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SAMMANFATTNING 

 
Studiens syfte var att undersöka om föräldrars syn på minderårigas alkoholkonsumtion samt 
om deras uppväxt och erfarenheter med alkohol påverkar deras barns alkoholvanor. Metoden 
som användes för att besvara detta var tio semistrukturerade intervjuer med föräldrar som 
har ett eller flera barn som är minst tolv år gamla, de frågor som ställdes berörde deras egna 
uppväxt i relation till alkohol, deras nuvarande syn på alkohol bland unga samt om deras 
barns alkoholvanor. Resultatet visade att majoriteten av föräldrarna som deltog i studien 
upplever att deras alkoholvanor har blivit påverkade av deras egna föräldrars vanor samt att 
det är möjligt att det har påverkat eller kommer påverka deras barns alkoholvanor i 
framtiden vilket kan förklaras utifrån studiens teoretiska utgångspunkter social inlärning och 
socialt arv. Föräldrarna upplever att dagens barn och unga dricker mer än förut vilket säger 
emot nypublicerad forskning. Den slutsats som kan dras är att föräldrarna även upplever sig 
ha mer kontroll över sina barns alkoholvanor än vad deras egna föräldrar hade när de var 
unga då det exempelvis nu finns sociala medier och mobiltelefoner föräldrarna kan använda 
sig av. Ännu en slutsats är att socialt arv och social inlärning är en möjlig anledning till att 
föräldrar och barns alkoholvanor har stora likheter med varandra. Detta har implikationer 
för socialt arbete, inte minst i samarbete med skolan, för att tidigt kunna hjälpa unga i 
riskzon för alkoholproblematik. 
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ABSTRACT 

 
The aim of the study was to investigate whether parents views on minors alcohol 
consumption and their childhood and experience with alcohol affect their children's 
alcoholhabits. The method used to answer this was ten semistructured interviews with 
parents who have one or more children who are at least twelve years old, the questions raised 
concern their own childhood in relation to alcohol, their current view of alcohol among young 
people and their children's alcohol habits. The results showed that the majority of the parents 
who participated in the study experience that their habits have been affected by the habits of 
their own parents and that it may have affected or affect their children's habits in the future, 
which can be explained from the theoretical basics of the study social learning and social 
heritage. The parents find that today's children and young people drink more than before, 
which goes against newly published research. The conclusion that can be drawn is that 
parents also feel more in control of their children's drinking habits than their own parents 
when they were young, for example, there are social media and mobile phones the parents 
can use. Yet another conclusion is that social heritage and social learning is a potential reason 
for the similarities between parents and children's alcoholhabits. This has implications for 
social work, not least in cooperation with the school, in order to help young people at risk in 
the early stages of alcohol problems. 
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1 INLEDNING 
 
Människor har i alla tider sökt sig efter berusning och man har kunnat uppnå den effekten på 
olika sätt genom alkohol, jästa drycker, växter och annat likartat för att få sina sinnen 
påverkade. I början av 1900-talet i Sverige var det mer strikt om vem som fick köpa alkohol 
vilket också hade sin effekt på 1920-talet när en folkomröstning gjordes i frågan om 
totalförbud för alkohol där 49 procent röstade ja till förslaget. Detta innebar att nästan 
hälften av Sveriges befolkning ville göra det olagligt att köpa alkohol. Alkoholkonsumtionen 
bland befolkningen började stadigt öka hos både vuxna män och kvinnor. Och man kunde 
först på 1980- och 1990-talet genom undersökningar se en ovanligt kraftig ökning av 
alkoholkonsumtion hos unga killar och att några år senare kom även unga tjejer ikapp (von 
Greiff, 2000). I nygjorda undersökningar i Sverige har man kunnat se att det dricks mindre i 
relation till andra länder men att folk dricker sig mer berusade. Enligt IQ-initiativet har man 
nu sett att den kraftiga ökningen av att många tonåringar dricker har saktat ner och börjat 
vända (IQ-initiativet, 2017). Varför ökningen skedde så kraftigt vid just den tidpunkten kan 
bero på olika saker likväl som att ökningen nu börjat sakta ner, och i denna studie har 
inriktningen mot föräldrar gjorts för att se hur stor påverkan och betydelse de kan ha haft 
eller har på sina barn och deras alkoholkonsumtion. Att ökningen har börjat sakta ner har 
relevans och betydelse till socialt arbete. Både om detta sker på grund av ett förebyggande 
arbete som har åstadkommit av socialtjänsten eller andra aktörer. Vad är det i så fall som har 
gjort detta samt hur får man ökningen att fortsätta sjunka och sedan bibehålla den nivån? 
Eller är det att dagens tonårsföräldrar har fått information om ett smartare förhållningssätt i 
relation till alkohol? För socialt arbete är det relevant att nå ut till alla föräldrar om vikten av 
att föräldrar vet om hur mycket av deras kunskap om alkohol och erfarenheter som förs 
vidare till deras barn. 

 
 
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrars syn på minderårigas 
alkoholkonsumtion ser ut samt om deras uppväxt och erfarenheter med alkohol påverkar 
deras barns alkoholvanor. 

 
 
 
1.2 Frågeställningar 

 
● Hur ser föräldrar på alkoholkonsumtionen bland minderåriga? 
● På vilket sätt kan föräldrars uppväxt och omdöme om alkohol påverka deras barn och 

deras alkoholvanor? 
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2 BAKGRUND 
 
IQ-initiativet är Systembolagets dotterbolag och de arbetar bland annat med att sprida 
kunskap om alkohol och hur man har ett bra förhållningssätt till alkohol. I IQ:s alkoholindex 
rapport som publiceras varje år har man sett ett förändrat dryckesmönster hos unga vuxna 
som de har valt att dra mellan åldrarna 16–34 år. Enligt rapporten har man konstaterat att 
det finns ett samband mellan vår syn på alkohol och hur mycket alkohol vi dricker. IQ:s 
alkoholindex är ett mått som betonar människors attityd till alkohol i den utsträckning att 
man blir berusad. Och sedan 2010 har man varje år gjort en undersökning med 
telefonintervjuer med 2000 intervjupersoner från 16 år och uppåt. Intervjun består av nio 
frågor och man beräknar sedan svaren genom ett medelvärde av hela svarsskalan. Ju högre 
värdet är desto mer återhållsam attityd till alkohol är det. De skillnader man har kunnat se 
mellan varje års alkoholindex rapport är att unga går mot en ökad måttfullhet, alltså att de är 
fler unga som väljer att inte dricka sig berusade i vissa situationer. Det finns ingen enskild 
förklaring till varför unga väljer att inte dricka sig berusade lika ofta som förr men man tror 
att det beror på de insatser och förebyggande arbete man gjorde de senaste 10–15 åren just 
kring den åldersgruppen. Det kan även bero på att vuxna under sin uppväxt inte druckit 
alkohol och tagit med sig det till andra generationer (IQ, 2016). 

I en annan av IQ:s alkoholindex rapporter har man kunnat sett en ökad tillåtande attityd till 
alkohol och vardagsdrickande bland både män och kvinnor mellan 45–54 år samt att fler 
alkoholtillstånd än någonsin har delats ut till restauranger och barer. Tillgängligheten till 
alkohol ökar drastiskt såväl som marknadsföringen för alkohol. Men de unga, mellan 16–29 
år, går fortfarande emot trenden och visar igen att den återhållsamma attityden till alkohol 
växer (IQ, 2017a). I en årsrapport som Barnombudsmannen sammanställde (2005) 
undersöktes attityder om alkohol, rökning och droger bland elever i årskurserna 4–9 i 
grundskolan samt åren 1–3 på gymnasiet. Enkäter gavs ut där sammanlagt 771 elever svarade 
på enkätfrågorna. Om frågorna kring alkohol framkom det att en fjärdedel av eleverna som 
testat alkohol gjorde det på grund av grupptryck. I samma rapport som Barnombudsmannen 
gjort framkommer det att många tjejer och killar i tonåren har uppfattningen av att många i 
deras åldersgrupp dricker alkohol regelbundet men trots den uppfattningen framkommer det 
att det är färre som dricker alkohol. Ett begrepp som ofta nämns i denna studie är 
majoritetsmissförståndet vilket just är när flertalet personer uppfattar något som inte 
stämmer, och just i det här fallet har då tonåringar försökt att leva upp till denna myt och 
dricka mer alkohol eller dricka sig mer berusade. Risken med att falla för grupptryck i 
tonåren går längre och längre ner i åldrarna vilket har visat på att ju tidigare alkoholdebut 
man har, desto större risk är det att man kan hamna i ett missbruk. Vidare i enkäten ställdes 
frågan om varför de tror att killar och tjejer i tonåren dricker alkohol där majoriteten svarade 
att de dricker för det är kul att vara berusad samt att man anses vara tuff när man dricker 
alkohol. Den sista frågan kring alkohol som eleverna fick var om de tror att alkohol är farligt 
för kroppen med en följdfråga om varför eller varför inte. Man kunde se att elever i de lägre 
tonåren ansåg att alkohol var mer farligt för kroppen än vad elever i övre tonåren ansåg. 

Alkoholrapporten för år 2017 som Systembolaget (2017) har sammanställt genom 
enkätundersökningar att minst 60 000 barn i Sverige har en förälder eller att båda 
föräldrarna missbrukar alkohol till den grad att de varit inlagda för sluten missbruksvård. 
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Detta har visat på att missbruket inte endast skadar personen själv utan även omgivningen, 
speciellt barnet som löper en allt större påtaglig risk att själv bli missbrukare. I rapporten tas 
en viktig aspekt upp om hur konsumtion av alkohol vid graviditet samt vid amning påverkar 
barn. Om mamman dricker alkohol under graviditeten kan det påverka fostret/barnet i både 
psykiska och fysiska skador. Hyperaktivitet, lägre IQ:s, ögon och skelettskador är några av 
skadorna som barnet kan få medans de ligger i magen. Skulle barnet vara så pass svårt 
skadad av alkoholen som mamman konsumerat under graviditeten kan man bli 
diagnostiserad med diagnosen FAS, fetal alkoholsyndrom. Det betecknar en uppsättning av 
födelsedefekter som har just orsakats av exponering av alkohol i livmodern. Efter barnet är 
fött finns det indikationer som påtalar olika om hur farligt det är att amma barnet i samband 
med att mamman har druckit alkohol. Den mängd alkohol som barnet får i sig vid amning är 
så pass lite att de inte utgör någon medicinsk risk för barnet enligt forskning samtidigt som 
andra studier rekommenderar att avstå från alkohol helt under hela den perioden mamman 
ammar då det kan påverka barnets utveckling samt relationen mellan barnet och mamman. 
Det kan få en negativ påverkan på barnets välbefinnande, både att barnet kan bli oroligt av 
att föräldern pratar och luktar annorlunda samt att det finns en risk att föräldern brister i 
förmågan till att ta hand om sitt barn vilket kan i sin tur sedan bli ett aktuellt ärende inom 
socialtjänsten då barnets bästa inte har beaktats. 

