
(1,39*; 1,31‒
1,48) 

Medellåg 

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Diagnos
tiserad psykisk 
sjukdom hos 1 
av föräldrarna 
enligt 
slutenvård för 
ICD-8 290‒
302 eller 305. 
Eller ICD-8 
782.09‒29 
eller 782.50‒
59 om inte 
samtidig 
allvarlig 
kardiovaskulär 
sjukdom hos 
pappan 
(?) 

- Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0–27 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
(1,2*; 1,0–
1,4) 

Låg 

 

  



Tabell S43. Artikel och resultat för samband mellan att ha erfarit att en av föräldrarna 
utsatt den andra för våld och skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Erfara att 1 av 
föräldrarna 
utsätter den 
andra för våld 
enligt 
slutenvård 
eller dom för 
våldsbrott 
(?) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0–27 år) 

Oddskvot 
(1,6*; 1,2–
2,0) 

Låg 

 

  



Tabell S44. Artikel och resultat för samband mellan att ha utsatts för våld och skador av 
alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Utsättas för 
våld av 1 
föräldrarna 
enligt 
slutenvård för 
ICD-8 E960‒
E969 eller 
796.00‒796.02 
och 
professionell 
bedömning att 
medvetet 
orakats av 
annan person 
(?)  

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0–27 år) 

Oddskvot 
(1,3*; 1,1–
1,5) 

Låg 

 

  



Tabell S45. Artikel och resultat för samband mellan att ha varit föremål för en 
socialtjänstinsats och skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Vara föremål 
för en 
socialtjänst-
insats, till 
exempel 
familjehems
placering 
(?) 

-

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0–27 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
(2,4*; 2,2–
2,7) 

Låg 

 

  



Tabell S46. Artikel och resultat för samband mellan ålder vid skolstart och skador av 
alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Johansen, 
2021 (36) 
Register 
Flickor 
(89 496) 

Danmark Ålder vid 
skolstart enligt 
börja skolan 
innan 7 års 
ålder 
(6–7 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
vård för ICD-
10 F10, K70, 
T51, G312, 
G621,G721, 
I426, E244, 
K292, K852, 
K860, Q860, 
P043 eller 
O354 
(15–17 år) 

Regressions-
koefficient 
15 år 
(0,008*; 
0,005) 
16 år 
(0,013*; 
0,006) 
17 år 
(0,013*; 
0,007) 

Låg 

Pojkar 
(?) 

   

-

Inte statistiskt 
signifikant 

 

 

  



Tabell S47. Artikel och resultat för samband mellan ålder vid skolstart och skador av 
alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat  
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Johansen, 
2021 (36) 
Register 
Flickor 
(89 496) 

Danmark Ålder vid 
skolstart enligt 
börja skolan 
innan 7 års 
ålder 
(6–7 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
vård för ICD-
10 F10, K70, 
T51, G312, 
G621,G721, 
I426, E244, 
K292, K852, 
K860, Q860, 
P043 eller 
O354 
(18–30 år) 

Regressions-
koefficient 
18 år 
(0,017*; 
0,008) 
19 år 
(0,016*; 
0,008) 
20 år 
(0,018*; 
0,009) 
21 år 
(0,017*; 
0,009) 
22 år 
(0,021*; 
0,009) 
23 år 
(0,020*; 
0,009) 
24 år 
(0,018*; 
0,010) 
25 år 
(0,016; 
0,010) 
26 år 
(0,018*; 
0,010) 
27 år 
(0,021*; 
0,011) 
28 år  
(0,019; 
0,012) 
29 år  
(0,017; 
0,012) 

Låg 

Pojkar 
(?) 

 

-

  Inte statistiskt 
signifikant 

 

 

  



Tabell S48. Artikel och resultat för samband mellan att äga en bil och skador av alkohol 
hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Flickor 
(6 281) 

Finland Äga en bil 
(?) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Oddskvot 
(2,9*; 2,5–
3,5) 

Medelhög 

Pojkar 
(46 081) 

   (1,8*; 1,7–
1,8) 

 

 

  



Tabell S49. Artikel och resultat för samband mellan ålder vid flytt hemifrån och skador av 
alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Remes och 
Martikainen, 
2012 (22) 
Register 
(96 440) 
Flickor 
(?) 

Finland Ålder vid flytt 
hemifrån 
enligt 
1) 20 år eller 
äldre; 
2) 19 år; 
3) 18 år; 
4) 17; år 
(17‒ år) 

Explicit 
alkohol
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0‒29 år) 

Oddskvot 
2) 
(1,69; 0,97‒
2,92) 
3) 
(1,97*; 1,08‒
3,59) 
4) 
(2,46*; 1,26‒
4,82) 

Medelhög 

Pojkar 
(?) 

 Ålder vid flytt 
hemifrån 
enligt 
1) 21 år eller 
äldre; 
2) 20 år; 
3) 19 år; 
4) 18 år; 
5) 17 år 
(17‒ år) 

 2) 
(1,21; 0,96‒
1,53) 
3) 
(1,32*; 1,03‒
1,67) 
4) 
(1,41*; 1,08‒
1,85) 
5) 
(1,67*; 1,17‒
2,37) 

 

-

-

 

  



Tabell S50. Artikel och resultat för samband mellan skolresultat och konsumtion av alkohol 
hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Latvala et al., 
2014 (37) 
Enkät 
Tvillingar 
(4 761) 
”Finn Twin 12” 
(FT12) 

Finland Skolresultat 
enligt lärare 
och betyg i 
årkurs 6 
1) 5,9 eller 
lägre; ... 
5) 9,0 eller 
högre 
(12 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år och 
17,5 år) 

Regressions-
koefficient 
14 år 
Inte statistiskt 
signifikant 
17,5 år 
Inte statistiskt 
signifikant 

Medelhög 

  Skolresultat 
enligt lärare 
och betyg i 
årkurs 8 
1) 5,9 eller 
lägre; ... 
5) 9,0 eller 
högre 
(14 år) 

Frekvens 
konsumtion 
alkohol enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Inte statistiskt 
signifikant 
 

 

 

  



Tabell S51. Artiklar och resultat för samband mellan skolresultat och berusningsdrickande 
hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2014 (38) 
Enkät 
(?) 
”Young in 
Norway” 2010 
och 2012 

Norge Själv
rapporterade 
skolresultat 
enligt senaste 
betyg i matte, 
norska och 
engelska 
(13‒17 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 

-
-

1) inte; …  
6) fler än 50 
gånger 
(15‒19 år) 

Confounder 
Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
(-0,05*) 

Medelhög 

Latvala et al., 
2014 (37) 
Enkät 
Tvillingar 
(4 761) 
FT12 

Finland Skolresultat 
enligt lärare 
och betyg i 
årkurs 6 
1) 5,9 eller 
lägre; … 
5) 9,0 eller 
högre 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år och 
17,5 år) 

Regressions-
koefficient 
14 år 
Inte statistiskt 
signifikant 
17,5 år 
Inte statistiskt 
signifikant 

Medelhög 

   Skolresultat 
enligt lärare 
och betyg i 
årkurs 8 
1) 5,9 eller 
lägre; … 
5) 9,0 eller 
högre 
(14 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Inte statistiskt 
signifikant 

 

  



Tabell S52. Artikel och resultat för samband mellan skolresultat och skador av alkohol hos 
barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Sourander et 
al., 2006 (18) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(2 946) 
“From a Boy 
to a Man” 

Finland Skolresultat 
enligt lärare 
och sämre än 
genomsnitt i 
årskurs 2 
(8 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(16‒20 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Låg 

 

  



Tabell S53. Artiklar och resultat för samband mellan skolresultat och skador av alkohol hos 
unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Gauffin et al., 
2015 (39) 
Register 
(948 518) 

Sverige Skolresultat 
enligt betyg i 
årskurs 9 
1) höga enligt 
värde större 
än 1 standard-
avvikelse över 
medelvärde; 
2) medelhöga 
enligt värde 
mellan 
medelvärde 
och 1 
standard-
avvikelse 
standard över 
medelvärde; 
3) medellåga 
enligt värde 
mellan 
medelvärde 
och 1 
standard
avvikelse 
under 
medelvärde; 
4) låga enligt 
värde mindre 
än 1 standard-
avvikelse 
under 
medelvärde; 
5) uppgift 
saknas 
(15 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död i 
explicit 
alkohol-
diagnos. Inte 
diagnoser 
såsom 
förgiftning 
som inte 
säkert tyder 
på beroende 
(?) 

-

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Hazardkvot 
2) 
(1,55*; 1,39–
1,73) 
3) 
(3,02*; 2,72–
3,35) 
4) 
(8,02*; 7,20–
8,91) 
5) 
(8,94*; 7,91–
10,11) 

Låg 

  Skolresultat 
enligt inte 
behörighet till 
gymnasium 
(15 år) 

 (3,71*; 3,56–
3,87) 

 

Karriker-Jaffe 
et al., 2020 
(20) 
Register 
Pojkar 
(451 054) 

Sverige Skolresultat 
enligt betyg i 
årskurs 9 
(18–19 år) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S23 

Confounder 
Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Regressions-
koefficient 
19‒25 år 
(-0,187*; 
0,006) 
Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 

Låg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

26‒30 år 
(-0,351*; 
0,004) 

Pitkanen et al., 
2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Pojkar 
(196) 

Finland Skolresultat 
enligt lärare 
och rank i 
årskurs 2 
1) låg; … 
5) hög 
(8 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Regressions-
koefficient 
(-0,10) 

Medelhög 

  Skolresultat 
enligt betyg i 
årskurs 8 
(14 år) 

 (-0,22*)  

Flickor 
(173) 

Finland Skolresultat 
enligt lärare 
och rank i 
årskurs 2 
1) låg; … 
5) hög 
(8 år) 

 Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Regressions-
koefficient 
(-0,13) 

Medelhög 

  Skolresultat 
enligt betyg i 
årskurs 8 
(14 år) 

 (-0,26*)  

Zettergren et 
al., 2006 (25) 
Enkät 
Register 
Flickor 
(445) 
IDA 

 

Sverige Skolresultat 
enligt betyg i 
matte och 
svenska och 
medelvärde av 
T1 och T2 
(10 år och 13 
år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol enligt 
vård för 
explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
föremål för 
socialtjänst-
insats kopplad 
till alkohol. 

Confounder 
Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Eller rattfylleri 
eller fylleri 
(18‒24 år) 

Wennberg et 
al., 2002 (40) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(122) 
”Solna project” 

Sverige Skolresultat 
enligt lärare 
och rank när 
barnet är 10 
år 
1) 1; … 
5) 5 
(10 år) 

Rattfylleri eller 
fylleri. Eller 
konsumtion av 
mer än 500 
gram ren 
alkohol per 
månad när 18 
år 
(21 år) 

Ojusterat 
F-värde 
(7,7*) 

Hög 

 

  



Tabell S54. Artiklar och resultat för samband mellan utbildningsnivå och skador av alkohol 
hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Utbildnings-
nivå enligt inte 
grundskole-
utbildning 
(?) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0‒27 år) 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
(1,4*; 1,2–
1,5) 

Låg 

  Utbildnings-
nivå enligt inte 
yrkes-
utbildning 
(?) 

 (2,8*; 2,4–
3,3) 

 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Pojkar 
(46 081) 

Finland Utbildnings-
nivå enligt 
förgymnasial 
(20–24 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
(2,5*; 2,4–
2,7) 

Medelhög 

Pitkanen et al., 
2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Pojkar 
(196) 
JYLS 

Finland Själv-
rapporterad 
utbildnings-
nivå enligt 
1) inte 
grundskole-
utbildning; … 
3) gymnasial 
(27 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Regressions-
koefficient 
(-0,09) 

Medelhög 

Remes och 
Martikainen, 
2012 (22) 
Register 
(96 440) 
Pojkar 
(?) 

Finland Utbildnings-
nivå enligt 
1) efter-
gymnasial; 
2) gymnasial; 
3) 
förgymnasial 
(?) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
2) 
(3,00*; 2,24‒
4,03) 
3) 
(4,90*; 3,50‒
6,86) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

alkohol-
diagnos 
(0‒29 år) 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Flickor 
(6 281) 

Finland Utbildnings-
nivå enligt 
förgymnasial 
(20–24 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
(3,3*; 2,8–
4,0) 

Medelhög 

Pitkanen et al., 
2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Flickor 
(173) 
JYLS 

Finland Själv-
rapporterad 
utbildnings-
nivå enligt 
1) inte 
grundskole-
utbildning; … 
3) gymnasial 
(27 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Regressions-
koefficient 
(-0,09) 

Medelhög 

Remes och 
Martikainen, 
2012 (22) 
Register 
(96 440) 
Flickor 
(?) 

Finland Utbildnings-
nivå enligt 
1) efter-
gymnasial; 
2) gymnasial; 
3) 
förgymnasial 
(?) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0‒29 år) 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
2) 
(5,23*; 2,54‒
10,75) 
3) 
(11,90*; 
5,31‒26,82) 

Medelhög 

 

  



Tabell S55. Artiklar och resultat för samband mellan arbete eller arbetslöshet och skador 
av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Arbetslöshet 
enligt 
arbetslös mer 
än 21 veckor 
under 1 år 
(?) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0‒27 år) 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
(2,5*; 2,3–
2,7) 

Låg 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Pojkar 
(46 081) 

Finland Arbete eller 
arbetslöshet 
enligt 
1) arbete; 
2) arbetslös i 
12 månader 
eller mindre; 
3) arbetslös i 
mer än 12 
månader; 
4) student; 
5) värnpliktig; 
6) 
sjukpenning; 
7) pension 
annan än 
sjukpenning 
8) annat 
(?) 

Rattfylleri 
alkohol enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
2) 
(1,9*; 1,8–
2,1) 
3) 
(2,8*; 2,4–
3,2) 
4) 
(0,8*; 0,8–
0,9) 
5) 
(1,3*; 1,2–
1,4) 
6) 
(0,3*; 0,2–
0,4) 
7) 
(1,7; 0,8–3,3) 
8) 
(1,5*; 1,3–
1,6) 

Medelhög 

Karriker-Jaffe 
et al., 2020 
(20) 
Register 
Pojkar 
(451 054) 

Sverige Arbete enligt 
arbete eller 
student i 2 
eller fler år 
(19‒25 år) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S23 

Confounder 
Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Regressions-
koefficient 
(-0,116*; 
0,008) 

Låg 

Remes och 
Martikainen, 
2012 (22)  
Register 
(96 440) 
Pojkar 

Finland Arbete eller 
arbetslöshet 
enligt 
1) arbete; 
2) arbetslös; 
3) student; 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
2) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(?) 4) hemma-
varande pappa 
eller uppgift 
saknas 
(?) 

störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0‒29 år) 

(2,81*; 2,30‒
3,42) 
3) 
(1,56*; 1,20‒
2,03) 
4) 
(2,79*; 2,12‒
3,68) 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Flickor 
(6 281) 

Finland Arbete eller 
arbetslöshet 
enligt 
1) arbete; 
2) arbetslös i 
12 månader 
eller mindre; 
3) arbetslös i 
mer än 12 
månader; 
4) student; 
5) värnpliktig; 
6) 
sjukpenning; 
7) pension 
annan än 
sjukpenning 
8) annat 
(?) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
2) 
(2,1*; 1,6–
2,6) 
3) 
(4,5*; 2,9–
7,0) 
4) 
(1,1; 0,9–1,3) 
5) 
6) 
(0,4*; 0,2–
0,9) 
7) 
(2,5; 0,5–
12,5) 
8) 
(1,3*; 1,1–
1,7) 

Medelhög 

Remes och 
Martikainen, 
2012 (22) 
Register 
(96 440) 
Flickor 
(?) 

Finland Arbete eller 
arbetslöshet 
enligt 
1) arbete; 
2) arbetslös; 
3) student; 
4) hemma
varande 
mamma eller 
uppgift saknas 

-

(?) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0‒29 år) 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
2) 
(3,13*; 1,76‒
5,58) 
3) 
(2,75*; 1,56‒
4,84) 
4) 
(3,11*; 1,39‒
6,98) 

Medelhög 

Manhica et al., 
2019 (41) 
Register 
(485 839) 

Sverige Arbete eller 
arbetslöshet 
enligt 
1) arbete 
enligt inkomst 
3,5 eller mer 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 

Inte för 
justerat socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Hazardkvot 

Medellåg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

prisbasbelopp 
per år 3 år 
efter 
gymnasie-
examen; 
2) student 
enligt inkomst 
mindre än 0,5 
prisbasbelopp 
per år eller 
student i 
utbildning 
träning eller 
arbete 100 
dagar eller 
mer 3 år efter 
gymnasie-
examen; 
3) arbete 
orsäkert enligt 
3,5 
prisbasbelopp 
1 år eller 
mindre, 
mindre än 0,5 
prisbasbelopp 
2 år eller 
mindre och 
arbetslöshets-
ersättning 2 år 
eller mer 3 år 
efter 
gymnasie-
examen; 
4) inte arbete, 
student eller 
yrkesträning, 
så kallad ”Not 
in Education, 
Employment 
or Training” 
(NEET) enligt 
0,5 
prisbasbelopp 
eller mindre 
per år, 
arbetslöshets-
ersättning, 
sjukpenning 
eller 
ekonomiskt 
bistånd 3 år 
efter 
gymnasie-
examen 
(22–27 år) 

beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0‒27 år) 

2) 
(0,84*; 0,78–
0,90) 
3) 
(1,40*; 1,30–
1,50) 
4) 
(1,30*; 1,11–
1,51) 

Sellström et 
al., 2011 (42) 
Register 
(?) 

