
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Ulla Magne Ingvar 

Barn gör inte som du säger, de gör som du gör  

- En kvantitativ studie av gymnasieungdomars attityd till alkohol 

 

Caroline Forssberg 

Edit Persson 

 

Socialhögskolan vid Lunds universitet 

Campus, Helsingborg 

SOPA63 

Ht-09 



 

 

 

2 

 

ABSTRACT 

 
This study was carried out on 358 students in their first year of Swedish 

gymnasium education (upper secondary education). The purpose of the study was 

to examine adolescents' attitudes towards alcohol and to compare the findings to 

the adolescents' perception of their parents' attitudes and habits concerning 

alcohol consumption. The data used in the study were elicited using quantitative 

methods through a questionnaire survey. The data were analyzed using theories of 

attitude formation, observational learning and other theories stemming from 

scientific research. Results indicate that parents influence their children's alcohol 

habits and attitudes towards alcohol use. A majority of the adolescents in the 

study considered alcohol consumption for individuals under the age of 18 

acceptable. 
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Förord 
Vi tackar alla som ställt upp för oss under uppsatsens gång. Ett speciellt tack till 

de elever som deltagit i vår undersökning, samt de lärare och rektorer som gjort 

det möjligt för oss att genomföra studien. Vi tackar vår handledare för de idéer 

och synpunkter hon kommit med under uppsatsens process och de personer som 

läst och korrigerat uppsatsen.  

Caroline har haft huvudansvaret för artikel- och teoridelarna i uppsatsen medan 

Edit ansvarat för rapporterna och tidigare forskning.  



 

 

1. Inledning 

1.1 Problemformulering 
Alkohol är idag ett debatterat ämne i svensk media. Det debatteras om allt från 

införselkvoter och skatter till konsumtion. I Sverige dricker en genomsnittlig 

invånare, 15 år eller äldre, 9,8 liter ren sprit per person och år (CAN, 2008). 

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning har gjort en undersökning 

år 2008 om alkohol, tobak och narkotikabruket bland högstadie- och 

gymnasieungdomar i Sveriges skolor. Rapporten visar att 84 % av pojkarna 

respektive flickorna i årskurs 2 i gymnasiet, är alkoholkonsumenter (Hvitfeldt & 

Nyström, 2009, s.76).  79 % av pojkarna respektive 78 % av flickorna uppgav att 

de någon gång druckit så mycket alkohol att de känt sig berusade (Hvitfeldt & 

Nyström, 2009, s.80). Stafström (2007) menar att ungdomar som experimenterar 

med alkohol och andra droger kan utveckla ett potentiellt skadligt beteende. 

I Sverige är det enligt lag förbjudet att konsumera alkohol innan man fyllt arton 

år. Under ett sommarvikariat kom en av oss i kontakt med ungdomar som 

konsumerar alkohol, trots att de var under arton år. I samtalen med ungdomarna 

blev det tydligt att föräldrarnas attityd till alkohol påverkade även ungdomarnas 

attityd. Utifrån den erfarenheten växte tanken fram att undersöka om ungdomar 

anser att deras föräldrars förhållningssätt till alkohol påverkar/har något samband 

med deras egna alkoholvanor/attityd till alkohol. Forskning visar att föräldrar kan 

uppleva sig själva som striktare i sin alkoholsyn än vad ungdomarna upplever dem 

att vara (Van der Vorst et al, 2006). 

I vår uppsats har vi valt att avgränsa oss till att undersöka ungdomars attityd till 

alkohol och deras uppfattning av föräldrarnas förhållningssätt till alkohol. Detta 

på grund av att tiden inte skulle räcka till för att göra enkätundersökning även på 

föräldrarna. Vi anser att det är en fördel att vi frågar ungdomarna om deras 

uppfattning om föräldrarnas förhållningssätt. Vi menar att det är endast 

ungdomarna som kan tala om för oss hur de upplever föräldrarnas förhållningssätt 

och uppfostran kring alkohol. Ungdomarna blir exponerade för föräldrarnas såväl 

medvetna som omedvetna förhållningssätt. Med föräldrarnas förhållningssätt 

menar vi både deras egen alkoholkonsumtion och hur de förhåller sig till 

ungdomarnas alkoholkonsumtion. Ordspråket ”barn gör inte som du säger, de gör 

som du gör”, associerar vi till vårt ovanstående resonemang.  



 

 

I vår undersökning har vi definierat alkohol enligt den definition svensk 

alkohollag (1994:1738) 1kap 3§, anger: alkoholdryck är en dryck som innehåller 

2,25 volym% alkohol eller mer.  

Vi har utfört vår undersökning i 15 klasser från sex gymnasieskolor, totalt 358 

elever, i en skånsk mellanstor stad.  

1.2 Syfte 
Vi har i vår uppsats undersökt de ungas attityd till alkohol och gjort en 

jämförelse med deras uppfattning om föräldrarnas förhållningssätt till alkohol.  

1.3 Frågeställningar 
   Kan vi se något samband mellan ungdomarnas attityder till alkohol och 

ungdomarnas uppfattning om föräldrarnas förhållningssätt till alkohol? 

  Kan vi se något samband mellan att ungdomarna någon gång varit berusade och 

om ungdomarna uppgett att föräldrarna konsumerar alkohol? 

  Har debutåldern något samband med den unges attityd till alkohol? 

2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vårt ämne. Under 

rubriken 2.1 Kunskapssökning kommer vi att redogöra för hur vi sökt den 

litteratur vi använt oss av i detta kapitel och kapitlet tidigare forskning. Därefter 

tar vi upp exempel på artiklar som publicerats i media de senaste åren kring unga 

och alkohol. Dessa artiklar är endast ett exempel på vad som diskuterats i media. I 

avsnitt 2.3 Skolelevers drogvanor 2008, refererar vi till Centralförbundet för 

alkohol- och narkotikaupplysnings rapport kring ungdomars alkoholvanor. 

Slutligen tar vi upp Lilja och Larssons (2003) rapport kring familjeperspektiv på 

ungdomar och alkohol.  

2.1 Kunskapssökning 
Vi har sökt relevant litteratur och artiklar i tre olika databaser, för att få mer 

ingående information kring kunskapsläget.  

Eftersom vi ville undersöka något om medias syn använde vi oss av sökmotorn 

Google och sökte efter tidningsartiklar. Där använde vi oss av sökorden ”ungas 

attityder till alkohol” och fick upp tre intressanta artiklar kring ämnet. Två av 

artiklarna vi hittade handlar om attityder kring alkohol och hur det påverkar ungas 



 

 

alkoholvanor. Artiklarna berörde ungas konsumtion av alkohol. Dessa artiklar 

redovisar vi i avsnitt 2.2 Exempel på artiklar kring i media. 

Vi har också sökt litteratur i databasen LIBRIS. Där sökte vi efter avhandlingar 

med sökorden adolescent och alcohol. Där fann vi en relevant avhandling, vilken 

vi använt oss av.  

Vi sökte i databasen CSA, Social Services Abstracts, där vi sökte på orden 

alcohol, attitudes, parenting och adolescent. Där fann vi en användbar artikel. 

Artikeln var peer-reviewed, vilket försäkrar oss om högsta tillförlitlighet till 

materialet.  

Vi fann en artikel genom att gå igenom en annan artikels referenser. Vi sökte 

efter den i databasen PsycINFO (APA) och fann att även den artikeln var peer-

reviewed.  

På Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings hemsida 

(www.CAN.se), fann vi en rapport om alkohol- och narkotikavanor bland 

ungdomar i årskurs 9 samt ungdomar i andra årskursen i gymnasiet under 2008. 

Vi valde att endast använda oss av den del som rörde gymnasieungdomar. På 

Folkhälsoinstitutets hemsida, fann vi en rapport om ungdomar och alkohol. Där 

hittade vi ett kapitel om ungdomar kopplade till föräldrars attityd till alkohol. 

2.2 Exempel på artiklar kring alkohol i media 
Alkohol och införselkvoter är ett debatterade ämne i svensk media. I en 

debattartikel (Barnombudsmannen, 2005) från barnombudsmannens hemsida kan 

man läsa att ungdomar upplever det enkelt att få tag i alkohol även om de är under 

20 år. Föräldrar har inte insett hur vanligt förekommande det är att deras 

ungdomar dricker alkohol. Artikeln lyfter fram att ungdomar uppfattar alkohol 

som något relativt ofarligt och som de flesta ungdomar dricker. Ungdomarna 

anser att narkotika och tobak är farligare i jämförelse med alkohol. BO uppmanar 

föräldrar att bli mer involverade i deras barns alkoholvanor och sätta gränser. 

Detta skulle då leda till att ungdomarna väntar längre med alkoholdebuten 

(Barnombudsmannen, 2005). 

En annan artikel från Accent (2009) tar upp att vänsterpartiet, miljöpartiet och 

socialdemokraterna i en motion till riksdagen påtalat att de vill höja 

införselkvoterna för alkohol. Först och främst vill de höja priset på alkoläsk och 

stark cider, då dessa anses vara en inkörsport för ungdomar till alkoholen. 

javascript:openWin('/goto.cgi?id=175490')
http://www.can.se/


 

 

Höjningen av införselkvoterna syftar till att minska alkoholens skador och den 

ökade förbrukningen av alkohol, bland såväl vuxna som ungdomar (Accent, 

2009).  

I ytterligare en artikel tas det upp att föräldrar engageras att vara med i ett 

program, Örebro Preventionsprogram (ÖPP), mot alkohol bland ungdomar. Detta 

har visat sig ha bra effekt för att påverka och minska ungdomarnas alkoholvanor. 

Genom att aktivera föräldrarna och få dem att behålla restriktivt förhållningssätt 

till alkohol bland deras ungdomar kan man senarelägga alkoholdebuten och hindra 

berusningsdrickandet. Programmet bygger på att föräldrarna ska komma överens 

om att ha någorlunda gemensamma regler och normer kring alkoholkonsumtion 

bland ungdomar (Helsingborgs Dagblad, 2009). 

2.3 Skolelevers drogvanor 2008 
Centralförbundet för alkohol och narkotikas (CAN) definition av 

alkoholkonsument är, om man någon gång per år eller mer sällan dricker ett glas 

öl (ej lättöl), cider, alkoläsk, 2 cl vin eller 2 cl sprit. Rapporten från 2008 om 

alkohol, tobak och narkotikabruket bland högstadie- och gymnasieungdomar i 

Sveriges skolor, visar att 84 % av pojkarna respektive flickorna i årskurs 2 i 

gymnasiet, är alkoholkonsumenter (Hvitfeldt & Nyström, 2009, s.76).   

Fler flickor än pojkar dricker vin och pojkarna dricker mer folköl respektive 

starköl än flickorna. 80 % bland flickorna respektive 78 % av pojkarna dricker 

sprit. Ungefär var sjätte elev uppgav att de inte druckit någon alkohol under 

vårterminen 2008 och var tredje elev uppgav att de inte druckit någon alkohol de 

senaste 30 dagarna (Hvitfeldt & Nyström, 2009, s.77).  

12 % bland flickorna respektive pojkarna uppgav att de var icke-konsumenter 

av alkohol (Hvitfeldt & Nyström, 2009, s.79). 79 % av pojkarna respektive 78 % 

av flickorna uppgav att de någon gång druckit så mycket att de känt sig berusade 

(Hvitfeldt & Nyström, 2009, s.80).  

Vanligaste sättet ungdomarna fick tag på alkohol var genom kompisar, 

kompisars syskon, köpt själv, egna föräldrarna med lov eller genom andra vuxna 

(Hvitfeldt & Nyström, 2009, s.85).  

2.4 Familjeperspektiv på ungdomar och alkohol 
Lilja & Larsson (2003) anser att familjen överför en mängd attityder, normer 

och förväntningar kring alkohol till barn och ungdomar. I tonåren tenderar 



 

 

familjepåverkan minska i takt med att ungdomarna skaffar sig kompisar och 

normer bildas inom kompisgruppen. På vissa områden påverkar familjen 

fortfarande ungdomen även om det inte görs genom direkt kommunikation. 

Mönster och relationer som barnet utvecklar i barndomen och ungdomen påverkar 

individens personlighet och påverkar hans/hennes relationer. Familjen påverkar 

också vilka typer av kompisar individen senare väljer (Lilja & Larsson, 2003, 

s.143).  

Genetiska faktorer påverkar om individen riskerar att senare i livet utveckla 

alkohol eller drogproblem. I de familjer där det finns alkoholproblem är risken 

större att barnet utvecklar liknande problem än i andra familjer. Det behöver inte 

endast handla om genetiska faktorer. Föräldrar som har alkoholproblem tenderar 

att göra alkoholen mer lättillgänglig för barnen/ungdomarna. De kan även ha svårt 

att utveckla en trygg miljö och ge barnet förutsättningar för personlig utveckling. 