 

Systembolaget är dotterbolag till staten, vilket innebär att det är statligt monopol på 
alkoholförsäljning över 3,5 %. Deras verksamhet kan folk vara kritiska mot, dock värderar 
jag deras information som trovärdig och har därför med rapporter som dem framställt i 
detta avsnitt. 

 
2.1 Förförståelse 
Enligt Thurén (2007) är förförståelse en process, något man lär sig över tid. Alla intryck som 
vi samlar in, allt som vi ser, hör och gör påverkas av och påverkar vår befintliga förförståelse. 
Det som gjorde att jag valde just att undersöka detta område, om hur föräldrar påverkar sina 
barn och deras alkoholvanor var för att jag har själv lite förförståelse kring ämnet. Under min 
uppväxt har personer i min närhet haft problem med sina alkoholvanor samt att jag nu, 
många år senare har börjat se samma problem utvecklas hos deras barn. Detta påverkade 
mig till att undersöka om det sker av en slump att barn till alkoholiserade föräldrar fortsätter 
på samma spår genom arv eller om det kan hända vem som helst oavsett föräldrarnas 
alkoholvanor. Min förförståelse i början av studien är endast byggd på mina egna 
upplevelser. Efter att jag läst mer om den forskning som finns och jag reflekterat över all 
information som samlades in vid intervjuerna har förförståelsen blivit mer av en bakgrund. 
Att jag hade en egen förförståelse om området redan från början är något jag är medveten om 
kan påverka studien och arbetets gång men att jag har försökt vara så objektiv som möjligt 
för att det inte ska påverka studiens gång och resultat. 

 
 
2.2 Uppsatsens disposition 
Denna studie är indelad i åtta kapitel. I kapitel ett finns en introduktion, syfte och 
frågeställningar. I kapitel två finns det bakgrund till studiens ämne, förförståelse samt 
uppsatsens disposition. I kapitel tre redovisas tidigare forskning inom studiens ämne samt 



4  

dess relevans. I kapitel fyra presenteras de två teoretiska utgångspunkter som valts för 
studien. Kapitel fem redovisar den valda metoden, urval, etiska överväganden, genomförande 
av studien samt hanteringen av validitet och reliabilitet under studiens gång. 
Tillvägagångssätten vid sökning av tidigare forskning beskrivs samt de analysmetoder som 
använt. Kapitel sex innehåller studiens resultatredovisning från de tio intervjuer som 
genomförts. I kapitel sju förs en diskussion kring resultatet samt en analys kopplat till de 
teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. I kapitel åtta redovisas en avslutande 
slutsats samt en metoddiskussion. Slutligen finns det en referenslista samt två bilagor av 
missivbrev till intervjupersonerna samt intervjuguide. 

 
 
 
2.3 Begreppsförklaring 
Nedan följer en förklaring av de centrala begrepp som används i studien. 

 
Barn - 1 kap 1 § SoL (2001:453) definierar barn som någon under 18 år. 

 
Ungdom - Med ungdom avses det en person som är mellan cirka 15 och 30 år enligt 
Nationalencyklopedin (2018). I denna studie kommer begreppet avses för dem personer i 
övre tonåren, mer specifikt 17–19 år. 

Minderårig – Med minderårig avses en person som inte är myndig, det vill säga under 18 år 
enligt Nationalencyklopedin (2018). 

 
 
 
 
 
3 TIDIGARE FORSKNING 

 
Alkohol är ett omtalat ämne i vårt samhälle och det finns mycket forskning rörande just 
alkohol och minderåriga. I detta avsnitt redovisas den tidigare forskning inom området i två 
teman, vilket innefattar föräldrars inverkan på barn samt ungas alkoholintag. 

 
 
 
3.1 Föräldrars inverkan på barn 
Föräldrar har en stor inverkan om när deras barn kommer i första kontakt med alkohol, det 
skriver Gould, Jayne och Valentine (2012) i deras artikel om deras studie som gjordes i 
England. De syftar på att i England och i många andra länder runt om i världen så håller den 
vanliga familjekonstellationen på att ändras i takt med att det moderna samhället utvecklas. 
De har därför gått in med två metoder till sin studie där syftet var att undersöka om när, hur 
och var barn, från föräldrars perspektiv, borde bli introducerade till alkohol. De har använt 
sig av postenkäter med 2089 föräldrar och vårdnadshavare med minst ett barn mellan fem 
och tolv år samt en fallstudie på tio brittiska familjer med samma urvalskriterier. De familjer 
som valdes ut valdes avsiktligt för att få variation på 
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familjeformen, utbildningen och ekonomin. Intervjuer genomfördes med både föräldrarna 
och barnen. Där ställdes frågor till föräldrarna som handlade om deras attityd och erfarenhet 
med alkohol. Vid intervjuerna med barnen användes både bilder för de yngre barnen samt att 
man lekte lekar med de yngsta. För de äldre barnen visades istället korta klipp från den 
tecknade serien The Simpsons. Det resultat man kom fram till från både fallstudien och 
enkäterna fördes in i ett statistikprogram och det framkom att föräldrarna och 
vårdnadshavarna har en stor och betydande påverkan om och när barnet får sin första 
kontakt med alkohol. 
Forskarna kunde även se en skillnad på de familjer som har bättre ekonomi och social status, 
att det var mer accepterat att minderåriga får testa ett glas med alkoholhaltig dryck vid 
exempelvis måltider medans familjer med lägre social status och sämre ekonomi tillät barnen 
dricka i större mängder vid tillfällen utöver måltider. Hoffman, Livingston, Testa och Windle 
(2010) undersöker i sin studie om myten om att föräldrar kan genom att bjuda sina barn på 
alkohol i sena tonåren förhindra att de senare i livet utvecklar ett alkoholmissbruk. Genom 
flera intervjuer med gymnasieelever om deras föräldrars attityder till att de konsumerar 
alkohol kom de fram till att myten spräcks och visar att det är större risk att ge motsatt effekt 
istället. De tonåringar som fick dricka i hemmet för sina föräldrar drack både mer och oftare 
än de tonåringar vars föräldrar inte tillät alkohol. Larm, Leifman, Livingston, Raninen och 
Svensson (2018) skriver i deras artikel om hur allt fler ungdomar runt om i andra länder, 
inklusive Sverige, avstår allt mer från alkohol samtidigt som vuxnas alkoholintag ökar. I 
deras undersökning med totalt 11 531 ungdomar följda över flera år har forskarna kunnat se 
att icke drickande ungdomar har ökat från 23,2 % 2003 till 48,7 % 2015. Varför siffrorna har 
ökat har forskarna inget riktigt svar på och de har inte kunnat associera resultaten med om 
föräldrar har haft en inverkan heller. 

I Jarmas och Kazaks kvalitativa studie (1992) som genomfördes i USA visar genom 
observationer på 207 stycken universitetsstudenter varav 84 studenter växt upp med sin 
biologiska pappa med alkoholmissbruk. Syftet med studien var att undersöka om hur dessa 
personer har påverkats under sin uppväxt med en missbrukande förälder samt vilka 
konsekvenser dem har fått för det. Forskarna kunde konstatera att de studenter som vuxit 
upp med en missbrukande förälder, i detta fallet pappan, har haft en signifikant högre 
alkoholintag under deras tid på gymnasiet samt att det skulle klassas som en storkonsument. 
Det är även betydligt större risk att de själva börja missbruka alkohol i vuxen ålder samt 
andra preparat. De familjer som har någon typ av missbruksproblematik, kunde Jarmas och 
Kazaks även visa genom sin studie, att de har en lägre familjesammanhållning, sämre 
kommunikation och mer konflikter. Clum, Jackson, Madkour, Miles, Mather och Shankar 
(2017) skriver i sin artikel att syftet med deras kvalitativa studie var att undersöka hur 
kvalitén på familjeförhållanden påverkar under de sena tonåren hos barn i relation till större 
alkoholkonsumtion i perioder. De genomförde intervjuer med både killar och tjejer under 
flera tidsperioder. De kommer fram till att familjer med nära relationer och som 
kommunicerar regelbundet med varandra gör att tonåringen har en mycket lägre risk att 
hamna i ett periodiskt alkoholmissbruk jämfört med en tonårig vars familj inte umgås med 
varandra och kommunicerar med varandra. Det framkom även att de familjer som haft en 
problematisk relation och med svårigheter att kommunicera under barnens sena tonår har 
kunnat genom familjeterapi eller ett kommunikationsprogram de genomgått förbättrat 
relationen och därmed minska risken för det periodiska alkoholmissbruket. 
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3.2 Ungas alkoholintag 
En studie som gjordes i Irland grundade sig på att irländska tonåringar hör till en av de 
tonåringar som konsumerar mest alkohol i Europa och att under de två senaste decennium 
har genomsnittsåldern för att börja dricka alkohol sjunkit från 18,5 år ner till 15 år. I artikeln 
skriver författarna Allwright, Barry, Darker, Donnelly-Swift och Smyth (2010) att föräldrar 
till tonåringar i Irland har ett betydande inflytande över deras barns drickande och därmed 
studiens syfte att ta reda på föräldrarnas attityd till tonåringarnas alkoholkonsumtion. 
Metoden som användes var telefonintervjuer där 632 föräldrar kontaktades och med ett 
representativt urval därav 234 av personer var förälder till en tonåring i åldern mellan 13 och 
17 år. Resultatet av studien visade att 6% av intervjupersonerna svarade att de skulle vara 
obekymrade om deras son eller dotter skulle dricka alkohol i den mängd att de blev berusade 
en gång per månad. På frågan om att låta tonåringarna testa alkohol för första gången i 
hemmet såg 27% detta som en bra idé medan 63% var emot. 11% procent av föräldrarna 
berättade att de bjudit sin tonåring på alkohol hemma. Föräldrar som själva drack 
regelbundet, visade mer tillåtande attityder till tonåringar och alkohol. Bachrach, Chung, 
Creswell och Skrzynski (2017) skriver i sin artikel om deras studie som undersökte om vilka 
konsekvenser ensamt drickande hos unga har samt vilka personer som har större risk att 
hamna i ett missbruk genom ensamt drickande. Totalt deltog 664 personer mellan 18 - 20 år 
som fyllde i en enkät. Resultatet forskarna kom fram till var att personer som är mindre 
socialt utåtriktade, forskarna även har inkluderat ångest och att personen saknar socialt stöd, 
är i betydligt större risk att hamna i ett alkoholmissbruk eller att ha en regelbunden 
alkoholkonsumtion än vad andra personer har. 