Sverige Arbetslöshet 
enligt NEET  
(19–23 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-

Inte justerat 
för socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
vård för 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(20–24 år) 

Oddskvot 
(3,1*; 2,8–
3,4) 

Thern et al., 
2020 (43) 
Enkät 
(2 566) 

Sverige Arbete eller 
arbetslöshet 
enligt 
1) arbete; 
2) arbetslös; 
3) NEET 
(17–29 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
uppfyller 2 av 
11 kriterier för 
substans-
brukssyndrom 
av alkohol 
enligt DSM-V 
(24 år) 

Inte justerat 
för socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
2) 
(1,37; 0,77–
2,45) 
3) 
(0,80; 0,55–
1,15) 

Hög 

 

  



Tabell S56. Artiklar och resultat för samband mellan likviditet och kontantmarginal och 
intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

-

Plenty et al., 
2018 (15) 
Enkät 
Register 
(5 025) 
CILS4EU 

Sverige Likviditet 
enligt missar 
sociala 
aktiviteter för 
att har inte 
råd 
1) aldrig; 
2) ibland; 
3) ofta 
(14–15 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 3 
månaderna 
enligt 1 eller 
fler gånger 
(15–16 år) 

Regressions-
koefficient 
2) 
(0,03; 0,02) 
3) 
(0,01; 0,03) 

Medelhög 

Kontant-
marginal enligt 
kan ordna 300 
svenska 
kronor 
imorgon 
(14–15 år) 

   (0,03*; 0,01)  

Danielsson et 
al., 2011 (44) 
Enkät 
(1 605) 
Flickor 
(?) 

Sverige Kontant-
marginal enligt 
300 svenska 
kronor eller 
mer per 
månad 
(13 år) 

Intensiv
konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit 6 
burkar 
mellanöl, 4 
burkar starköl, 
4 stora flaskor 
starkcider, 1 
flaska vin eller 
1 halv flaska 
sprit 1 eller 
fler gånger 
(15 år) 

Oddskvot 
(1,77*; 1,20–
2,63) 

Hög 

Pojkar 
(?) 

   (1,75*; 1,18–
2,62) 

 

 

  



Tabell S57. Artikel och resultat för samband mellan inkomst och intensivkonsumtion av 
alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge Själv-
rapporterad 
inkomst enligt 
antal 100 
norska kronor 
i veckan 
(13,5 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

Oddskvot 
(1,19*; 1,08–
1,30) 

Medelhög 

 

  



Tabell S58. Artikel och resultat för samband mellan inkomst och skador av alkohol hos 
unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Flickor 
(6 281) 

Finland Inkomst enligt 
kvartiler 
1) 4 kvartilen; 
2) 3 kvartilen; 
3) 2 kvartilen; 
4) 1 kvartilen; 
5) ingen 
inkomst 
(?) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Justerat för 
socio-
ekonomisk 
position hos 
föräldrarna 
Oddskvot 
2) 
(0,8*; 0,6–
0,9) 
3) 
(0,7*; 0,6–
0,8) 
4) 
(0,5*; 0,4–
0,7) 
5) 
(0,4*; 0,3–
0,6) 

Medelhög 

Pojkar 
(46 081)  

   Oddskvot 
2) 
(0,8*; 0,8–
0,9) 
3) 
(0,7*; 0,6–
0,7) 
4) 
(0,6*; 0,6–
0,7) 
5) 
(0,5*; 0,5–
0,6) 

 

 

  



Tabell S59. Artiklar och resultat för samband mellan civilstånd och skador av alkohol hos 
unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Flickor 
(6 281) 

Finland Civilstånd 
enligt bor 
ensam 
(?) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Oddskvot 
(2,1*; 1,8–
2,5) 

Medelhög 

  Civilstånd 
enligt 
1) gift; 
2) ensam
stående; 

-

3) skild 
(?) 

 2) 
(3,2*; 2,4–
4,2) 
3) 
(6,9*; 3,3–
14,5) 

 

Remes och 
Martikainen, 
2012 (22) 
Register 
(96 440) 
Flickor 
(?) 

Finland Civilstånd 
enligt 
1) samman-
boende med 
partner av 
andra könet 
2) gift; 
3) ensam
stående; 

-

-4) ensam
stående 
förälder; 
5) samman-
boende med 
föräldrarna; 
6); samman-
boende med 
annan än 
partner av 
andra könet 
eller 
föräldrarna; 
7) institution 
eller uppgift 
saknas 
(?) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0‒29 år) 

Oddskvot 
2) 
(1,40; 0,69‒
2,81) 
3) 
(2,21*; 1,28‒
3,82) 
4) 
(1,73; 0,76‒
3,93) 
5) 
(2,96*; 1,30‒
6,78) 
6) 
(2,38*; 1,14‒
4,95) 
7) 
(4,32*; 1,59‒
11,76) 

Medelhög 

Impinen et al., 
2011 (21) 
Register 
Pojkar 
(46 081) 

Finland Civilstånd 
enligt bor 
ensam 
(?) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(15‒24 år) 

Oddskvot 
(1,7*; 1,5–
1,8) 

Medelhög 

  Civilstånd 
enligt 
1) gift; 
2) ensam
stående; 

-

3) skild 
(?) 

 2) 
(2,2*; 1,8–
2,6) 
3) 
(6,5*; 2,1–
13,9) 

 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Remes och 
Martikainen, 
2012 (22) 
Register 
(96 440) 
Pojkar 
(?) 

Finland Civilstånd 
enligt 
1) samman-
boende med 
partner av 
andra könet; 
2) gift; 
3) ensam
stående; 

-

-4) ensam
stående 
förälder; 
5) samman-
boende med 
föräldrarna; 
6) samman-
boende med 
annan än 
partner av 
andra könet 
eller 
föräldrarna; 
7) institution 
eller uppgift 
saknas 
(?) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
död i ICD-10 
explicit 
alkohol-
diagnos 
(0‒29 år) 

Oddskvot 
2) 
(0,42*; 0,25‒
0,71) 
3) 
(2,12*; 1,72‒
2,60) 
4) 
5) 
(1,57*; 1,13‒
2,19) 
6) 
(1,85*; 1,42‒
2,41) 
7) 
(2,57*; 1,80‒
3,67) 

Medelhög 

 

  



Tabell S60. Artikel och resultat för samband mellan graviditet och skador av alkohol hos 
unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Edwards et al., 
2019 (45) 
Register 
Unga kvinnor 
(2 094 679) 

Sverige Vara gravid 
(18–35 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
underliggande 
eller 
bidragande 
ICD-8 9 291, 
303, 305A, 
357F, 425F, 
535D, 571A–D 
eller 980 eller 
ICD-10 F10, 
F10.0, Z50.2, 
Z71.4, E24.4, 
G31.2, G62.1, 
G72.1, I42.6, 
K29.2, K70.0–
70.9, K85.2, 
K86.0, O35.4 
eller T51.0–
51.9. Eller 
dömd för 
rattfylleri eller 
sjörattfylleri 
enligt lag 
1951:649 och 
paragraf 4 och 
4A och lag 
1994:1009, 
kapitel 20 och 
paragraf 4 och 
5 eller 
brottskod 
3201 
(20‒37 år) 

Mellan 
familjer 
Oddskvot 
(0,26*; 0,22‒
0,31) 
Inom familjer 
Oddskvot 
Kusiner 
(0,21*; 0,15–
0,30) 
Inom familjer 
Ojusterat 
Oddskvot 
Syskon 
(0,22*; 0,13–
0,36) 
Tvillingar 
(0,17*; 0,08–
0,38) 
Inom 
individer 
Ojusterat 
Oddskvot 
0,5 år före 
gravid 
(0,26*; 0,21–
0,31) 
0,67 år före 
gravid 
(0,25*; 0,21–
0,30) 
1 år före 
gravid 
(0,25*; 0,21–
0,30) 

Låg 

? Män 
(287 292) 

 Ha en gravid 
partner 
(?) 

 Inom 
individer 
0,67 år före 
partner gravid 
(0,45*; 0,41–
0,49) 

 

 

  



Tabell S61. Artiklar och resultat för samband mellan kontroll hos föräldrarna och 
berusningsdrickande och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge Kontroll hos 
föräldrarna 
enligt 
föräldrarna 
tror att de vet, 
eller vet ibland 
eller mer 
sällan, vad 
barnet gör på 
fritiden 
(13,5 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

Confounder 
Oddskvot 
(1,65*; 1,04–
2,61) 

Medelhög 

Enstad et al., 
2017 (17) 
Enkät 
(913) 
TOPP 

Norge Kontroll och 
disciplin hos 
föräldrarna 
enligt 10 
faktorer från 
"Lamborn 
Parenting 
Scales" 
”Parental 
Strictness and 
Supervision 
Subscale” 
(12,5 år) 

Berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger 
och varit 
berusad 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år) 

Oddskvot 
(0,18*; 0,04–
0,80) 

Hög 

Danielsson et 
al., 2011 (44) 
Enkät 
(1 605) 
Flickor 
(?) 

Sverige Kontroll hos 
föräldrarna 
enligt 20‒25 
poäng på 5 
faktorer, till 
exempel 
föräldrarna vet 
var barnet är 
(13 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit 6 
burkar 
mellanöl, 4 
burkar starköl, 
4 stora flaskor 
starkcider, 1 
flaska vin eller 
1 halv flaska 
sprit 1 eller 
fler gånger 
(15 år) 

Oddskvot 
(0,76; 0,45–
1,28) 

Hög 

Lindfors et al., 
2018 (16) 
Enkät 
(9 497) 
Flickor 
(?) 

Finland Kontroll hos 
föräldrarna 
enligt 5 
faktorer från 
”Parents’ 
Monitoring 
Scale” 
(12‒13 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol och 
frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) konsumtion 
av alkohol; 
2) frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
a) inte; … 

Confounder 
Justerat för 
relation till 
mamman 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard-
iserad) 
(-0,214*; 
0,020) 
Justerat för 
relation till 
pappan 
Regressions-
koefficient 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

d) 2 gånger i 
månaden eller 
oftare; 
3) frekvens 
berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 
a) aldrig; … 
d) 3 eller fler 
gånger 
(15‒16 år) 

(inte 
standard
iserad) 

-

(-0,143*; 
0,021) 

Danielsson et 
al., 2011 (44) 
Enkät 
(1 605) 
Pojkar 
(?) 

Sverige Kontroll hos 
föräldrarna 
enligt 20‒25 
poäng på 5 
faktorer, till 
exempel 
föräldrarna vet 
var barnet är 
(13 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit 6 
burkar 
mellanöl, 4 
burkar starköl, 
4 stora flaskor 
starkcider, 1 
flaska vin eller 
1 halv flaska 
sprit 1 eller 
fler gånger 
(15 år) 

Oddskvot 
(0,87; 0,57–
1,33) 

Hög 

Lindfors et al., 
2018 (16) 
Enkät 
(9 497) 
Pojkar 
(?) 

Finland Kontroll hos 
föräldrarna 
enligt 5 
faktorer från 
”Parents’ 
Monitoring 
Scale” 
(12‒13 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol och 
frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) konsumtion 
av alkohol; 
2) frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
a) inte; … 
d) 2 gånger i 
månaden eller 
oftare; 
3) frekvens 
berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 
a) aldrig; … 
d) 3 eller fler 
gånger 
(15‒16 år) 

Confounder 
Justerat för 
relation till 
mamman 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard
iserad) 

-

(-0,138*; 
0,020) 
Justerat för 
relation till 
pappan 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard-
iserad) 
(-0,126*; 
0,021) 

Hög 

  



Tabell S62. Artiklar och resultat för samband mellan kontroll hos föräldrarna och 
berusningsdrickande och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Pitkanen et al., 
2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Flickor 
(173) 
JYLS 

Finland Anknytning till 
föräldrarna 
enligt 5 
faktorer, till 
exempel 
mamman gav 
stöd 
(27 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Regressions-
koefficient 
(-0,13) 

Medelhög 

Pojkar 
(196) 

   (-0,20*)  

 

  



Tabell S63. Artiklar och resultat för samband mellan konsumtion av alkohol hos föräldrarna 
och berusningsdrickande och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge Berusnings-
drickande hos 
mamman och 
pappan under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt sett 
mamman 
respektive 
pappan 
berusad 
1) inte; … 
4) fler än 10 
gånger 
(13,5 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

Confounder 
Oddskvot 
Mamman 
(0,96; 0,39–
2,34) 
Pappan 
(1,27; 0,85–
1,88) 

Medelhög 

Seljamo et al., 
2006 (6) 
Enkät 
(1 278) 
FFC 

Finland Själv-
rapporterad 
debutålder för 
konsumtion av 
alkohol hos 
mamman och 
pappan enligt 
1) äldre än 17 
år; 
2) yngre än 13 
år 
3) 14‒16 år 
4) aldrig 
(0 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 
1) aldrig; …  
5) fler än 10 
gånger 
(15 år) 

Oddskvot 
Mamman 
2) 
(1,7*; 1,0–
2,9) 
3) 
(0,7; 0,4–1,1) 
Pappan 
2) 
(2,5*; 1,4–
4,3) 
3) 
(1,1; 0,7–1,6) 

Hög 

Adalbjarnar-
dottir och 
Rafnsson, 
2001 (32) 
Enkät 
(1 293) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

Island Frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 
föräldrarna 
enligt båda 
föräldrarna 
dricker alkohol 
ibland eller 1 
av föräldrarna 
dricker alkohol 
ofta om 
samman-
boende. Eller 
1 av 
föräldrarna 
dricker alkohol 
ibland eller 
ofta om inte 
samman-
boende 
(14 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
(17 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(1,29) 

Hög 

Adalbjarnar-
dottir, 2002 
(46) 
Enkät 

Island Frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 
föräldrarna 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,56*; 0,15) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(1 198) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

enligt båda 
föräldrarna 
dricker alkohol 
ibland eller 1 
av föräldrarna 
dricker alkohol 
ofta om 
samman-
boende. Eller 
1 av 
föräldrarna 
dricker alkohol 
ibland eller 
ofta om inte 
samman-
boende 
(15 år) 

dricker 
vanligen x glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
1) inga; ... 
7) 7 eller fler 
glas 
(17 år) 

Adalbjarnar-
dottir och 
Rafnsson, 
2002 (33) 
Enkät 
(1 293) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

Island Frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 
föräldrarna 
enligt båda 
föräldrarna 
dricker alkohol 
ibland eller 1 
av föräldrarna 
dricker alkohol 
ofta om 
samman-
boende. Eller 
1 av 
föräldrarna 
dricker alkohol 
ibland eller 
ofta om inte 
samman-
boende 
(14 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
(17 år) 

Confounder 
Exkluderar 
deltagare som 
har 
konsumerat 
alkohol T1 
Oddskvot 
(2,31*; 1,20‒
4,47) 

Hög 

Seljamo et al., 
2006 (6) 
Enkät 
(1 278) 
FFC 

Finland Själv-
rapporterad 
frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 
mamman och 
pappan 
(0 år och 7 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 
1) aldrig; …  
5) fler än 10 
gånger 
(15 år) 

Justerat för 
kön 
Oddskvot 
Mamman 
7 år 
Inte statistiskt 
signifikant 
Pappan 
0 år 
Inte statistiskt 
signifikant 
7 år 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

Latendresse et 
al., 2008 (47) 
Enkät 
Tvillingar 
(4 731) 

Finland Själv-
rapporterad 
frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 
14 år 

Regressions-
koefficient 
14 år 
(0,023*; 
0,005) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

FT12 föräldrarna 
enligt 
1) inte; … 
9) 1 gång om 
dagen eller 
oftare 
(12 år) 

1) inte; …  
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
17,5 år 
1) inte; … 
9) 1 gång om 
dagen eller 
oftare 
(14 år och 
17,5 år) 

17,5 år 
(0,143*; 
0,017) 

Seljamo et al., 
2006 (6) 
Enkät 
(1 278) 
FFC 

Finland Själv-
rapporterad 
debutålder för 
berusnings-
drickande hos 
mamman och 
pappan enligt 
1) äldre än 17 
år; 
2) yngre än 13 
år 
3) 14‒16 år 
4) aldrig 
(0 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 
1) aldrig; …  
5) fler än 10 
gånger 
(15 år) 

Justerat för 
kön 
Oddskvot 
Mamman 
2) 
(2,0*; 1,2–
3,4) 
3) 
(2,1*; 1,5–
2,9 14‒16 år) 
Pappan 
2) 
(1,9*; 1,2–
2,9) 
3) 
(1,4; 0,9–2,0) 

Hög 

Latendresse et 
al., 2008 (47) 
Enkät 
Tvillingar 
(4 731) 
FT12 

Finland Själv-
rapporterad 
frekvens 
berusnings-
drickande hos 
föräldrarna 
enligt 
1) inte; … 
9) 1 gång om 
dagen eller 
oftare 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 
14 år 
1) inte; …  
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
17,5 år 
1) inte; … 
9) 1 gång om 
dagen eller 
oftare 
(14 år och 
17,5 år) 

Regressions-
koefficient 
14 år 
(0,034*) 
17,5 år 
(0,16*) 

Hög 

 

  



Tabell S64. Artiklar och resultat för samband mellan konsumtion av alkohol hos föräldrarna 
och skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Parra et al., 
2020 (2) 
Enkät 
Register 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Själv-
rapporterad 
frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 
mamman och 
pappan enligt 
1) inte; …  
7) 1 gång om 
dagen eller 
oftare 
(14,5–17,0 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
sub-
ventionerade 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 
(0–28 år) 

Regressions-
koefficient 
Mamman 
(0,05) 
Pappan 
(-0,09) 

Medelhög 

Burdzovic 
Andreas et al., 
2021 (1) 
Enkät 
Register 
(8 774) 
Young-HUNT 

Norge Berusnings-
drickande hos 
föräldrarna 
enligt inte sett 
någon av 
föräldrarna 
berusad 
(13–19 år) 

Diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 F10. 
Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol enligt 
ATC N07BB… 
Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 
enligt ICPC 
P15 P16 
(15–37 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(0,64*; 0,46–
0,90) 

Medelhög 

Pitkanen et al., 
2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 

Finland Hög-
konsumtion av 
alkohol hos 
föräldrarna 
(?) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 

Regressions-
koefficient 
(0,06) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Flickor 
(173) 
JYLS 

27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Pojkar 
(196) 

   (0.19*)  

 

  



Tabell S65. Artikel och resultat för samband mellan konsumtion av cigaretter hos mamman 
och skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Pitkanen et 
al., 2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Flickor 
(173) 
JYLS 

