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Abstrakt 
 
Öckerö kommun var 1999 den kommun i Västra Götaland som hade störst problem med ung-
domsfylleri. År 2002 anställdes en drogförebyggande samordnare i kommunen som genom 
projektet Alla Överens arbetar för att påverka föräldrar och andra vuxna till att inte tolerera 
alkohol bland underåriga. Sedan dess har alkoholanvändningen bland ungdomarna sjunkit 
drastiskt. Tidigare forskning kring ungdomars alkoholbeteende visar att föräldrars attityd till 
ungdomsdrickande till stor del påverkar barnens alkoholanvändande. Även faktorer som stöd 
och kontroll i form av regler och tillsyn har visat sig vara skyddande, medan kontroll i form 
av bestraffning och hot samt alkohol i hemmet anses mindre bra. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka vilken attityd föräldrarna till elever i högstadiet i Öckerö kommun har till ungdo-
mars alkoholbeteende, samt hur de genom stöd, kontroll och eget drickande påverkar sina 
barns alkoholbeteende. Undersökningen är gjord genom en postenkät med slutna frågor som 
sändes till 191 föräldrar till elever i högstadiet i Öckerö kommun. Resultatet visar att föräld-
rarna i Öckerö kommun innehar en restriktiv attityd till ungdomsdrickande. Även andra skyd-
dande faktorer förekommer till stor del. De flesta föräldrarna verkar ha en stödjande kommu-
nikation med sitt barn samt använder sig av flera skyddande kontrollerande metoder som re-
gelsättning och tillsyn. Föräldrarnas egna alkoholvanor verkar i stort inte heller utgöra några 
risker. Det föräldrarna dock inte tycks vara medvetna om är att deras ungdomar dricker alko-
hol utan deras vetskap. För det fortsatta drogförebyggande arbetet i Öckerö kommun föreslår 
vi fortsatt liknande arbete, uppmuntran till föräldrarna för deras medvetenhet, samt upplys-
ning om föräldrarnas ovetskap kring ungdomarnas egentliga drickande. 
 
Nyckelord: Alkohol, ungdomar, föräldraskap, attityd, stöd, kontroll, drogprevention. 



Abstract 
 
Öckerö County was in 1999 the municipality in the Västra Götaland region, Sweden, which 
had most problems with youth drunkenness. In 2002 a drug coordinator took on a drug pre-
venting project in the municipality with the purpose to influence parents and other adults to 
not tolerate alcohol among minors. Since then alcohol use among youths has reduced dra-
matically. Earlier research on youth alcohol behaviour indicates that parent’s attitude towards 
youth drinking largely affect children’s alcohol use. Factors such as support and control in 
terms of monitoring and rule setting have also been shown to be protective, while coercive 
control and alcohol in the home is considered more risky. The purpose of this paper is to ex-
amine the attitude towards youth alcohol behaviour among the parents of pupils in secondary 
schools in Öckerö County, and how their support, control and own drinking habits influence 
their children’s alcohol behaviour. The investigation was made as a postal survey with closed 
questions that were sent to 191 parents of pupils in secondary schools in Öckerö County. The 
results show that parents in Öckerö hold a restrictive attitude towards youth drinking. Other 
protective factors are also present to a large extent. Most parents seem to have a supportive 
communication with their children and use several protective control methods such as rule 
setting and monitoring. The parents' own drinking habits appear largely not to pose risks. 
What parents, however, does not seem to be aware of is that their children drink alcohol with-
out their knowledge. For further drug prevention work in Öckerö County, we suggest similar 
work, encouragement of parents for their awareness, and disclosure of parents' ignorance 
about the actual drinking habits among their youths. 
 
Keywords: Alcohol, youths, parenting, attitude, support, control, drug and alcohol preven-
tion. 
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1. Inledning 
 
Öckerö kommun var 1999 den kommun i Västra Götaland som hade störst problem med ung-
domsfylleri. Killarna i årskurs nio drack i genomsnitt elva liter sprit per år, och helgerna präg-
lades av skadegörelser och slagsmål. År 2002 anställdes en drogförebyggande samordnare i 
kommunen, och sedan dess har alkoholanvändningen bland ungdomarna sjunkit drastiskt. År 
2003 hade nästan 60 procent av niorna druckit alkohol flera gånger under det senaste halvåret, 
jämfört med cirka 35 procent 2008. Drogförebyggarens mål är att utrota ungdomsfylleriet. 
Genom projektet Alla Överens arbetar han för att påverka föräldrar och andra vuxna till att 
inte tolerera alkohol bland underåriga.  
 
Föräldrars attityd gentemot ungdomarnas alkoholvanor har visat sig vara avgörande. Flera 
studier visar på att föräldrar som, bjuder på alkohol, köper ut alkohol och/eller tillåter sina 
barn att dricka ökar risken för att ungdomarna dricker mer. Tidig debutålder vad gäller alko-
hol ökar också risken för alkoholproblem senare i livet (Komro et al 2007, s. 1597). Trots 
detta har många föräldrar uppfattningen att ett glas vin eller en burk öl inte skadar. Att det är 
en del av ungdomsrevolten menar vissa, eller att det minsann är bättre att köpa ut några öl än 
att ungdomarna skall komma över någon hembränd sprit ute på stan. Många är också av den 
åsikten att man genom att få smaka alkohol hemma kan skapa ett moget och hälsosamt för-
hållningssätt till alkoholanvändande (Statens folkhälsoinstitut 2009, s. 14). Även andra fakto-
rer som rör föräldraskapet kan påverka i vilken utsträckning ungdomar dricker alkohol. Studi-
er pekar på att bristande stöd från föräldrarna samt liten kontroll i form av regler ökar risken 
för problembeteenden hos ungdomar (Andréasson 2002a, s. 13-14).  
 

1.1 Drogförebyggande arbete 
 
Andréasson (2002b, s. 289) menar att det drogförebyggande arbetet måste bygga på både pro-
motivt och preventivt arbetssätt, det vill säga både stärka skyddsfaktorer och undanröja risk-
faktorer. Detta gör Öckerö kommun i projektet Alla Överens som syftar till att göra alla vuxna 
överens om att ingen skall dricka alkohol innan 18 års ålder. Målgruppen är framförallt för-
äldrar, men även andra vuxna som på något sätt möter eller har förmågan att påverka ungdo-
mar görs delaktiga. Några exempel är idrottsledare, lärare, förtroendevalda, socialarbetare, 
poliser, mor- och farföräldrar. Projektet leds av kommunens drogförebyggare vars främsta 
strategi är att genom dialog sprida kunskap och goda idéer. Detta sker på föräldramöten, via 
media, men också ute på fältet. En stor del av rollen som drogförebyggande samordnare hand-
lar om att ”vara där det händer” samt att ”nå alla hela tiden och överallt”.  
 