Hur alkohol påverkar ungdomskulturen skriver Parder (2018) om i sin artikel. Parder 
genomförde en studie i Estland där gruppintervjuer gjordes med högstadieelever mellan 13 - 
15 år där de fick berätta om sammanhang där alkohol spelar en stor roll när man umgås, 
sammanhang där alkohol inte spelar någon stor roll när man umgås och om det är okej att 
säga nej till alkohol. Eleverna berättade att begreppet fest/party kan användas i två olika 
sammanhang då det finns olika ändamål för sammanhangen. Den första så kallade fest/party 
kan vara att de umgås med nära vänner hela kvällen och är vakna sent in på natten, de spelar 
spel, lyssnar på musik och har kul tillsammans. Då är det inget krav på att alkohol ska finnas 
med i bilden. Medans om det är en annan karaktär på festen/partyt, att någons föräldrar inte 
är hemma så berättade eleverna att de får passa på att dricka alkohol utan att föräldrarna ser. 
Då ser kravet på alkohol helt annorlunda ut och det blir som ett måste att man ska dricka 
något. I intervjuerna kom man fram till att det är lite av en tabu att inte dricka på fester där 
alkohol förekommer och flera av eleverna berättade att de vid flera tillfällen har velat avstå 
från alkohol men inte vågat. Även Anderson och Brown (2010) beskriver de vanligaste 
dricktillfällena för minderåriga i deras artikel. Med en enkätundersökning med 1379 
högstadieelever kom forskarna fram till att en tredjedel av eleverna har en regelbunden 
alkoholkonsumtion och att denna konsumtion är starkt länkad med sociala faktorer. Det 
framkommer att av de elever som dricker alkohol är det många som dricker alkohol ensam 
men fortfarande dricker majoriteten alltid i situationer med vänner antingen hemma hos 
dem själva eller hos en nära vän. Hansen och Waddell (2017) skriver i sin artikel om 
relationen mellan alkohol och brottslighet hos unga. Genom att granska register på unga 
brottslingar hos domstolen i Oregon kunde man se ett samband att under många av de 
brotten 
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som unga begick var de även påverkade av alkohol. Främst var det brott som misshandel, 
stöld och olaga hot. Man kom även fram till att de unga som hade enklare tillgång till alkohol 
var de som var mer benägna till att begå brott. 

 
 
 
3.3 Sammanfattning 
Det som framkom vid sökandet efter tidigare forskning var att det finns mycket inom området 
som är utforskat. Både om hur föräldrars alkoholmissbruk påverkar barn, deras 
alkoholdebut, familjerelationer, brott relaterat till alkohol och om ungas alkoholintag. I 
studierna fanns det resultat som visade på att svenska ungdomar dricker mindre alkohol och 
inte långt bort från Sverige så finns Irland där Allwright, Barry, Darker, Donnelly-Swift och 
Smyth (2010) gjorde sin studie där minderåringar är en av de som konsumerar mest alkohol i 
Europa. I den studien kom man fram till att de föräldrar som själva drack större mängder och 
regelbundet, var mer tillåtande att deras tonåring drack alkohol. Med tanke på att vuxna i 
Sverige dricker mer och dricker mer regelbundet “borde”, enligt forskningen, de svenska 
tonåringar egentligen dricka mer än vad de gör. Varför det inte är så är en intressant fråga. 
Något som framkommer lite i några av studierna som har presenterats är att tonåringar och 
barn handlar enligt talesättet “barn gör som du gör, inte som du säger”. Detta tror jag har 
stor betydelse och går också att koppla till både teorin om det sociala arvet samt social 
inlärningsteorin som kommer att presenteras i nästa kapitel. Att barns uppväxt och 
uppfostran spelar roll, hur deras föräldrar har blivit uppfostrade i relation till alkohol, hur 
deras sociala situation ser ut, utbildning och arbete. Allt de har lärt sig under deras liv har 
haft en påverkan om hur de hanterar saker, även alkohol. Självklart finns det andra aspekter 
som spelar in hur tidigt en tonåring börjar dricka alkohol eller hur ofta och mängd. Sökandet 
efter artiklar om socialt arbete kopplat till alkohol och unga har varit begränsat då 
majoriteten av sökresultatet var om familjer och föräldrar som har eller har haft ett 
missbruksproblem, vilket inte relaterar till min studie fullt ut då jag undersöker föräldrar 
generellt och har inte inriktat mig mot någon huvudsaklig fråga om missbruk. 

 
 
 
 
 
4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilka teoretiska utgångspunkter som har valts att 
använda för att analysera mitt insamlade material. Vid denna studie har ett induktivt 
förhållningssätt utformat sig redan vid valet av ämne och frågeställningar (Bryman, 2011). 
Utifrån vidare utforskning kring ämnet och efter att materialet samlats in har två teorier 
kommit att blivit relevanta för studien. 
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4.1 Det sociala arvet 
Den första teorin som kom att vara relevant för studien är teorin om det sociala arvet som 
Gustav Jonsson kom fram till i sin forskning på 1960-talet. Hans teori och forskning kring 
hur generationer för med sig ett socialt arv och påverkar människor har tidigare influerat det 
sociala arbetet i Sverige. Under 1960-talet kartlade Jonsson (1969) uppkomsten av social 
missanpassning och asocialitet. Vid den tidpunkten uppgav han att socialtjänsten ibland 
hade svårt att handskas med dessa typer av problem hos individer och att hans teori om 
socialt arv uppkom som en förklaringsmodell till socialt arbete om hur och varför dessa 
sociala avvikelser fanns och att teorin blev ämnad till att vara pragmatisk, alltså att den syftar 
till att vara ett hjälpmedel till att hitta lösningar för dessa samhällsproblem. Denna teori 
finns fortfarande etablerad idag och kan fortfarande användas som en förklaringsmodell 
inom socialt arbete man har en annan syn på detta och kan anpassa den till fler sammanhang 
men med samma syfte att försöka bryta det sociala arvet. 

Jonsson (1969) skriver att begreppet arv kan i just hans teori missuppfattas då ordet är 
mångtydigt och kan därför bli att folks uppfattningar går i fel riktning. Om en person har 
begått en brottslig handling så innebär det inte att hans/hennes handling berodde på 
arvsanlag i tidigare generationer. I hans mening betyder arv inte bara som arvsanlag om 
pengar, egendom och makt utan det kan också exempelvis vara osämja, åsikter, inlärda 
beteenden, attityder, språkvanor och tankesätt. Jonsson (1973) började utforska detta 
område när han arbetade som föreståndare mellan år 1947–1972 på Skå, en barnby i 
Stockholm dit stadens barnavårdsnämnd förde omhändertagna bråkiga barn. Dessa barn 
hade oftast föräldrar med kriminell bakgrund, psykisk ohälsa eller att familjen var väldigt 
fattig. Innan barnbyn startat skrev Jonsson ett brev där han redogjorde sina ambitioner och 
visioner om hur barnbyn kunde hjälpa de omhändertagna barnen på bästa möjliga sätt. I 
brevet förklarade Jonsson för att barnavården skulle uppnå så bra resultat som möjligt så 
behöver man behandla barnet samt arbeta med personmiljön kring barnet. Vad Jonsson 
menar är att både behandlingen och miljön måste gå åt samma riktning parallellt. Om barnet 
var kvar i samma miljö och runt personer som hade dåligt inflytande på barnet under 
processen av behandlingen så fanns risken att behandlingen inte skulle uppnå bra resultat. 
Skå var menat att vara en mellanlandning för dessa barn som hamnat snett på grund av sina 
sociala arv och jobba med att bryta sina negativa arv. I min uppsats kommer jag inrikta mig 
på det sociala arvet och inte det biologiska arvet. 

 
 
 
4.2 Social inlärning 
Den andra teorin som kom att bli relevant för denna studie, eftersom en del av syftet var att 
undersöka hur föräldrars egna erfarenheter kring alkohol påverkar deras barn, är social 
inlärningsteori. Social inlärning grundar sig i behaviorismen och man studerar och fokuserar 
på hur vi individer formar oss efter vår omgivning samt försöka finna ett sätt att kontrollera 
dessa olika typer av intryck. Man brukar säga att en människa föds med ett blankt papper och 
med tiden utvecklas vi efter våra möten med andra människor och miljöer. Utifrån 
behaviorismen visar detta att man vill synliggöra de olika faktorerna som påverkar vårt 
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beteende och inte utifrån generella antaganden eller några bakomliggande 
personlighetsegenskaper (Helleday & Wikander Berg, 2007). Social inlärningsteori framtogs 
av Albert Bandura (Bandura, 1977) som påstår att all social inlärning vi människor får, får vi 
genom sociala situationer att imitera och observera vår omgivning. Bandura förklarar att 
individer runt omkring oss som vi observerar är massor av olika modeller och vi tar till fördel 
av andra personers erfarenheter. Det är exempelvis vänner, föräldrar, kändisar och helt 
främmande personer men att det främst är personer man står nära eller någon man 
uppskattar mycket. Hur dessa personer beter sig tar vi upp både medvetet och omedvetet och 
implementerar dessa på oss själva, men inom social inlärning riktar fokusen mot den 
omedvetna inlärningen. 

Payne (2015) skriver att en inlärning inte alltid behöver efterlikna det individen har 
observerat hos en annan person då tolkningen och reflektionen hos individen kan se 
annorlunda ut. Det beteende som individen först tar intryck ifrån är oftast beteenden som 
leder till positiva konsekvenser, men det innebär inte alltid att individen själv kommer att 
efterlikna det positiva beteendet utan det beror även på hur mycket uppmärksamhet man ger 
till det inlärda beteendet. Det krävs även att beteendet är lockande eller känns inspirerande 
och motiverar individen samt att man behöver upprepa ett visst beteende flera gånger för att 
det ska läras in. I slutändan så samspelar vi med andra individer hela tiden med vårt inlärda 
beteende men vi kommer även att dagligen mötas av andra personers inlärda beteende och 
tillsammans samspelar vi och tar in intryck på nytt igen. Uttrycket att andra personer 
framstår som olika sorters modeller tar även Andersson, Andersson och Thorsén (2002) upp 
att föräldrar är de allra viktigaste modellerna för ett barn. Barnet tar huvudsakligen efter 
föräldrarnas beteendemönster vilket visar vikten av att dem tar ansvar som 
inlärningsmodeller för barnet. Enligt Helleday och Wikander Berg (2007) bör man, för att 
kunna förstå en persons inlärda beteende, ta hänsyn till individen i samspel med 
erfarenheter, egenskaper och andra omständigheter i personens miljö då det kan kopplas 
samman till personens nuvarande beteende och deras sätt att hantera olika situationer. 