Finland Själv-
rapporterad 
konsumtion av 
cigaretter hos 
mamman 
enligt röker 
eller har rökt 
cigaretter 
(14 år och 27 
år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Regressions-
koefficient 
(0,14) 

Medelhög 

Pojkar 
(196) 

   (0,06)  

 

  



Tabell S66. Artikel och resultat för samband mellan religion och intensivkonsumtion av 
alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge Religion enligt 
uppger att 
tillhör islam 
eller buddhism 
(13,5 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

Confounder 
Oddskvot 
(0,24; 0,03–
1,85) 

Medelhög 

 

  



Tabell S67. Artikel och resultat för samband mellan problem med vännerna och 
berusningsdrickande och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg och 
Burdzovic 
Andreas, 2019 
(48) 
Enkät 
(884) 
MyLife 

Norge Problem med 
vännerna 
enligt 5 
faktorer från 
"Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire" 
”Peer 
Relationship 
Problems 
subscale" och 
skillnad mellan 
T1 och T2 
(15 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
(T1) eller 6 
månaderna 
(T2) enligt 
antal dagar 
per månad 
som druckit 4 
glas alkohol 
(flickor) eller 6 
glas alkohol 
(pojkar) och 
skillnad mellan 
T1 och T2 
(16 år)  

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,11*; 0,02‒
0,19) 

Medelhög 

Kumpulainen, 
2000 (27) 
Enkät 
Barn 
(1 268) 

Finland Problem med 
vännerna 
enligt föräldrar 
och lärare och 
faktorer från 
”Rutter A2” 
respektive 
”Rutter B2” 
och 
medelvärde 
större än 85 
percentilen  
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

Oddskvot 
Föräldrar 
Inte statistiskt 
signifikant 
Lärare 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

Kumpulainen 
och Roine, 
2002 (49) 
Enkät 
Flickor  
(622) 

Finland Problem med 
vännerna 
enligt faktor 
konstruerad av 
faktorer, till 
exempel 
mobbad, från 
”Children’s 
Depression 
Inventory” 
(CDI) och 
värde större 
än 90 
percentilen 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

Pojkar 
(646) 

   Inte statistiskt 
signifikant 

 

 

  



Tabell S68. Artiklar och resultat för samband mellan konsumtion av alkohol hos vännerna 
och berusningsdrickande och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge Konsumtion av 
alkohol hos 
vännerna 
enligt hur 
rankar eller 
värdesätter 
vännerna 
alkohol 
1) lågt; … 
4) mycket 
högt 
(13,5 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

Confounder 
Oddskvot 
(1,49; 0,86–
2,60) 

Medelhög 

Adalbjarnar-
dottir och 
Hafsteinsson, 
2001 (50) 
Enkät 
(579) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

Island Frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 
vännerna 
enligt ibland 
eller ofta 
(14 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
(17 år) 

Confounder 
Exkluderar 
deltagare som 
har intensiv-
konsumerat 
alkohol T1 
Oddskvot 
(2,04*) 

Hög 

Adalbjarnar-
dottir och 
Rafnsson, 
2001 (32) 
Enkät 
(1 293) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

Island Frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 
vännerna 
enligt ibland 
eller ofta 
(14 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
(17 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(1,13) 

Hög 

Adalbjarnar-
dottir, 2002 
(46) 
Enkät 
(1 198) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

Island Frekvens 
konsumtion av 
alkohol hos 
vännerna 
enligt ibland 
eller ofta 
(15 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen x glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
1) inga; ... 
7) 7 eller fler 
glas 
(17 år) 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,64*; 0,18) 

Hög 

Laursen et al., 
2012 (51) 
Enkät 
(?) 
“10 to 18 
Project” 

Sverige Själv-
rapporterad 
frekvens 
berusnings-
drickande hos 
vännerna 
under den 
senaste 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden eller 
det senaste 

Inkluderar 
deltagare som 
inte var 
vänner T1, 
men vänner 
T2 och T3, 
och olika 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

månaden eller 
det senaste 
året enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
2) frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
3) 
(12 år, 13 år, 
15 år och 16 
år) 

året enligt 3 
faktorer 
 Faktorer 
1) frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
2) frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
3) 
(13 år, 14 år, 
16 år och 17 
år) 

socialt 
accepterade 
Regressions-
koefficient 
Mer socialt 
accepterad T1 
till T2 
(0,26*) 
Mer socialt 
accepterad T2 
till T3 
(0,49*) 
Mindre socialt 
accepterad T1 
till T2 
(0,11) 
Mindre socialt 
accepterad T2 
till T3 
(0,23*) 
Confounder 
Inkluderar 
deltagare som 
inte var 
vänner T1 
och T3, men 
vänner T2, 
och olika 
socialt 
accepterade 
Regressions-
koefficient 
Mer socialt 
accepterad T1 
till T2 
(0,08) 
Mer socialt 
accepterad T2 
till T3 
(0,19) 
Mindre socialt 
accepterad T1 
till T2 
(0,12) 
Mindre socialt 
accepterad T2 
till T3 
(0,06) 

Hiatt et al., 
2017 (52) 
Enkät 
(?) 
“10 to 18 
Project” 

Sverige Själv-
rapporterad 
frekvens 
berusnings-
drickande hos 
vännerna 
under den 
senaste 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden eller 
det senaste 

Inkluderar 
deltagare som 
var vänner T1 
och T2 och 
olika nöjda 
med 
relationen 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

månaden eller 
det senaste 
året enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
2) frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
3) 
(12 år, 13 år, 
15 år och 16 
år) 

året enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
2) frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
3) 
(13 år, 14 år, 
16 år och 17 
år) 

Regressions-
koefficient 
Mest nöjd vän 
över minst 
nöjd vän 
(0,45*; 0,34‒
0,56) 
Minst nöjd 
vän över mest 
nöjd vän 
(0,12*; 0,03‒
0,23) 

Danielsson et 
al., 2011 (44) 
Enkät 
(1 605) 
Flickor 
(?) 

Sverige Konsumtion av 
alkohol hos 
vännerna 
enligt en 
majoritet eller 
alla vännerna 
dricker alkohol 
(13 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit 6 
burkar 
mellanöl, 4 
burkar starköl, 
4 stora flaskor 
starkcider, 1 
flaska vin eller 
1 halv flaska 
sprit 1 eller 
fler gånger 
(15 år) 

Oddskvot 
(2,47*; 1,49–
4,09) 

Hög 

Pojkar 
(?) 

   (1,25; 0,83–
1,89) 

 

 

  



Tabell S69. Artiklar och resultat för samband mellan problem hos vännerna och skador av 
alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Parra et al., 
2020 (2) 
Enkät 
Register 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Problem hos 
vännerna 
enligt umgås 
med vänner 
som hamnar i 
problem 
1) inte … 
3) sant 
(14,5–17,0 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
sub-
ventionerade 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 
(0–28 år) 

Confounder 
Korrelations-
koefficient 
(0,10*) 

Medelhög 

 

  



Tabell S70. Artiklar och resultat för samband mellan mobbning och skador av alkohol hos 
barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Sourander et 
al., 2006 (18) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(2 946) 
“From a Boy 
to a Man” 

Finland Mobbning 
enligt mobbar 
andra barn 
ibland eller 
nästan 1 gång 
om dagen 
(8 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(16‒20 år) 

Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Låg 

  Mobbning 
enligt mobbad 
av andra barn 
ibland eller 
nästan 1 gång 
om dagen 
(8 år) 

 Ojusterat 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

 

Sourander et 
al., 2007 (53) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(2 946) 
“From a Boy 
to a Man” 

Finland Mobbning 
enligt 
föräldrarna 
och lärare 
1) mobbar inte 
eller ibland 
och inte 
mobbad; 
2) ofta 
mobbad, men 
mobbar inte; 
3) mobbar 
ofta, men inte 
mobbad; 
4) mobbar 
ofta och ofta 
mobbad 
(8 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(16‒20 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
2) 
(1,1; 0,5‒2,3) 
3) 
(2,8*; 1,6‒
5,0) 
4) 
(3,2*; 1,5‒
6,8) 

Medelhög 

 

  



Tabell S71. Artiklar och resultat för samband mellan mobbning och skador av alkohol hos 
unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Parra et al., 
2020 (2) 
Enkät 
Register 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Mobbning 
enligt lärare 
och retar 
andra barn 
(7–8 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
sub-
ventionerade 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 
(0–28 år) 

Confounder 
Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
(0,06*) 

Medelhög 

Pitkanen et al., 
2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Flickor 
(173) 
JYLS 

Finland Mobbning 
enligt lärare 
och 1 faktor, 
till exempel 
retar andra 
barn 
(14 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Regressions-
koefficient 
(0,09) 

Medelhög 

  Mobbning 
enligt lärare 
och 1 faktor, 
till exempel 
retad av andra 
barn 
(14 år) 

 (0,00)  

Pojkar 
(196) 

 Mobbning 
enligt lärare 

 (-0,02)  



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

och 1 faktor, 
till exempel 
retar andra 
barn 
(14 år) 

Mobbning 
enligt lärare 
och 1 faktor, 
till exempel 
retad av andra 
barn 
(14 år) 

   (0,01)  

 

  



Tabell S72. Artikel och resultat för samband mellan användning av sociala medier och 
intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 

(deltagare) 

Land Faktor 

(ålder) 

Utfall 

(ålder) 

Resultat 

(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg och 
Burdzovic 
Andreas, 2019 
(48) 
Enkät 
(884) 
MyLife 

Norge Kvantitet 
användning av 
sociala medier 
under de 
senaste 12 
månaderna 
(T1) eller 6 
månaderna 
(T2) enligt 
produkt av 2 
faktorer och 
skillnad mellan 
T1 och T2 
Faktorer 
1) hur ofta 
använt sociala 
medier under 
de senaste 12 
månaderna 
(T1) eller 6 
månaderna 
(T2) 
a) inte; … 
x) 1 gång per 
dag; 
2) hur länge 
använder 
sociala medier 
per dag 
a) 1 timme; … 
o) 15 timmar 
eller mer 
(15 år) 

Frekvens 
intensiv
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
(T1) eller 6 
månaderna 
(T2) enligt 
antal dagar 
per månad 
som druckit 4 
glas alkohol 
(flickor) eller 6 
glas alkohol 
(pojkar) och 
skillnad mellan 
T1 och T2 
(16 år)  

-
Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,11*; 0,02‒
0,19) 

Medelhög 

 

  



Tabell S73. Artiklar och resultat för samband mellan anknytning till skolan och 
berusningsdrickande och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge Anknytning till 
skolan enligt 5 
faktorer från 
“Add Health 
School 
Connect-
edness Scale” 
(13,5 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

Confounder 
Oddskvot 
(0,83*; 0,70–
0,98) 

Medelhög 

Gillander 
Gådin och 
Hammarström, 
2002 (34) 
Enkät 
Flickor 
(141) 

Sverige Anknytning till 
skolan enligt 
upplever stöd 
från lärare 
som svagt och 
värde större 
än 
medianvärde 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 1 gång i 
månaden eller 
oftare 
(15 år) 

Ojusterat 
Relativ risk 
(1,63; 0,76–
3,54) 

Hög 

  Anknytning till 
skolan enligt 
upplever 
lektioner som 
stökiga och 
värde större 
än 
medianvärde 
(12 år) 

 (2,03; 0,87–
4,73) 

 

  Anknytning till 
skolan enligt 
en negativ 
inställning till 
idrott och 
värde större 
än 
medianvärde 
(12 år) 

 (4,26*; 1,63–
11,08) 

 

Danielsson et 
al., 2011 (44) 
Enkät 
(1 605) 
Flickor 
(?) 

Sverige Anknytning till 
skolan enligt 
39‒52 poäng 
på 13 faktorer, 
till exempel 
gillar att vara i 
skolan 
(13 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit 6 
burkar 
mellanöl, 4 
burkar starköl, 
4 stora flaskor 
starkcider, 1 
flaska vin eller 
1 halv flaska 
sprit 1 eller 
fler gånger 
(15 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
(0,72; 0,51–
1,02) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Gillander 
Gådin och 
Hammarström, 
2002 (34) 
Enkät 
Pojkar 
(138) 

Sverige Anknytning till 
skolan enligt 
upplever stöd 
från lärare 
som svagt och 
värde större 
än 
medianvärde 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 1 gång i 
månaden eller 
oftare 
(15 år) 

Ojusterat 
Relativ risk 
(1,89; 0,77–
4,63) 

Hög 

  Anknytning till 
skolan enligt 
upplever 
lektioner som 
stökiga och 
värde större 
än 
medianvärde 
(12 år) 

 (0,65; 0,29–
1,46) 

 

  Anknytning till 
skolan enligt 
en negativ 
inställning till 
idrott och 
värde större 
än 
medianvärde 
(12 år) 

 (1,26; 0,56–
2,85) 

 

Danielsson et 
al., 2011 (44) 
Enkät 
(1 605) 
Pojkar 
(?) 

Sverige Anknytning till 
skolan enligt 
39‒52 poäng 
på 13 faktorer, 
till exempel 
gillar att vara i 
skolan 
(13 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit 6 
burkar 
mellanöl, 4 
burkar starköl, 
4 stora flaskor 
starkcider, 1 
flaska vin eller 
1 halv flaska 
sprit 1 eller 
fler gånger 
(15 år) 

Oddskvot 
(0,87; 0,57–
1,33) 

Hög 

 

  



Tabell S74. Artikel och resultat för samband mellan skolk och skador av alkohol hos unga 
vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Pitkanen et al., 
2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Flickor 
(173) 
JYLS 

Finland Skolk enligt 
lärare och 
skolkar 
1) nej; … 
3) ja 
(14 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Regressions-
koefficient 
(0,17) 

Medelhög 

Pojkar 
(196) 

   (0,20*)  

 

  



Tabell S75. Artikel och resultat för samband mellan fysisk aktivitet och intensivkonsumtion 
av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg och 
Burdzovic 
Andreas, 2019 
(48) 
Enkät 
(884) 
MyLife 

Norge Frekvens 
fysisk aktivitet 
under de 
senaste 12 
månaderna 
(T1) eller 6 
månaderna 
(T2) enligt 
antal dagar 
per månad 
som spelat 
fotboll, spelat 
handboll, åkt 
skidor, dansat 
eller simmat 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
(15 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
(T1) eller 6 
månaderna 
(T2) enligt 
antal dagar 
per månad 
som druckit 4 
glas alkohol 
(flickor) eller 6 
glas alkohol 
(pojkar) och 
skillnad mellan 
T1 och T2 
(16 år)  

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,01; -0,01‒
0,03) 

Medelhög 

Gillander 
Gådin och 
Hammarström, 
2002 (34) 
Enkät 
Flickor 
(141) 

Sverige Frekvens 
fysisk aktivitet 
enligt tränar 
på fritiden 1 
gång i veckan 
eller mer 
sällan och 
värde större 
än 
medianvärde 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 1 gång i 
månaden eller 
oftare 
(15 år) 

Ojusterat 
Relativ risk 
(1,59; 0,75–
3,39) 

Hög 

Pojkar 
(138) 

   (2,38*; 1,04–
5,43) 

 

 

  



Tabell S76. Artikel och resultat för samband mellan oövervakade aktiviteter på fritiden och 
intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg och 
Burdzovic 
Andreas, 2019 
(48) 
Enkät 
(884) 
MyLife 

Norge Frekvens 
oövervakade 
aktiviteter på 
fritiden under 
de senaste 12 
månaderna 
(T1) eller 6 
månaderna 
(T2) enligt 
antal dagar 
per månad 
som gått runt 
på 
köpcentrum, 
gator eller 
liknande bara 
för att det är 
kul och 
skillnad mellan 
T1 och T2 
(15 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
(T1) eller 6 
månaderna 
(T2) enligt 
antal dagar 
per månad 
som druckit 4 
glas alkohol 
(flickor) eller 6 
glas alkohol 
(pojkar) och 
skillnad mellan 
T1 och T2 
(16 år)  

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,02*; 0,00‒
0,04) 

Medelhög 

 

  



Tabell S77. Artiklar och resultat för samband mellan tidigare konsumtion av alkohol och 
senare konsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Latvala et al., 
2014 (37)  
Enkät 
Tvillingar 
(4 761) 
FT12 

Finland Konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit alkohol 
1 eller fler 
gånger utan 
sällskap av 
vuxen 
(12 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år och 
17,5 år) 

Regressions-
koefficient 
14 år 
(0,32*) 
17,5 år 
(0,13*) 

Medelhög 

  Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år) 

 (0,36*)  

Enstad et al., 
2017 (17) 
Enkät 
(913) 
TOPP 

Norge Konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit mer än 
några klunkar 
1 eller fler 
gånger 
(12,5 år) 

Konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger, 
men inte 
berusnings-
drickande 
(14,5 år) 

Oddskvot 
(3,65*; 2,15–
6,21) 

Hög 

Strandheim et 
al., 2011 (54) 
Enkät 
(2 969) 
Young-HUNT 

Norge Berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 1 eller 
fler gånger 
(13–15 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17‒19 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(2,4*; 1,9‒
3,1) 

Hög 

Kaltiala-Heino 
et al., 2011 
(55) 
Enkät 
Flickor 
(1 609) 
“Adolescent 
Mental Health 
Cohort” 

Finland Konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker alkohol 
(15,5 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(2,3*; 1,4–
3,8) 

Hög 

Strandheim et 
al., 2011 (54) 
Enkät 
(2 969) 
Flickor 
(?) 
Young-HUNT 

Norge Berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 1 eller 
fler gånger 
(13–15 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17‒19 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(2,6*; 1,7‒
3,8) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Kaltiala-Heino 
et al., 2011 
(55) 
Enkät 
Pojkar 
(1 669) 
“Adolescent 
Mental Health 
Cohort” 

Finland Konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker alkohol 
(15,5 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(3,7*; 2,2–
6,2) 

Hög 

Strandheim et 
al., 2011 (54) 
Enkät 
(2 969) 
Pojkar 
(?) 
Young-HUNT 

Norge Berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 1 eller 
fler gånger 
(13–15 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17‒19 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(2,5*; 1,7‒
3,6) 