Grundtanken bakom Alla Överens liknar till stor del den beprövade metoden Örebro Preven-
tionsprograms (ÖPP:s) grundtanke. Även denna metod syftar till att påverka föräldrars attity-
der till ungdomsdrickande, för att på den vägen påverka barnens alkoholvanor. Programmet 
går ut på att genom korta föräldraträffar en gång per termin förmedla kunskap, uppmana till 
en restriktiv attityd till ungdomsdrickande, samt att försöka skapa överenskommelser föräldrar 
emellan (Örebro Universitet 2006). Det drogförebyggande arbetet i Öckerö kommun verkar 
onekligen ha medfört vinster. Årligt genomförda drogvaneundersökningar bland högstadie-
eleverna i kommunen har visat att alkoholanvändningen minskar för varje år. Under en fem-
årsperiod har alkoholdebuten höjts med 2 år. Huruvida detta är en följd av Alla Överens eller 
andra samverkande faktorer är dock svår att fastställa helt. 
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Det är genom den årliga drogvaneundersökningen som det drogförebyggande arbetet kan an-
passas och utvärderas. Sedan 2003 har siffrorna för alkoholanvändningen bland ungdomarna 
minskat för varje år, men i 2009 års undersökning har en liten ökning bland berusningsdrick-
andet skett. Det är inga stora ökningar, och huruvida dessa beror på tillfälligheter eller inte är 
svårt att avgöra. I årets undersökning angav 46 procent av eleverna i en av årskurserna att de 
en eller flera gånger druckit alkohol. Av dessa menade 49 procent att deras föräldrar inte kän-
de till att de druckit alkohol.1 
 
 

2. Problemformulering  
 
Genom socialisationsprocesser påverkas barn och ungdomars attityder och beteenden av sina 
närstående. Tidigare forskning kring ungdomars alkoholbeteende visar på att föräldrars attityd 
till stor del påverkar barnens alkoholanvändande. Faktorer som stöd och viss typ av kontroll 
har visat sig vara skyddande faktorer, medan alkohol i hemmet och viss annan typ av kontroll 
anses mindre bra. I Öckerö kommun har det drogförebyggande arbetet fokuserat på att påver-
ka vuxnas attityd till ungdomars alkoholbeteende. Minskningen i alkoholanvändandet de se-
naste åren tyder på att de vuxna har en restriktiv attityd till alkohol och minderåriga, samt att 
de skyddande faktorerna förekommer i hemmen. 
 
 

3. Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken attityd föräldrarna till elever i högstadiet i Öck-
erö kommun har till ungdomars alkoholbeteende, samt hur de genom stöd, kontroll och eget 
drickande påverkar sina barns alkoholbeteende. 
 

3.1 Frågeställningar 
 

1. Hur ser attityden till ungdomsdrickande ut bland föräldrar i Öckerö kommun? 
2. Hur ser skyddsfaktorn stöd ut bland föräldrar i Öckerö kommun? 
3. Hur ser skydds- och riskfaktorn kontroll ut bland föräldrar i Öckerö kommun? 
4. Hur ser det egna drickandet ut bland föräldrar i Öckerö kommun? 
5. Hur har Alla Överens påverkat föräldrars attityd till ungdomsdrickande? 

 
 

4. Teoretisk bakgrund 

4.1 Socialisation 
 
Socialisationsprocessen består av en primär och en sekundär socialisation. Den primära är 
enligt sociologerna Berger och Luckmann (1998, s. 155-156) den viktigaste för individen och 

                                                 
1 Samtal och e-postkonversation med Håkan Fransson, drogförebyggande samordnare Öckerö kommun 2009-04-
02 
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den som befästs mest i medvetandet. De förklarar att barnet under den primära socialisationen 
börjar identifiera sig med sina närstående, och att dessas roller och attityder överförs till bar-
net. På så vis gör barnet föräldrarnas attityder till sina egna. Baumrind (1991, s. 126-127) för-
klarar att barn tar med sig det sociala interaktionsmönster som de är uppvuxna med ända upp i 
tonåren.  
 
Berger och Luckmann (1998) menar att det i den primära socialisationsprocessen är språket 
som är det viktigaste redskapet. Säljö (2000, s. 35-37) anser också att det är genom kommuni-
kation och interaktion med andra människor som individen utvecklar sina kunskaper och fär-
digheter. Det vill säga genom att höra hur andra talar och vad de talar om. Bandura (1986, s. 
19-22) menar att människan har en förmåga att lära genom observation och kan på detta sätt 
skapa beteendemönster utan att behöva försöka och misslyckas. Lärande genom observation 
har således en viktig funktion för utveckling och överlevnad. Vidare menar Berger och 
Luckmann (1998, s. 158-162) att det sällan förekommer några identifikationsproblem i den 
primära socialisationen, just därför att övertagandet av de närståendes attityder inte sker med 
någon valfrihet. Som författarna uttrycker det måste man ”klara sig med de föräldrar som ödet 
har undfägnat en med” (Berger & Luckmann 1998, s. 158). Den primära socialisationen slutar 
när uppfattningen om den egna identiteten, samhället och verkligheten införlivats i individens 
medvetande. Dock slutar socialisationen aldrig helt. 
 
I den sekundära socialisationen börjar den institutionella kontexten att uppfattas. Individen 
kommer till insikt om att den egna världen som skapats under den primära socialisationen inte 
är den enda, utan en del av ett större system. Lärare i skolan kan således representera en annan 
värld, och på så vis är deras attityder och kunskap inte lika självklara att anamma som de i den 
primära socialisationen. ”Barnet lever med eller mot sin vilja i världen sådan dess föräldrar 
definierar den, men det kan glatt lämna aritmetikens värld bakom sig så snart det lämnar 
klassrummet” (Berger & Luckmann 1998, s. 167). 
 
Sernhede (1995, s. 26) menar emellertid att identiteten i dagens samhälle inte är något som en 
gång skapas för att sedan vara beständigt. Han anser att identiteten är något som ständigt mås-
te omprövas, och att individen har möjlighet att skapa sitt liv relativt fritt. Det finns i princip 
inga givna ramar, det mesta är möjligt. Sernhede (1995, s. 27) anser att människan lever i en 
värld där familj och kultur inte längre utgör en mall för hur livet skall utformas. Individen 
övertar inte sina föräldrars yrke utan är lämnad ensam till att fatta beslut gällande sitt val av 
livsväg. 
 