 
 
 
 
 
5 METOD OCH MATERIAL 

 
Begreppet metod betyder enligt Kvale och Brinkmann (2014) ursprungligen vägen till målet, 
vilket gör att man måste vara medveten om vad målet är för att kunna nå det. Vilket även 
innebär att tillvägagångssättet har en betydande roll för att ha möjligheten till att nå målet. I 
detta avsnitt motiveras valet av metod för denna studie, studiens urval samt det 
tillvägagångssätt som använts vid insamling av material. Vidare i avsnittet beskrivs arbetets 
gång, eventuella begränsningar under arbetets gång, de etiska övervägandena och hantering 
av det insamlade materialet. 
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5.1 Metodval och urval 
Denna studie har gjorts med en kvalitativ metod som kännetecknas enligt Bryman (2011) av 
uppfattningen som en respondent har kring verkligheten och om hur respondenten väljer att 
tolka och reflektera den. Även Kvale och Brinkmann (2014) syftar på att metoden används 
för att man ska få en sådan bra förståelse som möjligt utifrån respondentens tolkningar och 
perspektiv, vilket jag själv upplevde att jag fick genom detta tillvägagångssätt. För att kunna 
besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ insamlingsmetod valts i form av 
semistrukturerade intervjuer. Detta bedömdes vara lämpligaste metoden och 
tillvägagångssätt i förhållande till studiens mål. Metoden valdes även utifrån att jag som 
intervjuare ska kunna få en djupare och bättre förståelse kring ämnet, samt att möjligheten 
till att ställa följdfrågor till respondenten finns om det skulle behövas för att kunna fånga upp 
upplevelser och historier på ett bra sätt (Bryman, 2011). De urvalskriterier som 
intervjupersonerna behövde ha för att kunna delta i studien var att de är föräldrar till ett eller 
flera barn från 12 år och uppåt. Jag har valt från åldern 12 år då jag ville avgränsa mitt urval 
då det inte anses vara relevant att undersöka alkoholvanor hos ett ännu yngre barn. Att 
intervjupersonerna får ha ett eller flera barn är på grund av att inte avgränsa så endast 
enbarnsföräldrar skulle kunna delta eller vise versa att endast föräldrar med flera barn skulle 
kunna delta. Totalt deltog tio föräldrar i studien utan något bortfall. För att hitta 
intervjupersoner skickades mail ut med information om studien samt ett missivbrev till 
platschefer och personalansvariga på olika företag och arbetsplatser i två mellanstora städer, 
så att de kunde meddela till personal om att intervjupersoner söktes och om någon skulle 
vara intresserad av att delta i studien. 
Företagen och arbetsplatserna har medvetet valts ut där personer med olika professioner och 
utbildningar arbetar för att få variation mellan intervjupersonerna. Intervjupersonerna har 
sedan återkommit via telefon och mail vid visat intresse för att delta i studien. 

 
 
 
5.2 Genomförande av intervjuer och tillvägagångssätt 
Till intervjuerna användes en intervjuguide som bestod av tretton frågor. Syftet med att en 
intervjuguide användes var för att kunna ställa frågor som är relevanta till studiens syfte och 
frågeställningar. Dessutom användes intervjuguiden som stöd under intervjuerna ifall jag 
som intervjuare skulle komma av mig så har jag frågor att förhålla mig till. Dessa frågor 
delades in i olika teman för att få struktur och därmed bli enklare att följa under intervjuerna 
samt vid senare analys. De tre teman som användes i intervjuguiden var bakgrund, uppväxt 
och minderåriga och alkohol. Dessa teman valdes efter de aktuella frågeställningarna då 
materialet som samlas in under intervjuerna kommer ligga till grund för studien. Vid första 
kontakt med intervjupersonerna så berättades syftet med studien ännu en gång, att intervjun 
skulle ta cirka 15–20 minuter samt att jag frågade om dem uppfyllde kravet för att kunna 
delta i studien. Alla intervjupersoner uppfyllde kriteriet och gav samtycke till att delta i 
studien och man kunde därefter bestämma tid och plats för intervju. Alla intervjupersoner 
fick själva bestämma tid och vart intervjun skulle genomföras, både för att det skulle finnas 
en större möjlighet för dem tidsmässigt att genomföra intervjun samt att de fick välja en plats 
där de känner sig bekväma i. Intervjupersoner informerades om de forskningsetiska 
principerna samt tillfrågades vid både första kontakt samt vid intervjutillfället om de tillät att 
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jag spelade in intervjuerna med en mobiltelefon för att sedan kunna transkribera, då det 
skulle vara till stor hjälp vid analysering av materialet, vilket alla tio intervjupersoner tillät. 

 
 
 
5.3 Analys och bearbetning av material 
Efter varje intervju som genomfördes transkriberades ljudinspelningen av intervjun med 
undantag för ljud eller ord som “mm”, “eh”, “öh” eller dylikt. Jag valde även att utesluta 
tolkning av kroppsspråk i transkriberingen då det inte är relevant för studiens syfte samt 
uteslutit om upprepningar av samma mening eller ord skedde. Transkriberingen gjordes 
direkt efter att intervjun genomfördes eftersom minnet och intrycket man får från intervjun 
fortfarande var färskt, vilket jag även hoppades på skulle underlätta vid sökandet efter teman 
och likheter bland intervjuerna. Efter att alla intervjuer hade transkriberats sammanfattade, 
markerade och kodade jag varje intervju med de delar som var mest väsentliga i olika färger 
vilket visade mig väldigt tydligt vilka likheter och olikheter som fanns mellan intervjuerna 
samt att några eventuella samband kunde upptäckas så att de kunde paras ihop till teman. 
Detta kallas enligt Kvale och Brinkmann (2014) för meningskodning där man bryter ner 
texten i olika steg och kategoriserar meningar eller stycken för att enklare kunna hitta det 
som är mest väsentligt i materialet för forskaren samt att denna metod passar när man har 
ett större antal material att jämföra vilket passar väldigt bra till denna studie. Genom att 
använda denna meningskodning och kategorisering blir det lättare vid själva analysen av allt 
material där jag har valt att använda mig av tematisk analys som är en vanlig metod att 
använda. Med hjälp av kodningen blev det enklare för mig att hitta teman då jag redan hade 
kategoriserat de delar som var relevanta för studiens syfte. 

 
 
 
5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
I dagens samhälle finns det en prägel på att den kunskap som anses vara relevant bör ha hög 
validitet och reliabilitet enligt Kvale och Brinkmann (2014). Och just för nya studier att de 
undersöker nya kunskapsområden och som kommer bidra till andra individer och grupper. 
Validitet handlar om trovärdigheten hos en studie och står för att det man uttalat ska 
undersöka i studien verkligen är det som mäts eller blir undersökt. Kvale och Brinkmann 
(2014) skriver att validiteten hos en studie inte är något som uppfylls i slutstadiet av 
undersökningen utan det är något som finns med och genomsyrar under hela 
forskningsprocessen. Det finns med redan i början av studien med planering, vid 
materialinsamling, analys och slutsats. 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten hos en studie, om den är trovärdig och om den har 
stöd från tidigare forskning eller andra studier. För att en studie ska vara helt tillförlitlig och 
trovärdig ska studien kunna gå att replikera och få samma resultat, vilket kan vara svårare att 
kunna göra med kvalitativa studier, vilket Bryman (2011) diskuterar. Att båda begreppen 
validitet och reliabilitet har fått kritik från kvalitativa forskare, att de är mer riktade mot 
kvantitativ forskning. Men för att de ska passa forskning oavsett vilken metod så har man 
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inte ändrat betydelsen av begreppen men att man har lagt mindre vikt på frågor som rör just 
mätning. 

Att generalisera innebär inom vetenskapen att de resultat man får fram kan tillämpas och 
överföras i andra situationer och sammanhang. För att kunna generalisera bör studien enligt 
Kvale och Brinkmann (2014) vara rimligt tillförlitlig samt giltig jämte med validitet. Inom 
kvalitativ forskning med intervjustudier kan det vara svårt att generalisera då man kan ha 
genomfört intervjuer med ett fåtal individer i en mindre ort, vilket gör det svårt att göra ett 
övergripande antagande på andra individer och orter. 

Dessa begrepp, reliabilitet och validitet har tagits hänsyn till under studiens gång genom att 
ha en tydlig utgångspunkt om studiens frågeställningar och syfte. För att kunna bibehålla 
studiens validitet har regelbundna återkopplingar till studiens syfte gjorts för att säkerställa 
att under arbetets gång så undersöks det som är ämnat att undersöka. Till min studie har jag 
stött på svårigheter med reliabiliteten vid intervjuer då det kan finnas en risk att 
intervjupersonerna svarat på intervjufrågorna utifrån social önskvärdhet vilket innebär att de 
kan ha försökt göra ett gott intryck som person när frågorna besvarades. På grund av att 
studiens huvudämne kan vara känsligt för vissa personer samt att det finns förutfattade 
meningar om föräldrar som bjuder sina barn på alkohol fast barnen inte är myndiga, det kan 
därmed finnas en risk att de inte vill svara helt ärligt på intervjufrågorna vilket i sin tur 
kommer påverka resultatet. Denna studie kommer att vara svår att replikera vilket jag är 
medveten om då det är begränsat med material på grund av få intervjupersoner, tidsaspekten 
samt att det inte går att generalisera resultatet på andra populationer i stort. 

 
 
 
5.5 Etiska överväganden 
Enligt Bryman (2011) finns det fyra stycken forskningsetiska principer som tillämpas vid 
svensk forskning. Dessa principer som Bryman lyfter är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I denna studie har dessa 
principer tagits hänsyn till genom att intervjupersonerna som har deltagit i studien har både 
vid första kontakt samt vid intervjutillfället informerats om studiens syfte samt att deras 
deltagande är helt frivilligt vilket innefattar informationskravet. Intervjupersonerna 
informerades att de har rätt att avbryta deras deltagande i studien utan att behöva uppge 
anledning, vilket de kan meddela vid både före, under eller efter att intervjun är gjord. Vid 
första kontakt med intervjupersonerna gav dem deras samtycke till att delta i studien vilket 
tillgodoser samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet kunde tillgodoses genom att 
intervjupersonerna fick frågan om de ville vara anonyma eller inte samt att anteckningar, 
ljudinspelningar och dylikt från intervjuerna kommer förvaras på en dator med lösenord som 
endast jag som författare har tillgång till dem samt att dokument kommer förvaras på ett 
sådant sätt att ingen obehörig kommer åt dem. Samtliga intervjupersoner informerades om 
att all information som samlas in vid intervjuerna kommer endast att användas till denna 
studie vilket nyttjandekravet står för, när uppsatsen har blivit godkänd kommer all insamlad 
data att förstöras. Alla intervjupersoner valde att vara anonyma i denna studie vilket har 
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tillgodosetts genom att inga namn på intervjupersonerna eller var dem bor finns med 
i studien. 