Hög 

 

  



Tabell S78. Artiklar och resultat för samband mellan tidigare konsumtion av alkohol och 
berusningsdrickande och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Latvala et al., 
2014 (37) 
Enkät 
Tvillingar 
(4 761) 
FT12 

 
Finland Konsumtion av 

alkohol enligt 
druckit alkohol 
1 eller fler 
gånger utan 
sällskap av 
vuxen 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år och 
17,5 år) 

Regressions-
koefficient 
14 år 
(0,42*) 
17,5 år 
(0,13*) 

Medelhög 

      

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) inte; … 
6) 1 gång om 
dagen eller 
nästan 1 gång 
om dagen 
(13,5 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

Confounder 
Oddskvot 
(2,29*; 1,25–
4,16) 

Medelhög 

Brunborg et 
al., 2014 (38) 
Enkät 
(?) 
”Young in 
Norway” 2010 
och 2012 

Norge Frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
1) inte; … 
6) fler än 50 
gånger 
(13‒17 år) 

 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
1) inte; … 
6) fler än 50 
gånger 
(15‒19 år) 

 

Confounder 
Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
(0,51*) 

Medelhög 

Latvala et al., 
2014 (37) 
Enkät 
Tvillingar 
(4 761) 
FT12 

Finland Frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Regressions-
koefficient 
(0,37*) 

Medelhög 

Plenty et al., 
2018 (15) 
Enkät 
Register 
(5 025) 
CILS4EU 

Sverige Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 3 
månaderna 
enligt 1 eller 
fler gånger 
(14–15 år) 

 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 3 
månaderna 
enligt 1 eller 
fler gånger 
(15–16 år) 

 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,56*; 0,04) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Turner et al., 
2018 (56) 
Enkät 
(1 409) 
“Longitudinal 
Research on 
Development 
In 
Adolescence” 
(LoRDIA) 

Sverige Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 
1) inte; … 
6) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(13 år och 14 
år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 
1) inte; … 
6) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år och 15 
år) 

Mellan 
familjer 
Regressions-
koefficient 
13 till 14 år 
(0,45*; 0,28) 
14 till 15 år 
(0,38*; 0,10) 
Inom 
individer 
Regressions-
koefficient 
13 till 14 år 
(0,45*; 0,10) 
14 till 15 år 
(0,36*; 0,06) 

Medelhög 

Enstad et al., 
2017 (17) 
Enkät 
(913) 
TOPP 

Norge Konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit mer än 
några klunkar 
1 eller fler 
gånger 
(12,5 år) 

Berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger 
och varit 
berusad 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år) 

Oddskvot 
(3,10*; 1,61–
5,96) 

Hög 

Adalbjarnar-
dottir och 
Hafsteinsson, 
2001 (50) 
Enkät 
(579) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

Island Konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger 
(14 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
(17 år) 

Confounder 
Exkluderar 
deltagare som 
har intensiv-
konsumerat 
alkohol T1 
Oddskvot 
(2,36*) 

Hög 

Adalbjarnar-
dottir och 
Rafnsson, 
2001 (32) 
Enkät 
(1 293) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

Island Konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger 
(14 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
(17 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(2,88*) 

Hög 

Adalbjarnar-
dottir, 2002 
(46) 
Enkät 
(1 198) 

Island Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen x glas 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen x glas 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,35*; 0,04) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
1) inga; ... 
7) 7 eller fler 
glas 
(15 år) 

alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
1) inga; ... 
7) 7 eller fler 
glas 
(17 år) 

Laursen et al., 
2012 (51) 
Enkät 
(?) 
“10 to 18 
Project” 

Sverige Frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden eller 
det senaste 
året enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
2) frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt under 
det senaste 
året enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
3) 
(12 år, 13 år, 
15 år och 16 
år) 

 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden eller 
det senaste 
året enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
2) frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
3) 
(13 år, 14 år, 
16 år och 17 
år) 

 

Confounder 
Inkluderar 
deltagare som 
inte var 
vänner T1, 
men vänner 
T2 och T3, 
och olika 
socialt 
accepterade 
Regressions-
koefficient 
Mer socialt 
accepterad T1 
till T2 
(0,70*) 
Mer socialt 
accepterad T2 
till T3 
(0,55*) 
Mindre socialt 
accepterad T1 
till T2 
(0,57*) 
Mindre socialt 
accepterad T2 
till T3 
(0,31*) 
Confounder 
Inkluderar 
deltagare som 
inte var 
vänner T1 
och T3, men 
vänner T2, 
och olika 
socialt 
accepterade 
Regressions-
koefficient 
Mer socialt 
accepterad T1 
till T2 
(0,73*) 
Mer socialt 
accepterad T2 
till T3 
(0,66*) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Mindre socialt 
accepterad T1 
till T2 
(0,69*) 
Mindre socialt 
accepterad T2 
till T3 
(0,63*) 

Richmond et 
al., 2015 (57) 
Enkät 
(1 048) 
"10 to 18 
Project" 

Sverige Frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden eller 
det senaste 
året enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) 
2) frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt under 
det senaste 
året enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
3) frekvens 
berusnings-
drickande med 
vänner under 
den senaste 
månaden 
enligt 
a) inte; …  
c) flera gånger 
(12–15 år) 

 

Utveckling för 
frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden eller 
det senaste 
året under 
årskurs 7–9 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) 
2) frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
3) frekvens 
berusnings-
drickande med 
vänner under 
den senaste 
månaden 
enligt 
a) inte; … 
c) flera gånger 
(15 år) 

 

 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(-0,12) 

Hög 

Hiatt et al., 
2017 (52) 
Enkät 
(?) 
“10 to 18 
Project” 

Sverige Frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden eller 
det senaste 
året enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 

 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden eller 
det senaste 
året enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 

Confounder 
Inkluderar 
deltagare som 
var vänner T1 
och T2 och 
olika nöjda 
med 
relationen 
Regressions-
koefficient 
Mest nöjd vän 
över minst 
nöjd vän 
(0,66*; 0,57‒
0,75) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

månaden 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
2) frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
3) 
(12 år, 13 år, 
15 år och 16 
år) 

 

månaden 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
2) frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
3)  
(13 år, 14 år, 
16 år och 17 
år) 

Minst nöjd 
vän över mest 
nöjd vän 
(0,31*; 0,19‒
0,42) 

Danielsson et 
al., 2011 (44) 
Enkät 
(1 605) 
Flickor 
(?) 

Sverige Debutålder för 
konsumtion av 
alkohol enligt 
började dricka 
alkohol innan 
13 års ålder 
(13 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit 6 
burkar 
mellanöl, 4 
burkar starköl, 
4 stora flaskor 
starkcider, 1 
flaska vin eller 
1 halv flaska 
sprit 1 eller 
fler gånger 
(15 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
(1,09; 0,62–
1,95) 

Hög 

  Intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit 6 
burkar 
mellanöl, 4 
burkar starköl, 
4 stora flaskor 
starkcider, 1 
flaska vin eller 
1 halv flaska 
sprit 1 eller 
fler gånger 
(13 år) 

 Oddskvot 
(1,76; 0,81–
3,82) 

 

Edwards et al., 
2011 (58) 
Enkät 
Tvillingar 
Flickor 
(?) 
“Twin study of 
CHild and 
Adolescent 
Development” 

Sverige Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt; 
1) låg; … 
3) hög 
(13–14 år)  

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 
1) låg; … 
3) hög 
(16–17 år) 

Regressions-
koefficient 
(0,45*) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(TCHAD) 

Dickson et al., 
2015 (59) 
Enkät 
Flickor 
(?) 
"10 to 18 
Project" 

Sverige Frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden eller
det senaste 
året enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
2) 
3) 
(12–14 år) 

 

 
 

Utveckling för 
frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden eller 
det senaste 
året under 
årskurs 7–9 
och årskurs 1 
på gymnasiet 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
2) 
3) 
(16 år) 

 
 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(-0,17*; -
0,29–0,05) 

Hög 

Lindfors et al., 
2018 (16) 
Enkät 
(9 497) 
Flickor 
(?) 

Finland Frekvens 
konsumtion av 
alkohol och 
frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) konsumtion 
av alkohol; 
2) frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
a) inte; … 
d) 2 gånger i 
månaden eller 
oftare; 
3) frekvens 
berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 
a) aldrig; … 
d) 3 eller fler 
gånger 
(12‒13 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol och 
frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) konsumtion 
av alkohol; 
2) frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
a) inte; … 
d) 2 gånger i 
månaden eller 
oftare; 
3) frekvens 
berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 
a) aldrig; … 
d) 3 eller fler 
gånger 
(15‒16 år) 

Confounder 
Justerat för 
relation till 
mamman 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard
iserad) 

-

(0,388*; 
0,025) 
Justerat för 
relation till 
pappan 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard
iserad) 

-

(0,378*; 
0,022) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Danielsson et 
al., 2011 (44) 
Enkät 
(1 605) 
Pojkar 
(?) 

Sverige Debutålder för 
konsumtion av 
alkohol enligt 
började dricka 
alkohol innan 
13 års ålder 
(13 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit 6 
burkar 
mellanöl, 4 
burkar starköl, 
4 stora flaskor 
starkcider, 1 
flaska vin eller 
1 halv flaska 
sprit 1 eller 
fler gånger 
(15 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
(2,18; 0,98–
4,85) 

Hög 

  Intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit 6 
burkar 
mellanöl, 4 
burkar starköl, 
4 stora flaskor 
starkcider, 1 
flaska vin eller 
1 halv flaska 
sprit 1 eller 
fler gånger 
(13 år) 

 Oddskvot 
(5,30*; 2,36–
11,93) 

 

Edwards et al., 
2011 (58) 
Enkät 
Tvillingar 
Pojkar 
(?) 
TCHAD 

Sverige Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 
1) låg; … 
3) hög 
(13–14 år)  

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 
1) låg; … 
3) hög 
(16–17 år) 

Regressions-
koefficient 
(0,45*) 

Hög 

Lindfors et al., 
2018 (16) 
Enkät 
(9 497) 
Pojkar 
(?) 

Finland Frekvens 
konsumtion av 
alkohol och 
frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) konsumtion 
av alkohol; 
2) frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
a) inte; … 
d) 2 gånger i 
månaden eller 
oftare; 
3) frekvens 
berusnings-

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol och 
frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) konsumtion 
av alkohol; 
2) frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
a) inte; … 
d) 2 gånger i 
månaden eller 
oftare; 
3) frekvens 
berusnings-

Confounder 
Justerat för 
relation till 
mamman 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard-
iserad) 
(0,410*; 
0,024) 
Justerat för 
relation till 
pappan 
Regressions-
koefficient 
(inte 
standard-
iserad) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

drickande 
under livstid 
enligt 
a) aldrig; … 
d) 3 eller fler 
gånger 
(12‒13 år) 

drickande 
under livstid 
enligt 
a) aldrig; … 
d) 3 eller fler 
gånger 
(15‒16 år) 

(0,450*; 
0,028) 

 



Tabell S79. Artiklar och resultat för samband mellan tidigare konsumtion av alkohol och 
skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Burdzovic 
Andreas et al., 
2021 (1) 
Enkät 
Register 
(8 774) 
Young-HUNT 

Norge Kvantitet 
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen x glas 
alkohol under 
2 veckor 
1) inga; 
2) 1–5; 
3) fler än 5; 
4) uppgift 
saknas 
(13–19 år) 

Diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 F10. 
Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol enligt 
ATC N07BB… 
Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 
enligt ICPC 
P15 P16 
(15–37 år) 

Confounder 
Oddskvot 
2) 
(1,01; 0,64–
1,59) 
3) 
(1,78*; 1,16–
2,73) 
4) 
(2,07*; 1,32–
3,26) 

Medelhög 

Parra et al., 
2020 (2) 
Enkät 
Register 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Frekvens 
berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 
1) aldrig; …  
7) 40 eller fler 
gånger 
(14,5–17,0 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
sub-
ventionerade 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 
(0–28 år) 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,18*) 

Medelhög 

Pitkanen et al., 
2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 

Finland Konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker alkohol 
(14 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 

Ojusterat 
Regressions-
koefficient 
(0,17*) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Flickor 
(173) 
JYLS 

27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

  Hög-
konsumtion av 
alkohol. Eller 
fylleri enligt 
arresterad för 
fylleri när 15–
20 år 
a) dricker inte 
alkohol; 
b) inte hög-
konsumtion av 
alkohol; 
c) hög-
konsumtion av 
alkohol 
(15–20 år) 

 (0,21*)  

Pojkar 
(196) 

 Konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker alkohol 
(14 år) 

Hög-
konsumtion av 
alkohol. Eller 
fylleri enligt 
arresterad för 
fylleri när 15–
20 år  
a) dricker inte 
alkohol; 
b) inte hög-
konsumtion av 
alkohol; 
c) hög-
konsumtion av 
alkohol 
(15–20 år) 

 (0,17*)  

   (0,34*)  

Danielsson et 
al., 2010 (60) 
Enkät 
(1 625) 

Sverige Utveckling för 
kvantitet 
konsumtion av 
alkohol i liter 
ren alkohol 
under de 
senaste 12 
månaderna 

Själv-
rapporterade, 
skador av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt faktorer, 

Oddskvot 
2) 
Inte statistiskt 
signifikant 
3) 
Signifikant 
större än låg 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

under årskurs 
7–9 enligt 2 
faktorer 
1) låg och 
stabil;  
2) gradvis 
ökning;  
3) hög och 
stabil; 
4) plötslig 
ökning 
(14‒16 år) 

till exempel 
varit i slagsmål 
(19 år) 

och stabil och 
gradvis 
ökning 
4) 
Signifikant 
större än låg 
och stabil och 
gradvis 
ökning 

Moan et al., 
2013 (61) 
Enkät 
(?) 
“Young in 
Norway” 1994 
och 2005 

Norge Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
1) inte; … 
6) fler än 50 
gånger 
(17 år) 

Själv-
rapporterat 
rattfylleri 
under de 
senaste 12 
månaderna 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
1) inte; … 
6) fler än 50 
gånger 
(28 år) 

Regressions-
koefficient 
(0,026*; 
0,002) 

Hög 

Riala et al., 
2004 (62) 
Enkät 
Register 
(12 058) 
Flickor 
(?) 
NFBC 1966 

Finland Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) inte; 
2) prövat 1 
eller fler 
gånger; 
3) 1 gång i 
månaden eller 
oftare 
(14 år) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
för rattfylleri 
(15–32 år) 

Confounder 
Oddskvot 
2) 
(0,5; 0,1–5.3) 
3) 
(1,2; 0,4–3,7) 

Hög 

  Frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 
1) inte; 
2) 1–4 gånger; 
3) ofta 
(14 år) 

 2) 
(1,3; 0,5–3,5) 
3) 
(7,4; 0,7–
74,5) 

 

Moan et al., 
2013 (61) 
Enkät 
Flickor 
(?) 
“Young in 
Norway” 1994 
och 2005 

Norge Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
1) inte; … 

Själv-
rapporterat 
rattfylleri 
under de 
senaste 12 
månaderna 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
1) inte; … 

Regressions-
koefficient 
(0,019*; 
0,002) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

6) fler än 50 
gånger 
(17 år) 

6) fler än 50 
gånger 
(28 år) 

Riala et al., 
2004 (62) 
Enkät 
Register 
(12 058) 
Pojkar 
(?) 
NFBC 1966 

Finland Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) inte; 
2) prövat 1 
eller fler 
gånger; 
3) 1 gång i 
månaden eller 
oftare 
(14 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 
1) inte; 
2) 1–4 gånger; 
3) ofta 
(14 år) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
för rattfylleri 
(15–32 år) 

Confounder 
Oddskvot 
2) 
(1,1; 0,8–1,6) 
3) 
(0,6; 0,2–1,5) 

Hög 

   2) 
(1,7*; 1,3–
2,2) 
3) 
(2,9*; 1,0–
8,3) 

 

Moan et al., 
2013 (61) 
Enkät 
Pojkar 
(?) 
“Young in 
Norway” 1994 
och 2005 

Norge Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
1) inte; … 
6) fler än 50 
gånger 
(17 år) 

Själv-
rapporterat 
rattfylleri 
under de 
senaste 12 
månaderna 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
1) inte; 
… 
6) fler än 50 
gånger 
(28 år) 

Regressions-
koefficient 
(0,034*; 
0,003) 

Hög 

 

  



Tabell S80. Artiklar och resultat för samband mellan tidigare skador av alkohol och senare 
skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Karriker-Jaffe 
et al., 2020 
(20) 
Register 
Pojkar 
(451 054) 

Sverige Skador av 
alkohol enligt 
tabell S23 
(19‒25 år) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S23 
(26‒30 år) 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,588*; 
0,012) 

Låg 

Viken et al., 
2007 (63) 
Enkät 
Flickor 
(?) 
FT12 

Finland Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
22 faktorer 
från "Rutgers 
Alcohol 
Problem 
Index" (RAPI) 
(18–19 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
22 faktorer 
från RAPI 
(22–27 år) 

Ojusterat 
Confounder 
Korrelations-
koefficient 
(0,74*; 0,65–
0,81) 

Hög 

Pojkar 
(?) 