Sernhede (1995, s. 28) anser att moderniseringen har urholkat traditioner som varit vägledan-
de för individer. Även norm- och värdesystem har genom moderniseringen förändrats, vilket 
skapat en osäkerhet i individers självkänsla och identitet. Osäkerheten speglas såväl hos barn 
och unga som hos vuxna, och hos de senare har detta påverkat deras möjligheter att fungera 
som förebilder och identifikationsobjekt för sina barn. Detta beror delvis på att det offentliga 
medverkar till barnuppfostrandet samtidigt som arbetslivet påverkar föräldrars uppfostrings-
mönster. Vidare menar han att även förskole- och skolpersonal är påverkade av denna osäker-
het, och att detta leder till svårigheter att på ett bra sätt ledsaga barnen ut i samhället. Vad 
gäller kamratrelationer med jämnåriga menar Giddens (2007, s. 166-167) att dessa har fått 
större betydelse i socialisationsprocessen än förut. Detta på grund av att barnen idag ofta till-
bringar mycket tid på förskolan då föräldrarna arbetar. Likväl menar han att familjen fortfa-
rande har ett stort inflytande eftersom den ofta styr var barnen går i skola, vilka aktiviteter de 
ägnar sig åt, och på så vis vilka barn de umgås med. Han menar emellertid att individen även 
längre upp i åldrarna påverkas av kamraters attityder och beteenden. 
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4.2 Kapital och socialt stöd 
 
Några begrepp som härrör till socialisationen är de olika formerna av kapital. Bourdieu (1986, 
s. 241-243) är en av de största teoretikerna som definierat dessa. Han menar att det finns tre 
olika former av kapital som har kapaciteten att utvinna fördelar och vinster för individen. Han 
förklarar att kapitalen kan omvandlas och institutionaliseras. De olika typerna av kapital är 
ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och socialt kapital. Vi har valt att fokusera på kulturellt 
kapital då detta framförallt är knutet till hur normer och attityder från familjen införlivas i 
individen, och därmed närmast vårt ämne.  
 

4.2.1 Kulturellt kapital 
 
Bourdieu (1986, s. 243) förklarar att kulturellt kapital kan existera i tre olika former; för-
kroppsligad, förtingligad och institutionaliserad. Den initiala bildningen av det kulturella ka-
pitalet sker i familjen, under hela socialisationsprocessen. Vidare förvärvas det i relationer 
inom olika sociala nätverk. Det förkroppsligade kulturella kapitalet utgår från en process av 
införlivning och ”inpräntning”. Förtingligat kapital består däremot av materiella objekt. Bour-
dieu (1986, s. 246-247) skriver att det förtingligade kulturella kapitalets egenskaper endast 
existerar i samband med det förkroppsligade kulturella kapitalet. Han förklarar att ägande av 
ett föremål endast kräver ekonomiskt kapital, men för att kunna använda detta i enlighet med 
dess syfte krävs förkroppsligat kapital. Institutionaliserat kulturellt kapital innebär kvalifice-
rad utbildning. 
 
Flera andra forskare och författare använder sig av de olika kapitalbegreppen. Vi är medvetna 
om att det kan finnas vissa skillnader mellan det Bourdieu definierar som kulturellt kapital 
och det som andra tolkar in i begreppet. Dock finner vi många författares tankar kring kultu-
rellt kapital som relevanta i vår teoretiska bakgrund.  
 
Bjurström (1997, s. 192-193) menar att kulturellt kapital innefattar smak, bildning, stil samt 
kulturell- och språklig kompetens. En längre utbildning menar han ökar det kulturella kapita-
let, vilket i sin tur kan påverka det ekonomiska kapitalet. Sundin och Willner (2003, s. 20-21) 
åsyftar att det kulturella kapitalet innefattar inlärda koder och beteenden, vilka påverkar indi-
videns val i livet. Eftersom det kulturella kapitalet anskaffas i sociala nätverk menar de att 
människorna i en specifik grupp ofta innehar samma typ av kulturella kapital, och på så vis 
skapas olika sociala fält. Samhörigheten i det sociala fältet blir större ju närmare varandra 
individerna befinner sig. Lilja och Larsson (2003, s 61-65) menar att en individs dryckes-
mönster kan ses som en del av det kulturella kapitalet. De förklarar också att anknytningen till 
familjen kan leda till både lågt och högt alkoholbruk beroende på föräldrarnas normer för al-
koholbruk. Svaga sociala band till föräldrarna ökar risken för problembeteenden och kontakt 
med avvikande grupper. Familjeinteraktion skapar en grund för social närhet och starka famil-
jeband och barn från sådana familjer löper också mindre risk för ett omfattande alkohol- och 
drogbruk.  
 

4.2.2 Socialt stöd 
 
Socialt stöd kan förklaras som resurser vilka tillhandahålls av andra medmänniskor. De ut-
vinns ur relationerna inom det sociala nätverket som individen ingår i. Socialt stöd existerar i 
tre olika former; emotionellt, praktiskt och informativt. Det emotionella stödet kan framförallt 
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hjälpa till att höja individens självkänsla och självuppskattning, medan praktiskt stöd exem-
pelvis innefattar ekonomisk eller annan praktisk hjälp. Det informativa stödet kan vara en del 
av det emotionella stödet och innebär tillgång till personer som kan ge råd och information. 
Detta kan eventuellt underlätta för individen vid problemlösning (Stansfeld 2006, s. 148-149).  
 
Det finns flera olika nivåer vilka socialt stöd kan tillhandahållas på. Den primära stödnivå-
strukturen är familjen och de närmaste vännerna. Det är också den som är den viktigaste nivån 
för individen eftersom den vanligen kan tillgodose denne med både emotionellt och praktiskt 
stöd. Vidare finns den sekundära stödnivåstrukturen som bland annat innefattas av vänner, 
släkt och arbetskamrater. Samt den tertiära stödnivåstrukturen som innefattar offentliga, pri-
vata och frivilliga organisationer (Haglund och Svanström 1995, s. 116-118).  
 

4.3 Föräldraskapets roll 

4.3.1 Attityd och eget drickande 
 
Forskningen kring ungdomars alkoholbeteende fokuserar på familjens och kamraters påver-
kan. Wood et al (2004, s. 19, 27) menar att både kamrater och föräldrar påverkar alkoholbete-
endet hos ungdomar, men att föräldrainfluenserna kan styra över vilken påverkan kamraterna 
har. På så vis menar de att föräldrarnas inverkan fortsätter att vara stort även längre upp i ton-
åren. Även Barnes och Farrell (1992, s. 773) visar på att kamraternas påverkan interagerar 
med föräldraskapets. De menar att påverkan från kamrater är särskilt stor i familjer med pro-
blem, då barnet i sådana fall ofta drar sig undan familjen och förlitar sig på kamraters åsikter 
och tar efter beteenden. 
 