De kan ha svårare att upprätthålla en bra kommunikation med barnet och kan även 

ha svårigheter med att skapa en god relation till sitt barn. 

 Genetiska faktorer kan dock påverka barnets alkoholbruk; det kan exempelvis 

finnas ärftliga toleransmekanismer och ärftliga personlighetsdrag. Dock är de 

genetiska faktorerna fortfarande ofullständigt kända. I en studie gjord i Finland 

kunde man konstatera att genetiska faktorer kan påverka hur man dricker alkohol 

(Lilja & Larsson, 2003, s.144).  

Man kan se ett samband mellan föräldrarnas alkoholbruk och barnens 

alkoholbruk. Föräldrar som avstår från alkohol har i större grad barn som avstår 

från alkohol. Barn som blir bjudna på alkohol hemma tenderar att ha ett större 

alkoholbruk än andra ungdomar. Föräldrar som har ett omfattande alkoholbruk 

tenderar att ha barn med omfattande alkoholbruk. Dock har man också funnit att 

barn till föräldrar som inte dricker alkohol har lättare att utveckla problematiskt 

alkoholbruk än barn till föräldrar med måttlig konsumtion. Detta tror man kan 

vara på grund av att barn vars föräldrar inte dricker saknar rollmodeller för måttlig 

konsumtion och måste därför skaffa sig egna regler för sitt alkoholbruk och detta 

kan leda till ett problematiskt alkoholbruk (Lilja & Larsson, 2003, s.144ff).  

Barn till föräldrar med problematiskt alkoholbruk behöver inte själva utveckla 

ett liknande bruk. De kan också reagera starkt negativt på föräldrarnas konsumtion 

(Lilja & Larsson, 2003, s.145).  



 

 

Föräldrarna påverkar barnens alkoholbruk indirekt genom stöd och genom 

normer föräldrarnas uppfostringsstrategier. Föräldrar som har ett omfattande 

alkoholbruk tenderar att förmedla de positiva förväntningarna alkoholbruket 

medför till barnen, som själva då kan utveckla ett omfattande alkoholbruk. Även 

syskons alkoholbruk kan påverka, speciellt jämnåriga syskon av samma kön. Man 

tror att påverkan kommer via normer och förväntningar (Lilja & Larsson, 2003, 

s.145). I tidigare studier har man kunnat konstatera att en lägre debutålder ökar 

risken för att utveckla alkoholmissbruk. 

Föräldrarnas attityder till deras barns alkoholbruk tenderar vara olika starkt 

beroende på barnets ålder. För barn som är under 18 år är föräldrarna mer negativt 

inställda till sina barns alkoholbruk. Bland barn från lägre socialgrupper är 

föräldrarna minst tillåtande och i de högre sociala grupperna är föräldrarna mest 

tillåtande. Bland ungdomar som dricker regelbundet har föräldrarnas inställning 

liten påverkan på hur mycket alkohol ungdomen dricker (Lilja & Larsson, 2003, 

s.151).  

2.5 Sammanfattning av bakgrund 
Lilja och Larsson (2003) menar att barn som blir bjudna på alkohol i hemmet 

har större risk för att utveckla ett alkoholbruk. De barn vars föräldrar avstår från 

alkohol avstår själva i större utsträckning från alkohol. Dock kan barn till 

föräldrar som inte dricker alkohol lättare utveckla ett omfattande alkoholbruk då 

de inte får någon rollmodell att utgå ifrån (s.144ff). Författarna anser att familjen 

överför en mängd attityder, normer och förväntningar kring alkohol till barn och 

ungdomar (Lilja & Larsson, 2003, s.143). CAN:s rapport visar att majoriteten av 

Sveriges gymnasieungdomar i årskurs 2 konsumerar alkohol. Övervägande delen 

av dessa har också druckit sig berusade (Hvitfeldt & Nyström, 2009, s.77, 80). 

Barnombudsmannen menar att ungdomar ser alkohol som något relativt ofarligt 

och uppmanar föräldrar till att bli mer involverade i sina ungdomars alkoholvanor. 

Såväl BO:s (2005) som HD:s (2009) artikel påstår att genom att föräldrarna 

förhåller sig restriktiva mot alkohol bland ungdomar leder det till att minska deras 

konsumtion. 

3. Tidigare forskning 
I följande kapitel tar vi upp såväl nationell som internationell forskning kring 

ungdomar och alkohol. Den första artikeln, i avsnitt 3.1, är skriven av David M 



 

 

Fergusson och L. John Horwood vilka är professorer vid institutionen för 

Psychological Medicine och Michael T Lynskey som är docent i psykiatri. Deras 

artikel berör exponering av alkohol och ungdomars alkoholdebut. I avsnitt 3.2 

ungas alkoholbruk refererar vi till Martin Stafström som är forskare inom 

Socialmedicin och Global hälsa. Slutligen har vi använt oss av Van der Vorst et 

al. (2006) artikel kring föräldrars normer och regler kring ungas 

alkoholkonsumtion. Haske Van der Vorst och Rutger C. M. E. Engels är forskare 

vid Beteendevetenskapliga institutet. Wim Meeus och Maja Dekovic arbetar med 

barn- och ungdoms forskning. Avslutningsvis har vi ett sammanfattandeavsnitt 

där vi reflekterar kring den tidigare forskning som vi anfört i kapitlet.  

3.1 Exponering av alkohol och framtida dryckesmönster bland 
ungdomar 

Forskningen visar ett samband mellan när ungdomen för första gången drack 

alkohol och en ökad risk av ett riskfyllt alkoholbruk samt relaterade problem i 

samband med alkoholbruket (Fergusson, Lynskey & Horwood, 1994). I en studie 

gjord på manliga college studenter kunde man se att de som började dricka 

alkohol vid 13 års ålder hade mer problem i samband med drickandet än de som 

börjat dricka vid 17 års ålder. De som alkoholdebuterat tidigt hade också en ökad 

intensitet i sitt drickande, högre alkoholkonsumtion och fler alkoholrelaterade 

problem (a.a.).   

I studien som artikeln bygger på, kunde man se ett samband mellan den ålder 

då ungdomen först exponerades för alkohol och problem med alkohol vid 15 års 

ålder (Fergusson et al, 1994). De unga som hade exponerats för alkohol i ung 

ålder hade 1.9–2.4 gånger högre alkoholrelaterade problem än ungdomar som 

introducerades för alkohol senare (a.a.).  

3.2 Ungas alkoholbruk 
Stafström (2007) visar i sin avhandling att 90 % av Europas 15–16-åringar 

dricker alkohol. Den genomsnittliga åldern för första berusning är 14 år. 

Alkoholproblemen är ett resultat av faktorer på tre olika nivåer. Den strukturella 

nivån innebär det kulturella och det symboliska värdet av berusning. På 

gruppnivån påverkar det sociala samspelet mellan ungdomar och deras vänner. 

Ungdomar med samma intressen och värderingar söker varandra. På den 

individuella nivån har forskning visat psykologiska egenskaper som riskfaktorer, 

http://www.med.lu.se/klinvetmalmo/socialmedicin
javascript:__doLinkPostBack('detail','ss%257E%257EAR%2520%252522Meeus%25252c%2520Wim%252522%257C%257Csl%257E%257Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('detail','ss%257E%257EAR%2520%252522Dekovic%25252c%2520Maja%252522%257C%257Csl%257E%257Erl','');


 

 

t.ex. sensationssökande beteende. Insatser på den strukturella nivån är det mest 

effektiva sättet att minska alkoholrelaterade problem och alkoholism. Genom att 

kontrollera den fysiska tillgången till alkohol, platsen, öppnings- och 

stängningstider, pris och den juridiskt lagliga åldern för att köpa alkohol, minskar 

alkoholrelaterade problem (a.a.).  

Stafströms (2007) syfte var att se om insatser från kommunen kunde minska 

alkoholkonsumtionen bland ungdomar i Trelleborgs kommun i Sverige. För att se 

om insatserna påverkat alkoholbruket hos ungdomarna gjorde man skolenkäter 

vid 4 tillfällen. Tre gånger under tiden implementeringsprojektet pågick och en 

gång när projektet var avslutat. Man kunde se att projektet påverkades av yttre 

förhållanden som inte överensstämde med trycket inifrån kommunen. Man fann 

att det även var svårt att hantera oplanerade händelser (a.a..).  

Genom enkäterna såg man att projektet hjälpte till att minska 

alkoholkonsumtionen bland 15–16-åringarna i kommunen (Stafström, 2007). 

Detta på grund av att tillgängligheten minskade men även på grund av medias 

rapportering kring projektet. Man kunde även se att antalet ungdomar som varit 

med om en alkoholrelaterad olycka eller alkoholrelaterat våld minskade. 

Författaren hävdade att detta sannolikt hängde samman med projektet (a.a.).  

Att ungdomar dricker kan syfta till att uppfylla olika behov i deras liv. 

Anledningarna kan enligt Stafström (2007) delas in i tre olika nivåer. Den 

individuella nivån är den första, då dricker man för att slappna av och för att 

kunna hantera jobbiga situationer. Den andra nivån är socialt stöd, där dricker 

man alkohol tillsammans med andra. På den tredje nivån dricker ungdomarna på 

grund av grupptryck. Andra orsaker till att man dricker kan vara för att fly från 

situationer som man känner sig hjälplös i, att dricka i sociala situationer, 

psykologiska anledningar och att man känner sig uttråkad.  

Författaren menar att ungdomar som experimenterar med alkohol och andra 

droger kan utveckla ett potentiellt skadligt beteende. Detta på grund av att de har 

så pass liten kunskap om alkoholens effekter och det finns alltid en risk att de 

försätter sig i en situation som de inte kan kontrollera. Det kan exempelvis leda 

till våld men också till svårigheter att bedöma situationer och dålig 

självbehärskning (Stafström, 2007). 



 

 

3.3 Föräldrars normer och regler kring ungas 
alkoholkonsumtion 

Van der Vorst et al. (2006) presenterar en betydelsefull socialiseringsmodell i 

sin artikel från 2006. Denna modell säger att ungdomar behöver strikta regler 

kring alkohol. I studier har det visat sig att barn som tillåts att dricka alkohol i 

hemmet med större sannolikhet är alkoholkonsumenter efter några år. De 

ungdomar som av sina föräldrar tillåts ha en hög alkoholkonsumtion har en högre 

frekvens i sitt drickande och även högre grad av konsumtion. Dock är det svårt att 

säga om regler kring alkohol faktiskt minskar ungdomarnas alkoholbruk.  

Alla föräldrar har inte ett strikt sätt att se på sina ungdomars drickande, detta 

kan handla om föräldrarnas egen attityd gentemot alkohol och deras eget 

drickande. Det finns forskning som visar att ungdomar tar efter sina föräldrars 

dryckesbeteende men också att föräldrarnas alkoholbruk påverkar ungdomarna 

genom speciella regler kring alkohol. Föräldrarna har troligtvis ett eget 

regelbundet alkoholbruk, redan innan ungdomarna börjar dricka alkohol. De kan 

då anse sig vara mindre trovärdiga när de har en striktare syn på sina ungdomars 

drickande än sitt eget och sätter därmed inte tillräckligt strikta regler mot sina 

ungdomar. Det kan påverka ungdomarnas alkoholkonsumtion (Van der Vorst et 

al, 2006).  

Föräldrar kan uppleva sig själv som striktare i sin alkoholsyn än vad 

ungdomarna upplever dem att vara. De är ofta mer toleranta gentemot de äldre 

ungdomarna i familjen än de yngre. Van der Vorst et al. (2006) menar att föräldrar 

med striktare syn på tidig alkoholdebut har också ungdomar som dricker mindre 

alkohol. Man kunde inte i studien se någon relation mellan föräldrarnas 

alkoholkonsumtion och ungdomarnas alkoholkonsumtion. Det visade sig att om 

föräldrarna förbjöd ungdomarna att dricka, ledde det till att ungdomarna höll sig 

ifrån alkohol. I en längre studie kunde de dock inte se samma resultat.  