   (0,95*; 0,80–
0,99) 

 

 

  



Tabell S81. Artiklar och resultat för samband mellan konsumtion av cigaretter och 
konsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Latvala et al., 
2014 (37) 
Enkät 
Tvillingar 
(4 761) 
FT12 

Finland Konsumtion av 
cigaretter 
enligt rökt 
cigaretter 1 
eller fler 
gånger 
(12 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år och 
17,5 år) 

Ojusterat 
Korrelations
koefficient 

-

14 år 
(0,33*) 
17,5 år 
(0,28*) 
 

Medelhög 

  Konsumtion av 
cigaretter 
enligt röker 
cigaretter 
(14 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

(0,42*)  

  Frekvens 
konsumtion av 
cigaretter 
enligt röker 
cigaretter 1 
gång om 
dagen eller 
oftare 
(14 år) 

 (0,37*)  

Danielsson et 
al., 2010 (60) 
Enkät 
(1 625) 

Sverige Konsumtion av 
cigaretter 
enligt rökt 
cigaretter 1 
eller fler 
gånger 
(14 år) 

Utveckling för 
kvantitet 
konsumtion av
alkohol i liter 
ren alkohol 
under de 
senaste 12 
månaderna 
under årskurs 
7–9 enligt 2 
faktorer 
1) låg och 
stabil;  
2) gradvis 
ökning; 
3) hög och 
stabil; 
4) plötslig 
ökning 
(14‒16 år) 

 

 

Oddskvot 
2) 
(3,89*; 2,13–
7,09) 
3) 
(33,76*; 
8,30–137,4) 
4) 
(3,39*; 1,38–
8,33) 

Hög 

Enstad et al., 
2017 (17) 
Enkät 
(913) 
TOPP 

Norge Frekvens 
konsumtion av
cigaretter 
enligt 
1) inte; ... 

 
Konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger, 

Ojusterat 
Oddskvot 
(2,67; 0,99–
7,22) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

4) 1 gång om 
dagen eller 
oftare 
(12,5 år) 

men inte 
berusnings-
drickande 
(14,5 år) 

 

  



Tabell S82. Artiklar och resultat för samband mellan konsumtion av cigaretter och 
berusningsdrickande och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Latvala et al., 
2014 (37) 
Enkät 
Tvillingar 
(4 761) 
FT12 

Finland Konsumtion av 
cigaretter 
enligt rökt 
cigaretter 1 
eller fler 
gånger 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år och 
17,5 år) 

Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
14 år 
(0,43*) 
17,5 år 
(0,36*) 
 

Medelhög 

  Konsumtion av 
cigaretter 
enligt röker 
cigaretter 
(14 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

(0,47*)  

  Frekvens 
konsumtion av 
cigaretter 
enligt röker 
cigaretter 1 
gång om 
dagen eller 
oftare 
(14 år) 

 (0,40*)  

Adalbjarnar-
dottir och 
Rafnsson, 
2001 (32) 
Enkät 
(1 293) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

Island Konsumtion av 
cigaretter 
enligt rökt 
cigaretter 1 
eller fler 
gånger 
(14 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
(17 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(2,30*) 

Hög 

Enstad et al., 
2017 (17) 
Enkät 
(913) 
TOPP 

Norge Frekvens 
konsumtion av 
cigaretter 
enligt 
1) inte; ... 
4) 1 gång om 
dagen eller 
oftare 
(12,5 år) 

Berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger 
och varit 
berusad 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år) 

Oddskvot 
(1,60; 0,40–
6,40) 

Hög 

Danielsson et 
al., 2011 (44) 

Sverige Konsumtion av 
cigaretter 
enligt rökt 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 

Oddskvot Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Enkät 
(1 605) 
Flickor 
(?) 

cigaretter 1 
eller fler 
gånger 
(13 år) 

druckit 6 
burkar 
mellanöl, 4 
burkar starköl, 
4 stora flaskor 
starkcider, 1 
flaska vin eller 
1 halv flaska 
sprit 1 eller 
fler gånger 
(15 år) 

(2,44*; 1,12–
5,31) 

Gillander 
Gådin och 
Hammarström, 
2002 (34) 
Enkät 
Flickor 
(141) 

Sverige Konsumtion av 
cigaretter 
enligt rökt 
cigaretter 1 
eller fler 
gånger 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 1 gång i 
månaden eller 
oftare 
(15 år) 

Ojusterat 
Relativ risk 
(5,38*; 2,15–
13,45) 

Hög 

Danielsson et 
al., 2011 (44) 
Enkät 
(1 605) 
Pojkar 
(?) 

Sverige Konsumtion av 
cigaretter 
enligt rökt 
cigaretter 1 
eller fler 
gånger 
(13 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
druckit 6 
burkar 
mellanöl, 4 
burkar starköl, 
4 stora flaskor 
starkcider, 1 
flaska vin eller 
1 halv flaska 
sprit 1 eller 
fler gånger 
(15 år) 

Oddskvot 
(5,80*; 1,89–
17,88) 

Hög 

Gillander 
Gådin och 
Hammarström, 
2002 (34) 
Enkät 
Pojkar 
(138) 

Sverige Konsumtion av 
cigaretter 
enligt rökt 
cigaretter 1 
eller fler 
gånger 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 1 gång i 
månaden eller 
oftare 
(15 år) 

Ojusterat 
Relativ risk 
(2,54*; 1,09–
5,94) 

Hög 

 

  



Tabell S83. Artiklar och resultat för samband mellan konsumtion av cigaretter och skador 
av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Pitkanen et 
al., 2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Flickor 
(173) 
JYLS 

Finland Konsumtion av 
cigaretter 
enligt röker 
cigaretter 
(14 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol 
enligt när 21–
27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Ojusterat 
Regressions-
koefficient 
(0,15) 

Medelhög 

Pojkar 
(196) 

   (0,15)  

Riala et al., 
2004 (62) 
Enkät 
Register 
(12 058) 
Flickor 
(?) 
NFBC 1966 

Finland Frekvens 
konsumtion av 
cigaretter 
enligt 
1) inte; 
2) 1–2 gånger 
i veckan; 
3) 1 gång om 
dagen eller 
oftare 
(14 år) 

Skador av 
alkohol enligt 
dömd för 
rattfylleri 
(15–32 år) 

Oddskvot 
2) 
(1,9; 0,6–6,2) 
3) 
(3,5; 0,7–
17,3) 

Hög 

Pojkar 
(?) 

   2) 
(1,5*; 1,1–
2,1) 
3) 
(4,3*; 2,7–
7,0) 

 

 

  



Tabell S84. Artikel och resultat för samband mellan konsumtion av narkotika och 
berusningsdrickande hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Turner et al., 
2018 (56) 
Enkät 
(1 409) 
“Longitudinal 
Research on 
Development 
In 
Adolescence” 
(LoRDIA) 

Sverige Frekvens 
konsumtion av 
narkotika 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 
1) inte; 
… 
6) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(13 år och 14 
år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 
1) inte; 
… 
6) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år och 15 
år) 

Mellan 
familjer 
Regressions-
koefficient 
13 till 14 år 
(-0,26; 1,10) 
14 till 15 år 
(0,04; 0,07) 
Inom 
individer 
Regressions-
koefficient 
13 till 14 år 
(-0,09; 0,25) 
14 till 15 år 
(0,03; 0,06) 

Medelhög 

 

  



Tabell S85. Artikel och resultat för samband mellan skador av narkotika och skador av 
alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Skador av 
narkotika 
enligt 
slutenvård för 
förgiftning 
eller beroende 
av narkotika 
enligt ICD-
8 304. Inte 
beroende av 
morfin om 
samtidig 
kronisk smärta 
enligt ICD-8 
140–239, 712, 
725 eller 728 

(?) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0–27 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
(2,5*; 1,4–
4,5) 
 

Låg 

 

  



Tabell S86. Artikel och resultat för samband mellan konsumtion av spel och 
berusningsdrickande hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2014 (38) 
Enkät 
(?) 
”Young in 
Norway” 2010 
och 2012 

Norge Kvantitet 
konsumtion av 
videospel 
under de 
senaste 4 
veckorna 
enligt 2 
faktorer och 
skillnad mellan 
T1 och T2 
Faktorer 
1) hur länge 
spelar 
videospel per 
tillfälle; 
2) hur ofta 
spelar 
videospel per 
vecka 
(13‒17 år och 
15‒19 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
1) inte; …  
6) fler än 50 
gånger 
(13‒17 år och 
15‒19 år) 

Regressions-
koefficient 
(-0,02) 

Medelhög 

 

  



Tabell S87. Artikel och resultat för samband mellan skador av spel och 
berusningsdrickande hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2014 (38) 
Enkät 
(?) 
”Young in 
Norway” 2010 
och 2012 

Norge Skador av 
videospel 
själv-
rapporterade 
enligt 7 
faktorer från 
“Game 
Addiction 
Scale for 
Adolescents” 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
(13‒17 år och 
15‒19 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
1) inte; …  
6) fler än 50 
gånger 
(13‒17 år och 
15‒19 år) 

Regressions-
koefficient 
(-0,05) 

Medelhög 

 

  



Tabell S88. Artiklar och resultat för samband mellan kriminalitet och skador av alkohol hos 
unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Kriminalitet 
enligt dömd 
för brott som 
inte ingår i 
någon annan 
kategori (se 
nedan) 
(?) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0‒27 år) 

Oddskvot 
(2,9*; 2,7–
3,2) 
 

Låg 

  Kriminalitet 
enligt dömd 
för grovt brott, 
till exempel 
mordbrand 
enligt 
brottsbalken i 
Danmark och 
sektioner 161‒
165, 180, 181, 
228 och 260‒
262 
(?) 

 (1,3*; 1,1–
1,6) 

 

  Kriminalitet 
enligt dömd 
för våldsbrott, 
till exempel 
dråp 
(?) 

 (1,6*; 1,4–
1,9) 

 

  Kriminalitet 
enligt dömd 
för våldtäkt 
enligt 
brottsbalken i 
Danmark, 
kapitel 24 och 
sektioner 216‒
220, 222, 223, 
225 och 226 
(?) 

 Ojusterat 
Oddskvot 
(2,7*; 1,3–
5,8) 

 

  Kriminalitet 
enligt dömd 
för dödligt 
våld enligt 
brottsbalken i 
Danmark och 
sektioner 237, 
241, 245.2, 
246, 250 
och 252 
(?) 

 (4,7*; 2,9–
7,5) 

 

Karriker-Jaffe 
et al., 2020 
(20) 
Register 
Pojkar 

 

Sverige Kriminalitet 
enligt dömd 
för grovt brott, 
till exempel 
mord 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S23 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
15‒18 år till 
19‒25 år 

Låg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(451 054) (15‒18 år och 
19‒25 år) 

(0,312*; 
0,008) 
Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
15‒18 år till 
26‒30 år 
(0,404*; 
0,006) 
Confounder 
Regressions-
koefficient 
19‒25 år till 
26‒30 år 
(0,232*; 
0,009) 

 

  



Tabell S89. Artiklar och resultat för samband mellan kön och berusningsdrickande och 
intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge Kön enligt 
pojke 
(13,5 år) 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
glas alkohol 
eller fler vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

Confounder 
Oddskvot 
(1,04; 0,70–
1,55) 

Medelhög 

Parra et al., 
2020 (2) 
Enkät 
Register 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Kön enligt 
pojke 
(0 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 
1) aldrig; …  
7) 40 eller fler 
gånger 
(14,5–17,0 år) 

 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(-0,13*) 

Medelhög 

Enstad et al., 
2017 (17) 
Enkät 
(913) 
TOPP 

Norge Kön enligt 
pojke 
(1,5 år) 

Berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger 
och varit 
berusad 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(0,32*; 0,14–
0,74) 

Hög 

Kumpulainen, 
2000 (27) 
Enkät 
(1 268) 

Finland Kön enligt 
pojke 
(8 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

Confounder 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

Mason et al., 
2016 (3) 
Enkät 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Kön enligt 
pojke 
(0 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under livstid 
enligt 
1) aldrig; …  
7) 40 eller fler 
gånger 
(14,5–17,0 år) 

Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
(-0,05*) 

Hög 

Parra et al., 
2017 (4) 

Finland Kön enligt 
pojke 

Frekvens 
berusnings-
drickande 

Confounder Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Enkät 
(9 432) 
NFBC 1986 

(0 år) under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
1) inte; ...  
6) 10 eller fler 
gånger 
(14,5–17,0 år) 

Regressions-
koefficient 
(-0,01) 

Adalbjarnar-
dottir och 
Rafnsson, 
2002 (33) 
Enkät 
(1 293) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

Island Kön enligt 
flicka 
(14 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen 5 glas 
alkohol eller 
fler vid 1 och 
samma tillfälle 
(17 år) 

Confounder 
Exkluderar 
deltagare som 
har 
konsumerat 
alkohol T1 
Oddskvot 
(0,74; 0,42‒
1,30) 

Hög 

Adalbjarnar-
dottir och 
Rafnsson, 
2001 (32) 
Enkät 
(1 293) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

Island Kön 
(14 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen 5 glas 
alkohol eller 
fler vid 1 och 
samma tillfälle 
(17 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(2,62*) 

Hög 

Adalbjarnar-
dottir, 2002 
(46) 
Enkät 
(1 198) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

Island Kön 
(15 år) 

Frekvens 
intensiv-
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen x glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
1) inga; ... 
7) 7 eller fler 
glas 
(17 år) 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,00; 0,14) 

Hög 

 

  



Tabell S90. Artiklar ockh resultat för samband mellan kön och skador av alkohol hos unga 
vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Gauffin et al., 
2015 (39) 
Register 
(948 518) 

Sverige Kön enligt 
pojke 
(15 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död. Inte 
diagnoser 
såsom 
förgiftning 
som inte 
säkert tyder 
på beroende 
(?) 

Confounder 
Hazardkvot 
(1,60*; 1,53–
1,66) 

Låg 

Gauffin et al., 
2013 (14) 
Register 
(948 518) 

Sverige Kön enligt 
pojke 
(6–12 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård, 
specialiserad 
öppenvård 
eller död. Inte 
diagnoser 
såsom 
förgiftning 
som inte 
säkert tyder 
på beroende 
(?) 

Confounder 
Hazardkvot 
(2,01*; 1,93‒
2,09) 

Medellåg 

Edwards et al., 
2017 (23) 
Register 
(?) 

Sverige Kön enligt 
pojke 
(0–18 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård för 
ICD-10 F10, 
K70, K85.2, 

Confounder 
Oddskvot 
(1,96*; 1,81‒
2,1) 

Medellåg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

K86.0, T51 
med flera 
(19–24 år) 

Long et al., 
2018 (24) 
Register 
(?) 

Sverige Kön enligt 
pojke 
(0–18 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol. Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
brott kopplat 
till konsumtion 
av alkohol 
(0–30 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(2,44*; 1,18–
5,04) 

Medellåg 

Parra et al., 
2020 (2) 
Enkät 
Register 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Kön enligt 
pojke 
(0 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
sub-
ventionerade 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 
(0–28 år) 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,14*) 

Medelhög 

Burdzovic 
Andreas et al., 
2021 (1) 
Enkät 
Register 
(8 774) 
Young-HUNT 

Norge Kön enligt 
pojke 
(13–19 år) 

Diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 F10. 

Confounder 
Oddskvot 
(1,30; 0,97–
1,75) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol enligt 
ATC N07BB… 
Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 
enligt ICPC 
P15 P16 
(15–37 år) 

Norström och 
Pape, 2012 
(64) 
Enkät 
(?) 
”Young in 
Norway” 1992 
och 2005 

Norge Kön enligt 
pojke 
(14–17 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
4 eller fler 
poäng på 
faktorerna 4–
10 i ”Alcohol 
Use Disorders 
Identification 
Test” (AUDIT) 
(28,5 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(2,11*; 1,59‒
2,78) 

Hög 

 

  



Tabell S91. Artiklar och resultat för samband mellan ålder och berusningsdrickande och 
intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

 
Norge Åder enligt 

årskurs 
1) 8 
2) 9 
(13,5 år) 

 

Intensiv-
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
glas alkohol 
eller fler vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

Confounder 
Oddskvot 
(1,96*; 1,09–
3,54) 

Medelhög 

Enstad et al., 
2017 (17) 
Enkät 
(913) 
TOPP 

Norge Ålder 
(1,5 år) 

Berusnings-
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger 
och varit 
berusad 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(1,36; 0,44–
4,20) 

Hög 

Hiatt et al., 
2017 (52) 
Enkät 
(?) 
“10 to 18 
Project” 

Sverige Ålder 
(12 år, 13 år, 
15 år och 16 
år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden eller 
det senaste 
året enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) frekvens 
berusnings-
drickande 
under den 
senaste 
månaden 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
2) frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
3) 

Confounder 
Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
(0,51*; 0,45–
0,56) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(13 år, 14 år, 
16 år och 17 
år) 

 



Tabell S92. Artiklar och resultat för samband mellan ålder och skador av alkohol hos unga 
vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Long et al., 
2018 (24) 
Register 
(?) 

Sverige Ålder enligt 
född 1972‒
1982 
(0–18 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol. Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
brott kopplat 
till konsumtion 
av alkohol 
(0–30 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(1,11*; 1,10–
1,11) 

Medellåg 

Burdzovic 
Andreas et al., 
2021 (1) 
Enkät 
Register 
(8 774) 
Young-HUNT 

Norge Ålder 
(13–19 år) 

Diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 F10. 
Eller 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol enligt 
ATC N07BB… 
Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 
enligt ICPC 
P15 P16 
(15–37 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(0,90*; 0,81–
0,99) 

Medelhög 

Edwards et al., 
2017 (23) 
Register 
Flickor 
(?) 

Sverige Ålder enligt 
född 
1) 1970‒1974; 
2) 1975‒1979; 
3) 1980‒1984 
(0–18 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård för 
ICD-10 F10, 
K70, K85.2, 
K86.0, T51 
med flera 

Confounder 
Oddskvot 
2) 
(0,97; 0,87–
1,07) 
3) 
(1,21*; 1,10–
1,34) 

Medellåg 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(19–24 år) 

Pojkar 
(?) 