 
 
 
5.6 Informationssökning 
För att hitta tidigare forskning och annan litteratur till studien har olika databaser för 
vetenskapliga artiklar använts samt biblioteket på Mälardalens högskola. Till den teoretiska 
utgångspunkten, det sociala arvet, som Gustav Jonsson lanserade på 1960-talet fanns det 
främst endast böcker tillgängliga vilket gjorde att jag fick vända mig till Mälardalens högskola 
bibliotek. I deras databas kunde jag enkelt hitta böcker med denna teori. I sökandet på 
tidigare forskning kring alkohol så finns det en överväldigande mängd med forskning om 
ämnet. De databaser jag har använt mig av är högskolebibliotekets egna databas för artiklar 
och Google Scholar. Och de sökord som användes var “parents”, “drinking”, “alcohol” och 
“minors”. Jag märkte att resultatet av sökningen blev begränsad och gav många studier om 
familjers sociala situation och om föräldrars frånvaro i familjen påverkade, en hel del studier 
där man kopplat samman alkohol och spel, såsom pokerspel, vilket jag inte var ute efter och 
fick därmed justera sökorden och lade till orden “attitude” och “experience”. Samt att alla 
dessa ord även användes fast på svenska för att inte utesluta svenska studier. Som tidigare 
nämnt i kapitlet om tidigare forskning fanns det inte några svenska artiklar med socialt 
arbete relaterat till alkohol och unga då det främst resulterade i artiklar om föräldrar och 
familjer med ett missbruk, vilket jag valde att inte ha med i denna studie för att begränsa mig. 
För att kunna använda och få ut det mest möjliga av artiklarna använde jag mig av en 
tematisk analysmetod. Jag sökte efter repetitioner eller likheter mellan artiklarna samt även 
om det skulle finnas något som stod ut från mängden som skulle fånga studiens intresse 
(Bryman, 2011). 

 
 
 
 
 
6 RESULTAT 

 
Nedan presenteras resultatet av de tio intervjuer som genomförts. Resultatet kommer att 
presenteras utifrån olika centrala teman samt med citat från intervjuerna. Teman har 
formats efter intervjuguiden och de huvudsakliga dragen från intervjuerna. Enligt 
intervjupersonernas önskan om att vara anonyma kommer inga namn att nämnas för att 
bevara deras anonymitet, men en kort presentation kommer att göras med hur många 
intervjurespondenter av respektive kön, ålder, utbildning och arbete för att få en överblick 
över vilka det är som har deltagit i studien. 
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6.1 Presentation av intervjupersonerna 
Totalt deltog tio personer från två mellanstora städer i studien varav sex stycken var kvinnor 
och fyra stycken var män. Personerna som intervjuades var mellan 30–63 år gamla. Av 
intervjupersonerna hade åtta stycken vidareutbildat sig efter grundskolan inom sjukvård, 
handel, ekonomi samt dataprogrammering och arbetade även inom de yrkena när 
intervjuerna genomfördes. De två intervjupersonerna som inte vidareutbildat sig arbetade 
inom vårdyrket samt som lagerarbetare. Ingen av intervjupersonerna jobbar på samma 
arbetsplats och utifrån författarens vetskap så känner inte intervjupersonerna varandra 
heller. 

 
 
 
6.2 Uppväxt och föräldrar 
Det första ämnet som berördes under intervjun var om hur deras relation till alkohol såg ut 
under deras uppväxt samt om deras föräldrar tillät dem dricka alkohol fast de ej hade åldern 
inne för det. Samtliga intervjupersoner berättade att de hade testat alkoholhaltig dryck innan 
de blev arton år. Debutåldern varierar mellan intervjupersonerna men att alla testade alkohol 
för första gången under högstadiet eller gymnasiet. Tre av intervjupersonerna som är mellan 
30–35 år berättade att de testade alkohol första gången vid cirka 15 årsåldern. Fyra av 
intervjupersonerna som är mellan 35–60 år berättade att de testade alkohol för första gången 
vid cirka 16 årsåldern och tre intervjupersoner som är mellan 35–65 år testade alkohol för 
första gången vid cirka 17 årsåldern. 

 
 

Min pappa arbetade som polis, han var otroligt snäll men samtidigt väldigt sträng mot mig och 
mina systrar gällande allt sånt med alkohol och rökning vilket gjorde att vi nog inte vågade 
testa något sånt. Han satte ramarna i familjen. Men jag tog en klunk vin när jag var 17 år. Mina 
kompisar däremot i samma ålder hade redan hunnit dricka alkohol vid flera tillfällen. - Kvinna 
60+ 

 
 

Nio av intervjupersonerna uppgav att deras föräldrar var stränga med att de inte fick dricka 
alkohol innan de fyllt arton år men att alla testade att göra det någon gång ändå. Även om 
föräldrarna hade en sträng attityd med alkoholen uppgav majoriteten av intervjupersonerna 
att de upplever att deras föräldrar inte försökte få alkohol framstå som något dåligt utan att 
de ville bara deras barns bästa. Majoriteten uppgav att alkohol var något spännande och för 
dem flesta intervjupersonerna var det intressant att testa just på grund av att det inte var 
tillåtet. Några av intervjupersonerna berättade att det var som en rolig sak att testa 
tillsammans med deras vänner men att det också kunde finnas en känsla av grupptryck för 
att dricka alkohol. De två intervjupersonerna som upplevde att grupptrycket var den främsta 
anledningen till att de testa alkohol för första gången i tidig ålder uppgav att de egentligen 
inte hade någon brådska med att testa alkohol och hade gärna väntat något år till eller till och 
med väntat till tillåten ålder, men att de inte ville hamna utanför kompiskretsen på grund av 
det. En av intervjupersonerna nämner kort om att han som liten hade det tufft med 
mobbning och att hans situation blev bättre när han började högstadiet, vilket gjorde att han 
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inte vågade säga ifrån mot de han umgicks med i rädsla för att behöva bli utsatt igen eller för 
att bli lämnad ensam. Alla intervjupersoner uppgav att de inte ansåg att de hade en osund 
relation till alkohol under deras tonår. En av intervjupersonerna berättade att hans pappa 
hade ett alkoholmissbruk och drack mycket i perioder samt att intervjupersonen själv ofta 
blev bjuden på öl i hemmet men att han inte upplevde det just då som något konstigt. 

 
 

Även om min pappa drack mycket så blev han inte som andra människor kan bli, alltså 
odräglig, aggressiv eller liknande när han var full. Han var alltid trevlig och snäll när han hade 
druckit vilket jag tror gjorde att jag inte tänkte så mycket på att det skulle vara något dåligt att 
han bjöd mig och mina polare på öl ganska ofta. - Man 45+ 

 
 
 
Sex av intervjupersonerna berättade att enda sättet att få tag på alkohol var att antingen fick 
de be äldre syskon eller vänner, som hade åldern inne för att köpa alkohol, ut till dem för att 
de inte vågade ta alkohol från sina föräldrar eller för att de inte annars visste hur de skulle få 
tag på alkohol. Tre intervjupersoner uppgav att de brukade ta alkohol från deras föräldrar i 
smyg. Flera av intervjupersonerna berättade att det fanns de tillfällen dem blivit påkomna av 
deras föräldrar medans de var berusade eller att dem hittade alkohol som de gömt på sina 
sovrum. Samtliga berättade om liknande konsekvenser de fick som påföljd som exempelvis 
att dem inte fick månadspeng och att dem inte fick träffa vänner på fritiden under en period. 
Men att det även blev konsekvenser i form av en utskällning. 

 
 

Jag kommer ihåg att pappa alltid gömde några flaskor sprit i ett vapenskåp i garaget som både 
jag och min storebror gick och tog av ibland. Tillslut märkte vår pappa att det försvann 
ovanligt mycket från flaskorna. Det tog hus i helvete då kan jag säga dig. - Kvinna 35+ 

 
 
 
Två av intervjupersonerna berättade att med alkoholen kom även ett nytt umgänge som hade 
en negativ påverkan på dem. De båda berättade vidare att rökning var något som snabbt blev 
en del av vardagen för dem, att alkohol dracks det varje helg, betygen i skolan började sakta 
dala nedåt samt att personer i den nya umgängeskretsen regelbundet hade kriminella 
aktiviteter för sig. En av intervjupersonerna berättade att han själva ibland deltog i dessa 
handlingar ,men vill ej uppge exakt vad för handlingar, medans den andra intervjupersonen 
uppgav att de inte deltog men att det fanns en sorts press från vännerna i gänget på att man 
skulle vara med och delta i de kriminella aktiviteterna. 

 
 

... det var ju inget direkt bra gäng jag hamnade i direkt. Men man ville ju vara lite häftig och 
hänga med såna personer. Låter väldigt löjligt nu såhär i efterhand när man säger det sådär 
men så var det […] men det slutade ju inte så värst bra alltid när föräldrarna fick reda på vad 
man gjorde om kvällarna. Kommer ihåg att mamma alltid luktade på mig när jag kom hem för 
att se om jag luktade rök… - Man 55+ 
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6.3 Föräldrars alkoholvanor 
Ett annat centralt ämne som togs upp vid intervjuerna var om hur deras föräldrars 
alkoholkonsumtion såg ut och om de upplever att föräldrarnas vanor har påverkat deras egna 
alkoholvanor. I denna fråga rådde det delade meningar bland intervjupersonerna. Bland de 
nio intervjupersonerna vars föräldrar var stränga med att deras tonåringar inte fick dricka 
alkohol innan arton år så var det sju intervjupersoner som upplevde att deras nuvarande 
alkoholvanor påminner om deras föräldrars. De kunde inte komma på någon förklaring till 
varför det var så utan trodde mest på att de har tagit efter lite av det beteende från sina 
föräldrar. 

 
 

... mina föräldrar drack väldigt sällan. Det var mest vid festligheter eller om mamma ansträngt 
sig med en fin middag som de tog ett glas vin eller liknande […] själv så dricker jag inte heller 
speciellt ofta. Är inte så överförtjust i varken vin eller cider. Det är om jag tar en öl ibland. 
Mest som en sällskapsdryck har det blivit för mig kan man säga. - Man 40+ 

 
 
 

... pappa drack bara alkohol på helgen vad jag kommer ihåg medans min mamma drack väldigt 
sällan. Hon jobbade alltid på kvällarna och nätterna på sjukhuset vilket gjorde att hon inte 
direkt kunde dricka på de tider som de flesta andra gör och kan tänkta mig att hon inte ville 
dricka mitt på dagen heller. Men det var sällan jag såg henne med ett glas vin […] Jag är väl 
mer lik pappa i hans dryckesmönster, tar något glas vin på helgen. Har fullt upp med barnen 
och annat på vardagarna. - Man 30+ 

 
 
 
Intervjupersonen vars pappa som hade alkoholproblem uppgav att hans alkoholvanor var 
väldigt lik sin pappas när han var yngre. 