Författarna i artikeln kunde konstatera i sin undersökning att föräldrar som 

dricker alkohol, själva är mer tillåtande gentemot att deras ungdomar dricker, än 

föräldrar som inte dricker alkohol. Detta troligtvis för att föräldrarna som dricker 

inte känner sig trovärdiga om de skulle ha strikta regler kring ungdomarnas 

alkoholkonsumtion. Föräldrarna kan känna till att ungdomarna dricker, men de 

känner inte att de har rättigheter att förbjuda dem från att dricka. En annan tanke 

författarna presenterar är att ju mer alkohol föräldrarna dricker desto mer 



 

 

accepterande är de mot att ungdomarna dricker. De kunde dock inte se något 

förhållande som tydde på att föräldrarnas grad av alkoholkonsumtion, hade något 

att göra med deras ungdomars konsumtionsmängd (Van der Vorst et al, 2006). 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån den tidigare forskning som vi tagit del av 

konstatera att ungdomar som av sina föräldrar tillåts konsumera alkohol i tidig 

ålder kan på sikt få en högre grad av alkoholkonsumtion. Det finns olika 

anledningar till att ungdomar dricker alkohol, det kan t.ex. vara på grund av 

grupptryck, för att kunna slappna av och hantera jobbiga situationer. Föräldrar kan 

påverka sina barns alkoholbruk, genom regler och deras eget förhållande till 

alkohol. 

4.Teori 
I detta kapitel kommer det inledningsvis att redogöras för begreppet attityd. I 

avsnitt 4.2 förklaras klassisk betingning och exponeringseffekten närmare. I sista 

avsnittet beskrivs teorin modellinlärning. 

4.1 Attityd 
Vi kommer i vår analys att använda oss av ett av socialpsykologis mest kända 

begrepp, nämligen attityd (Ekehammar, 2007, s.276). Syftet är att tydligare 

beskriva vad begreppet attityd innebär, hur attityder uppstår och påverkar 

individers handlingar. 

En attityd summerar våra värderingar av ett objekt som något positivt eller 

negativt. Attitydobjektet är allt från individens självkänsla till händelser, saker och 

situationer. Alla människor har någon form av attityd till allt som omger oss och 

attityden kan variera i riktning; positiv, negativ och neutral. Attityden varierar 

också i intensitet; svag eller stark. Vi har attityder för att underlätta vårt samspel 

med omgivningen utifrån att de hjälper oss att delvis förenkla våra upplevelser 

och är energisparande för oss. Attityder kan styra oss mot sådant som är 

belönande samtidigt som vi undviker sådant som inte är önskvärt. Social 

identitetsfunktion innebär att våra attityder uttrycker vad vi står för vilket i sin tur 

kan skapa samhörighet med andra som har liknande attityder. Tidigare 

erfarenheter av ett attitydobjekt bildar en attityd, genom att man på så sätt skapat 

sig en positiv eller negativ uppfattning av attitydobjektet.  



 

 

I ett experiment utfört på 1930-talet kom man fram till att en människas attityd 

inte alltid överensstämmer med det faktiska beteendet. Andra forskare har under 

senare år kommit fram till att det finns flera faktorer som påverkar en persons 

beteende. Det kan handla om omgivningens förväntningar eller individens egen 

uppfattning av attityden individen besitter (Ekehammar, 2007, s.276-279).  

Ekehammar (2007) pekar på forskning där det har visat sig att människor kan 

påverka varandras attityder. Källans trovärdighet är av stor betydelse, utifrån 

huruvida man ser upp till personen, personens kunskap eller makt påverkar 

budskapets effekt. Upprepning av budskapet ökar sannolikheten för en 

attitydförändring, då man upplever saker som mer trovärdiga då de upprepas. 

Även saker man exponeras för upprepade gånger tenderar man att tycka bättre 

om. Starka attityder hos mottagaren av budskapet är svårare att påverka än de 

attityder som håller på att skapas hos mottagaren. Barn är i regel mer påverkbara 

än vuxna människor (Ekehammar, 2007, s.282). 

Social påverkan innebär att en individs attityd och beteende påverkas i samspel 

med andra individer, vilket sker medvetet eller omedvetet för individen. Sociala 

normer påverkar en individs attityd genom de regler och sociala beteenden 

gruppen har, d.v.s. gruppens värderingar. Bryter en gruppmedlem de sociala 

normerna kan gruppen bestraffa denna genom t.ex. utfrysning (Ekehammar, 2007, 

s.294).  

Genom grupptryck, tvång, lydnad till en överordnad person eller övertalning 

kan en individ tillfälligt ändra sitt beteende eller attityd (Ekehammar, 2007, 

s.297).  

En individs nära relationer till andra påverkar attityden genom att man 

påverkar varandras tankar, beteenden och känslor (Ekehammar, 2007, s.303). 

4.2 Förklaringsmodeller 
Klassisk betingning är ett begrepp som också ger upphov till attityder. Att man 

kopplar ihop alkohol (attitydobjektet) med något positivt stimulus som t.ex. fest 

kan bilda en positiv attityd till alkohol, som annars inte skulle ha uppstått 

(Ekehammar, 2007, s.278). Beteenden som lärs in beroende av vilken konsekvens 

de får, kallas operant betingning. Enligt operant betingning finns det två sätt att 

lära in ett beteende; positiv eller negativ förstärkning. Vid positiv förstärkning 

uppnås något behagligt vid ett visst beteende och beteendet förstärks. Motsatsen 



 

 

sker vid negativ förstärkning, när något obehagligt försvinner genom ett visst 

beteende och det undvikande beteendet förstärks. Vid upplevelse av positiva 

konsekvenser av visst beteende ökar sannolikheten för att beteendet fortsätter. Vid 

upplevelse av negativa konsekvenser, bestraffning, hämmas beteendet (Fredrikson 

& Furmark, 2007, s.104).  

Exponeringseffekten är en automatisk process som innebär att ju oftare man 

exponeras för ett och samma objekt desto bättre tenderar man att tycka om det, 

detta upp till en viss gräns. D.v.s. att man i allmänhet har en mer positiv attityd till 

det man är van vid (Ekehammar, 2007, s.278).  

4.3 Modellinlärning 
Teorier om social inlärning har sitt ursprung från behaviorismen. Social 

inlärning innebär att individens beteende kan påverkas av mänskligt samspel och 

tankar. Det betyder att man tittar på de beteendemönster som utvecklats genom de 

krav som den omgivande miljön ställer. Social inlärning betonar betydelsen av 

inlärning som sker genom observation (Karlsson, 2007, s.87). Modellinlärning har 

ett nära samband med hur en attityd kan uppstå utan att man själv kommer i direkt 

kontakt med själva objektet (Ekehammar, 2007, s.278).  

Modellinlärning kallas den teori om social inlärning vilken betonar betydelse 

som de förebilder/modeller har för de beteenden och känslomässiga reaktioner en 

individ tar efter. Likhet, närhet och auktoritet är de tre olika faktorer som spelar 

in, gällande förebildens egenskaper. Likhet mellan förebilden och individen, som 

t.ex. social likhet. Närhet, en förebild som står en känslomässigt nära som t.ex. en 

familjemedlem eller föräldrar. Auktoritet, att individen är mer benägen att härma 

någon som har auktoritet på något sätt t.ex. att unga tar efter äldre (Karlsson, 2007 

s. 88, 448). Talesättet ”barn gör inte som du säger utan gör som du gör”, beskriver 

att barn härmar de personer som de upplever har makt (Hwang & Nilsson, 1995, 

s.233).   

5. Metod 
I denna del beskrivs den metod som använts, varför den valts och hur studien 

genomförts. Vidare diskuteras de etiska övervägande som tagits i beaktande och 

studiens tillförlitlighet. Slutligen förs ett resonemang kring de svårigheter som 

uppstått vid sammanställningen av enkätsvaren. Till sist redovisas uppsatsens 

fortsatta framställning. 



 

 

5.1 Val av metod  
Vi har valt att använda oss av en enkätstudie, utformad av oss själva. Vi har 

gjort ett strategiskt urval, eftersom vi inte har möjlighet att skicka ut enkäter till 

alla ungdomar som går första ring på gymnasiet i Sverige. Vi har genomfört en 

urvalsundersökning, som innebär att man efterfrågar mycket information fast från 

färre personer (Körner & Wahlgren, 2005, s. 21ff). I en sådan undersökning är det 

svårt att dra generella slutsatser som kan gälla utanför undersökningsgruppen 

(Sverke, 2008, s.21).  

När vi utformade frågorna till enkäten strävade vi efter att formulera frågorna 

på ett tydligt, enkelt och klart sätt (May, 2001, s.125). Det är viktigt att veta varför 

man ställer frågorna, hur de ska tolkas och vilka som ska besvara dem (May, 

2001, s.128). Det är även viktigt att respondenterna ger oss trovärdig och objektiv 

information kring sina attityder och värderingar. Metoden bygger på att 

respondenterna svarar sanningsenligt och utgår från sin egen uppfattning (Levin, 

2008, s.37).  

När man gör en enkätundersökning innebär det att det är respondenterna själva 

som fyller i enkäten, som forskare har man väldigt liten kontroll över hur 

enkäterna fylls i och hur många som besvarar frågorna (May, 2001, s.124). Vi 

valde därför att informera respondenterna om varför vi gjorde undersökningen och 

att vi behövde deras samarbete. Det gäller att även betona att svaren behandlas 

konfidentiellt (May, 2001, s.124). Fördelen med en enkätundersökning är att 

personerna får möjlighet att på ett anonymt sätt får uttrycka sina åsikter. Det gäller 

att respondenterna är motiverade att besvara enkäten, annars blir svarsfrekvensen 

låg (May, 2001, s.124).  

Vi åkte själva till skolorna och informerade respondenterna klassvis varför vi 

gjorde undersökningen. Detta anser vi bidrog till att vi fångade deras intresse. Vi 

anser att vi därigenom fått en högre svarsfrekvens än om vi hade skickat ut 

enkäterna till skolorna, utan egen fysisk kontakt. Alla närvarande respondenter 

deltog i den genomförda undersökningen. Vi genomförde en så kallad gruppenkät 

(Halvorsen, 2006, s. 87). 

Vi har valt att ställa en öppen fråga där respondenterna hade möjlighet att svara 

fritt. I öppna frågor får man respondenten att tänka efter och komma ihåg något. I 

resterande 22 frågor har vi använt s.k. fasta frågor, där respondenterna på förhand 

fått angivna svarsalternativ. Där fick respondenten ange det alternativ som 



 

 

överensstämde med dennes åsikt. Genom fasta frågor får man respondenten att 

känna igen sig i något av alternativen (Halvorsen, 2006, s. 87). Fasta frågor 

underlättar vårt arbete att jämföra respondenternas svar (Halvorsen, 2006, s. 88).   

Vi har utformat enkäten på ett sätt så att den är lättöverskådlig och begriplig. 

Vi har ställt frågorna så precisa som möjligt, eftersom det är en viktig pusselbit 

för att respondenterna ska uppfatta frågorna på rätt sätt. Vi har haft en tanke 

bakom i vilken ordning vi har ställt och placerat frågorna i enkäten. Vi valde 

därför att ställa tre frågor kring respondenternas bakgrund. De frågor som kan 

uppfattas emotionella, placerade vi i mitten av enkäten. Avslutningsvis hade vi en 

öppen fråga där respondenterna hade möjlighet att kommentera/tillägga något. 

Detta för att vi ansåg att respondenterna skulle ha möjlighet att uttrycka sina 

åsikter (Halvorsen, 2006, s. 90ff).  

Vår enkät finns bifogad som bilaga 1. 

5.2 Metodens begränsningar 
En kvantitativ metod används för att kunna uttala sig om vad som gäller för en 

hel population eller en grupp människor, till exempel ungdomar. Genom att göra 

ett urval som representerar gruppen eller befolkningen i stort, kan man dra mer 

korrekta slutsatser (Sverke, 2008, s.24-26). Vi har varken tid eller möjlighet att 

skicka ut enkät till alla ungdomar som går första ring på gymnasiet i Sverige och 

därför blir urvalet mindre. En annan begränsning är tiden och att vi bara är två 

personer som gör undersökningen. Hade vi haft mer tid och varit flera tror vi att vi 

hade kunnat göra en större undersökning. Bearbetningen och sammanställningen 

av enkäterna, som att lägga in dem på datorn, gör att vi inte kan undersöka en 

alltför stor grupp.  

Genom att göra en enkätundersökning får vi inte lika uttömmande eller djupa 

svar på våra frågor, som om vi t.ex. gjort en kvalitativ undersökning. 

Enkätundersökning kan p.g.a. det resultera i att man som forskare försöker fylla i 

luckor mellan enskilda enkätsvar eller göra helhetsbedömningar som går bortom 

det insamlade datamaterialet. Det kan påverka resultatet genom att man inte får 

exakt samma reslutat vid en ny undersökning (Gustavsson, 2008, s.13). Det har vi 

undvikit genom att vi på de frågor där respondenten ej fyllt i svaret på ett korrekt 

sätt, valt att redovisa som vårt bortfall. 