   2) 
(0,72*; 0,67–
0,78) 
3) 
(0,72*; 0,66–
0,78) 

 

Norström och 
Pape, 2012 
(64) 
Enkät 
(?) 
”Young in 
Norway” 1992 
och 2005 

Norge Ålder 
(14–17 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
4 eller fler 
poäng på 
faktorerna 4–
10 i AUDIT 
(28,5 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(0,79*; 0,70‒
0,89) 

Hög 

 

  



Tabell S93. Artiklar och resultat för samband mellan fysisk mognad och konsumtion av 
alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Dick et al., 
2000 (65) 
Enkät 
Tvillingar 
Flickor 
(2 861) 
FT16 

Finland Fysisk mognad 
enligt 
debutålder för 
menstruation 
1) 12–13 år; 
… 
3) 14 år eller 
äldre 
(16 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) aldrig; 
… 
9) 1 gång om 
dagen eller 
oftare 
(17 år) 

 

Mellan 
familjer 
Ojusterat 
Chi-2-test 
16,25 
Inom familjer 
Ojusterat 
Wilcoxon’s z 
-0,12 

Medelhög 

Rose et al., 
2001 (66) 
Enkät 
Tvillingar 
(3 283) 
FT12 

Finland Fysisk mognad 
enligt 6 
faktorer från 
“Pubertal 
Development 
Scale” (PDS) 
(12 år) 

Konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker alkohol 
(14 år) 

Oddskvot 
(1,50*; 1,34‒
1,66) 

Hög 

Kaltiala-Heino 
et al., 2011 
(55) 
Enkät 
Flickor 
(1 609) 
”Adolescent 
Mental Health 
Cohort” 

Finland Fysisk mognad 
enligt 
debutålder för 
menstruation 
1) 14 år eller 
äldre;  
2) 11 år eller 
yngre; 
3) 12–13 år 
(15,5 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Oddskvot 
2) 
(1,0; 0,5–1,7) 
3) 
(1,0; 0,6–1,5) 

 

Hög 

Savage et al., 
2018 (67) 
Enkät 
Intervju 
Tvillingar 
Flickor 
(1 780) 
FT12 

Finland Fysisk mognad 
enligt PDS 
(12 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
antal dagar 
per månad 
som dricker 
alkohol 
(14 år och 17 
år) 

Mellan 
familjer 
Regressions-
koefficient 
14 år 
(0,09*) 
17 år 
(-0,12) 
Inom familjer 
Regressions-
koefficient 
14 år 
(0,06) 
17 år 
(0,04) 

Hög 

Kaltiala-Heino 
et al., 2011 
(55) 
Enkät 
Pojkar 
(1 669) 

Finland Fysisk mognad 
enligt 
debutålder för 
ejakulation 
1) 14 år eller 
äldre;  
2) 11 år eller 
yngre; 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Oddskvot 
2) 
(1,4; 0,8–2,5) 
3) 
(1,5; 0,9–2,3) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

”Adolescent 
Mental Health 
Cohort” 

3) 12–13 år 
(15,5 år) 

Savage et al., 
2018 (67) 
Enkät 
Intervju 
Tvillingar 
Pojkar 
(1 852) 
FT12 

Finland Fysisk mognad 
enligt PDS 
(12 år) 

 
Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
antal dagar 
per månad 
som dricker 
alkohol 
(14 år och 17 
år) 

Mellan 
familjer 
Oddskvot 
14 år 
(0,09) 
17 år 
(-0,09) 
Inom familjer 
Oddskvot 
14 år 
(-0,03) 
17 år 
(-0,15) 

Hög 

 

  



Tabell S94. Artiklar och resultat för samband mellan fysisk mognad och skador av alkohol 
hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Dick et al., 
2000 (65) 
Enkät 
Tvillingar 
Flickor 
(2 861) 
FT16 

Finland Fysisk mognad 
enligt 
debutålder för 
menstruation 
1) 12–13 år; 
… 
3) 14 år eller 
äldre 
(16 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
22 faktorer 
från RAPI 
1) lägsta 25 
procenten; … 
4) högsta 25 
procenten 
(18,5 år) 

Mellan 
familjer 
Ojusterat 
Chi-2-test 
13,28 

Medelhög 

Savage et al., 
2018 (67) 
Enkät 
Intervju 
Tvillingar 
Flickor 
(1 780) 
FT12 

Finland Fysisk mognad 
enligt PDS 
(12 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
ungdoms-
version av 
“Semi-
Structured 
Assessment 
for the 
Genetics of 
Alcoholism” 
(SSAGA) 
(22 år) 

Mellan 
familjer 
Regressions-
koefficient 
(0,11) 
Inom familjer 
Regressions-
koefficient 
(-0,14*) 
 

Hög 

Pojkar 
(1 852) 

   Mellan 
familjer 
Regressions-
koefficient 
(0,05) 
Inom familjer 
Regressions-
koefficient 
(-0,26*) 

 

 

  



Tabell S95. Artikel och resultat för samband mellan förmåga att hantera stressfyllda 
situationer och skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Karriker-Jaffe 
et al., 2020 
(20) 
Register 
Pojkar 
(451 054) 

Sverige Förmåga att 
hantera 
stressfyllda 
situationer 
enligt faktorer 
kopplade till 
social mognad, 
intressen, 
psykosocial 
energi, 
kontroll över 
känslor och 
hemmiljö 
(18–19 år) 

Skador av 
alkohol enligt 
tabell S23 

Regressions-
koefficient 
19‒25 år 
(-0,045*; 
0,003) 
26‒30 år 
(-0,062*; 
0,004) 
 

Låg 

 

  



Tabell S96. Artikel och resultat för samband mellan att vara försonlig och skador av alkohol 
hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Pitkanen et al., 
2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Flickor 
(173) 
JYLS 

Finland Vara försonlig 
enligt lärare 
och 3 faktorer, 
till exempel 
grälar inte 
med andra, 
när 8 år och 1 
faktor, är 
fredsam, 
tålmodig, 
försonlig och 
grälar inte 
med andra, 
när 14 år 
(8 år och 14 
år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Regressions-
koefficient 
8 år 
(0,09) 
14 år 
(-0,11) 

Medelhög 

Pojkar 
(196) 

   8 år 
(-0,13) 
14 år 
(-0,15) 

 

 

  



Tabell S97. Artikel och resultat för samband mellan att vara konstruktiv och skador av 
alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Pitkanen et al., 
2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Flickor 
(173) 
JYLS 

Finland Vara 
konstruktiv 
enligt lärare 
och 5 faktorer, 
till exempel 
tror att allt blir 
bättre om man 
förhandlar, när 
8 år och 2 
faktorer, till 
exempel 
agerar 
resonabelt, 
förhandlar, är 
försonlig och 
strävar efter 
rättvisa i 
irriterade 
situationer, 
när 14 år 
(8 år och 14 
år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Regressions-
koefficient 
8 år 
(-0,25*) 
14 år 
(0,0) 

Medelhög 

Pojkar 
(196) 

   8 år 
(0,06) 
14 år 
(-0,09) 

 

 

  



Tabell S98. Artiklar och resultat för samband mellan självbehärskning och 
berusningsdrickande och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge - -

- -

Själv
behärskning 
enligt ”Self‐
Regulation 
Questionnaire” 
(13,5 år) 

Intensiv
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 
(14,5 år)  

Confounder 
Oddskvot 
(0,94; 0,71–
1,24) 

Medelhög 

Boson et al., 
2019 (68) 
Enkät 
(1 866) 
Flickor 
(?) 
LoRDIA 

Sverige Själv
behärskning 
enligt faktorer 
från ”Junior 
Temperament 
and Character 
Inventory” 
1) mitten; 
2) låg; 
3) hög 
(13–14 år) 

Berusnings
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 1 eller 
fler gånger 
(14–15 år) 

Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

Pojkar 
(?) 

   Inte statistiskt 
signifikant 

 

 

  



Tabell S99. Artiklar och resultat för samband mellan att vara social och skador av alkohol 
hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Pitkanen et 
al., 2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Flickor 
(173) 
JYLS 

Finland Vara social 
enligt lärare 
och 4 faktorer, 
till exempel 
alltid aktiv och 
leker med 
andra barn, 
när 8 år och 4 
faktorer, till 
exempel 
energisk, alltid 
ifärd med att 
göra saker och 
ofta i kontakt 
med andra, 
när 14 år 
(8 år och 14 
år) 

-

-

-

-

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Regressions-
koefficient 
8 år 
(0,13) 
14 år 
(-0,07) 

Medelhög 

Pojkar 
(196) 

   8 år 
(-0,07) 
14 år 
(-0,03) 

 

Mustanski et 
al., 2003 (69) 
Enkät 
(3 488) 
Flickor 
(?) 
FT16 

Finland Vara antisocial 
enligt 49 
faktorer från 
"Minnesota 
Multiphasic 
Personality 
Inventory 
Psychopathic 
Deviate Scale" 
(MMPI Pd) 
(16 år) 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
22 faktorer 
från RAPI 
(18,5 år) 

Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
(0,32*) 

Hög 

Viken et al., 
2007 (63) 
Enkät 
Flickor 
(?) 
FT12 

Finland Vara antisocial 
enligt 50 
faktorer från 
MMPI Pd 
(16 år) 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
22 faktorer 
från RAPI 
(18–19 år och 
22–27 år) 

Ojusterat  
Korrelations-
koefficient 
18–19 år 
(0,48*; 0,40–
0,55) 
22–27 år 
(0,34*; 0,24–
0,44) 

Hög 

Mustanski et 
al., 2003 (69) 
Enkät 
(3 488) 
Pojkar 
(?) 
FT16 

Finland Vara antisocial 
enligt 49 
faktorer från 
MMPI Pd 
(16 år) 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
22 faktorer 
från RAPI 
(18,5 år) 

Ojusterat  
Korrelations-
koefficient 
(0,36*) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Viken et al., 
2007 (63) 
Enkät 
Pojkar 
(?) 
FT12 

Finland Vara antisocial 
enligt 50 
faktorer från 
MMPI Pd 
(16 år) 

Själv-
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
22 faktorer 
från RAPI 
(18–19 år och 
22–27 år) 

Ojusterat  
Korrelations-
koefficient 
18–19 år 
(0,72*; 0,59–
0,82) 
22–27 år 
(0,50*; 0,39–
0,62) 

Hög 

 

  



Tabell S100. Artikel och resultat för samband mellan somatiska besvär och skador av 
alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Sourander et 
al., 2006 (18) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(2 946) 
“From a Boy 
to a Man” 

Finland Somatiska 
besvär enligt 
föräldrar och 
inte fysiskt 
frisk 
(8 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(16‒20 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Låg 

  Somatiska 
besvär, till 
exempel 
huvudvärk 
(8 år) 

 Inte statistiskt 
signifikant 

 

 

  



Tabell S101. Artikel och resultat för samband mellan psykiska besvär och skador av 
alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Sourander et 
al., 2006 (18) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(2 946) 
“From a Boy 
to a Man” 

Finland Psykiska 
besvär enligt 
föräldrar och 
lärare och 
”Rutter A2” 
respektive 
”Rutter B2” 
(8 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(16‒20 år) 

Oddskvot 
Föräldrar 
Inte statistiskt 
signifikant 
Lärare 
(1,1*; 1,03‒
1,1) 

Låg 

  Psykiska 
besvär enligt 
föräldrar och 
lärare och har 
övervägt att 
söka hjälp 
eller har sökt 
hjälp för 
psykiska 
besvär 
(8 år) 

 Ojusterat 
Oddskvot 
Föräldrar 
Inte statistiskt 
signifikant 
Lärare 
Inte statistiskt 
signifikant 

 

  Psykiska 
besvär enligt 
lärare och inte 
psykiskt frisk 
eller vet inte 
om psykiskt 
frisk 
(8 år) 

 Inte statistiskt 
signifikant 
 

 

 

  



Tabell S102. Artikel och resultat för samband mellan psykisk sjukdom och skador av 
alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark -Diagnos
tiserad psykisk 
sjukdom enligt 
slutenvård för 
ICD-8 290–
302 eller 305 
(?) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0‒27 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
(2,3*; 1,5–
3,6) 

Låg 

 

  



Tabell S103. Artiklar och resultat för samband mellan depression och ångestsyndrom och 
konsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Sihvola et al., 
2008 (70) 
Enkät 
Intervju 
Tvillingar 
(1 852) 
FT12 
 

Finland Symptom på 
depression 
enligt 
ungdoms-
version av 
SSAGA 
(14 år) 
 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) inte; 
2) 1 gång 
varannan 
månad eller 
mer sällan; 
3) 1–4 gånger 
i månaden; 
4) 2 gånger i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Mellan 
familjer 
Oddskvot 
2) 
(1,31; 0,75–
2,31) 
3) 
(1,32; 0,80–
2,20) 
4) 
(2,02*; 1,05–
3,91) 

Medelhög 

   Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
2 gånger i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Inom familjer 
Ojusterat 
Oddskvot 
(3,75*; 1,07–
13,20) 

 

Edwards et 
al., 2011 (71) 
Enkät 
Intervju 
Tvillingar 
(?) 
FT12 

Finland Symptom på 
depression 
enligt ”Beck 
Depression 
Inventory” 
(BDI) 
(12 år och 14 
år)  

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) inte; … 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år) 

Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
(0,098*) 

Hög 

   Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) inte; … 
9) 1 gång om 
dagen eller 
oftare 
(17,5 år) 

12 år 
(0,067) 
14 år 
(0,134*) 

 

Rose et al., 
2001 (66) 
Enkät 
Tvillingar 
(3 283) 
FT12 

 
Finland 

-

Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom enligt 
lärare och 
”Multi-
dimensional 
Peer 
Nomination 
Inventory” 
(MPNI) och 
kvartiler 
1) 1 kvartilen; 
2) 2 kvartilen; 

Konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker alkohol 
(14 år) 

Oddskvot 
2) 
(0,82; 0,62‒
1,09) 
3) 
(0,71*; 0,53‒
0,93) 
4) 
(0,64*; 0,47‒
0,86) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

3) 3 kvartilen 
4) 4 kvartilen 
(12 år) 

Strandheim et 
al., 2011 (54) 
Enkät 
(2 969) 
Young-HUNT 

Norge 

-

Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom enligt 
8 eller fler 
poäng på 5 
faktorer från 
"Symptom 
Check List 90-
R, SCL-5" 
(13–15 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17‒19 år) 

Oddskvot 
(0,9; 0,7‒1,0) 

Hög 

Heradstveit et 
al., 2018 (72) 
Enkät 
(7 007) 
”Bergen Child 
Study” och 
”Youth at 
Hordaland-
Survey” 

Norge 

-

Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom enligt 
lärare och 
föräldrar och 
"Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire" 
(SDQ) 
(7–9 år) 

Konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker alkohol 
(16–19 år) 

Oddskvot 
(0,86*; 0,76– 
0,97) 

Hög 

Fröjd et al., 
2011 (73) 
Enkät 
(3 278) 
“Adolescent 
Mental Health 
Cohort” 

Finland Symptom på 
social fobi 
enligt 24 eller 
fler poäng på 
”Social Phobia 
Inventory” 
(15,5) år 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Oddskvot 
(0,5*; 0,3–
0,8) 

Hög 

  
-

Symptom på 
ångest
syndrom enligt 
”väldigt lätt 
bedrövad, 
oroad eller 
nervös” eller 
”konstant 
bedrövad, 
oroad och 
nerver alltid 
på helspänn” 
(15,5 år) 

 (2,4*; 1,2–
4,8) 

 

Savage et al., 
2016 (74) 
Enkät 
Intervju 
Tvillingar 
(1 906) 
FT12 

Finland 
-

Symptom på 
ångest
syndrom enligt 
klasskamrater 
och 2 faktorer 
från MPNI 
(12 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1) inte …  
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år och 
17,5 år) 

Regressions-
koefficient 
14 år 
(-0,02*) 
17,5 år 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Kaltiala-Heino 
et al., 2011 
(55) 
Enkät 
Flickor 
(1 609) 
”Adolescent 
Mental Health 
Cohort” 

Finland Symptom på 
depression 
enligt 13 
faktorer från 
reviderad 
version av BDI 
(15,5 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(1,0; 0,9–1,0) 

Hög 

Strandheim et 
al., 2011 (54) 
Enkät 
(2 969) 
Flickor 
(?) 
Young-HUNT 

Norge Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom enligt 
8 eller fler 
poäng på 5 
faktorer från 
"Symptom 
Check List 90-
R, SCL-5" 
(13–15 år) 

-

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17‒19 år) 

Oddskvot 
(1,0; 0,6‒1,5) 

Hög 

Kaltiala-Heino 
et al., 2011 
(55) 
Enkät 
Pojkar 
(1 669) 
”Adolescent 
Mental Health 
Cohort” 

Finland Symptom på 
depression 
enligt 13 
faktorer från 
reviderad 
version av BDI 
(15,5 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(1,0; 0,9–1,0) 

Hög 

Strandheim et 
al., 2011 (54) 
Enkät 
(2 969) 
Pojkar 
(?) 
Young-HUNT 

Norge 

-

Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom enligt 
8 eller fler 
poäng på 5 
faktorer från 
"Symptom 
Check List 90-
R, SCL-5" 
(13–15 år) 

Frekvens 
konsumtion av 
alkohol enligt 
1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17‒19 år) 

Oddskvot 
(1,0; 0,6‒1,6) 

Hög 

 

  



Tabell S104. Artiklar och resultat för samband mellan depression och ångestsyndrom och 
berusningsdrickande av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Sihvola et al., 
2008 (70) 
Enkät 
Intervju 
Tvillingar 
(1 852) 
FT12 
 

Finland Symptom på 
depression 
enligt 
ungdoms-
version av 
SSAGA 
(14 år) 
 

-
Frekvens 
berusnings
drickande 
enligt 
1) aldrig; 
2) 2‒4 gånger 
om året; 
3) 1–2 gånger 
i månaden; 
4) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Mellan 
familjer 
Oddskvot 
2) 
(1,17; 0,71–
1,95) 
3) 
(1,65*; 1,04–
2,62) 
4) 
(0,99; 0,43–
2,27) 

Medelhög 

-
   Frekvens 

berusnings
drickande 
enligt 1–2 
gånger i 
månaden 
(17,5 år) 

Inom familjer 
Oddskvot 
(1,43; 0,82–
2,53) 

 

Brunborg et 
al., 2014 (38) 
Enkät 
(?) 
”Young in 
Norway” 2010 
och 2012 

Norge Symptom på 
depression 
enligt 6 
faktorer från 
”Hopkins 
Symptom 
Checklist” 
(13‒17 år) 

Frekvens 
berusnings-
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
1) inte; …  
6) fler än 50 
gånger 
(15‒19 år) 

Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
(0,16*) 

Medelhög 

Miettunen et 
al., 2014 (26) 
Enkät 
(9 432) 
Flickor 
(?) 
NFBC 1986 

Finland 

-

Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom 
under de 
senaste 6 
månaderna 
enligt föräldrar 
och lärare och 
faktorer från 
”Rutter A2” 
respektive 
”Rutter B2” 
och 
medelvärde 
större än 90 
percentilen 
eller värde 
större än 75 
percentilen på 
något av 
formulären 
(8 år) 

-
Frekvens 
berusnings
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 10 eller 
fler gånger 
(15–16 år) 

Oddskvot 
(0,8; 0,6–1,1) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Pojkar 
(?) 