 
 

... ska jag vara uppriktig nu så hade även jag svåra alkoholproblem för cirka 15 år sedan. Tyvärr 
så tror jag att min pappa kan vara en stor anledning att jag hamnade på det spåret redan från 
början och tyvärr så lyckades han inte ta sig ur beroendet som jag gjorde […] Nu har jag inte 
druckit en droppe sedan jag slutade. - Man 45+ 

 
 
 
Intervjupersonen berättade vidare att han under sin uppväxt endast såg en sida av alkohol 
och det enda som gällde var att dricka mycket av det. Hans mamma var inte lika delaktig i 
hans uppväxt som han hade velat då hans föräldrar var skilda och hans mamma flytta till en 
annan stad vilket gjorde att han blev kvar med sin pappa då han gick i skola där. Han kunde 
känna en saknad av att ha båda föräldrarna närvarande, speciellt vid de tillfällen då hans 
pappa glömt att handla hem mat eller när hans pappa hade druckit så mycket att han 
tuppade av. Nu i efterhand kan han känna sig sviken av sina föräldrar, att han inte fick en 
“normal” uppväxt som andra barn vilket har gjort att han kan känna en oro över sina egna 
barn och är därför extra noga med att vara närvarande för dem. Han berättade vidare att han 
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under en längre tid har mått dåligt över att han har haft ett alkoholmissbruk. Känslan av 
skam fanns förut alltid där och att han var besviken på sig själv att han kunde göra något sånt 
mot sin kropp. Efter att ha kämpat mot missbruket och blivit nykter har han börjat intressera 
sig för träning och vill istället använda sina erfarenheter kring missbruket till att hjälpa andra 
människor som har varit i samma situation som honom. 

Två av de nio intervjupersonerna vars föräldrar var stränga med att deras tonåringar inte fick 
dricka alkohol innan arton år uppgav att de inte känner sig speciellt påverkade av sina 
föräldrars alkoholvanor. Båda uppgav att de inte har reflekterat över eller märkt att deras 
föräldrars alkoholvanor skulle ha påverkat deras egna alkoholvanor nu i vuxen ålder. Det 
båda intervjupersoner berättade under intervjuerna var att deras föräldrar varken har varit 
några som dricker mycket och regelbundet eller några som inte druckit alls. 

 
 

Mina föräldrar är väl ganska normala skulle jag säga när det kommer till hur mycket alkohol 
de dricker. Att de dricker typ lite vin ibland, mest på helgerna. Jag däremot skulle nog säga att 
jag förut drack mer än vad mina föräldrar gör. När man var ung och dum, festade, rökte och 
drack ofta, alltså innan jag var arton år […] sedan fick jag barn ganska tidigt som var lite 
oväntat och då fick man ändra sina vanor.  - Kvinna 30+ 

 
 
 

Vi har haft alkoholproblem på flera håll av min mammas sida av släkten vilket jag tror har 
gjort att just hon har varit extra försiktig med alkoholen och att det har påverkat extremt 
mycket om hur det har druckits hemma hos oss när jag växte upp. Både hon och pappa dricker 
vin varannan helg eller något sånt men de har väldig respekt för alkoholen om man säger så. 
Men kan inte säga riktigt att jag har tagit med mig det till min familj då jag och min man 
iallafall dricker vin på helgen, ibland någon vardag. - Kvinna 40+ 

 
 
 
Under intervjuerna berättade några av intervjupersonerna om hur deras syn på alkohol ser ut 
nu i vuxen ålder även om det inte var en fråga som ställdes under intervjun eller som fanns 
med i intervjuguiden. Under tonåren hade de en känsla av att främsta syftet med att dricka 
alkohol var för att det var kul att vara berusad med sina kompisar. Att man blev glad och rolig 
när man druckit några öl de även tyckte smakade gott. Medans nu att de inte har en dålig syn 
på alkohol, att de nu dricker alkohol för att dem tycker det är gott samt för att kunna unna sig 
det ibland. Tre av intervjupersonerna nämnde även hur de tror att deras barn påverkas av 
deras alkoholvanor vilket de inte trodde hade så stor påverkan då de skulle noga ha upplevt 
det mycket tydligare hos sina barn tror dem. Det som två av intervjupersonerna svarade på 
den frågan var att de hoppas att deras barn har eller kommer ha samma respekt för alkohol 
som dem har när de blir vuxna. Att de förhoppningsvis kommer förstå när de blir själva vuxna 
och startar familj, att man inte kan dricka som om man vore arton år. 

 
 

Det enda som jag vill och har försökt föra vidare till min son utifrån mina alkoholvanor eller 
syn på alkohol är att han ska behandla andra med respekt när han själv har druckit, då det 
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väldigt lätt kan bli fel beroende på hur man dricker samt att han även måste ha respekt för 
alkohol. Att det inte är något man bara häller i sig och kan ha som flyktväg på något sätt. […] 
det är klart att man fortfarande kan känna sig ansvarig över deras handlingar och om något 
skulle bli snett… Det är ju jag och min man som trots allt ha uppfostrat honom. 
– Kvinna 60+ 

 
 
 

6.4 Minderårigas alkoholvanor 
Det tredje centrala ämnet som berördes under intervjuerna var riktat mot 
intervjupersonernas egna barn och ungdomar, vad de anser om tonåringar generellt i 
samhället och hur de hanterar aspekten om att bjuda på alkohol eller inte till minderåriga. 
Majoriteten av intervjupersonerna berättar att de upplever sig ha en ganska bra bild av hur 
tonåringar i dagens samhälle dricker och att de dricker mer än vad de själva gjorde i den 
åldern och att alkohol och rökning visas mer öppet för folk att se. Flera av intervjupersonerna 
nämnde att man ser att fler unga på stan som röker och verkar inte alls bry sig att folk kollar 
på dem. Några av intervjupersonerna syftade på att mycket av det ansvaret kan och borde 
läggas på föräldrarna medans några av de andra intervjupersonerna motiverade att samhället 
har utvecklas och ibland inte till det bättre, vilket denna attityd och öppenhet med alkohol 
och rökning bland minderåriga har kan vara en konsekvens utav samhällspåverkan och att 
det tyvärr inte finns så mycket man kan göra åt det. Vidare berättade nästan alla 
intervjupersoner att de har vid minst ett tillfälle fått frågan av sin tonåring om de fått smaka 
på vin eller öl. Majoriteten av intervjupersonerna har en eller ett fåtal gånger låtit dem smaka 
från sitt eget glas men aldrig köpt ut alkohol till dem. 

 
 

Jag tror att jag har låtit min son få smaka en liten klunk med rödvin från mitt egna glas någon 
enstaka gång. Skulle inte ge honom ett eget glas med vin […] Han var 17 år vid det tillfället och 
jag tänkte nog inte så mycket, det enda tänkbara resonemanget jag kommer på är nog mer på 
att han ändå kommer testa snart när han blir myndig. - Man 55+ 

 
 
 
De andra intervjupersonerna som har bjudit på alkohol i hemmet har resonerat att det tycker 
det är bättre att tonåringen får smaka i hemmet istället för att dricka någon annanstans där 
de ej har någon översikt om vad och hur mycket deras barn dricker. De intervjupersoner som 
inte fått frågan av sina barn om att få smaka trodde att det antingen berodde på att de 
fortfarande var ganska unga och ännu inte fått upp intresset för att testa alkohol. Eller så 
kunde det bero på att barnet redan vet att de inte skulle få smaka alkohol av föräldern och 
frågar därför inte. 

 
 

Min dotter som just nu är 12 år gammal har ännu inte frågat om hon skulle få smaka om jag 
eller min man har vin eller öl eller liknande upphällt i ett glas, men hon har frågat om hur det 
smakar och sånt och hon vet om att hon inte ska dricka det då det är en “vuxen grej”. - Kvinna 
30+ 
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Många av intervjupersonerna uttryckte en oro över sina barn och alkoholen. En av de som 
uttryckte en extra stark oro var mannen som själv haft alkoholproblem. Han uppgav att han 
vid ett tillfälle kommit på sin 14-åriga dotter att hon druckit alkohol då han fick ett samtal 
från en av hennes vänner om att han behövde åka och hämta henne från en fest som de var 
på. Han berättar vidare att det var ett av de jobbigaste ögonblicken i hans liv då mycket 
minnen från hans barndom väcktes till liv. 

 
 

… när jag förstod att hon hade druckit så brast det lite för mig, blev både väldigt besviken och 
ledsen på henne men även besviken på mig själv då jag såklart började fundera på om det var 
något jag hade kunnat gjort annorlunda ör att hindra det från att hända i så tidig ålder […] Jag 
vill ju inte att hon i vuxen ålder ska hamna där jag var för mellan 15 och 20 år sedan. - Man 
45+ 

 
 
 
Även de andra intervjupersonerna nämnde en starkare oro kring hur barnen fick tag på 
alkohol, att de skulle dricka sig så berusade, att de inte skulle kunna ta hand om sig själva och 
om det skulle hända dem något, att de exempelvis skulle skada sig eller att någon annan 
skulle skada dem. En intervjuperson berättade att hon inte alls är förvånad att hennes son får 
tag i alkohol på annat håll då hon vet om att han umgås med andra personer som är något år 
äldre än honom som förmodligen köper ut. Det som oroar henne mest är att om hennes son 
skulle få för sig att köpa så kallad smuggelsprit eller något annan sorts hembränt som han 
inte vet vart det kommer ifrån eller vad det är för något i. Hon berättade vidare att hon tycker 
det är svårt att försöka hindra honom från att köpa och dricka alkohol. 

 
 

… det är klart att man har börjat undra vart han får tag på de men jag har mina aningar. Jag 
har en gång hittat en vodkaflaska gömd på hans rum för inte så länge sen. […] jag hade hellre 
velat köpa till honom för då vet jag att han inte skulle hälla i sig massa starksprit utan jag hade 
bara kunnat köpa några vanliga cider åt honom istället. […]  ja jag blir riktigt orolig. Min son 
är ofta ute om kvällarna med sina kompisar och jag har inte mycket kontroll över vad de 
pysslar med då. Vill inte heller vara den mamman som begränsar sitt barn i allt. - Kvinna 30+ 

 
 
 
Majoriteten av intervjupersonerna berättade att de kommit på sina barn att de druckit och 
påpekar att de är ibland något år yngre än vad dem själva var när de testade alkohol för första 
gången. Några av intervjupersonerna som kommit på sina barn att de druckit alkohol har 
först i efterhand upptäckt att de druckit. Både att de hittat alkohol gömt i deras rum samt 
genom sociala medier. De andra intervjupersonerna har kommit på sina barn medans de har 
varit berusade. Flera av intervjupersonerna reflekterade över att de upplever att dem har mer 
koll på vad deras barn gör med sina vänner och ute på internet, speciellt efter att de 
upptäckte att deras barn har druckit alkohol. 
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Efter att man upptäckte det första gången så var man alltid lite på hugget om de helt plötsligt 
sa vid middagsbordet att de skulle gå ut och träffa massa kompisar. Det fanns de gånger som 
man blev tvungen att säga ”nej inte ikväll, idag får du stanna hemma” då det var väldigt 
uppenbart att de skulle dricka. […] Det kunde vara att de frågade om jag kunde köra dem 
någonstans, hem till någon de inte vanligtvis umgicks med, vilket jag tyckte vad konstigt då 
han annars alltid tar sin moped var han än ska någonstans. – Man 55+ 

 
 
 
En av intervjupersonerna berättade att de tycker en ny typ av strategi har vuxit fram genom 
att man har mer koll på sina barn just genom mobilen och datorn. Att föräldrarna kan ringa 
till sina barns mobiler och att de även har installerat mobilappar som gör att de kan se vart 
barnen befinner sig någonstans, oftast utan att barnet är medveten om det. Som den 34-åriga 
kvinnan nämnde vill hon inte heller inte lägga sig i för mycket av vad sin son gör. Hon 
nämner även att hon själv var tonåring för inte allt så länge sedan och vet hur irriterande hon 
kunde tycka det vara när föräldrarna lade sig i saker hon gjorde. 