 

 

Vid enkätundersökningar på skolor är det vanligt att den som utformat enkäten 

är den som delar ut den och presenterar den. Svagheten med det sättet är att det 

ligger på distributörens ansvar att motivera eleverna att svara på enkäten och göra 

det på ett bra sätt. En dålig presentation kan ge förödande konsekvenser för 

studien (Trost, 2007, s.10). Det ansåg vi vara viktigt och därför valde vi att utgå 

från en punktlista, så att alla respondenter fick samma information, samt att vi 

uppmuntrade dem att svara på våra frågor, då deras medverkan betyder mycket 

för oss (Bilaga 2).  

Kvantitativ metod medför begränsningar genom att enkäterna sammanställs via 

inmatning i dataprogram. Det är svårt att i ett dataprogram analysera åsikter och 

känslor på det sätt som vid kvalitativa studier. Man får fram antalet gemensamma 

faktorer vilket kan utelämna delar av svaren och resultatet i sig kanske inte säger 

så mycket (Aspers, 2007, s.30ff). Håligheter i resultatet fylls i av forskarna själva 

och den bygger på den förförståelse som de besitter (Aspers, 2007, s.31). Genom 

att vi valt att vara noggranna vid inmatningen av enkätsvaren och att inte tolka de 

frågor där svaren inte framgick tydligt, anser vi, att vi undvek det.  

Nackdelen med en enkätundersökning är dels att frågorna inte kan ändras i 

efterhand, dels att frågorna redan är i en bestämd ordning. Efter att enkäterna har 

lämnats ut till respondenterna, finns det ingen möjlighet att ställa dem i någon 

annan ordning, som om man kunnat göra vid en intervju och i en kvalitativ studie 

(Halvorsen, 1992, s.87). Vi anser att vi ställt frågorna i den ordning som varit bäst 

lämpad utifrån de frågor vi formulerade. Vi delade in frågorna under olika 

rubriker som; bakgrund, unges alkoholkonsumtion och föräldrarnas inställning till 

alkohol, regler i hemmet samt att avsluta med en öppen fråga Vi lät vår 

handledare godkänna och granska vår enkät, innan vi genomförde 

undersökningen, för att få en utomståendes synpunkter. För att få inspiration och 

tips på hur enkäter bör formuleras deltog vi på ett seminarium kring 

enkätundersökning samt använde oss av två andra alkoholrelaterade 

undersökningars frågor.     

I vår undersökning deltog alla respondenter som var närvarande under 

enkätinsamlingen. Vi har endast haft ett fåtal bortfall och då har det gällt någon 

fråga och inte en hel enkät.  

Studier som görs genom kvantitativ metod inkluderar kvalitativa aspekter, så 

som definitioner av forskningsproblem eller tolkning av forskningsresultat (Levin, 



 

 

2008, s.38). Detta visar att den kvantitativa metoden är begränsad och man 

därmed behöver använda sig av kvalitativa aspekter, genom tolkning av 

forskningsresultatet. Vi har tolkat vårt resultat genom teorier, rapporter och 

tidigare forskning, för att undvika att tolka utifrån våra egna åsikter och 

erfarenheter. 

5.3 Metodens förtjänster 
Eftersom våra frågor i undersökningen kan upplevas som känsliga, anser vi att 

det är lättare att få uppriktiga svar, genom en anonym enkätundersökning. Vid 

känsliga frågor är det en fördel att man anonymiserar svaren och på så sätt 

undviker man att respondenten försöker framställa sig i bättre dager (Sverke, 

2008, s.49ff). Vi har valt bort intervjustudier då det hade tagit för lång tid att 

samla in samma mängd material samt att bredden på undersökningen då blivit 

avsevärt mindre. Vi ansåg att den kvantitativa metoden var bäst lämpad för vår 

undersökning.  

Kvantitativ metod möjliggör att man genom siffror kan visa hur stor andel av 

undersökningsgruppen som till exempel fått smaka alkohol i hemmet. Man kan 

alltså ta fram hur många och hur vanligt det är att till exempel ungdomar blivit 

bjudna på alkohol i hemmet av sina föräldrar (Trost, 2007, s.23). En annan fördel 

med enkätstudier är att man undviker intervjuareffekten, som beskriver fenomenet 

att intervjupersonernas svar kan påverkas av intervjuaren sätt att vara (Halvorsen, 

1992, s.89). Vid vår enkätstudie var respondenterna anonyma och valde själva att 

svara på frågorna, då det var frivilligt att delta i studien.   

Kvantitativa studier har fördelen att man kan ställa samma frågor till ett stort 

antal personer och få in den informationsmängd som vi på förhand är intresserade 

av att få. Metoden innebär även att vi kan analysera materialet genom statistiska 

metoder i datorprogrammet SPSS (Halvorsen, 1992, s.87). Vi strävade efter att få 

in ca 300 enkäter, vilket vi lyckades med.  

5.4 Urval 
Vårt urval bestod av ungdomar som går första året på gymnasiet i en skånsk 

medelstor stad. Vi valde att kontakta sex skolor, varav tre var friskolor och tre 

kommunala skolor, eftersom det finns både kommunala och friskolor i Sverige. 

Skolorna valdes utifrån att vi ville ha spridning bland respondenterna, vad gäller 

kön, socioekonomisk status och programinriktning på gymnasiet. Vår ambition 



 

 

var att urvalsgruppen skulle representera Sveriges ungdomar i stort, för att vår 

undersökning skulle bli mer trovärdig. Vi har kunnat dra slutsatser kring de 

ungdomar som deltagit i vår undersökning. Totalt deltog 358 elever. 

Tim May skriver i sin bok Samhällsvetenskaplig forskning (2001) att det är 

bättre med ett litet urval som speglar samhället i stort och därmed har hög 

representativitet, än ett stort urval med låg representativitet, som därmed inte 

avspeglar populationens egenskaper (s.119). Urvalsstorleken påverkar dock 

möjligheten att dra korrekta slutsatser (Sverke, 2008, s.26). Vi strävade efter att 

välja ut klasser ur olika programinriktningar, med målet att få en jämnare 

fördelning mellan könen.  

Vi fick tillgång till de skolor och klasser som vi tog kontakt med. Totalt deltog 

15 klasser från sex gymnasieskolor i vår undersökning.  

För att våra respondenter ska vara så anonyma i studien som möjligt, har vi valt 

att inte presentera stadens, skolornas eller respondenternas namn i vår uppsats.  

5.5 Tillvägagångssätt 
Vi kontaktade skolornas rektorer, via telefon, och bokade på så sätt in besök i 

de olika klasserna. I varje klass presenterade vi oss själva och vårt mål med 

undersökningen muntligt. Punkterna för presentationen finns bifogade som bilaga 

2. Vi presenterade enkäten och berättade för dem att det var frivilligt att delta 

samt att enkäten var anonym. Vi gjorde enkätinsamlingarna gemensamt, dels för 

att det var effektivast, dels för att båda skulle vara tillgängliga vid eventuella 

frågor. 

5.6 Sammanställning av enkätsvar 
Enkäterna har vi lagt in i dataprogrammet SPSS för att söka regelbundenheter 

eller mönster i det insamlade materialet (May, 2001, s.230). Varje enkät har fått 

ett identifikationsnummer som överensstämmer med datorprogrammets 

kolumnnummer. Detta för att underlätta arbetet för oss vid eventuella fel vid 

inmatningen. I programmet har vi lagt in varje fråga för sig i kolumner och med 

hjälp av siffror har vi kodat svaren från enkäten. Frågor där fler svarsalternativ 

varit möjliga har varje svarsalternativ utgjort en kolumn. Utifrån inmatningen i 

programmet har vi sedan kunnat utforma olika typer av diagram, för att lättare 

kunna se eventuella samband och frågornas svarsfrekvens.  



 

 

Vi vill påpeka att enkäterna kommer att förstöras när uppsatsen är färdig och vi 

blivit examinerade, så att de inte hamnar i orätta händer. 

5.7 Validitet 
Validitet innebär att frågorna som man ställer i enkäten mäter det som de är 

avsedda att mäta (Trost, 2007, s.65) och ifall resultatet är applicerbart på 

verkligheten (Merriam 1994, s.177). Resultatet talar inte för sig själv, det finns 

alltid en uttolkare av svaren. Man kan inte observera eller mäta en företeelse utan 

att förändra den. Eftersom verkligheten inte kan upplevas direkt måste forskaren 

bedöma resultatet genom sina egna erfarenheter på grund av att forskaren aldrig 

kan vara helt objektiv (ibid.).  

I vår uppsats tolkar vi genom teori och tidigare forskning. Det anser vi bidrar 

till att vi själva inte tolkar enkätsvaren och resultatet genom våra egna åsikter. I de 

enkäter där respondenter uppgett flera svarsalternativ där endast ett svarsalternativ 

var möjligt har vi valt att räkna frågan som bortfall. Eftersom vi anser att vi annars 

skulle tolkat svaret utifrån våra egna åsikter.  

5.8 Reliabilitet  
Med reliabilitet menas tillförlitlighet till det insamlade materialet, på så sätt att 

det ska vara samma förutsättning för de som fyller i enkäterna och samma 

frågor/svarsalternativ i enkäterna. Kongruensen ska vara den samma, det vill säga 

att frågorna som ställs i enkäten ska mäta det som avses mätas. Den typografiska 

utformningen av enkäten har också betydelse för hur lätt det blir att förstå och 

fylla i den. Ju större precision frågorna har, desto större sannolikhet att forskaren 

får svar på det denne frågar efter. Precisionsaspekten är alltså en viktig del i 

utformningen av frågor. Respondenternas sinnesstämning, eventuella svårigheter 

att komma ihåg eller tillfällig trötthet kan påverka resultatet (Sverke, 2008, s.55).  

Objektiviteten i samband med enkätundersökningar innebär att oavsett vem det 

är som läser in svaren i datorprogrammet ska utfallen tolkas på samma sätt. 

Konstans förutsätter att fenomenet forskaren undersöker inte ändrar sig över tid. 

Vid en kvantitativ studie undersöker man långsiktiga förändringar. Det ska 

därigenom inte ha någon inverkan om respondenten svarar i dag eller imorgon 

(Trost, 2007, s.64). Fel kan uppstå i samband med inprogrammering i datorn, man 

kan trycka på fel tangent och resultatet blir ett annat (Sverke, 2008, s.55). Vi har 

därför varit noggranna vid inmatningen för att undvika felslag. Genom att en av 



 

 

oss läste upp kryssvaren, medan den andra matade in rätt svarsalternativ i 

datorprogrammet. Vi har gått igenom inmatningen och granskat så att de 

överensstämmer med enkäterna.  

Reliabiliteten är hög då frågorna man ställer är enkelt formulerade och att i 

princip alla respondenter uppfattar frågan på samma sätt (Trost, 2007, s.65).  

Reliabilitet handlar om att man ska få samma mätresultat varje gång man gör 

samma mätning. Enligt Magnus Sverke (2008) kan en samhällsvetenskaplig 

forskning där man gör två mätningar av samma objekt aldrig ge exakt samma 

resultat (s.56). Reliabiliteten i vår undersökning anser vi är hög då vi har använt 

oss av exakt samma enkät och haft samma introduktion vid varje tillfälle. 

Introduktionen hölls efter en punktlista vilken finns bifogad som bilaga 2. Vi varit 

i klasser där eleverna går i första ring i gymnasiet och vi har genomfört 

enkätundersökningen i elevernas klassrum vid varje undersökningstillfälle.  

Vi kan dra slutsatser om vår grupp respondenter. Utifrån det anser vi att 

tillförlitligheten i vårt resultat är stor, gällande att vi utgått från respondenternas 

svar. 

 Vi är medvetna om att vår studie inte är representativ för hela Sveriges 

befolkning. Vi har ett så pass litet urval att det inte omfattar hela landets 

gymnasieungdomar. Vår ambition var att välja ut gymnasieskolor som speglar 

Sveriges ungdomar i stort, vilket vi anser att vi gjort utifrån programinriktning 

och skolregi. Vi är medvetna om att resultatet inte behöver ge samma utfall, om 

man gör studien i andra städer i Sverige. Vi anser att studien går att upprepa vid 

ett senare tillfälle men det är inte säkert att resultatet blir det samma. Detta 

beroende på att vi gör en enkätstudie och inte en intervjustudie, vilket inte 

nämnvärt borde påverka respondenternas svar. Vi menar att för att studien skall gå 

att upprepa gäller det att förutsättningarna är likartade. Skulle t.ex. attityden mot 

alkohol ändras, eller om lagen om införselkvoter ändras avsevärt, tror vi att detta 

kan påverka resultatet i en ny studie. Vi anser att tillförlitligheten i vår studie 

kring ungas attityder till alkohol är relativt hög, eftersom vi utgår ifrån att 

respondenterna svarar sanningsenligt.  