Vad gäller föräldrars inverkan på ungdomars alkoholbeteende finns det ett stort antal omfat-
tande studier som visar på samband (Barnes & Farrell 1992, Koutakis, Stattin & Kerr 2008, 
Bogenschneider et al 1998). Yu (2003, s. 253-254) inriktar sig på två samband: Att föräldrar-
nas attityder till ungdomarnas alkoholkonsumtion påverkar ungdomarnas alkoholbeteende, 
och att föräldrarnas egen alkoholkonsumtion influerar ungdomarnas alkoholkonsumtion. Sie-
ving et al (2000, s. 489-490) konstaterar att föräldrars normer och attityder till alkoholkon-
sumtion hos minderåriga är den största påverkande faktorn för ungdomars alkoholbeteende. 
Komro et al (2007, s. 1606-1607) samt Yu (2003, s. 261) kommer fram till samma slutsats. 
De förklarar hur föräldrar kan spela en avgörande roll i alkoholpreventionen genom att göra 
alkoholen mindre tillgänglig i hemmet, samt att inte tillåta sina barn att dricka alkohol.  
 
Statens folkhälsoinstitut (2009, s. 14-15, 68) menar att det finns en vanlig föreställning bland 
föräldrar att alkohol avdramatiseras genom att bjuda barnet på det hemma. På så vis skulle 
barnet lära sig att dricka sofistikerat, och därmed inte bli lika berusad när de dricker tillsam-
mans med andra jämnåriga. Detta anser Statens folkhälsoinstitut är helt felaktigt. De framhål-
ler att ungdomar inte dricker för att det är gott utan helt enkelt för att bli berusade, samt att 
ungdomarna inte heller vet vilka konsekvenserna av drickandet kan bli. Statens folkhälsoinsti-
tut menar också att barn som blir bjudna på alkohol hemma har ett större alkoholintag än 
andra. Även Ferrer-Wreder, Koutakis och Stattin (2002, s. 115) visar genom sin studie att 
barn i åttonde och nionde klass med föräldrar som har en tillåtande attityd till alkohol varit 
berusade mer frekvent än barn med föräldrar som har en restriktiv attityd till alkohol (se figur 
1). 
 
 



 6 

 
 
  
 
Figur 1. Hämtad från Ferrer-Wreder, Koutakis och St attin (2002, s. 116) i Sven Andréasson 
(red.) Den svenska supen i det nya Europa .  
 
Litteraturen kring alkohol är dock till viss del oenig om huruvida alkoholkonsumtionen i 
hemmet (av föräldrar eller andra vuxna) påverkar ungdomars egen alkoholanvändning. Sie-
ving et al (2000, s. 508) har inte hittat något samband mellan dessa två faktorer. Koutakis, 
Stattin och Kerr (2008, s. 1629-1630) menar att föräldrarnas eget alkoholintag påverkar bar-
nens alkoholbeteende, men de anser att föräldrars strikta attityder gentemot ungdomars alko-
holintag är en viktigare bidragande faktor. 
 
Statens folkhälsoinstitut (2009, s. 68-69) förklarar att föräldrar till ungdomar inte behöver 
avstå från att dricka alkohol själva, men att deras förhållningssätt förs vidare över på barnet. 
Således är det viktigt för föräldrarna att dricka ansvarsfullt. Yu (2003, s 261) menar att risken 
för tidig alkoholdebutålder ökar hos barn som i stor utsträckning exponeras för föräldrars eget 
alkoholdrickande. Det finns även studier som visar att fäders alkoholvanor har större inverkan 
på pojkar, medan mödrars alkoholvanor i större utsträckning påverkar flickor (Yu & Perrine 
1997, s. 157). Chassin et al (1996, s. 79) har främst hittat samband mellan pojkar och fäder 
som missbrukar alkohol.  
 

4.3.1 Stöd  
 
I teorierna kring föräldraskapets påverkan på ungdomsbeteendet kan två dimensioner urskil-
jas, nämligen stöd och kontroll. Denna typ av stöd finns inom den primära stödnivåstrukturen 
och är kopplad till föräldrarollen specifikt, till skillnad från det mer generella begreppet soci-
alt stöd. Rollins och Thomas (1979, s. 319-320) förklarar att föräldrastöd är de beteenden 
gentemot barnet som får barnet att känna sig bekväm tillsammans med föräldern, samt känna 
sig älskad och accepterad. Exempel på dessa beteenden är att berömma, uppmuntra, hjälpa, 
samarbeta och visa ömhet.  
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Bremberg (2004, s. 48) framhåller även han stöd och kontroll som två viktiga skyddsfaktorer, 
han använder emellertid uttrycken värme och förmåga att sätta ramar. Att föräldrar visar sina 
barn värme betyder mer än de materiella förhållanden som råder i familjen, menar han. Barn 
och föräldrars samspel påverkas ömsesidigt, och om föräldrar tidigt visar sitt barn värme, ge-
nererar det i att barnet får förtroende för sina föräldrar. På så vis har barn lättare att berätta för 
sina föräldrar vad det gör, tänker och känner. När föräldrar visar sitt barn värme är sannolik-
heten större att barnet bemöter föräldern positivt och det hela genererar i ett slags synergief-
fekt. Om föräldern inte förstår sitt barn gäller det omvända, och risken är större att barnet rea-
gerar negativt (Bremberg 2004, s. 50).  
 
Kommunikation är en viktig stödfaktor. Genom att prata mycket och ofta med sitt barn, både 
om jobbiga och vardagliga företeelser kan också diskussioner om alkohol bli en naturlig del i 
relationen. Att prata om alkohol ofta i små doser visar sig vara mer skyddande än en enda stor 
diskussion i ämnet. Som i andra barn- och ungdomssituationer räcker det oftast inte att förma-
na om något en gång för att barnet skall ta till sig detta (Statens folkhälsoinstitut 2009, s. 5-
12). 
 
Barrera och Li (1996, s. 313-316) har jämfört och studerat olika studier om stöd från kamrat-
relationer och stöd från föräldrar. De konstaterar att för barn i de tidiga ungdomsåren har för-
äldrar (framförallt mammor) en starkare stödfunktion än vad kamrater har, både vad gäller 
emotionellt och praktiskt stöd. Stödet från kamrater anses dock mer och mer viktigt ju högre 
upp i tonåren barnen kommer. De menar att tonårsperioden är en tid då självständighet är som 
viktigast, och med mer självständighet minskar tillförlitligheten till föräldrarna medan an-
knytningen till andra likasinnade kamrater ökar. Något som författarna också uppmärksammat 
är att föräldrar och kamraters stödfunktioner används i olika typer av situationer.  Föräldrar 
rådfrågas mestadels vid val av utbildning och karriär, medan livsstilsval som exempelvis al-
koholanvändande är en faktor som kamrater har en stor inverkan på. Detta finner författarna 
oroande. Dock konstaterar Barrera och Li (1996, s. 323) att föräldrastöd helt klart är samman-
kopplat med minskad förekomst av problematiska ungdomsbeteenden. De menar också att 
barn som har en stark relation till sina föräldrar har större chans till att motstå anslutning till 
ungdomar med problematiska beteenden.  
 