 
 

… min dotter vet om att jag har Instagram och hon skulle inte publicera en bild där alkohol 
syns så att jag skulle kunna se, men jag har sett på några av hennes kompisars instagrambilder 
där både hon och alkohol är med i bilden. - Kvinna 35+ 

 
 
 
 
 

7 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Under detta avsnitt kommer en diskussion föras utifrån centrala teman i resultatet samt en 
analys av resultatet kopplat till studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. 
Det första centrala temat som tas upp i resultatet är om intervjupersonernas uppväxt i 
relation till alkohol samt deras föräldrars åsikter om alkohol. Alla intervjupersoners föräldrar 
förutom en var emot att bjuda på alkohol när de var unga och majoriteten av 
intervjupersonerna tycker att de har blivit uppfostrade med att man ska visa en sorts respekt 
för alkohol. Dem flesta kan nu i vuxen ålder känna igen sina egna alkoholvanor i hur deras 
föräldrars alkoholvanor är och var men på grund av nya attityder i samhället och 
förhållningssätt så är deras egna barns alkoholvanor mindre lika än deras egna när de var i 
samma ålder. Detta kan tolkas som att den påverkan som far- och morföräldrarna har utifrån 
det sociala arvets perspektiv inte varar i flera generationer då det kan finnas för många 
utomstående faktorer som påverkar barnets beteende och värderingar för att det sociala arvet 
ska kunna tas upp helt (Jonsson, 1969). Det kan exempelvis vara att föräldrarna skiljer sig, 
att barnet spenderar mer tid hemma hos den ena föräldern och tar därför inte efter beteendet 
lika starkt och påtagligt som de annars kunde ha gjort hos den andra föräldern. Eller att den 
generella kunskapen om vilka konsekvenser alkohol kan få har spridits mer i samhället till de 
senaste generationerna. 
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Vad som vidare kan se i resultatet är att trots att en av intervjupersonerna blev regelbundet 
bjuden på alkohol hemma så har majoriteten inställningen att de kan bjuda sina barn på 
alkohol i mindre mängder för att förhoppningsvis utfallet ska göra att de sedan undviker att 
dricka utan uppsyn av föräldrarna. Att föräldrarna vill undvika att deras barn istället köper 
alkohol från någon främling kan också vara en möjlig anledning till varför de själva väljer att 
bjuda sina barn på alkohol i mindre mängder. Men utifrån den sociala inlärningsteorin så 
skulle det krävas mer av föräldrarna för att förhindra att deras barn dricker, främst att de 
inte bjuder sina barn på alkohol alls samt att de även skulle behöva se över sina egna 
alkoholvanor. 

Hoffman, Livingston, Testa och Windle (2010) skriver om myten att föräldrar bör bjuda sina 
äldre tonåringar på alkohol för att förhindra framtida alkoholmissbruk. Det finns en 
föreställning om att föräldrar kan ha en förförståelse och tro om att genom att bjuda sina 
barn på alkohol agerar dem i förebyggande syfte. Detta kan göra att föräldrar har en mer 
tillåtande attityd till att unga dricker alkohol vilket kan tolkas utifrån dessa resultat att 
föräldrar är mer villiga till att bjuda sina barn på alkohol i mindre mängder eller låta dem 
testa alkohol för första gången hemma. Även om föräldrarna vill ha en bra översyn på 
barnens alkoholvanor så kan det leda till att de i tidig ålder får ett regelbundet alkoholintag 
eller utvecklar ett missbruk som Bachrach m.fl. (2017) kommer fram till i deras studie. En 
annan konsekvens av att unga får alkohol i hemmet som Hanson och Waddell (2017) även 
skriver om i sin artikel är att det är lättillgänglig alkohol. Att föräldrar som bjuder sina barn 
på alkohol hemma i hopp om att de inte ska bli lockade att dricka på annat håll. Det kan 
istället få motsatt effekt att de dricker mer, att de konsumerar både hemma och på andra 
platser och att det då finns en risk som två av intervjupersonerna nämnde. Att man hamnar i 
fel umgängeskrets som medför andra konsekvenser som kan vara kriminella. Flera av de 
artiklar som har presenterats i denna studie visar på att föräldrar som bjuder sina barn på 
alkohol, gör att barnen dricker generellt större mängder alkohol. Men för att inte dra alla 
intervjupersoner som gör detta över en kant kan man spekulera i vilken mängd alkohol och 
vilken sort de bjuder på då alla intervjupersoner inte nämner detta. Till exempel om det 
endast är vid måltider eller när man umgås, eller om det är cider eller vin. 

Vad många av intervjupersonerna upplever är att deras tonåringar hade tidig alkoholdebut, 
vilket kan bero på att debutåldern var yngre än när de själva hade sin egna debut samt att 
intervjupersonerna tror barnen dricker mer än vad de själva gjorde när de var i den åldern 
vilket säger emot nypublicerade studier såsom Larm m.fl. (2018) studie, att unga istället 
dricker mindre nu än förut. Flera av intervjupersonerna kunde inte riktigt redogöra för varför 
de upplever att deras tonåringar dricker mer men att en intervjuperson uppgav att hon inte 
ville känna sig som en dålig mamma om hon skulle lägga sig i om vad hennes son gör om 
kvällarna då hon själv i tonåren uppfattade det som ett störningsmoment från sina föräldrar. 
Detta resonemang som flera av föräldrarna påpekade att deras barn hade tidig alkoholdebut 
motsäger sedan att några av intervjupersonerna själva bjuder sina barn på alkohol. Enligt 
tidigare forskning av Gould m.fl. (2012) framkom att föräldrar har en stor påverkan om när 
barn har sin alkoholdebut. En anledning till att det blir motsägelser i det intervjupersonerna 
berättade kan vara att de inte är medvetna om följderna av att bjuda på alkohol hemma, 
speciellt om det är första gången barnet testar alkohol. Om man ska sätta stenen i rullning så 
kan det få vidare konsekvenser att barnet tror att föräldern har gett sitt 
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samtycke till att de kan dricka alkohol. Utifrån social inlärningsteorins perspektiv (Bandura, 
1969) så kan tillfället vid alkoholdebuten tolkas som ett socialt inlärningstillfälle för barnet 
där de tar in vad föräldern gör och det börjar mer och mer likna ett accepterat beteende. 
Barnet kan börja utforska beteendet mer på egen hand utanför hemmet utan insikt i att 
han/hon skulle göra någonting fel då det är ett accepterat beteende som de utövar. 

I resultatet kan man även konstatera att majoriteten av intervjupersonerna upplever att de 
har mer kontroll över vad deras tonåringar gör om kvällarna och nätterna samt om alkohol 
skulle vara inblandat, än vad deras egna föräldrar hade när de var i tonårsåldern. Genom att 
flera av intervjupersonerna upplever att de har mer kontroll över sina barn kan de ha 
påverkat hur mycket av det sociala arvet kring alkohol som förs vidare samt hur påtaglig den 
sociala inlärningen blir hos barnet. Med hjälp av sociala medier har några av 
intervjupersonerna installerat mobilappar på deras barns mobiltelefoner, och oftast utan 
deras vetskap. Detta kan tolkas som att föräldrarna inte litar på sina barn fullt ut, om de 
säger att de ska göra en sak men att de gör något annat. Detta kan också ha framkommit 
exempelvis efter att barnet har ljugit eller dylikt tidigare för föräldern och blivit ett 
orosmoment, att de har på ett sätt åtgärdat för framtida incidenter genom dessa mobilappar. 
En konsekvens som kan tolkas utifrån detta är att det kan påverka relationen mellan 
föräldern och barnet vilket utifrån Clum, Jackson, Madkour, Miles, Mather och Shankar 
(2017) skriver om i sin artikel, att relationen kan påverkas i större utsträckning än vad man 
tror, då det finns en risk för att utveckla alkoholmissbruk. De betonar vikten av att ha en bra 
kommunikation, vilket även kan tolkas som att kommunikationen mellan föräldrarna och 
barnet behöver vara ärlig. 

Något som kunde uppmärksammas i resultatet är att två intervjupersoner som var mellan 
30–35 år berättade att de på olika sätt kunde känna sig begränsade av deras föräldrar i ung 
ålder, vilket har eller kan sätta spår i hur de hanterar situationer med sina egna barn. Båda 
kvinnorna uppgav att de kunde uppleva att deras föräldrar begränsade dem, att det var 
irriterande och jobbigt när de lade sig i saker. Den enda kvinnan berättade att hon var beredd 
på att köpa ut alkohol till sin son för att ha kontroll över vad han dricker. Men samtidigt är 
hon orolig över vad han gör när han inte är hemma om kvällarna. Hon agerade förmodligen 
som hennes föräldrar gjorde och som många andra föräldrar nog skulle ha reagerat genom 
att vara orolig men att det kan finnas kvar lite tankar från hennes år som tonåring och vill 
själv inte vara en begränsande förälder. Den andra kvinnan har en dotter som ännu inte har 
druckit alkohol vilket gör att hon inte har stött på samma situation som den andra kvinnan 
har. En gemensam faktor dessa intervjupersoner har är att de blivit föräldrar tidigare än 
resterande intervjupersoner. Kan den mer tillåtande attityden till alkohol hos unga föräldrar 
bero på att de är rädda för att inte vara bra föräldrar till sina barn på grund av tidigare 
erfarenheter som ung? Detta kan vara ett dilemma för föräldrar då det enligt etiska normer i 
samhället vore att inte bjuda eller ge sitt barn alkohol medans moralen kan säga att de inte 
vill känna känslan av att vara en begränsad förälder. 

Vidare i resultatet framkommer det att majoriteten av intervjupersonerna tycker att unga i 
dagens samhälle är öppna med deras alkoholkonsumtion och rökning och flera påpekar det 
som en negativ konsekvens från både föräldrars sida och samhällets utveckling. Varför det 
kan uppfattas som mer tillåtet kan bero på att det är en föreställning som vissa föräldrar har 
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och att enligt Hoffman, Livingston, Testa och Windle (2010) finns det en mer tillåtande 
attityd mot alkohol i samhället men som självklart inte behöver generaliseras till att alla har 
en mer tillåtande attityd. Sedan kan det även bero på att den senaste generationens 
ungdomar har under sin uppväxt lärt sig att ha en mer accepterande syn på alkohol. Utifrån 
social inlärningsteorin, som Andersson, Andersson och Thorsén (2002) skriver, samlar barn 
in massor av intryck, speciellt från sina föräldrar. Detta kan tolkas som att föräldrarna 
mycket väl kan ha en mer tillåtande inställning till alkohol som sedan även kan synas hos 
deras barn. Varför intervjupersonerna sedan har en negativ syn på just detta kan lika väl 
också bero på deras uppväxt, vilka intryck de fått och vad det lärt sig av sina föräldrar. Den 
intervjuperson som ådrog sig ett alkoholmissbruk kan man koppla till Jonssons (1969) teori 
om det sociala arvet om en möjlig anledning till varför han precis som sin egna pappa 
hamnade i samma missbruk. Som teorin är beskriven i kapitlet om teoretiska 
utgångspunkter så finns det indikationer på att hans sociala arv härstammar från sin pappa. 
Under flera år bodde han enbart med sin pappa och tillsammans med både miljöpåverkan 
samt att ha personer i sin närhet som har stor påverkan på sig själv, speciellt en förebild och 
även vänner, så blir det sociala arvet påtagligt hos personen. Hos intervjupersonen så visste 
han bara en sida av alkohol, som han beskrev det, och fick lära sig tidigt att man skulle dricka 
mycket och ofta av det vilket var den sociala inlärningen han växte upp med (Bandura, 1969). 