5.9 Bortfall  
Vi har gjort vår enkätundersökning i 15 klasser. Svarsfrekvensen har varit hög, 

då alla närvarande elever fyllt i enkäten. Vårt externa bortfall är lika med noll. 



 

 

Totalt har vi fått in 358 enkäter. Det har varit respondenter som på vissa frågor 

utelämnat svar, detta är vårt interna bortfall. Det har även varit respondenter som 

uppgett två alternativ när vi bara efterfrågat ett. På de frågor där det har hänt, har 

vi blivit tvungna att räkna svaret som ett interntbortfall. Därigenom har vi valt att 

redovisa bortfall per fråga i resultatdelen. På de frågor, i resultatdelen och 

analysdelen, där inget bortfall anges, har alla respondenter svarat på frågan.  

5.10 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att forskaren utifrån det faktiska datamaterialet, kan 

dra slutsatser, som kan generaliseras på ungdomar i allmänhet (Halvorsen, 2006, 

s. 95). Vi kan dra slutsatser om den undersökta gruppen i vår uppsats och 

analysera resultatet genom teori och forskning.  

5.11 Källkritik 
Vi har i vårt arbete använt oss av avhandlingar, vetenskapliga artiklar och 

rapporter. Rapporterna är skriva av Statens folkhälsoinstitut och Centralförbundet 

för alkohol och narkotikaupplysning. Dessa anser vi vara tillförlitliga källor. De 

vetenskapliga artiklarna är peer-reviewed, vilket tyder på att de är av hög 

vetenskaplig kvalitet. 

5.12 Etiska övervägningar 

5.12.1Reflektion över vår egen position 

Vi har reflekterat över vår egen position i förhållande till alkohol. Vi har båda 

någon form av erfarenhet och relation till alkohol, vilket påverkar vår syn och vår 

förförståelse kring ungas alkoholvanor. Ingen av oss anser att det är bra för 

ungdomar under 18 år att dricka alkohol. Detta då vi anser att riskerna med 

alkohol är så stora och man kan utsätta sig för farliga situationer som man kanske 

inte skulle ha gjort nykter. Vi har även själva upplevt alkohol under vår uppväxt 

och har där fått en uppfattning om hur det är att vara ung, i relation till alkohol i 

Sverige, och formats av det. Vi inser båda att vår förförståelse och våra 

uppfattningar om unga och alkohol inte nödvändigtvis behöver stämma överrens 

med våra respondenters syn. Vi kommer också att så långt som möjligt vara 

medvetna om vår egen attityd under skrivandets gång. Vi strävar efter att vår 

uppfattning om alkohol inte skall påverka analysen i uppsatsen, utan vi skall 

förhålla oss neutrala och sakliga.  



 

 

En av oss är medlem i Ungdomens Nykterhetsförbund och har tagit avstånd 

från normen att dricka alkohol. Den andra anser sig själv dricka mycket mindre än 

normalgenomsnittet, vilket är 9,8 liter ren sprit per person och år (CAN, 2008). 

5.12.2 Etiskt perspektiv 

När man gör en kvantitativ undersökning ska forskaren alltid ta hänsyn till de 

forskningsetiska frågor en studie medför. Detta gäller speciellt när man gör en 

undersökning som innefattar människors personliga åsikt och livssituation 

(Socialhögskolan, 2007, s.15). I Socialhögskolans råd och anvisningar vid 

uppsatsarbete finns det fyra viktiga etiska principer; öppenhetskravet, 

självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet och autonomikravet.  

Därmed har vi beslutat oss för att, med hänsyn till de forskningsetiska 

överväganden, att anonymisera så väl skolor som stad i vår uppsats. Allt för att 

skydda de personer som deltagit i vår undersökning i enlighet med 

konfidentialitetskravet (Socialhögskolan, 2007, s.16). Enkäten är anonymiserad på 

så sätt att respondenterna inte skriver ut sina personuppgifter, vi kommer endast 

att fråga vilket årtal de är födda, t.ex. 1991. Vi tänker givetvis inte använda det 

insamlade materialet till något annat än till vår uppsats, enligt autonomikravet 

(Socialhögskolan, 2007, s.16). Det var frivilligt att delta i vår undersökning, vilket 

vi informerade respondenterna såväl muntligt som skriftligt. Respondenterna fick 

enskilt fylla i enkäterna utan någon påverkan av oss. Detta för att öka 

självbestämmandekravet. Vi har varit öppna och tydliga med syftet med vår 

undersökning, i enlighet med öppenhetskravet.  

5.13 Svårigheter 
Under uppsatsens gång har vi stött på ett antal svårigheter i vår enkät, i 

samband med inmatning i datorprogrammet SPSS.  

Vi skulle varit tydligare med att uttryckligen påpeka, att vi endast ville ha ett 

svarsalternativ ikryssat, på de frågor där inget annat angavs. Vi borde också 

påpekat att vi inte blir hjälpta av kryss mitt emellan två svarsalternativ.  

På frågan, angående hur ungdomen uppger föräldrarnas syn på att ungdomen 

dricker alkohol, skulle vi delat upp frågan i två separata frågor. Vi borde separerat 

mammans respektive pappans åsikt. Alternativt, skrivit att respondenten skulle 

valt en av föräldrarnas åsikt, om deras åsikter gått isär. Detta har dock inte varit 

något stort problem, då endast en respondent uppgett att föräldrarna haft olika 



 

 

åsikt. Ett fåtal respondenter har uppgett alternativen ”tycker inte det är okej” och 

”vet inte om det” som två alternativ. Där har vi endast efterfrågat ett alternativ. Vi 

valde att redovisa detta som att föräldrarna inte tycker att det är okej att ungdomen 

dricker alkohol. Detta gjorde vi på grund av att vi efterfrågat vad respondenten 

tror att föräldrarna tycker om att de dricker alkohol.  

På frågan gällande hur mycket respondenten har att spendera i månaden, var 

det ett flertal respondenter som angav t.ex. 100-500 kr. I de fallen, har vi valt att 

endast ange det lägsta belopp, som respondenten angett. Vi borde även här varit 

tydligare med att det är ett ca belopp (eller minimum belopp) vi är ute efter och 

inte det exakta, då vi utifrån vår undersökning konstaterat att månadsvis kan skilja 

sig väsentligt åt för respondenterna.  

Vissa respondenter har missat att kryssa i ett svarsalternativ på fråga 8, när de 

på fråga 7 uppgett att de inte druckit sig berusade. Vi valde att redovisa att de inte 

druckit sig berusade även på fråga 8. 

På frågan om föräldrarna dricker alkohol, har ett fåtal respondenter uppgett 

”ja” och ”någon gång”, som två alternativ. Där har vi endast efterfrågat ett 

alternativ. Vi valde att redovisa dessa frågor som att föräldrarna drack alkohol 

”någon gång”.  

På frågan, om vilken relation respondenten har till sina föräldrar, var det ett 

fåtal respondenter som uppgett att de både har en ”god relation” och ”mycket god 

relation”. Vi efterfrågade endast ett svarsalternativ på frågan och valde att 

redovisa dessa som att de har en god relation till sina föräldrar/vårdnadshavare. 

Detta för att de inte uppgett att relationen är motsatt, d.v.s. dålig.  

En del respondenter har på fråga 19 missat att kryssa i ”De har inte påverkat 

mina alkoholvanor”, då de på fråga 18 kryssat i ”nej”, att föräldrarna inte påverkat 

deras alkoholvanor. Vi har valt att redovisa detta som att de hade svarat ”De har 

inte påverkat mina alkoholvanor”, då de svarat det på fråga 18.  

Vi kan konstatera att den öppna frågan i slutet av enkäten har gett oss många 

bra reflektioner och åsikter, som vi inte fått annars. Vi har även haft respondenter 

som förtydligat frågor eller hela enkäten så att det har blivit lättare för oss att 

förstå vissa svar. Den utvecklande fråga 19, ”På vilket sätt”, har gett oss bra 

förtydligande svar. Fråga 9, ”annat, ange” har gett oss många fler anledningar till 

varför ungdomarna väljer att testa alkohol, som vi inte hade fått fram annars.  



 

 

5.14 Fortsatt framställning 
Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i ett eget separat kapitel. 

Därefter analyseras resultatet med hjälp av teori, tidningsartiklar, rapporter samt 

tidigare forskning. Avslutningsvis kommer vi att föra en slutdiskussion angående 

slutsatserna av analysdelen i vår uppsats. I slutdiskussionen kommer vi även att 

diskutera vidare forskningsfrågor.  

6. Resultat 
I detta kapitel kommer endast studiens resultat att redovisas. Detta görs utifrån 

frågornas placering i enkäten. Vi kommer även att redovisa de frågor som vi 

jämfört med varandra. 

Vi har valt att inte redovisa frågorna 20-22 i enkäten då resultaten av dessa 

frågor inte visade något nämnvärt.  

6.1 Respondenternas bakgrundsfakta  
I vår undersökning deltog totalt 358 respondenter. Av respondenterna var 

hälften tjejer (47 %, n=168) och hälften killar (51 %, n=183 totalt bortfall n=7). 

Födelseåldern varierade mellan 1991-1994, dock var majoriteten födda 1993, 

d.v.s. 16 år gamla (90 %; n=320: bortfall n=2). 

Majoriteten av våra respondenter bodde i ett hem (79 %), tillsammans med 

mamma (n=324), pappa (n=258) och syskon (n=280). Cirka en femtedel av 

respondenterna hade två hem. I hem två var det vanligast att ungdomarna bodde 

tillsammans med pappa (n=62), syskon (n=47) och styvmamma (n=33). 

Majoriteten av respondenterna, 86 %, hade mellan 500-2000 kronor i månaden 

att spendera. Det vanligaste var dock att man hade ca 1000 kronor (bortfall n=20). 

6.2 Respondenternas alkoholkonsumtion 
På frågan ”Tycker du att det är okej att dricka alkohol när man är under 18 

år?”, svarade 81 % att det var okej (bortfall n=6). Alkoholkonsumtionen bland 

respondenterna under de senaste 12 månaderna visade att majoriteten (n=281) 

någon gång under perioden hade druckit alkohol. Av våra respondenter hade 63 % 

(n=224) någon gång druckit så mycket alkohol att de känt sig berusade. På frågan 

”Hur gammal var du första gången du kände dig berusad?”, svarade 38 % (n=133) 

att de inte druckit sig berusade. De respondenter som uppgav en ålder för första 



 

 

berusning, varierade svaren mellan 10-16 år, där de flesta respondenter svarade 14 

år (17,9 %) eller 15 år (21,5 %) (bortfall n=4).  

Vi kunde se att 217 av 223 respondenter som någon gång druckit sig berusade 

ansåg att det var accepterat för personer under 18 år att dricka alkohol. 

Majoriteten av de som någon gång druckit sig berusade, eller druckit alkohol de 

senaste 12 månaderna, ansåg att det var accepterat för personer under 18 år att 

dricka alkohol (75 %) (bortfall n=6). 

Vi ser ett samband mellan att respondenterna druckit alkohol de senaste 12 

månaderna och att det fanns alkohol tillgängligt i hemmet. 236 av 290 

respondenter, som hade alkohol tillgängligt i sitt hem, hade druckit alkohol de 

senaste 12 månaderna (bortfall n=1). Detta visas i tabell 1.  

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl (ej lättöl), alkoläsk, starkcider, 

vin eller sprit? * Finns det alkohol tillgängligt i ditt hem? 

Tabell 1 

  
Finns det alkohol tillgängligt i ditt 

hem? 

Total 
  

Ja Nej 

Har du någon gång under de 

senaste 12 månaderna 

druckit öl (ej lättöl), alkoläsk, 

starkcider, vin eller sprit? 

Ja 236 44 280 

Nej 17 3 20 

Dricker inte alkohol 37 20 57 

Total 290 67 357 

 



 

 

Diagram 1 

Vi ställde i vår enkät frågan, ”Av vilken/vilka anledning/orsak började du 

dricka alkohol? (flera svarsalternativ är möjliga)”. Anledningarna våra 

respondenter uppgav till att de drack alkohol var följande: må bättre (3 %), 

kompisar (15 %), nyfiken (44 %). Bortfall n=1. Annan anledning (19 %) kunde 

vara; fest, trevligt, smakar gott, roligt/ha kul, socialt, öppna sig själv, mer 

pratglad, skiter i vilket, ”började gå på fest och det var väl naturligt att dricka lite 

öl då”, naturligt att testa, bråk med föräldrar, deprimerad, slappna av, bra att prova 

på, gott till mat och känner för det. Se diagram 1. 

 

6.3 Respondenternas föräldrars inställning till alkohol 
Angående huruvida respondenternas föräldrar pratat med dem om alkohol 

svarade 77 % (n=274) att föräldrarna hade gjort det. (bortfall n=1). 