Även Andréasson (2002a, s. 14) poängterar samhörighet med familjen som en skyddande 
faktor när det gäller ungdomsdrickande. Samhörighet emellan människor menar han stärks 
främst på tre sätt; när människor har möjlighet att bidra med sina insatser, när de ges ökade 
möjligheter, samt när de ges uppmuntran då de handlar rätt. Yu (2003, s. 261) menar att ju 
mer tid som barn spenderar med sina föräldrar, desto mindre är sannolikheten att barnen be-
finner sig i alkoholrelaterade situationer, och därmed minskar risken att alkoholdebuten för 
dessa barn blir tidig. Om föräldrarna däremot dricker alkohol när barnet är närvarande, så 
ökar risken för tidig alkoholdebut ju mer tid barn och förälder spenderar tillsammans.  
 

4.3.2 Kontroll 
 
Enligt Rollins och Thomas (1979, s. 321-322) innebär kontroll att föräldern på något sätt för-
söker påverka barnets beteende i någon riktning. Det är ett omfattande begrepp och innehåller 
flera olika typer av metoder. Författarna beskriver två delar som tvång och rationell kontroll 
(egen översättning).  Tvång innebär aktioner som bestraffning, våld, hot och skrik, medan 
rationell kontroll syftar till att föräldern på ett rationellt sätt kommunicerar med barnet och 
förklarar varför han eller hon inte borde handla på ett visst sätt. Barnes och Farrell (1992, s. 
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764) förklarar dessutom två andra delar av kontrollbegreppet, nämligen regelmässig kontroll 
och tillsyn (egen översättning). De menar att regelmässig kontroll innebär att särskilda regler 
sätts upp för exempelvis vilken tid hemgången skall ske på kvällar, regler för läxläsning och 
så vidare. Tillsyn medför att veta vart barnet befinner sig, vad han/hon sysslar med, samt vilka 
han eller hon umgås med och så vidare. 
 
Kontroll är således ett brett begrepp som inrymmer flera olika typer av aktioner. Sambanden 
mellan olika typer av kontroll och ungdomsbeteenden skiljer sig åt. Både extremt hög kontroll 
samt extremt låg kontroll kan öka risken för alkoholanvändande (Barrera & Li 1996, s. 325). 
Barnes och Farrell (1992, s. 767-770) visar att kontroll genom tvång ökar risken för att ung-
domar ska använda droger, men att tillsyn är en skyddande faktor för de flesta ickeönskvärda 
ungdomsbeteendena (exempelvis droganvändning, brottslighet och skolk). Även Lilja och 
Larsson (2003, s. 153) menar att familjens kontrollstrategier är kopplat till riskerna för alko-
hol- och droganvändning. Både låg och hög kontroll av sina barn innebär risker, då barnen i 
det senare fallet kan agera revolterande menar de. Bremberg (2004, s. 50) anser att tydlighet 
och klara budskap ger goda förutsättningar för ett gott samspel mellan förälder och barn. Om 
föräldern använder så kallade tomma hot, ger detta barnet intryck av att det inte kan lita på 
föräldern, och ej heller behöver lyssna på vad föräldern säger. Bandura (1986, s. 271) menar 
att ett aggressivt beteende hos barn kan resultera i att föräldrar reagerar med att straffa barnet. 
Denna motreaktion från föräldern kan i sin tur resultera i en maktkamp mellan barn och för-
äldrar, där straffaktionerna förvärras för varje gång. Han menar att detta beteende kan förhind-
ras genom att lära föräldrar ickestraffande sanktioner mot sina barn för att motverka oönskade 
beteenden, samt att inom familjen hjälpas åt att uppmuntra och belöna ett gott beteendemöns-
ter. Bremberg (2004, s. 50) framhåller, precis som Bandura (1986, s. 271), att om ett problem 
som uppstår i en familj bemöts med aggressivt beteende från föräldrarna resulterar det ofta i 
ett aggressivt bemötande även från barnet. I konfliktfyllda familjer tycks detta vara ett vanligt 
beteende, och bråken synes aldrig komma till någon lösning utan har en tendens att eskalera. 
Stice och Barrera (1995, s. 330) anser att det finns en ömsesidig påverkansaktion föräldrar 
och ungdomar emellan. Exempel på detta är att föräldrar med barn som har problematiska 
beteenden kan leda till att de får en mer tolerant inställning till avvikande beteenden. Föräld-
rar till ett barn som är asocialt eller har ett beteende som börjar kännas hotfullt kan också vara 
mindre stödjande och kontrollerande gentemot barnet. 
 
Rationell kontroll (som till exempel att samtala och förklara för barnet varför han/hon inte 
borde bete sig på ett visst sätt) har inget samband med något ungdomsbeteende enligt Barnes 
och Farrell (1992, s. 769). Däremot menar de att kontroll i konkreta former (som till exempel 
regler och tillsyn) verkar vara mer framgångsrika när det gäller att förhindra oönskade bete-
enden hos ungdomar (Barnes & Farrell 1992, s. 773). Baumrind (1991, s. 120, 148-149) me-
nar dock att det allra bästa vid drogprevention är när föräldrar samtalar och förklarar för sina 
barn om varför de inte skall handla på ett visst sätt, i samband med regelmässig kontroll och 
stöd. Detta skall enligt henne leda till att barnen blir kompetenta, självsäkra, optimistiska och 
lydiga.  
 
Andréasson (2002a, s. 13-14, 2002b, s. 289) förklarar att regler och tillsyn är en av de vikti-
gaste skyddande faktorerna för ungdomsdrickande. Han framhåller också att den mesta forsk-
ningen pekar på familjen som den enskilt viktigaste faktorn i det alkoholförebyggande arbetet. 
Således kan en hemmiljö innebära både en riskfaktor för, och en skyddsfaktor mot, alkohol-
problem. Många alkoholpreventiva program syftar till att förbättra interaktionen mellan för-
äldrar och barn, samt stärka samhörigheten i familjen, och att klar- och tydliggöra för vilka 
regler för alkohol som gäller inom familjen.  
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4.4 Sammanfattning av risk- och skyddsfaktorer 
 
Utifrån den teorigenomgång vi haft har vi sammanställt en tabell (se tabell 1) för de faktorer 
som kan fungera som risk- respektive skydd vid alkoholanvändning bland ungdomar. Påver-
kansfaktorerna är framförallt kopplade till föräldraskapet. 
 