   (0,7; 0,5–1,1)  

Kumpulainen, 
2000 (27) 
Enkät 
Barn 
(1 268) 

Finland Symptom på 
depression 
enligt 13 eller 
fler poäng på 
CDI 
(12 år) 

-
Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

Oddskvot 
(2,4*; 1,3–
4,3) 

Hög 

Kumpulainen 
och Roine, 
2002 (49) 
Enkät 
Barn  
(1 268) 

Finland Symptom på 
depression 
enligt CDI och 
värde större 
än 90 
percentilen T1 
och BDI och 
värde större 
än 90 
percentilen T2 
(12 år) 

-
Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
(3,7*; 2,0–
6,6) 

Hög 

Richmond et 
al., 2015 (57) 
Enkät 
(1 048) 
"10 to 18 
Project" 

Sverige 

-

Symptom på 
depression 
enligt 16 
faktorer från 
”Child 
Depressive 
Symptoms 
Scale” och 
värde 1 
standard
avvikelse över 
medelvärde 
(12–15 år) 

-

Utveckling för 
frekvens 
berusnings
drickande 
under den 
senaste 
månaden eller 
det senaste 
året under 
årskurs 7–9 
enligt 3 
faktorer 
Faktorer 
1) 
2) 

-
frekvens 

berusnings
drickande 
under det 
senaste året 
enligt  
a) inte; … 
c) flera 
gånger; 
3) 

-
frekvens 

berusnings
drickande med 
vänner under 
den senaste 
månaden 
enligt 
a) inte; …  
c) flera gånger 
(15 år) 

Inkluderar 
deltagare som 
har en låg 
social 
acceptans 
enligt värde 
mindre än 
0,75 
standard
avvikelser 
under 
medelvärde 
Regressions-
koefficient 

-

(0,23*) 
Inkluderar 
deltagare som 
har en 
genomsnittlig 
social 
acceptans 
enligt värde 
mellan 0,75 
standard
avvikelser 
under och 
över 
medelvärde 
Regressions-
koefficient 

-

(0,11) 
Inkluderar 
deltagare som 
har en hög 
social 
acceptans 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

-

enligt värde 
större än 0,75 
standard
avvikelser 
över 
medelvärde 
Regressions-
koefficient 
(0,10) 

Pape och 
Norström, 
2016 (75) 
Enkät 
(?) 
“Young in 
Norway” 1992, 
1994, 1999 
och 2005 

Norge Symptom på 
depression 
enligt 6 
faktorer från 
”Depressive 
Mood 
Inventory” och 
skillnad mellan 
T1 och T2 
(13–17 år och 
16 år) 

-
Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
1) inte; … 
6) fler än 50 
gånger 
(13–17 år och 
16 år) 

Regressions-
koefficient 
(-0,44; 0,55) 

Hög 

Heradstveit et 
al., 2019 (76) 
Enkät 
Register 
(10 253) 
”Youth at 
Hordaland-
Survey” 

-Norge 

-

Diagnos
tiserad 
depression 
eller 
förstämnings
syndrom enligt 
vård för ICD-
10 F310, 
F311, F313, 
F316, F317, 
F319‒322, 
F328, F329, 
F331‒333, 
F338, F349, 
F381 eller 
F412 
(12‒18 år) 

-
Frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 10 eller 
fler gånger 
(16‒19 år) 

Oddskvot 
(1,31; 0,77‒
2,23) 

Hög 

Kumpulainen, 
2000 (27) 
Enkät 
Barn 
(1 268) 

Finland Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom enligt 
föräldrar och 
lärare och 
faktorer från 
”Rutter A2” 
respektive 
”Rutter B2” 
och 
medelvärde 
större än 85 
percentilen  
(12 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

-

Oddskvot 
Föräldrar 
Inte statistiskt 
signifikant 
Lärare 
Inte statistiskt 
signifikant 

-
Hög 

Heradstveit et 
al., 2018 (72) 

Norge Symptom på 
depression 

Frekvens 
berusnings

Oddskvot 
-

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Enkät 
(7 007) 
”Bergen Child 
Study” och 
”Youth at 
Hordaland-
Survey” 

-
och/eller 
ångest
syndrom enligt 
lärare och 
föräldrar och 
faktorer från 
SDQ 
(7–9 år) 

drickande 
under livstid 
enligt 10 eller 
fler än gånger 
(16‒19 år) 

(0,83*; 0,74–
0,94) 

Fröjd et al., 
2011 (73) 
Enkät 
(3 278) 
“Adolescent 
Mental Health 
Cohort” 

Finland Symptom på 
ångest- -

-

- -

-
- -

-

syndrom social 
fobi enligt 24 
eller fler 
poäng på 
”Social Phobia 
Inventory” 
(15,5 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
enligt 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(17,5 år) 

Oddskvot 
(0,3*; 0,1–
0,8) 

Hög 

  Symptom på 
ångest
syndrom enligt 
”väldigt lätt 
bedrövad, 
oroad eller 
nervös” eller 
”konstant 
bedrövad, 
oroad och 
nerver alltid 
på helspänn” 
(15,5 år) 

 (1,5; 0,6–3,9)  

Pape och 
Norström, 
2016 (75) 
Enkät 
(?) 
“Young in 
Norway” 1992, 
1994, 1999 
och 2005 

Norge Symptom på 
ångest
syndrom enligt 
3 faktorer från 
”Hopkins 
Symptoms 
Check List” 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
(13–17 år och 
16 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
och skillnad 
mellan T1 och 
T2 
1) inte; … 
6) fler än 50 
gånger 
(13–17 år och 
16 år) 

Regressions-
koefficient 
(-0.75; 0,67) 

Hög 

Heradstveit et 
al., 2019 (76) 
Enkät 
Register 
(10 253) 
”Youth at 
Hordaland-
Survey” 

Norge Diagnos
tiserat ångest
syndrom enligt 
vård för ICD-
10 F401, 
F402, F408, 
F410‒413, 
F418‒422, 
F429, F452, 
F930‒932 eller 
F940 
(12‒18 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 10 eller 
fler gånger  
(16‒19 år) 

Oddskvot 
(0,75; 0,38‒
1,49) 

Hög 

Kumpulainen, 
2000 (27) 

Finland Symptom på 
depression 

Frekvens 
berusnings

Ojusterat Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Enkät 
Flickor 
(622) 

enligt 13 eller 
fler poäng på 
CDI 
(12 år) 

drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

Relativ risk 
(2,7*; 1,6–
4,5) 

Kumpulainen 
och Roine, 
2002 (49) 
Enkät 
Flickor 
(622) 

 

Finland Symptom på 
depression 
enligt faktor 
konstruerad av 
faktorer, till 
exempel 
ledsen, från 
CDI och värde 
större än 90 
percentilen 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-

-

-

-

-

-

drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

  Symptom på 
depression 
enligt faktor 
konstruerad av 
faktorer, till 
exempel 
självhat, från 
CDI och värde 
större än 90 
percentilen 
(12 år) 

 (2,5*; 1,2 – 
5,0) 

 

Gillander 
Gådin och 
Hammarström, 
2002 (34) 
Enkät 
Flickor 
(141) 

Sverige Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom och 
värde större 
än 
medianvärde 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 1 gång i 
månaden eller 
oftare 
(15 år) 

Ojusterat 
Relativ risk 
(1,22; 0,57–
2,59) 

Hög 

Edwards et al., 
2011 (58) 
Enkät 
Tvillingar 
Flickor 
(?) 
TCHAD 

Sverige Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom enligt 
12 faktorer 
från “Child 
Behavior 
Checklist” 
(CBC) 
1) låg; … 
3) hög 
(13–14 år)  

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 
1) låg; … 
3) hög 
(16–17 år) 

Regressions-
koefficient 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

Kumpulainen, 
2000 (27) 
Enkät 
Pojkar 
(646) 

Finland Symptom på 
depression 
enligt 13 eller 
fler poäng på 
CDI 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 

Ojusterat 
Relativ risk 
(1,3; 0,6–3,2) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(12 år) 3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

Kumpulainen 
och Roine, 
2002 (49) 
Enkät 
Pojkar 
(646) 

Finland Symptom på 
depression 
enligt faktor 
konstruerad av 
faktorer, till 
exempel 
ledsen, från 
CDI och värde 
större än 90 
percentilen 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings-

-

-

-

-

drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

  Symptom på 
depression 
enligt faktor 
konstruerad av 
faktorer, till 
exempel 
självhat, från 
CDI och värde 
större än 90 
percentilen 
(12 år) 

 Inte statistiskt 
signifikant 

 

Gillander 
Gådin och 
Hammarström, 
2002 (34) 
Enkät 
Pojkar 
(138) 

Sverige Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom och 
värde större 
än 
medianvärde 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 1 gång i 
månaden eller 
oftare 
(15 år) 

Ojusterat 
Relativ risk 
(2,41*; 1,06–
5,49) 

Hög 

Edwards et al., 
2011 (58) 
Enkät 
Tvillingar 
Pojkar 
(?) 
TCHAD 

 Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom enligt 
12 faktorer 
från CBC 
1) låg; … 
3) hög 
(13–14 år)  

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 
1) låg; … 
3) hög 
(16–17 år) 

Regressions-
koefficient 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

  



Tabell S105. Artiklar och resultat för samband mellan depression och ångestsyndrom och 
skador av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Sourander et 
al., 2006 (18) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(2 946) 
“From a Boy 
to a Man” 

Finland Symptom på 
depression 
enligt CDI 
(8 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(16‒20 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Låg 

Sourander et 
al., 2006 (18) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(2 946) 
“From a Boy 
to a Man” 

Finland Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom enligt 
föräldrar och 
lärare och 
faktorer från 
”Rutter A2” 
respektive 
”Rutter B2” 

-

-

-

-

(8 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(16‒20 år) 

Oddskvot 
Föräldrar 
(0,8*; 0,6‒
0,98) 
Ojusterat 
Oddskvot 
Lärare 
Inte statistiskt 
signifikant 

Låg 

Liskola et al., 
2021 (77) 
Enkät 
Intervju 
(?) 
”Adolescent 
Depression 
Study” 

Finland Symptom på 
depression 
enligt BDI 
(13–19 år) 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
"Schedule for 
Affective 
Disorders and 
Schizophrenia 
for School-Age 
Children" och 
1 eller fler 
problem 
orsakade av 
alkohol 
(14–20 år) 

Confounder 
Oddskvot 
(0,97; 0,97–
1,03) 

Hög 

Heradstveit et 
al., 2018 (72) 
Enkät 
(7 007) 
”Bergen Child 
Study” och 
”Youth at 
Hordaland-
Survey” 

Norge Symptom på 
depression 
och/eller 
ångest
syndrom enligt 
lärare och 
föräldrar och 
faktorer från 
SDQ 
(7–9 år) 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
2 eller fler 
poäng på 
CRAFFT 
(16‒19 år) 

Oddskvot 
(0,87*; 0,79–
0,99) 

Hög 

 

  



Tabell S106. Artiklar och resultat för samband mellan adhd och skador av alkohol hos 
barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Sourander et 
al., 2006 (18) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(2 946) 
“From a Boy 
to a Man” 

Finland Symptom på 
adhd enligt 
föräldrar och 
lärare och 
hyperaktiv 
enligt faktorer 
från ”Rutter 
A2” respektive 
”Rutter B2” 
(8 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(16‒20 år) 

Oddskvot 
Föräldrar 
Inte statistiskt 
signifikant 
Ojusterat 
Oddskvot 
Lärare 
Inte statistiskt 
signifikant 

Låg 

Eklund och af 
Klintberg; 
2003 (78) 
Intervju 
Register 
(?) 
"Young 
Lawbreakers 
as Adults" 

Sverige Symptom på 
adhd enligt 
hyperaktiv 
enligt 2 eller 
fler faktorer 
(11–14 år) 

Fylleri 
(11–18 år) 

Oddskvot 
(1,38) 

Hög 

  Symptom på 
adhd enligt 
lärare och 
ouppmärksam 
och koncentra
tions
svårigheter 

-
-

-

1 väldigt 
ouppmärksam 
och lätt 
distraherad; … 
5) alltid 
uppmärksam 
på uppgiften 
och aldrig 
distraherad 
(11–14 år) 

 (2,61*)  

Sihvola et al., 
2011 (79) 
Enkät 
Intervju 
Tvillingar 
Flickor 
(945) 
FT12 

Finland Symptom på 
adhd enligt 
föräldrar och 
lärare och 
hyperaktiv 
enligt faktorer 
från MPNI 
(11–12 år) 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
ungdoms-
version av 
SSAGA 
(14 år) 

Föräldrar 
(1,5; 0,8–3,0) 
Lärare 
(2,3*; 1,4–
4,0) 
 

Hög 

  Symptom på 
adhd enligt 
föräldrar och 
lärare och 
ouppmärksam 
enligt 4 
faktorer från 
MPNI 

 Föräldrar 
(1,6; 0,9–2,8) 
Lärare 
(2,2*; 1,4–
3,4) 

 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(11–12 år) 

Symptom på 
adhd enligt 
föräldrar och 
lärare och 
impulsiv enligt 
faktorer från 
MPNI 
(11–12 år) 

   Föräldrar 
(1,6; 0,9–2,7) 
Lärare 
(2,0*; 1,2–
3,2) 

 

Pojkar 
(907) 

 Symptom på 
adhd enligt 
föräldrar och 
lärare och 
hyperaktiv 
enligt faktorer 
från MPNI 
(11–12 år) 

 Oddskvot 
Föräldrar 
(1,6; 0,7–4,0) 
Lärare 
(1,1; 0,6–2,1) 

Hög 

  Symptom på 
adhd enligt 
föräldrar och 
lärare och 
ouppmärksam 
enligt 4 
faktorer från 
MPNI 
(11–12 år) 

 Föräldrar 
(1,3; 0,6–2,9) 
Lärare 
(1,3; 0,7–2,2) 

 

  Symptom på 
adhd enligt 
föräldrar och 
lärare och 
impulsiv enligt 
faktorer från 
MPNI 
(11–12 år) 

 Föräldrar 
(1,5; 0,8–3,0) 
Lärare 
(0,9; 0,6–1,5) 

 

 

  



Tabell S107. Artiklar och resultat för samband mellan adhd och skador av alkohol hos 
unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Ottosen et al., 
2016 (80) 
Register 
Flickor 
(351 575) 

Danmark Diagnos
tiserad adhd 
enligt vård för 
ICD-8 308.01 
eller ICD-10 
F90 eller F98.8 

- -

-

-

-

-

(5 år eller 
äldre) 

Diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol enligt 
vård för ICD-
10 F10 
(0–22 år) 

Hazardkvot 
Inte adhd 
(1,72*; 1,42–
2,08) 
Inte psykisk 
sjukdom 
(2,61*; 2,05–
3,33) 

Låg 

  Diagnos
tiserad adhd 
och autism 
enligt vård för 
ICD-8 299.00, 
299.01, 
299.02, 
299.03 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F84 
(exklusive 
F84.2–F84.4), 
F90 eller F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

 (1,06; 0,39–
2,87) 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och bipolär 
sjukdom enligt 
vård för ICD-8 
296.19, 
296.39, 
298.19 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F30–
F31, F90 eller 
F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

 (17,07*; 
6,16–47,28)2 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och depression 
enligt vård för 
ICD-8 296.09, 
296.29, 
298.09, 
300.49 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F40–
F42, F90, F93 
eller F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

 (3,01*; 1,85–
4,91) 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och nedsatt 

 (2,21*; 1,22–
4,01) 

 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

mental 
funktion enligt 
vård för ICD-8 
308.01, 311, 
312, 313, 314 
eller 315 eller 
ICD-10 F70–
F79, F90 eller 
F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

  Diagnos
tiserad adhd 
och 
personlighets
störning enligt 
vård för ICD-8 
301.x9 
(exklusive 
301.19), 
301.80, 
301.81, 
301.82, 
301.84 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F60, 
F90 eller F98.8 

-

-

-

-

(5 år eller 
äldre) 

 (2,56*; 1,48–
4,42) 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och schizofreni 
enligt vård för 
ICD-8 295.x9, 
296.89, 
297.x9, 
298.29–
298.99, 
299.04, 
299.05, 
299.09, 
301.83 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F20–
F29, F90 eller 
F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

 (6,27*; 3,34–
11,77)2 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och störning 
tics enligt vård 
för ICD-8 
306.29 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F90, 
F95 eller F98.8 
(5 år eller 
äldre)  

 

 (3,07*; 1,24–
7,59) 

 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

  Diagnos
tiserad adhd 
och beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
vård för ICD-8 
308.01, 
308.03, 
308.04, 
308.05 eller 
308.06 eller 
ICD-10 F90, 
F90.1, F91 
eller F98.8 

-

-

-

-

-

(5 år eller 
äldre) 

 (2,83*; 1,78–
4,48) 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och ångest
syndrom enligt 
vård för ICD-8 
300.09, 
300.19, 
300.29 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F32, 
F33, F90, 
F92.0 eller 
F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

 (2,05 *; 
1,15–3,64) 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och ätstörning 
enligt vård för 
ICD-8 305.60, 
306.50, 
306.58, 
306.59 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F50, 
F90 eller F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

 (3,57*; 1,70–
7,50) 

 

Pitkanen et 
al., 2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Flickor 
(173) 
JYLS 

Finland Symptom på 
adhd enligt 
lärare och 
humör
svängningar, 
överreagerar, 
är impulsiv 
och har 
koncentra
tions
svårigheter 