Vi frågade respondenterna om deras föräldrar drack alkohol, vilket majoriteten 

(n=328) svarade ja på.  

 

 



 

 

Har du någon gång druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? * Dricker dina 

föräldrar/vårdnadshavare alkohol?  

 

Tabell 2 

  
Dricker dina föräldrar/vårdnadshavare alkohol? 

Total 
  

Ja Nej Någon gång 

Har du någon gång druckit så 

mycket alkohol att du känt 

dig berusad? 

    Ja 112 10 102 224 

    Nej 37 23 74 134 

Total 149 33 176 358 

 

I diagram 2 gjorde vi en jämförelse mellan om ungdomarna druckit sig 

berusade och om föräldrarna drack alkohol. Vi kunde se att 214 av våra 

respondenter som druckit sig berusade också hade föräldrar som drack alkohol, 

oavsett om föräldrarna drack regelbundet eller drack någon gång. 111 

respondenter hade föräldrar som drack alkohol men hade själva aldrig druckit sig 

berusade.  

En stor del av våra respondenter angav att det fanns alkohol tillgängligt i deras 

hem (81 %: bortfall n=1). Tre fjärdedelar (n=262) av våra respondenter svarade 

att de fått smaka på alkohol i hemmet (bortfall n=2). Vi kunde se att 223 av 280 

respondenter som druckit alkohol de senaste tolv månaderna hade fått smaka 

alkohol av sina föräldrar. Totalt är det endast 94 respondenter av 356 som inte 

hade fått smaka alkohol i hemmet (bortfall n=2). Se tabell 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Har någon av dina föräldrar/vårdnadshavare någon gång låtit dig smaka alkohol? * Har du någon 

gång under de senaste 12 månaderna druckit alkohol? 

Tabell 3 

  
Har du någon gång under de senaste 12 månaderna 

druckit öl (ej lättöl), alkoläsk, starkcider, vin eller sprit? 

Total 

  

Ja Nej 

Dricker inte 

alkohol 

Har någon av dina 

föräldrar/vårdnadshavare 

någon gång låtit dig smaka öl 

(ej lättöl), alkoläsk, 

starkcider, vin eller sprit i 

hemmet? 

Ja 223 13 26 262 

Nej 57 7 30 94 

Total 280 20 56 356 

 

På frågan om respondenternas föräldrar kände till att de drack alkohol, svarade 

hälften av respondenterna att deras föräldrar kände till att de drack alkohol. En 

fjärdedel svarade att föräldrarna inte kände till att de drack alkohol (bortfall n=6). 

Diagram 2 visar detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2 



 

 

Tabell 4 visade att 147 respondenter som uppgav att deras föräldrar kände till 

att de drack alkohol, hade någon gång druckit så mycket alkohol så att de kände 

sig berusade. 66 respondenter som uppgav att deras föräldrar inte kände till att de 

drack alkohol, hade någon gång druckit sig berusade (bortfall n=6).  

Har du någon gång druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? * Känner dina föräldrar till 

att du dricker alkohol?  

Tabell 4 

  
Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? 

Total 
  

Ja Nej Jag dricker inte 

Har du någon gång druckit så 

mycket alkohol att du känt 

dig berusad? 

Ja 147 66 7 220 

Nej 28 22 82 132 

Total 175 88 89 352 

 

Av våra respondenter svarade en tredjedel att de trodde att deras föräldrar 

tyckte det var okej att de drack alkohol. En tredjedel trodde att deras föräldrar inte 

tyckte att det var okej (bortfall n=9). 

På frågan om respondenternas föräldrars syn på alkohol påverkat deras 

alkoholvanor svarade 27 % att föräldrarna hade påverkat dem. Omgivning, flick- 

och pojkvän, syskon, moster och vänner hade påverkat 4 % (bortfall n=10). 

Som följdfråga kunde respondenterna uppge på vilket sätt föräldrarna eller 

annan person hade påverkat deras alkoholvanor. Totalt var det 24 % som 

kommenterade hur de påverkat deras alkoholvanor.  

En fjärdedel av respondenterna (n=95) uppgav att deras föräldrar, på olika sätt, 

påverkat deras alkoholvanor. 85 respondenter av dessa 95, hade kommenterat på 

vilket sätt deras föräldrar eller annan person påverkat deras alkoholvanor. 

Som sista fråga hade respondenterna möjlighet att fritt kommentera om det var 

något de tyckte att vi skulle veta. Det var 39 respondenter (11 %) som valde att 

kommentera något. De kommentarer som respondenterna har gjort i enkäten har 

vi valt att använda som citat i analysen.  

 



 

 

7. Analys 
I kapitlet analys kommer vi att analysera frågorna som redovisats i kapitel 6. 

Analyseras sker utifrån tidigare forskning och teori. Analysen är uppdelad i 

avsnitt utifrån uppsatsens tre frågeställningar.  

7.1 Ungdomarnas attityder till alkohol och ungdomarnas 
uppfattning om föräldrarnas förhållningssätt till alkohol? 

Vi såg ett samband mellan att respondenterna druckit alkohol de senaste 12 

månaderna och att det fanns alkohol tillgängligt i hemmet (se tabell 1). Utifrån 

exponeringseffekten, förklarar vi detta samband med att det man är van vid och 

exponeras för, har man i allmänhet mer positiv attityd till (Ekehammar, 2007, 

s.278). Det ungdomarna är vana vid hemifrån, t.ex. att alkohol finns tillgängligt, 

kan de därigenom fått en positiv attityd till.  

Klassisk betingning är ett annat sätt att förklara attityder. Att man kopplar ihop 

alkohol (attitydobjektet) med positivt stimulus, som att hemmet är en trygg plats 

(Ekehammar, 2007, s.278). Respondenterna kan därigenom få en positiv attityd 

till alkohol, som annars kanske inte skulle ha uppstått. Ungdomarna kan genom att 

ha alkohol tillgängligt i hemmet bilda en positiv attityd till alkohol. 

Respondenterna kan förknippa alkohol med något ofarligt, då det finns tillgängligt 

i hemmet.   

Det har i studier visat sig att barn som tillåts att dricka alkohol i hemmet, med 

större sannolikhet, är alkoholkonsumenter efter några år (Van der Vorst et al, 

2006). De ungdomar som av sina föräldrar tillåts ha en alkoholkonsumtion har en 

högre frekvens i sitt drickande och även högre grad av konsumtion (a.a.).  

Vi såg ett samband mellan att respondenterna fått smaka alkohol hemma och 

att de någon gång under de senaste månaderna hade druckit alkohol (tabell 3). Om 

föräldrarna låtit sina ungdomar smaka på alkohol i hemmet kan de ha överfört en 

positiv attityd till alkohol. Föräldrarna kan på så sätt påverka ungdomarnas tankar, 

känslor och beteende till alkohol (Ekehammar, 2007, s.303).  

Utifrån modellinlärningsteorin kan föräldrarna överföra en mer tillåtande 

attityd gentemot alkohol till sina barn (Karlsson, 2007 s. 88, 448). Genom att 

föräldrarna bjuder sina barn på alkohol i hemmet, visar de att det är okej att dricka 

alkohol, även då man är under 18 år.  



 

 

Det finns forskning som visar att ungdomar tar efter sina föräldrars 

dryckesbeteende, men också att föräldrarnas alkoholbruk påverkar ungdomarna, 

genom att de har speciella regler kring alkohol (Van der Vorst et al, 2006). De 

kanske t.ex. inte vågar sätta strikta regler kring ungdomarnas alkoholvanor för att 

de inte känner sig trovärdiga, då de själva dricker alkohol. 

I detta avsnitt har vi kunnat se ett samband mellan att alkohol finns tillgängligt 

i hemmet och att ungdomen druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Resultatet 

visar att föräldrarna kan påverka sina barns alkoholvanor.  

7.2 Har ungdomarna någon gång varit berusade och hur 
ungdomarna upplever föräldrarnas syn på deras alkoholbruk? 

Vi ser ett samband mellan föräldrarnas kunskap om att deras ungdom dricker 

och om ungdomen någon gång druckit sig berusad (se tabell 4). Då föräldrarna 

själva dricker alkohol, kan det vara svårare att förbjuda ungdomarnas drickande. 

Forskning visar att ju mer alkohol föräldrarna dricker desto mer accepterande är 

de mot att ungdomarna dricker. Föräldrar är ofta mer toleranta gentemot de äldre 

ungdomarna i familjen än de yngre (Van der Vorst et al, 2006). Det kan vara en 

förklaring till att majoriteten av våra respondenter uppgav att deras föräldrar 

kände till att de drack alkohol. Två respondenter kommenterade föräldrarnas 

tillåtande av alkoholkonsumtionen på följande sätt; ”Mina föräldrar tycker det är 

okej så länge jag lovar att ta hand om mig själv” och ”Mina föräldrar tillåter mig 

att dricka men dom uppmuntrar inte mig”. Vi förklarar dessa kommentarer utifrån 

modellinlärningsteorin. Om ungdomarna ser sina föräldrar som förebilder och om 

föräldrarna tillåter ungdomen att dricka kan det bidra till att ungdomen själv 

tycker att det är okej att dricka alkohol. Föräldrarnas trovärdighet är betydelsefull 

för hur mycket de kan påverka sina ungdomars attityd till alkohol. Föräldrar kan 

uppleva sig själv som striktare i sin alkoholsyn än vad ungdomarna upplever dem 

vara (Van der Vorst et al, 2006). 

Av våra respondenter var det 214 stycken som druckit sig berusade som också 

hade föräldrar som drack alkohol, oavsett om föräldrarna drack regelbundet eller 

drack någon gång (se tabell 2). I FHIs rapport kring ungdomars och föräldrarnas 

förhållningssätt till alkohol, såg författarna ett samband (Lilja & Larsson, 2003, 

s144ff). Föräldrar som dricker alkohol blir som rollmodeller för ungdomarnas 

drickande. De föräldrar som avstår från alkohol har lättare att få ungdomarna att 



 

 

avstå från alkohol. Av de totalt 23 ungdomar vars föräldrar inte dricker alkohol 

har ungdomarna inte någon gång druckit sig berusade.  

Föräldrar som har ett alkoholbruk kan överföra sina positiva förväntningar 

kring alkoholen till barnen (Lilja & Larsson, 2003, s.145). Det troliga är att 

föräldrarna påverkar ungdomarna genom normer och förväntningar kring alkohol. 

Även syskon kan förmedla denna bild till yngre syskon (ibid.). En respondent 

kommenterade att hans bror påverkat hans syn på alkohol: ”Såg hur han blev och 

ville ha den känslan”. Van der Vorst et al (2006), kunde konstatera i sin 

undersökning att föräldrar som dricker alkohol själva är mer tillåtande gentemot 

att deras ungdomar dricker, än föräldrar som inte dricker alkohol. 

Ett fåtal av våra respondenter hade kommenterat att deras föräldrar inte drack 

mycket alkohol och att det påverkade att de själva inte heller drack mycket 

alkohol. Flertalet respondenter uppgav att deras föräldrar hade talat om alkohol 

och dess konsekvenser och att ungdomarna därmed blivit mer återhållsamma med 

alkoholen; ”De dricker kontrollerat vilket jag därför också försöker göra”, ”Jag 

tänker på de när jag är på fest och dricker därför inte lika mycket”.  

Vi förklarar ungdomarnas kommentarer genom modellinlärning, vilken betonar 

betydelsen av inlärning, som dels sker genom observation, dels genom betydelsen 

av de förebilder som individen har (Ekehammar, 2007, s.88, 448). Förebilderna, 

som ofta är föräldrar eller annan närstående person, påverkar ungdomen genom 

beteenden och känslomässiga reaktioner. Ungdomarnas kommentarer är, enligt 

oss, exempel på hur de tar efter föräldrarnas eller syskons beteenden och attityd 

till alkohol. 

Föräldrarnas egen attityd gentemot alkohol och deras eget drickande kan 

påverka deras sätt att se på sina ungdomars drickande (Van der Vorst et al, 2006). 

Forskning har även visat att ungdomar tar efter sina föräldrars dryckesbeteende 

men också att föräldrarnas alkoholbruk påverkar ungdomarna genom speciella 

regler kring alkohol. Föräldrarna har troligtvis, redan innan ungdomarna börjar 

dricka alkohol, ett eget regelbundet alkoholbruk. Föräldrarna kan då anse sig vara 

mindre trovärdiga när de har en striktare syn på sina ungdomars drickande, än sitt 

eget, och sätter därmed inte tillräckligt strikta regler mot alkohol för sina 

ungdomar (a.a.). Det kan också påverka ungdomarnas alkoholkonsumtion. 