 
Riskfaktorer:  

 
- Tillåtande attityder till alkohol hos föräldrar 
- Föräldrar som ofta dricker i barnets närvaro 
- Tillgång till alkohol i hemmet 
- Konflikter inom familjen 
- Låg kontroll → barnet gör som det vill 
- Hög kontroll → barnet revolterar 

 
Skyddsfaktorer: 

 
- Restriktiva attityder till alkohol hos föräldrar 
- Samhörighet inom familjen 
- God kommunikation mellan föräldrar och barn  
- Stöd, engagemang och värme från föräldrar 
- Kontroll i form av regler och tillsyn 

 
Tabell 1. Sammanställning av risk- och skyddsfaktor er för ungdomsdrickande. Fritt skapad 
utifrån den teoretiska bakgrundens litteraturgenomg ång. 
 
 

5. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för hur uppsatsprocessen framskridit. Inledningsvis presenterar vi 
metoden och datainsamlingstekniken samt motiveringen till valet av dessa. Vidare behandlar 
vi urval, enkätens utformning, etiska överväganden, bortfall, databearbetning samt validitet 
och reliabilitet. 
 

5.1 Metodval 
 
Vi har valt en kvantitativ ansats i vår uppsats. Kvantitativ metod lämpar sig bra när syftet med 
undersökningen är att mäta hur utbredda olika förhållanden och attityder är inom en grupp 
(Eliasson 2006, s. 31). Eftersom vi avser att undersöka vilken attityd föräldrarna till elever i 
högstadiet i Öckerö kommun har till ungdomars alkoholbeteende, samt på vilka sätt de påver-
kar sina barns alkoholbeteende, menar vi att den kvantitativa metoden sammanfaller bäst med 
vårt syfte. Om vi hade valt en kvalitativ metod och utfört intervjuer hade vår förståelse kring 
föräldrarnas attityder och åsikter kring ungdomsdrickande förmodligen blivit djupare (Elias-
son 2006, s. 32). Detta var emellertid inte vår avsikt i denna uppsats, där vi vill se generella 
trender i attityd och andra påverkansfaktorer. Vi tänker oss dock att det kan vara aktuellt med 
kvalitativa intervjuer som fortsatta studier på området i Öckerö kommun för att få förståelse 
kring varför de generella trenderna ser ut som de gör. 
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5.2 Datainsamlingsteknik och urval 
 
Datainsamlingstekniken vi använt oss av är postenkät. Alkoholrelaterade frågor kan vara svå-
ra att erhålla ärliga svar på, eftersom det är ett ämne som ofta triggar fram så kallade socialt 
önskvärda svar (Ejlertsson 2005, s. 70). Vi anser att en postenkät förmodligen genererar de 
ärligaste svaren, då det råder fullkomlig anonymitet. Skriftliga postenkätundersökningar har 
dessutom den viktiga fördelen att respondenterna kan svara på frågorna i sin egen takt och när 
de själva har tid (Eliasson 2006, s. 29). Det är också den datainsamlingsteknik som passar bäst 
när människor skall utfrågas om attityder, smak och åsikter (Ejvegård 2003, s. 54). Våra för-
väntningar var att erhålla föräldrarnas attityder till ungdomsdrickande, hur de använder sig av 
stöd och kontrollmekanismer, få en bild över deras egna alkoholvanor, samt huruvida dessa 
faktorer påverkats av det drogförebyggande arbetet. 
 
På grund av ekonomiska skäl kunde vi inte genomföra en totalundersökning vilket vi egentli-
gen hade tänkt från början. Istället för att utföra undersökningen på alla föräldrar till högsta-
dieeleverna i Öckerö kommun valde vi att göra ett subjektivt urval (Eliasson 2006, s. 51). Vi 
skickade enkäter till en del av urvalsramen, nämligen föräldrarna till de 191 eleverna i en av 
årskurserna. Att vi valde den årskurs vi gjorde beror på att det var den grupp som ökat sitt 
alkoholanvändande mest mellan 2008 och 2009. Dessa föräldrars attityd och andra påverkans-
faktorer fann vi därmed som de mest intressanta att analysera, dock är detta urval inte avgö-
rande för undersökningens syfte. Enkäterna distribuerades av Öckerö kommun. Enkäterna och 
kuverten var dock märkta med Högskolan Väst, för att tydliggöra att det endast var vi som 
skulle läsa dem. 
 

5.3 Enkätens utformning 
 
Skapandet av enkäten grundades på de begrepp vi valde ut i vår teoretiska bakgrund. Dessa 
begrepp var: föräldrars attityd, stöd, kontroll, samt föräldrars eget drickande. Vidare opera-
tionaliserades dessa utifrån teorierna ner till mer konkreta variabler. För attitydfrågorna upp-
kom variablerna restriktiv respektive tillåtande attityd till ungdomsdrickande, bjudvanor och 
utköpsvanor. För kontrollfrågorna uppkom förbud, utskällning, hot, bestraffning, samtala, 
förklara, regler och tillsyn. För stödfrågorna uppkom variablerna engagemang och kommuni-
kation, det vill säga samtal om skoldagen, samtal om känslor, och samtal om alkohol. För 
föräldrars eget drickande uppkom variablerna alkoholdrickande i barnets närvaro, samt berus-
ning i barnets närvaro.  
 
Vi har inspirerats av bland annat ÖPP:s föräldraenkät (ATAD Prevention 2009) vid utform-
ningen av enkätfrågorna . Enkäten är strukturerad med slutna frågor där ingen möjlighet för 
egenformulerade svar finns. Flertalet frågor har fyra svarsalternativ, det vill säga inget mittal-
ternativ. Detta gjorde vi för att förmå de svarande att ta ställning i någon riktning. 
 

5.4 Etiska överväganden 
 
Då alkoholrelaterade frågor kan vara ett känsligt ämne har vi i synnerhet framhållit att vi ga-
ranterar respondenterna fullständig anonymitet. Då vi inte försett enkäterna med något kon-
trollnummer går det inte alls att spåra enkäten tillbaka till respondenten. Vi har även i följe-
brevet (se bilaga 1) informerat om att det endast är vi som kommer att läsa enkäterna, inte 
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någon av distributörerna på Öckerö kommun. Detta stämmer överens med konfidentialitetsk-
ravet, en av de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Det-
ta krav innebär att deltagare i en undersökning inte skall kunna identifieras av utomstående. 
De ytterligare tre forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet. I enlighet med dessa har vi i följebrevet informerat respondenterna om vår 
uppsats samt att det var frivilligt att delta i undersökningen. Eftersom enkäten var en posten-
kät innebar det att respondenterna genom sitt deltagande även gav sitt samtycke. Nyttjande-
kravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast kommer att användas till 
studiens ändamål. Detta krav behövde vi dock inte ta hänsyn till då vi inte har tillgång till 
några personuppgifter på deltagarna i vår undersökning. 
 