-

-
-

(14 år) 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 

Regressions-
koefficient 
(0,02) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Ottosen et al., 
2016 (80) 
Register 
Pojkar 
(365 925) 

Danmark Diagnos
tiserad adhd 
enligt vård för 
ICD-8 308.01 
eller ICD-10 
F90 eller F98.8 

-

-

-

-

(5 år eller 
äldre) 

Diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol enligt 
vård för ICD-
10 F10 
(0–22 år) 

Hazardkvot 
Inte adhd 
(1,57*; 1,37–
1,79) 
Inte psykisk 
sjukdom 
(1,81*; 1,54–
2,14) 

Låg 

  Diagnos
tiserad adhd 
och autism 
enligt vård för 
ICD-8 299.00, 
299.01, 
299.02, 
299.03 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F84 
(exklusive 
F84.2–F84.4), 
F90 eller F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

 (1,14; 0,77–
1,68) 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och bipolär 
sjukdom enligt 
vård för 19, 
296.39, 
298.19 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F30–
F31, F90 eller 
F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

 (5,34*; 1,97–
14,46)2 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och depression 
enligt vård för 
ICD-8 296.09, 
296.29, 
298.09, 
300.49 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F40–
F42, F90, F93 
eller F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

 (3,22*; 2,00–
5,25)2 

 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

  Diagnos
tiserad adhd 
och nedsatt 
mental 
funktion enligt 
vård för ICD-8 
308.01, 311, 
312, 313, 314 
eller 315 eller 
ICD-10 F70–
F79, F90 eller 
F98.8 

-

-

-

-

(5 år eller 
äldre) 

 (1,44; 0,95–
2,18) 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och 
personlighets
störning enligt 
vård för ICD-8 
301.x9 
(exklusive 
301.19), 
301.80, 
301.81, 
301.82, 
301.84 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F60, 
F90 eller F98.8 

-

(5 år eller 
äldre) 

 (3,12*; 1,74–
5,60) 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och schizofreni 
enligt vård för 
ICD-8 295.x9, 
296.89, 
297.x9, 
298.29–
298.99, 
299.04, 
299.05, 
299.09, 
301.83 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F20–
F29, F90 eller 
F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

 (3,69*; 2,00–
6,78)2 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och störning 
tics enligt vård 
för ICD-8 
306.29 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F90, 
F95 eller F98.8  

 (1,39; 0,86–
2,26) 

 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(5 år eller 
äldre) 

  Diagnos
tiserad adhd 
och beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
vård för ICD-8 
308.01, 
308.03, 
308.04, 
308.05 eller 
308.06 eller 
ICD-10 F90, 
F90.1, F91 
eller F98.8 

-

-

-

-

-

(5 år eller 
äldre) 

 (2,41*; 1,92–
3,02)2 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och ångest
syndrom enligt 
vård för ICD-8 
300.09, 
300.19, 
300.29 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F32, 
F33, F90, 
F92.0 eller 
F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

 (2,24*; 1,50–
3,34) 

 

  Diagnos
tiserad adhd 
och ätstörning 
enligt vård för 
ICD-8 305.60, 
306.50, 
306.58, 
306.59 eller 
308.01 eller 
ICD-10 F50, 
F90 eller F98.8 
(5 år eller 
äldre) 

 (1,00; 0,14–
7,20) 

 

Pitkanen et 
al., 2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Pojkar 
(196) 

Finland Symptom på 
adhd enligt 
lärare och 
humör
svängningar, 
överreagerar, 
är impulsiv 
och har 
koncentra
tions
svårigheter 

-

-
-

(14 år) 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 

Regressions-
koefficient 
(0,01) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 
1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Wennberg et 
al., 2002 (40) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(122) 
”Solna project” 

Sverige Symptom på 
adhd enligt 
lärare och 
koncentra
tions
svårigheter 

-
-

-
-

1 koncentra
tions
svårigheter; … 
5) hög 
förmåga att 
fokusera 
(10 år) 

Rattfylleri eller 
fylleri. Eller 
konsumtion av 
mer än 500 
gram ren 
alkohol per 
månad när 18 
år 
(21 år) 

Ojusterat 
F-värde 
(4,6*) 

Hög 

2Signifikant skillnad jämfört med endast diagnostiserad adhd 

 

  



Tabell S108. Artiklar och resultat för samband mellan beteendestörning av utagerande slag 
och berusningsdrickande och intensivkonsumtion av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Brunborg et 
al., 2021 (30) 
Enkät 
(?) 
MyLife 

Norge Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 7 
faktorer, till 
exempel stjäl 
saker 
(13,5 år) 

Intensiv
konsumtion av 
alkohol under 
de senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 1 eller 
fler gånger 

-

-

-

(14,5 år)  

Confounder 
Oddskvot 
(1,16*; 1,02–
1,33) 

Medelhög 

Brunborg et 
al., 2014 (38) 
Enkät 
(?) 
”Young in 
Norway” 2010 
och 2012 

Norge Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 5 
faktorer, till 
exempel stulit 
saker värda 
mer 1 000 
NOK 

(13‒17 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 
1) inte; …  
6) fler än 50 
gånger 
(15‒19 år) 

Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
(0,15*) 

Medelhög 

  Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 4 
faktorer, till 
exempel svurit 
åt lärare 
(13‒17 år) 

 (0,19*)  

  Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 4 
faktorer, till 
exempel 
skolkat 1 dag 
(13‒17 år) 

 (0,37*)  

Turner et al., 
2018 (56) 
Enkät 
(1 409) 
LoRDIA 

Sverige Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 9 
faktorer, till 
stulit från affär 
eller person 
(13 år och 14 
år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 
1) inte; … 
6) 1 gång i 
veckan eller 
oftare 
(14 år och 15 
år) 

Mellan 
familjer 
Regressions-
koefficient 
13 till 14 år 
(0,17*; 0,06) 
14 till 15 år 
(0,20*; 0,09) 
Inom 
individer 
Regressions-
koefficient 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

13 till 14 år 
(0,10; 0,14) 
14 till 15 år 
(0,19*; 0,09) 

Parra et al., 
2020 (2) 
Enkät 
Register 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
lärare och 4 
faktorer från 
”Rutter B2” 
(7–8 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 

-

-

1) aldrig; …  
7) 40 eller fler 
gånger 
(14,6–17,0 år) 

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,09*) 

Medelhög 

  Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
lärare och 1 
faktor, förstör 
saker, från 
”Rutter B2” 
(7–8 år) 

 Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
(0,05*) 

 

  Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
lärare och 1 
faktor, olydig, 
från ”Rutter 
B2” 
(7–8 år) 

  (0,08*)  

  Symptom på 
beteende-
störning 
utagerande 
enligt lärare 
och 1 faktor, 
slåss, från 
”Rutter B2” 
(7–8 år) 

  (0,10*)  

Miettunen et 
al., 2014 (26) 
Enkät 
(9 432) 
Flickor 
(?) 
NFBC 1986 

Finland Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag under de 
senaste 6 
månaderna 
enligt föräldrar 
och lärare och 
faktorer från 
”Rutter A2” 
respektive 
”Rutter B2” 
och 
medelvärde 
större än 90 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under det 
senaste året 
enligt 10 eller 
fler gånger 
(15–16 år) 

Oddskvot 
(1,3; 0,9–1,9) 

Medelhög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

percentilen 
eller värde 
större än 75 
percentilen på 
något av 
formulären 
(8 år) 

Pojkar 
(?) 

   (1,8*; 1,3–
2,5) 

 

Enstad et al., 
2017 (17) 
Enkät 
(913) 
TOPP 

Norge Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 22 
faktorer från 
”Scandinavian 
Scales of 
Antisocial 
Behaviour” 
(12,5 år) 

Berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt druckit 
alkohol 1 eller 
fler gånger 
och varit 
berusad 1 eller 
fler gånger 

-

-

-

-

(14,5 år) 

Oddskvot 
(1,12*; 1,01–
1,22) 

Hög 

Kumpulainen, 
2000 (27) 
Enkät 
Barn 
(1 268) 

Finland Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
föräldrar och 
lärare och 
faktorer från 
”Rutter A2” 
respektive 
”Rutter B2” 
och värde 
större än 85 
percentilen 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

Oddskvot 
Föräldrar 
(3,1*; 1,7–
5,9) 
Lärare 
(4,7*; 2,1–
10,4) 

Hög 

-Adalbjarnar
dottir och 
Rafnsson, 
2002 (33) 
Enkät 
(1 293) 
”Reykjavik 
Adolescent 
Risk-Taking 
Study” 

Island Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag under de 
senaste 6 
månaderna 
enligt faktorer 
från isländsk 
version av YSR 
(14 år) 

Intensiv
konsumtion av 
alkohol enligt 
dricker 
vanligen 5 
eller fler glas 
alkohol vid 1 
och samma 
tillfälle 
(17 år) 

Exkluderar 
deltagare som 
har 
konsumerat 
alkohol T1 
Oddskvot 
(0,98; 0,88‒
1,10) 

Hög 

Chang et al., 
2012 (81) 
Enkät 
Tvillingar 
(2 202) 
TCHAD 
 

Sverige Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag under de 
senaste 6 
månaderna 
enligt föräldrar 
och 15 
faktorer från 
”Conduct 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 12 
månaderna 
enligt 
1) inte; 
2) 1‒10 
gånger; 

Confounder 
Oddskvot 
2) 
(1,12*; 1,04–
1,21) 
3) 
(1,28*; 1,09–
1,52) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Problems 
Scale” (CPS) 
(8–9 år) 

3) 11 eller fler 
gånger 
(13–14 år) 

  Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag under de 
senaste 6 
månaderna 
enligt föräldrar 
och 15 
faktorer från 
CPS och värde 
större än 75 
percentilen T1 
och T2 
(8–9 år och 
13–14 år) 

 2) 
(1,78*; 1,16–
2,73) 
3) 
(2,73*; 1,12–
6,63) 

 

Heradstveit et 
al., 2019 (76) 
Enkät 
Register 
(10 253) 
”Youth at 
Hordaland-
Survey” 

Norge Diagnos
tiserad 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
vård för ICD-
10 F910, 
F911, F913, 
F918‒920 eller 
F928 F929 

-
-

-

-

(12‒18 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 10 eller 
fler gånger 
(16‒19 år) 

Oddskvot 
(1,68; 0,51‒
5,47) 

Hög 

Heradstveit et 
al., 2018 (72) 
Enkät 
(7 007) 
”Bergen Child 
Study” och 
”Youth at 
Hordaland-
Survey” 

Norge Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag och/eller 
adhd enligt 
föräldrar och 
lärare och 
faktorer från 
SDQ 
(7–9 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under livstid 
enligt 10 eller 
fler gånger 
(16‒19 år) 

Oddskvot 
(1,40*; 1,22–
1,62) 

Hög 

Kumpulainen 
och Roine, 
2002 (49) 
Enkät 
Flickor 
(622) 

 

Finland Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
faktor 
konstruerad av 
faktorer, till 
exempel 
olydig, från 
CDI och värde 
större än 90 
percentilen 
(12 år) 

Frekvens 
berusnings
drickande 
under de 
senaste 30 
dagarna enligt 
3 eller fler 
gånger 
(15 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
Inte statistiskt 
signifikant 

Hög 

Pojkar 
(646) 

   (3,2*; 1,5–
7,0) 

 



Tabell S109. Artiklar och resultat för samband mellan beteendestörning av utagerande slag 
och skador av alkohol hos barn. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Sourander et 
al., 2006 (18) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(2 946) 
“From a Boy 
to a Man” 

Finland Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
föräldrar och 
lärare och 
faktorer från 
”Rutter A2” 
respektive 
”Rutter B2” 
(8 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(16‒20 år) 

Oddskvot 
Föräldrar 
(1,2*; 1,02‒
1,5) 
Lärare 
(1,4*; 1,1‒
1,8) 

Låg 

Sourander et 
al., 2012 (82) 
Enkät 
Register 
Pojkar 
(2 946) 
“From a Boy 
to a Man” 

Finland Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
föräldrar 
och/eller 
lärare och stjäl 
saker 
1) nej; … 
3) ofta 
(8 år) 

Rattfylleri 
enligt 
misstänkt för 
rattfylleri 
(16‒20 år) 

Oddskvot 
(1,9*; 1,1–
3,1) 

Låg 

Eklund och af 
Klintberg; 
2003 (78) 
Intervju 
Register 
(?) 
"Young 
Lawbreakers 
as Adults" 

Sverige Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
lärare och 
aggressiv 
enligt 1–2 
faktorer 
1) väldigt 
obstinat och 
aggressiv, ofta 
i slagsmål och 
retar sina 
klasskamrater 
… 
5) extremt 
fredsam, 
undviker alltid 
att hamna i 
slagsmål 
(11–14 år) 

Fylleri 
(11–18 år) 

Oddskvot 
(3,07*) 

Hög 

Heradstveit et 
al., 2018 (72) 
Enkät 
(7 007) 
”Bergen Child 
Study” och 
”Youth at 

Norge Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag och/eller 
adhd enligt 
föräldrar och 
lärare och 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
2 eller fler 
poäng på 
CRAFFT 

-

(16‒19 år)  

Oddskvot 
(1,32*; 1,16–
1,51) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Hordaland-
Survey” 

faktorer från 
SDQ 
(7–9 år) 

 

  



Tabell S110. Artiklar och resultat för samband mellan beteendestörning av utagerande slag 
och skador av alkohol hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Parra et al., 
2020 (2) 
Enkät 
Register 
(9 432) 
NFBC 1986 

Finland Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
lärare och 4 
faktorer från 
”Rutter B2” 
(7–8 år) 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos-
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 
alkohol, enligt 
slutenvård 
eller 
specialiserad 
öppenvård för 
ICD-10 explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
sub
ventionerade 
läkemedel för 
beroende av 
alkohol. Eller 
sjukpenning 
för beroende 
av alkohol 
(0–28 år) 

-

Confounder 
Regressions-
koefficient 
(0,13*) 

Medelhög 

  Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
lärare och 1 
faktor, förstör 
saker, från 
”Rutter B2” 
(7–8 år) 

 Ojusterat 
Korrelations-
koefficient 
(0,06*) 

 

  Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
lärare och 1 
faktor, olydig, 
från ”Rutter 
B2” 
(7–8 år) 

  (0,05*)  

  Symptom på 
beteende-
störning 
utagerande 
enligt lärare 
och 1 faktor, 
slåss, från 
”Rutter B2” 
(7–8 år) 

  (0,06*)  



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Pitkanen et al., 
2008 (29) 
Enkät 
Intervju 
Register 
Flickor 
(173) 
JYLS 

Finland Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
lärare och 
aggressiv 
enligt 9 
faktorer 
(8 år) 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
5 faktorer, till 
exempel varit i 
slagsmål, när 
27 år. Eller 
arresterad för 
rattfylleri, 
fylleri eller 
hem-
tillverkning 
och försäljning 
av alkohol när 
21–27 år 

-

1) inga; … 
5) 5 eller fler 
skador 
(21–27 år) 

Regressions-
koefficient 
(-0,02) 

Medelhög 

  Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
lärare och 
olydig enligt 4 
faktorer 
(8 år) 

 (-0,01)  

Pojkar 
(196) 

 Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
lärare och 
aggressiv 
enligt 9 
faktorer 
(8 år) 

 (0,17)  

  Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
lärare och 
olydig enligt 4 
faktorer 
(8 år) 

 (-0,04)  

Zettergren et 
al., 2006 (25) 
Enkät 
Register 
Flickor 
(445) 
IDA 

 

Sverige Symptom på 
beteende-
störning av 
utagerande 
slag enligt 
lärare och 
aggressiv 
enligt 
medelvärde av 
T1 och T2 

Explicit 
alkohol-
diagnos, till 
exempel 
diagnos
tiserad psykisk 
störning eller 
beteende-
störning 
orsakad av 

-

Confounder 
Oddskvot 
(0,60*) 

Hög 



Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

(10 och 13 år) alkohol enligt 
vård för 
explicit 
alkohol-
diagnos. Eller 
föremål för 
socialtjänst-
insats kopplad 
till alkohol. 
Eller rattfylleri 
eller fylleri 
(18‒24 år) 

 

  



Tabell S111. Artiklar och resultat för samband mellan suicidförsök och skador av alkohol 
hos unga vuxna. 

Studie 
(deltagare) 

Land Faktor 
(ålder) 

Utfall 
(ålder) 

Resultat 
(värde; 
osäkerhet) 

Risk för 
systematiska 
fel 

Christoffersen 
et al., 2008 
(11) 
Register 
Pojkar 
(43 403) 

Danmark Suicidförsök 
enligt 
slutenvård för 
suicidförsök, 
trauma som 
själv orsakat 
eller trauma 
associerat 
med suicid 
såsom 
skottskada 
enligt lista från 
specialist 
(?) 

Rattfylleri 
enligt dömd 
första gången 
för rattfylleri 
(0–27 år) 

Ojusterat 
Oddskvot 
(3,1*; 2,1–
4,5) 

Låg 

Nrugham et 
al., 2015 (83) 
Intervju 
(345) 

Norge Suicidförsök 
innan 15 års 
ålder 
(15 år och 19–
21 år) 

Själv
rapporterade 
skador av 
alkohol enligt 
nuvarande och 
livstids- 
version av 
“Kiddie–
Schedule for 
Affective 
Disorders and 
Schizo-
phrenia” 

-

(19–21 år) 

Oddskvot 
(3,4*; 1,5–
8,0) 

Hög 

  Suicidförsök 
när 15 år 
(15 år och 19–
21 år) 

 (2,9*; 1,4–
6,1) 

 

  Suicidförsök 
innan 14 års 
ålder och när 
15 år 
(15 år och 19–
21 år) 

 (4,5*; 1,5–
13,7) 

 

Flickor 
(?) 

 Suicidförsök 
när 15 år 
(15 år och 19–
21 år) 

 (3,4*; 1,4–
8,5) 

 

Pojkar 
(?) 

 Suicidförsök 
när 15 år 
(15 år och 19–
21 år) 

 Inte statistiskt 
signifikant 
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