 

 
7.1 Metoddiskussion 
Under arbetsprocessen med denna studie har jag både fått medvind och mött motgångar. 
Tidigt i studien ändrade jag metoden vilket påverkade hur syftet och frågeställningarna 
utformades. Ursprungligen var metoden utformad till att vara en vinjettstudie med två fiktiva 
fall med olika scenarier och utfall kring ämnet alkohol bland unga. Hälften av deltagarna 
skulle få läsa ett av dessa fiktiva fall med tillhörande frågor och sedan skulle resterande 
deltagarna få läsa det andra fiktiva fallet med tillhörande frågor samt att det avslutades med 
en efterföljande intervju. Dessa fiktiva fall valdes bort både på grund av tidsperspektivet och 
att de inte skulle bidra med tillräckligt mycket information som en mer djupgående intervju 
hade gjort. Detta gjorde valet för mig att ta bort de fiktiva fallen enklare. Det fanns även 
tankar om att använda enkäter till denna studie men det skulle bli begränsat om hur 
djupgående jag kunde vara i dessa frågor utan att tappa respondentens intresse. 

Det var inga svårigheter att hitta respondenter till studien vilket överraskade mig. Stora 
delar av min skrivtid spenderade jag i två mellanstora städer vilket var även där som jag 
hittade alla intervjupersoner. Jag fick mail och telefonsamtal från flera av 
intervjupersonerna redan samma dag eller dagen därpå som jag skickade ut information om 
studien till olika arbetsplatser vilket jag inte riktigt var beredd på. Några av dem ville göra 
intervjun ganska omgående vilket satte lite tidspress på mig då intervjuguiden inte var 
komplett när missivbrev skickades ut. Att det därmed inte fanns någon möjlighet att skicka 
ut intervjufrågorna till de två intervjupersoner som gärna vill ha dem innan intervjutillfället, 
kan ses som negativt, men å andra sidan blev det lika tillvägagångssätt för alla. Istället fick 
jag berätta kort för dem om vilka typer av frågor jag kommer ställa vid intervjun. Utöver det 
så tyckte jag att frågorna i intervjuguiden passade bra då de var relevanta för studiens syfte 
och frågeställningar. Alla intervjuer gick väldigt bra trots att jag har lite erfarenhet av att 
intervjua men efter varje intervju kände jag mig mer säker på att kunna hålla och styra en 
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intervju. Under studiens gång har jag inte upplevt att några etiska svårigheter eller 
dilemman uppkommit trots att studien har handlat om ett känsligt ämne. 

En stark motgång som jag har upplevt under arbetets gång är att försöka hitta motivationen 
till att skriva och arbeta med uppsatsen. En annan nackdel jag upplevde var att jag skrev 
uppsatsen själv eftersom det är ett stort arbete, att det hade hjälp att få någon annans 
synvinkel på saker. Den främsta fördelen är att jag kunde bestämma själv vad jag ville skriva 
och undersöka om.  

 

 
7.2 Slutsatser 

 
Studiens syfte var att undersöka hur föräldrars syn på minderårigas alkoholkonsumtion ser 
ut samt om deras uppväxt och erfarenheter med alkohol påverkar deras barns alkoholvanor. 
Den första frågeställningen har blivit besvarad, vilket var om hur föräldrars syn på 
alkoholkonsumtionen bland minderåriga såg ut. Utifrån att intervjupersonerna som deltog 
har beskrivit hur de upplever att deras tonåringars alkoholvanor är, och att dem mer eller 
mindre upplever att tonåringar generellt i dagens samhälle dricker mer än vad de själva 
gjorde i den åldern, säger resultatet i min studie emot nypublicerad forskning. Den andra 
frågeställningen har också blivit besvarad, om föräldrars uppväxt och omdöme om alkohol 
påverkar deras barn och deras alkoholvanor. Majoriteten av intervjupersonerna upplever 
nämligen att deras föräldrars alkoholvanor har påverkat deras egna alkoholvanor i vuxen 
ålder. De finner likheter i att de dricker ungefär samma mängd samt tillfällen vilket kan 
förklaras genom både social inlärningsteori samt teorin om det sociala arvet. Ett fåtal uppgav 
att de inte har reflekterat över den aspekten och att de inte tror att deras föräldrar har 
påverkat deras egna alkoholvanor i en större utsträckning. Den intervjuperson som själv 
utvecklade ett alkoholproblem precis som sin pappa beskrev sig ha påverkats negativt av sitt 
sociala arv men har även kunnat använda erfarenheten i positiva sammanhang för att hjälpa 
andra med samma typ av missbruksproblem. Övergripande kan man konstatera att 
intervjupersonerna upplever att de har mer kontroll över vad deras egna barn gör om 
kvällarna och nätterna samt om alkohol skulle vara inblandat genom telefonkontakt och 
sociala medier, än vad deras egna föräldrar hade när de var i tonårsåldern. 

 
 

 
7.3 Socialt arbete och vidare forskning 
Hur kan detta resultat hjälpa socialt arbete i praktiken? Om man har vetskap om ett 
missbruk hos en förälder så finns det en större påtaglig risk att deras barn har kommit i 
kontakt med alkohol tidigt i livet. Därför är det viktigt att socialsekreterare och även andra 
yrkesgrupper som kommer i kontakt med föräldrar och barn, som exempelvis lärare, har 
kunskap om hur alkoholkonsumtionen kan påverka barnet. Även att man är uppmärksam på 
andra varningsklockor som kan ringa, som exempelvis att det kan vara bråkigt i hemmet och 
att det tas på allvar ifall det skulle komma fram. Från ett långsiktigt perspektiv kan man 
informera unga i tidiga tonåren om de risker som finns med alkohol och vart och hur man 
kan få kontakt med någon för att få hjälp om man upplever att det är en betydande faktor till 
att det exempelvis är oroligt hemma. För att även kunna se och möta de unga som hamnar i 
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skymundan kan man inom socialtjänsten arbeta med uppsökande verksamhet inom 
exempelvis skolor och fritidsgårdar. Socionomer som arbetar som kuratorer på skolor har en 
betydande roll i deras arbete att kunna se de barn som behöver hjälp. Eftersom lärare träffar 
barnen varje dag under skoltid och förhoppningsvis lär känna sina elever tillräckligt bra för 
att kunna avgöra när något har hänt, vare sig det är på skolan eller hemma, är det viktigt 
med ett nära samarbete mellan lärare och socionomer. För framtida forskning vore det 
intressant att undersöka hur samarbetet mellan skolor och socialtjänsten ser ut. Även om 
hur socialtjänsten arbetar i uppsökande verksamheter för att nå ut till barn och unga i 
förebyggande syfte om tidig alkoholkonsumtion. Något som också hade varit intressant att 
forska vidare om är hur barn och unga upplever att de påverkas av deras föräldrars 
alkoholvanor. 

Inför framtida forskning så kommer man alltid att behöva göra nya studier om föräldrars 
attityder om alkohol och om ungas alkoholkonsumtion då attityder och normer ändrar sig 
vilket gör att det krävs att man uppdaterar forskningen inom det ämnet. Det vore även 
intressant att undersöka varför alkohol kan upplevas som tabu att prata om med unga samt 
om det finns åtgärder föräldrar kan använda sig av för att minska risken för att deras barn 
ska dricka alkohol. Med min studie hoppas jag kunna bidra till denna fortsatta uppdatering i 
ämnet. 
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BILAGA A: MISSIVBREV 
 
 
 
 

Missivbrev 
 

Hej! 
 
 
 

Jag heter Evelina Cajvall och jag läser socionomprogrammet på 
Mälardalens högskola. Just nu skriver jag min c-uppsats där syftet är att 
undersöka om hur föräldrars syn på alkohol bland minderåriga ser ut. 

Jag vill härmed tillfråga dig om att medverka i denna studie. Kriteriet för 
att kunna delta i studien är att du har ett eller flera barn från 12 år och 
uppåt. Intervjun tar cirka 15–20 minuter att genomföra. Din medverkan 
är frivillig och du som intervjuperson kan när som helst avbryta 
intervjun om du så önskar. Det är endast jag och min handledare XX 
som kommer att ha tillgång till de uppgifter som framkommer under 
intervjun och dessa uppgifter kommer att behandlas med största möjliga 
konfidentialitet samt att ingen person i studien kommer att vara möjlig 
och identifiera. Uppgifterna kommer endast att användas till studien. 

Om du har några frågor om studien eller vill ta del av resultatet får du 
gärna kontakta mig. 

 
 

Tack för din medverkan 
 
 
 

Evelina Cajvall 

ecl15001@student.mdh.se  

 

 

 

 
 

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära 
samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för 
studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. 
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BILAGA B: INTERVJUGUIDE 
 
 
Bakgrund 

 
- Hur gammal är du? 

 
 

- Hur många barn har du och hur gamla är de/dem? 
 
 

- Har du någon vidareutbildning? Om ja, vad för utbildning? 
 
 

- Vart jobbar du just nu? 
 
 
Uppväxt 

 
- Hur såg du på alkohol under din uppväxt? 

 
 

- Tillät dina föräldrar dig att dricka alkohol fast du ej haft åldern inne för det? Om ja, 
vad tror du det beror på? Om nej, vad tror du det beror på? Drack du alkohol ändå? 
Varför? 

 
 

- Hur var alkoholkonsumtionen hos dina föräldrar när du var ung? 
 
 

- Tror du att dina föräldrars alkoholvanor har påverkat dig och dina alkoholvanor? 
 
 
Minderåriga och alkohol 

 
- Hur ser du på att minderåriga dricker alkohol? 

 
 

- Har ditt barn någon gång frågat om de kan bli bjuden på alkohol? 
 
 

- Har du (och/eller din partner) någon gång bjudit på alkohol i hemmet till ert/era 
barn? 

 
 

- Skulle du kunna tänka dig att köpa ut alkohol till ditt barn? 
 
 

- Har du/ni några strategier för att hantera när ert barn frågar/kommer fråga om 
alkohol? 
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