5.5 Bortfallsanalys 
 
Av de 191 enkäter som skickades ut fick vi 115 svar. Det externa bortfallet, det vill säga de 
som valt att inte besvara enkäten, blev således i vår undersökning 40 procent. Bortfallet är 
följaktligen ganska stort, men vi menar ändå att undersökningen kan ge värdefulla upplys-
ningar eftersom resultatet påvisar generella trender hos respondenterna. 
 
Utskicket av enkäten gjordes veckan innan påsk vilket eventuellt kan ha sänkt svarsfrekven-
sen. Vid den tidpunkten ansåg vi dock att det viktigaste var att sända dem så tidigt som möj-
ligt, istället för att vänta till efter påskhelgen. Något som också kan ha påverkat svarsfrekven-
sen negativt är den bristande möjligheten till att skicka ut påminnelsebrev på grund av eko-
nomiska skäl. Detta anser även Ejvegård (2003, s. 55) som menar att påminnelsebrev är en av 
de viktiga faktorerna för att erhålla hög svarsfrekvens. Det finns en påtaglig risk att de föräld-
rar som valt att svara på enkäten är så kallade ”duktiga och medvetna”. Vi menar att de för-
äldrar som upplever svårigheter i sin relation med sin tonåring eller har tillåtande attityder till 
ungdomsdrickande eventuellt finns inom bortfallsgruppen. På så vis är det inte säkert att vårt 
resultat kommer att spegla hela gruppens samlade åsikter.  
 
Det interna bortfallet, det vill säga enstaka obesvarade frågor, blev som mest 4 procent. Detta 
gällde fråga 8 som lyder: Hur pass mycket håller du med i följande påstående? ”Om min 
son/dotter skulle dricka alkohol så litar jag på att han/hon dricker på ett ansvarsfullt sätt”. Det-
ta var en fråga som vi lånade från ÖPP:s beprövade föräldraenkät (Koutakis, Stattin & Kerr 
2008, s. 1631-1632), men som vi kortade ner för att försöka förtydliga den ytterligare. Vi stäl-
ler oss frågande till varför just denna fråga bevisligen inte var helt enkel att besvara, och om 
bortfallet verkligen beror på felaktig frågekonstruktion. Det kan ha varit föräldrar som avstått 
att svara på frågan eftersom den inte helt självklart framhåller något ”rätt eller fel” svarsalter-
nativ. Det kan tolkas som att frågan berör både aspekten hur föräldern tänker kring sitt barns 
eventuella alkoholbruk, men även förälderns tillit till sitt barns omdöme. Något tydligt socialt 
önskvärt svar finns alltså inte. På så sätt kan frågan eventuellt tolkas på två olika sätt, vilket 
kan ha förvirrat respondenterna. Det fanns ett internt bortfall på ytterligare enstaka frågor. 
Detta var dock inte särskilt stort och därmed inget vi finner nödvändigt att analysera.  
 

5.6 Databearbetning 
 
För tolkning och analys av materialet har vi använt programmet SPSS 15.0 for Windows. Vi 
har främst gjort stapeldiagram över variablerna för att få en överblick över svaren. Vi har 
även i vissa frågor gjort korstabuleringar där vi jämfört två olika variabler och tittat på sam-
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band. Variablerna är kvalitativa och består främst av ordinalskalor, det vill säga där individer-
na utifrån sina svarsalternativ går att rangordna. Detta är en vanlig typ av variabel i enkätun-
dersökningar som mäter attityder (Ejlertsson 2005, s. 114). Svarsalternativen i vår enkät har 
kodats om till siffror på grund av tekniska skäl. De fungerar dock endast som symboler, efter-
som ordinalskalevariabler inte kan säga någonting om storleken på skillnaden mellan indivi-
derna.  
 

5.7 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som uppger undersökningens kvalitet. Validiteten an-
ger datainsamlingsteknikens, i vårt fall enkätens, förmåga att mäta det den avser att mäta. Re-
liabiliteten anger hur tillförlitlig undersökningen är, det vill säga huruvida enkäten skulle ge-
nerera samma resultat vid upprepade undersökningar (Ejlertsson 2005, s. 99).  
 
För att öka validiteten i vår undersökning har vi vid operationaliseringen utgått ifrån den teo-
retiska bakgrunden. Vi har valt ut nyckelbegrepp ur denna, brutit ner dessa ytterligare, och 
sedan skapat frågor. Detta har vi valt att göra för att vara säkra på att enkätens frågor mäter 
det som de har för avsikt att mäta. Ejlertssons (2005, s. 102) definition av begreppsvaliditet 
stämmer in på detta, där frågekonstruktionen så långt det går bör vara operationaliserad ur 
teorin. Vi har även sett till den aspekten att det som frågorna i enkäten mäter har ett samband 
med det som frågorna avser att spegla. Med andra ord har en fråga som mäter förälderns kon-
troll enligt vår teori ett samband med ungdomsdrickande. Ejlertsson (2005, s. 101) menar att 
detta sätt att arbeta kallas kriterievaliditet, vilket också är en av de mest använda validitetsty-
perna vid kvantitativa undersökningar. 
 
För att en enkät skall ha hög reliabilitet måste frågorna vara konstruerade korrekt, annars finns 
risken att svaren blir alltför varierande (Ejlertsson 2005, s. 103). Svaren i vår undersökning 
har visat liten varians, vilket enligt detta alltså innebär korrekt konstruerade frågor. För att 
undgå inmatnings- och kodningsfel har registreringen av datan i SPSS varit mycket strukture-
rad. Datan har kontrollerats innan inmatning, och sedan markerats noggrant efter färdig regi-
strering. Detta menar Eliasson (2006, s. 16) ökar reliabiliteten eftersom resultatet i annat fall 
inte motsvarar verkligheten. Hon menar vidare att reliabiliteten kan stärkas genom att variab-
lerna mäts på flera olika sätt. Vi har i vår enkät flera olika frågor för att mäta attityd, kontroll, 
stöd och eget drickande. Huruvida föräldrarna blivit påverkade av det drogförebyggande arbe-
tet eller inte har vi dock endast en fråga kring. Denna fråga härrörde emellertid inte till vårt 
huvudsakliga syfte, men kan ändå ses som en brist i enkäten. 
 
 

6. Resultat 
 
I detta kapitel presenterar vi de frågor och svar som vi finner mest relevanta för vårt syfte och 
frågeställningar. För att göra sammanställningen av resultatet lättöverskådligt redovisar vi 
flera svar i form av stapeldiagram.  
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För mig är det 
självklart att 

ungdomar under 18 
år inte skall befatta 

sig med alkohol.