Vi ser ett samband mellan ungdomarnas berusning och att föräldrarna dricker 

alkohol. Genom att ungdomarna och föräldrarna har en nära relation till varandra, 



 

 

påverkar det attityden. Föräldrarna överför sina tankar, beteenden och känslor 

kring alkohol till ungdomen, såväl positivt som negativt (Ekehammar, 2007, 

s.278).  Det gäller även andra nära relationer som t.ex. syskonrelation och 

kärleksförhållanden (ibid.).  

Av respondenterna som kommenterat hur deras föräldrar påverkat deras 

alkoholvanor uppgav en del att föräldrarna fått dem att dricka alkohol i måttliga 

mängder. En respondent uttryckte sig: ”De har fått mig att inse att man bör dricka 

måttligt”. Detta på grund av, vilket flertalet respondenter uttryckt, att det kan vara 

farligt, man kan råka illa ut och att det kan lätt spåra ur när man dricker för 

mycket. Andra hade kommenterat; ”Mina föräldrar är helt emot att jag dricker 

alkohol men de vet att som alkoholkulturen är nu så kan de inte stoppa mig”, ”Jag 

dricker inte så jag däckar eller blir för full”, ”Bara positivt – man dricker för att 

det är gott inte för att bli full”. 

Barn och ungdomar kan påverkas av det föräldrar eller liknande förebild säger 

och gör (Ekehammar, 2007, s.282). Av de respondenter som uppgav att deras 

föräldrar påverkat deras alkoholvanor, påverkades en del genom att avstå helt från 

att dricka, medan andra drack alkohol men med måtta. I forskning har det visat sig 

att människor kan påverka varandras attityder och att föräldrar kan påverka sina 

ungdomars attityder till alkohol (Ekehammar, 2007, s.282). Beroende av hur 

ungdomen uppfattar t.ex. sina föräldrar, om man ser upp till dem eller inte, har 

stor betydelse för hur mycket de kan påverka ungdomens attityd. Upprepning av 

budskapet ökar sannolikheten för en attitydförändring, då människor upplever 

saker som mer trovärdiga då de upprepas. Om ungdomen redan har en stark 

attityd kring t.ex. alkohol bidrar det till att göra det svårare för föräldrarna att 

påverka dem, än om ungdomarna har en svag inställning till alkohol (ibid.).  

Vi har sett i vår undersökning att föräldrarna kan vara förebilder för sina barns 

alkoholkonsumtion. Föräldrarna kan påverka ungdomarna såväl positivt som 

negativt.  

7.3 Har debutåldern något samband med den unges attityd till 
alkohol? 

Vi kan inte se något samband mellan debutålder och attityd till alkohol Dock 

kan vi konstatera att majoriteten av de som någon gång druckit sig berusade, eller 



 

 

druckit alkohol de senaste 12 månaderna, tycker att det är accepterat för personer 

under 18 år att dricka alkohol. 

Stafström (2007) visar att 90 % av Europas 15–16-åringar dricker alkohol, 

samt att den genomsnittliga åldern för första berusning är 14 år.  

Exponeringseffekten innebär att ju oftare ungdomen exponeras för alkohol 

desto mer tenderar de ha en positiv attityd gentemot alkohol (Ekehammar, 2007, 

s.278). Vi ser i vår undersökning, att de som druckit sig berusade, har en tillåtande 

attityd till alkohol. 

Fergusson och medarbetare (1994) hävdar att ju tidigare man exponeras för 

alkohol, desto större är risken för att man senare utvecklar ett riskfyllt 

alkoholbeteende.  

Vi har i diagram 1 redovisat olika anledningar till att ungdomar började dricka 

alkohol. Majoriteten uppgav att de var nyfikna på att testa alkohol som främsta 

anledning, därefter angav de kompisar som anledning. Andra anledningar till att 

börja dricka kunde t.ex. vara på grund av fest, för att det är gott, att det är socialt 

och för att man vill öppna sig själv (19 %). Vidare angav de som anledningar till 

att de började dricka alkohol att det var naturligt att testa, att de bråkat med 

föräldrar, att de var deprimerade och för att slappna av.  

Vi ser en liknelse mellan våra respondenters svar, angående anledning till att 

de börjat dricka alkohol, och det Stafström (2007) skrivit i sin avhandling. 

Ungdomar dricker för att uppfylla olika behov i sina liv. Anledningarna delas in i 

tre olika nivåer. På den individuella nivån, dricker man för att slappna av och för 

att kunna hantera jobbiga situationer. På nivån socialt stöd, dricker ungdomar 

alkohol tillsammans med andra. På gruppnivån, dricker ungdomarna på grund av 

grupptryck.  

Ungdomarna dricker även för att fly från situationer som man känner sig 

hjälplös i, att dricka i sociala situationer, psykologiska anledningar eller för att 

man känner sig uttråkad. Vi citerar en respondent som ett exempel på hur den 

upplever sin situation; ”Många unga tycker det är coolt att dricka när det kan vara 

ett medel att slappna av med”.  

Vi ser i resultatet, att det finns individuella skäl till att börja dricka. På den 

individuella nivån dricker ungdomar för att slappna av och för att kunna hantera 

svåra situationer. Våra respondenter uppgav bråk med föräldrar, för att slappna av 

och för att de var deprimerade som skäl till att börja dricka alkohol. Bråk med 



 

 

föräldrar, deprimerad och för att öppna sig kan vara anledningar för att man 

försöker fly från situationer man känner sig hjälplös i. En respondent 

kommenterade sin enkät genom att skriva; ”Oftast så är det så att man börjar 

dricka när man har varit med om många negativa saker i sitt liv. Så blev jag sugen 

på att dricka, men jag gör det bara varannan helg”.  

Vårt resultat styrks utifrån resonemanget kring gruppnivån och hur den 

påverkar det sociala samspelet mellan ungdomarna och deras vänner (Stafström, 

2007). Att ungdomar som har samma intressen och värderingar söker varandra. Vi 

ser i vår studie att respondenterna i vår undersökning började dricka på grund av 

sina kompisar och för att man var nyfiken. Sociala sammanhang, omgivningen 

och festliga tillfällen är, enligt oss, uttryck för att ungdomarna påverkas av 

gruppen, gruppens normer och värderingar. Att respondenterna uppgett att de 

började dricka vid festliga tillfällen kan vara på grund av att ungdomarna dricker 

alkohol tillsammans med andra, som ett socialt stöd. Social påverkan från 

kompisar kan alltså vara en anledning till att ungdomar testat/dricker alkohol 

(a.a.). Ungdomarna påverkas av varandra och attityden formas utifrån 

omgivningens förväntningar. Det verkar finnas en social norm, bland 

ungdomarna, som säger att alkohol är något som är naturligt att testa och något 

socialt.  

Vi ser ett samband mellan att majoriteten av de respondenter som druckit 

alkohol de senaste 12 månaderna och att de uppgav att de någon gång druckit sig 

berusade. När vi gör en jämförelse mellan om ungdomarna någon gång druckit sig 

berusade och om de druckit alkohol de senaste 12 månaderna, konstaterade vi att 

219 respondenter druckit de senaste 12 månaderna och de hade någon gång 

druckit sig berusade. Endast tre respondenter uppgav att de någon gång druckit sig 

berusade men inte druckit alkohol de senaste 12 månaderna och två respondenter 

hade druckit sig berusade, men uppgav att de inte dricker alkohol.  

Artikeln av barnombudsmannen visar att de flesta ungdomar dricker, vilket 

även majoriteten av ungdomarna i vår undersökning gör. En respondent har 

uttryckt sig som att alla i deras ålder dricker alkohol och en annan uttrycker sig 

som om att alkohol inte är det värsta personen använder, ”De flesta ungdomar 

dricker för att de tycker att det är roligt, att stämningen blir mer lätthanterlig och 

inte för grupptryck.” Social påverkan bidrar till att ungdomar väljer att dricka 

alkohol, genom att ungdomar medvetet eller omedvetet följer gruppens normer 



 

 

kring alkohol. Attityden, i detta fall till alkohol, är att det är något positivt, genom 

att ungdomarna beskriver alkohol som något roligt. Vi ser en koppling mellan att 

ungdomarna upplever att stämningen blir mer lätthanterlig och att attityden styr 

ungdomarna mot något som är belönande, d.v.s. något roligt. Genom attityden 

kring alkohol kan ungdomarna skapa en samhörighet med varandra.  

 Några respondenter har kommenterat alkohol på följande sätt; ”Jag slutade 

dricka efter att jag blivit väldigt berusad och fått minnesluckor”, ”Som ungdom 

idag började jag dricka tidigt och känner därför ingen lust att dricka nu”, ”Jag 

tycker det är ok att dricka alkohol så länge man tar ansvar och inte dricker för 

mycket/för ofta”. Forskning visar att ungdomar har liten kunskap om alkoholens 

effekter och det alltid finns en risk att de försätter sig i en situation som de inte 

kan kontrollera (Stafström, 2007).  

Att en ungdom uttryckt att den slutat dricka alkohol efter att den fått 

minnesluckor och blivit väldigt berusad, kan höra ihop med att individen skapar 

attityder som styr den till att undvika sådant som är dåligt för den (operant 

betingning). Man kan tolka det som att respondentens tidigare erfarenheter av 

alkohol (attitydobjekt), bildat en negativ syn på alkohol. 

Vi ser ett samband mellan ungdomarnas kommentarer och klassisk betingning. 

Alkohol blir till något positivt, t.ex. vid festliga tillfällen, då stämningen blir mer 

lätthanterlig med alkohol och för att det är roligt. Detta gör att ungdomarna får en 

positiv attityd till alkohol, som annars kanske inte hade uppstått. Positiva 

konsekvenser av att dricka alkohol uppger respondenterna är att man blir mer 

pratglad, mer öppen och att man upplever att det blir roligare.  

Ungdomar som experimenterar med alkohol och andra droger kan, enligt 

forskning, (Stafström, 2007), utveckla ett potentiellt skadligt beteende. Att en 

respondent uppgav att den slutade dricka alkohol efter att den blivit väldigt 

berusad och fått minnesluckor, förklarar vi med att beteendet hämmats genom 

dess negativa konsekvenser.  

Undersökningen visar att de ungdomar som druckit alkohol eller druckit sig 

berusade anser att det är okej att personer under 18 år konsumerar alkohol. 

Främsta anledning till att respondenterna började dricka alkohol var på grund av 

att de var nyfikna. Majoriteten av de som druckit de senaste 12 månaderna har 

också druckit sig berusade.  



 

 

8. Diskussion 
Vi har gjort en enkätstudie kring hur det ser ut för ungdomar, som går första 

ring på gymnasiet, gällande alkoholvanor och attityd till alkohol. Vi har undersökt 

hur ungdomarna upplever att deras föräldrars förhållningssätt till alkohol påverkar 

deras egen konsumtion. Totalt samlades 358 enkäter in. Resultaten av dessa 

enkäter har analyserats utifrån tidigare forskning, attitydteori och modellinlärning. 

Våra centrala frågeställningar har varit: ungdomarnas attityder till alkohol och 

ungdomarnas uppfattning om föräldrarnas förhållningssätt till alkohol, om 

ungdomarna någon gång varit berusade och om de uppgett att föräldrarna 

konsumerar alkohol samt om debutåldern har något samband med den unges 

attityd till alkohol. Uppsatsens resultat visar att föräldrar kan påverka sina barns 

alkoholvanor och attityd till alkohol. Majoriteten av ungdomarna ansåg att det är 

okej att dricka alkohol även då man är under 18 år. 

I vår undersökning fann vi ett samband mellan ungdomarnas attityder till 

alkohol och ungdomarnas uppfattning om föräldrarnas förhållningssätt till 

alkohol. De respondenter som druckit alkohol de senaste 12 månaderna har också 

haft alkohol tillgängligt i hemmet. Vi konstaterar, utifrån vår undersökning, att de 

respondenter som fått smaka alkohol hemma också någon gång under de senaste 

månaderna druckit alkohol. Vi ser att majoriteten av de ungdomar som exponerats 

för alkohol i hemmet också har ett pågående alkoholbruk. För oss är detta 

bekymrande, då det enligt lag är förbjudet för personer under 18 år att dricka och 

att föräldrarna, genom att bjuda på alkohol i hemmet, accepterar att ungdomarna 

dricker alkohol. Detta trots att forskning (Lilja och Larsson, 2003) visat att 

ungdomar som introducerats för alkohol i hemmet, också konsumerar mer. Vi 

menar att föräldrarna är naiva som tror att de genom att introducera alkohol kan 

kontrollera mängden alkohol ungdomen konsumerar. Vi hävdar att föräldrarna 

snarare förmedlar en positiv bild av alkohol till ungdomen.  

Vi har i vår undersökning sett, att en del av ungdomarnas föräldrar, tycker att 

det är okej för ungdomen att dricka alkohol i måttliga mängder. Ungdomarna har 

angett att de blivit påverkade av föräldrarna till att dricka måttliga mängder 

alkohol. Vi hävdar att föräldrarna genom att förmedla till ungdomarna att de ska 

dricka alkohol i måttliga mängder i all välmening, accepterar att ungdomen, trots 

sin unga ålder, dricker alkohol.   



 

 

Vi konstaterar utifrån vår undersökning att det är ett samband mellan att 

ungdomarna någon gång varit berusade och hur de upplever föräldrarnas syn på 

deras alkoholbruk. Vi ser att om föräldrarna vet om att deras ungdom dricker, är 

det större sannolikhet att ungdomarna någon gång druckit sig berusade. 

Majoriteten av ungdomarna som varit berusade har föräldrar som dricker alkohol. 

Genom att ungdomarna och föräldrarna har en nära relation till varandra påverkar 

de attityden. Föräldrarna överför sina tankar, beteenden och känslor kring alkohol 

till ungdomen, såväl positivt som negativt. Vi har sett i vår undersökning att det 

gäller även andra nära relationer som t.ex. syskonrelation. I forskning (Lilja och 

Larsson, 2003) har man konstaterat att ungdomar som exponerats för alkohol i 

hemmet, har en högre alkoholkonsumtion än andra ungdomar.  

Vi har i vår undersökning inte kunnat se ett samband mellan den unges 

debutålder och attityd till alkohol. Det samband vi ser är att majoriteten av de som 

någon gång druckit sig berusad eller druckit alkohol de senaste 12 månaderna 

anser att det är accepterat för personer under 18 år att dricka alkohol, oavsett 

debutålder. Vi ser ett samband mellan att majoriteten av de respondenter som 

druckit alkohol de senaste 12 månaderna också har uppgett att de någon gång 

druckit sig berusade.  

Stafström (2007) menar att det sociala samspelet mellan ungdomarna och deras 

vänner påverkar dem att dricka alkohol. Vi tycker oss se en alkoholnorm bland 

ungdomarna, som innebär att alkohol är något naturligt och relativt ofarligt. 

Alkohol blir som något man förväntas pröva. Det kan vara ett bekymmer eftersom 

att fler ungdomar kanske hade avstått från alkohol, om normen inte hade varit så 

utbredd bland både ungdomar och vuxna i samhället. 

8.1 Framtida forskning 
I en studie (Fergusson, Lynskey & Horwood, 1994) har man sett att de 

ungdomar som började dricka alkohol tidigt, hade mer problem i samband med 

drickandet, än de som börjat dricka senare i tonåren. De förra hade en ökad 

intensitet i sitt drickande, högre alkoholkonsumtion och fler alkoholrelaterade 

problem. De unga som hade exponerats för alkohol i ung ålder hade 1.9–2.4 

gånger högre alkoholrelaterade problem. Forskning visar att 90 % av Europas 15–

16-åringar dricker alkohol. Vi tänker oss att det för oss hade varit intressant att 

göra en tidsmässigt längre studie för att se om debutåldern har något samband 



 

 

med fortsatt alkoholkonsumtion. I en sådan studie hade det varit intressant att se 

på vilket sätt föräldrarna påverkar ungdomens alkoholkonsumtion.   

Stafström (2007) har visat att det finns olika anledningar och faktorer till varför 

en ungdom börjar dricka alkohol, vilket även vi kunnat konstatera i vår 

undersökning. Det kan vara grupptryck, socialt sammanhang men även 

psykologiska anledningar. Vi tycker det hade varit intressant att göra en 

undersökning kring hur dessa anledningar och faktorer påverkar mängden 

konsumerad alkohol hos ungdomen. Grupptryck och psykologiska anledningar 

tänker vi kan påverka ungdomar att dricka mer än vid t.ex. i andra sociala 

sammanhang. 

Stafström (2007) har också visat att det effektivaste sättet att minska 

ungdomars alkoholkonsumtion är genom att kontrollera den fysiska tillgången till 

alkohol. Vi tänker att man kan göra en undersökning bland ungdomarna för att se 

vad de anser skulle få dem att sluta, alternativt inte börja dricka alkohol.   

Stafström (2007) har visat att ungdomar som experimenterar med alkohol och 

andra droger kan utveckla ett potentiellt skadligt beteende. Detta p.g.a. att man 

som ung har en sådan liten kunskap om alkoholens effekter. Det finns alltid en 

risk att ungdomarna försätter sig i en situation som de inte kan kontrollera. Det 

kan leda till exempelvis våld, men också till svårigheter att bedöma situationer 

och dålig självbehärskning. Vi anser att det hade varit mycket intressant att ha 

möjlighet att undersöka detta vidare bland ungdomar, utifrån vilka skador 

och/eller risker alkoholkonsumtionen eventuellt bidrar till och i så fall på vilket 

sätt. 

I en vidare studie hade det varit intressant att undersöka hur föräldrarna ser på 

ungdomarnas alkoholvanor, för att skapa en bild utifrån föräldrarnas egen 

synvinkel.  

8.2 Avslutande ord 
Sammanfattningsvis vill vi poängtera att ungdomar kan bli påverkade av sina 

föräldrar när det gäller alkohol och alkoholvanor. Föräldrarna har inflytande över 

ungdomarna och kan påverka dem att minska alkoholkonsumtionen. Forskning 

(Barnombudsmannen, 2005) har visat att föräldrar genom engagemang för 

ungdomarna, kan senarelägga alkoholdebuten. Det har även visat sig att barn som 

blir bjudna i hemmet tenderar att ha högre alkoholkonsumtion än ungdomar som 



 

 

inte blir bjudna (Lilja och Larsson, 2003). Detta har även vi kommit fram till i vår 

undersökning. Föräldrar som är mer involverade i ungdomarnas 

alkoholkonsumtion och minskar tillängligheten av alkohol hjälper ungdomarna att 

minska sitt alkoholbruk (Van der Vorst et al. 2006). Ett minskat alkoholbruk 

bland ungdomar minskar även risken för alkoholrelaterade olyckor och våld 

(Stafström, 2007).  
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 Bilaga 1 

 

Enkätundersökning kring alkoholvanor info 
Vi är två tjejer från Socialhögskolan i Helsingborg, som går sjätte terminen på 

socionomutbildningen. Vi skriver en c-uppsats kring ungas alkoholvanor.  

Vi vill tacka dig för att du tar dig tid att fylla i vår enkät. Det är mycket 

betydelsefullt för oss.  

Du är anonym i vår undersökning, vilket betyder att det vi skriver i vår uppsats 

inte kan kopplas till dig som person. Enkäten som du fyller i kommer endast 

användas av oss. Det du fyller i enkäten kommer ingen annan att få reda på. Vi 

kommer inte att skriva ut namnet på din skola i vår uppsats, allt för att 

undersökningen ska vara så anonym som möjligt. Det är frivilligt att delta i vår 

undersökning.  

Vi utgår ifrån att du svarar så sanningsenligt som möjligt på våra frågor. Allt för 

att vi ska kunna få fram en så sann/verklig bild som möjligt i vår uppsats. Vi 

uppskattar att du tar dig tiden att fylla i vår enkätundersökning.   

Med alkohol, menar vi i vår undersökning dryck som innehåller mer än 2,25 

volym% alkohol. Det kan vara öl (ej lättöl), alkoläsk, starkcider, vin och sprit.   

 

 

Tack för att du vill delta i vår undersökning!  

 

Var god vänd 



 

 

Enkätundersökning kring alkoholvanor 

Du är anonym och det är frivilligt att delta i undersökningen 

Bakgrundsfakta 

1. Födelseår: _________ 

2. Kön: Tjej (   )       Kille (   )  

3. Vem bor du tillsammans med? (Husdjur räknas inte) 

Hem 1  Hem 2 

Mamma (   )  Mamma (   ) 

Styvmamma (   )  Styvmamma (   ) 

Pappa (   )  Pappa (   ) 

Styvpappa (   )  Styvpappa (   ) 

Fosterföräldrar (   )   Fosterföräldrar (   ) 

Syskon (   )  Syskon (   ) 

Annan (ange):__________ Annan (ange):___________ 

4. Hur mycket pengar har du att spendera varje månad? 

_______kr/månad.     

Den egna alkoholkonsumtionen  

5. Tycker du att det är okej att dricka alkohol när man är under 18 år? 

Ja (   )  Nej (   ) 

6. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl (ej lättöl), 

alkoläsk, stark cider, vin eller sprit? 

Ja (   )  Nej (   )        Jag dricker inte alkohol 

(   ) 

7. Har du någon gång druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? 

Ja (   )  Nej (   )  

8. Hur gammal var du första gången du kände dig berusad? 

Ålder: __________  Har ej druckit mig berusad (   )  

 

 

Var god vänd 
 



 

 

9. Av vilken/vilka anledning/orsak började du dricka alkohol? (flera 

svarsalternativ är möjliga) 

Nyfiken (   ) Mina kompisar gör det (   )           Må bättre (   ) 

Jag dricker inte alkohol (   )         Annan anledning, vilken:_____________ 

Föräldrar/vårdnadshavares inställning/alkoholkonsumtion  

10.  Har din/dina föräldrar/vårdnadshavare pratat med dig om alkohol? 

Ja (   )  Nej (   )  

11.  Dricker din/dina föräldrar/vårdnadshavare alkohol? 

Ja (   )  Nej (   )                 Någon gång (   )  

12. Har du någon gång känt dig orolig över din/dina föräldrars/vårdnadshavare 

i samband med att de druckit alkohol? 

Ja (  )  Nej (   )          De dricker ej alkohol (   )  

13. Finns det alkohol tillgängligt i ditt hem? 

Ja (   )  Nej (   ) 

14.  Har någon av dina föräldrar/vårdnadshavare någon gång låtit dig smaka 

på öl (ej lättöl), alkoläsk, stark cider, vin eller sprit i hemmet? 

Ja (   )    Nej (   ) 

15. Har din/dina föräldrar/vårdnadshavare någon gång köpt ut alkohol till dig?  

Ja (   )  Nej (   )  

16.  Känner din/dina föräldrar till att du dricker alkohol? 

Ja (   )  Nej (   )           Jag dricker inte 

alkohol (   )  

17.  Vad tror du att din/dina föräldrar/vårdnadshavare tycker om att du dricker 

alkohol?  

Tycker att det är okej (   )  Tycker inte att det är okej (   )  

Bryr sig inte (   )   Vet inte om det (   )   

Jag dricker inte alkohol (   ) 

 

Var god vänd 



 

 

18.  Har din/dina föräldrars/vårdnadshavares syn på alkohol påverkat dina 

alkoholvanor? 

Ja (   )  Nej (   )           

Någon annan person, vem (ange ej namn):_______________________ 

19.  I så fall på vilket sätt? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________   

De har inte påverkat mina alkoholvanor (   ) 

Regler hemma 

20.  Har du någon bestämd tid när du senast ska vara hemma på fredag- 

och/eller lördagskväll? 

Nej (   )  Ja, klockan:___________  

Jag får inte vara ute på kvällen (   ) 

21.  Hur ser din relation ut till din/dina föräldrar/vårdnadshavare? 

Mycket god relation (   )       God relation (   )          Dålig relation (   )     

22.  Hur mycket berättar du för din/dina föräldrar/vårdnadshavare om din 

alkoholkonsumtion? 

Berättar det mesta (   )       Berättar väldigt lite (   )     

Berättar inget alls (   )      Jag dricker inte alkohol (   ) 

23.  Är det något du vill tillägga/meddela oss? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 



 

 

Bilaga 2 
 

Punkter att ta upp 

 

 Campus studenter, socionomutbildningen, skriver C-uppsats 

 

 Göra en enkätundersökning 

 

 Ämnet: Alkoholvanor och attityd till alkohol 

 

 Frivilligt att delta, men vi uppskattar om ni tar er tid att fylla i 

den 

 

 Ni är anonyma, varken skolans namn eller program anges i 

uppsatsen. Inte heller namn på personer. Skriv därför inga 

namn i enkäten. 

 

 Vi utgår från att ni svarar ärligt och sanningsenligt på enkäten. 

Allt för att vi ska kunna ge en så verklig bild av er som 

ungdomar som möjligt. 

 

 Har ni några frågor kring enkäten så räck upp handen så 

kommer vi och försöker förklara. 

 

 23 frågor att besvara. 

 

 Cirka 10 minuter. 



 

 

 

 Räck upp handen när ni är klara så samlar vi in enkäterna.  

 
 

 