Jag gillar inte att 
ungdomar i mitt 

barns ålder använder 
alkohol men jag tror 

inte vi vuxna kan 
göra så mycket åt 

det.

Ungdomar i mitt 
barns ålder är 

tillräckligt mogna för 
att lära sig hantera 

alkohol på ett 
ansvarsfullt sätt.

Procent
100,0%80,0%60,0%40,0%20,0%0,0%

6.1 Bakgrundsfrågorna 
 
Av föräldrarna som deltagit i undersökningen är 87 procent kvinnor och 13 procent män. Bar-
nen utgjordes av 52 procent flickor och 48 procent pojkar. 86 procent av föräldrarna är gifta 
eller sambo och 14 procent är ensamstående. Fråga 4 (se figur 2) visar att den största delen av 
föräldrarna svarar att deras barn, så vitt de vet, inte har druckit alkohol någon gång. Endast 10 
procent menar att barnet några enstaka gånger druckit alkohol. Av dessa är det till största del 
flickor. 
 
Figur 2: Känner du till om ditt barn druckit alkoho l?  
N Valid: 115, Missing: 0 
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6.2 Föräldrarnas attityd till ungdomsdrickande 
 
Fråga 5 (se figur 3) behandlar föräldrarnas attityd till ungdomsdrickande genom ett påstående. 
En stor majoritet (92 %) anser att det är självklart att ungdomar under 18 år inte skall befatta 
sig med alkohol över huvudtaget. Det finns dock en liten grupp (7 %) som anser att ungdomar 
inte borde dricka, men ser det som en svårighet att förhindra det.  
 
Figur 3: Vilket av dessa påståenden ligger närmast ditt sätt att se på ungdomar och alkohol? 
N Valid: 114, Missing: 1 
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Två liknande frågor som berörde attityd till att bjuda respektive köpa ut alkohol (se fråga 6 
och 7, bilaga 1) visade snarlika resultat. Endast 4 procent av föräldrarna ansåg att det vid en-
staka tillfällen kan vara okej att bjuda barnet på alkohol hemma. 100 procent av respondenter-
na ansåg att det absolut inte är okej att köpa ut alkohol till sitt barn. 
 
Fråga 8 (se figur 4) är ett påstående där föräldrarna fått svara på hur mycket de håller med i 
påståendet: ”Om min son/dotter skulle dricka alkohol så litar jag på att han/hon dricker på ett 
ansvarsfullt sätt”. Resultatet visar relativt stor spridning. De flesta (72 %) menar att de inte 
alls håller med i påståendet. Resterande (28 %) anser att de till viss del och till stor del håller 
med om att deras barn, om de skulle dricka, skulle göra det på ett ansvarsfullt sätt. 
 
Figur 4: Hur pass mycket håller du med i följande p åstående? "Om min son/dotter skulle dricka 
alkohol så litar jag på att han/hon dricker på ett ansvarsfullt sätt". 
N Valid: 110, Missing: 5 
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6.3 Föräldrarnas stöd 
 
Fråga 17, 18 och 19 (se bilaga 1) behandlar föräldrarnas relation till- och kommunikation med 
barnet. Fråga 17 (se figur 5) berör föräldrarnas och barnens kommunikation. Endast 5 procent 
anger att de sällan ber sin son/dotter att berätta om vad som hänt under skoldagen. Resterande 
respondenter (95 %) menar att de ofta eller varje dag har detta samtal med sina barn.  
 

Figur 5: Brukar du be din son/dotter berätta om vad  som hänt under skoldagen? 
N Valid: 115, Missing: 0 
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Fråga 18 (se figur 6) berör föräldrarnas och barnens samtal kring känslor. 11 procent anger att 
de sällan pratar med sitt barn om dennes känslor och funderingar. 89 procent menar att de 
pratar om detta ofta eller varje dag.  
 
Figur 6: Brukar du samtala med din son/dotter om ha ns/hennes känslor, funderingar etc? 
N Valid: 114, Missing: 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 19 (se figur 7) berör föräldrarnas och barnens samtal om alkohol. Här fanns en margi-
nell skillnad mellan respondenterna som svarade att de sällan pratade om alkohol med sitt 
barn (47 %), och de som angav att de ofta pratade om alkohol (52 %).  
 
Figur 7: Brukar du samtala med din son/dotter om al kohol? 
N Valid: 113, Missing: 2 
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6.4 Föräldrarnas kontroll 
 
Fråga 10 (se figur 8) mäter vilka typer av kontroll som föräldrarna använder sig av. Inför en 
eventuell fest med alkohol visar sig följande kontrollmetoder vara de vanligaste: Att ta reda 
på var festen är (100 st), bestämma tid för hemgång (91 st) och telefonsamtal (84 st), samt 
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samtala med barnet (88 st). På denna fråga kunde föräldrarna kryssa i flera alternativ vilket 
gör att det totala antalet svar är fler än antalet respondenter. 
 
Figur 8: Föreställ dig att din tonåring skall gå på  fest och du tror att alkohol kommer att före-
komma på festen. Vad gör du? ( Här kunde respondenterna kryssa i flera alternativ). 
N Valid: 391 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det finns även ett samband mellan kontrollmetoden samtal med barnet och att bestämma en 
tid för hemgång (se figur 9). Med andra ord har 88 procent av dem som samtalar och förklarar 
också regler för hemgång.  
 
Figur 9: Korstabulering över kontrollmetoderna samtala och förklara  samt bestämma tid.   

N Valid: 172 
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Fråga 11 (se figur 10) berör vilka typer av kontroll som föräldrarna använder sig av. Om bar-
net skulle komma hem en kväll och lukta alkohol så visar det sig att kontrollmetoden samtal 
med barnet var helt klart vanligast (114 st). Som nummer två kommer införande av utegångs-
förbud eller annan bestraffning (35 st). Även på denna fråga kunde föräldrarna kryssa i flera 
alternativ, men här var det fler föräldrar som endast valde ett eller enstaka alternativ jämfört 
med föregående fråga. 
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Figur 10: Föreställ dig att din tonåring kommer hem  en kväll och luktar alkohol. Vad gör du? 
(Här kunde respondenterna kryssa i flera alternativ).  
N Valid: 186 
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Fråga 12 (se bilaga 1) kring huruvida föräldrarna vet vilka barnet umgås med visar att 98 pro-
cent av dem vet vilka alla eller de flesta i barnets umgänge är. Fråga 13 (se bilaga 1) berör 
föräldrarnas kännedom om vad barnet gör på kvällarna. Hela 100 procent svarar att de oftast 
eller alltid vet vad deras barn gör på kvällarna. 95 procent av föräldrarna väntar oftast eller 
alltid uppe på kvällarna tills barnet kommer hem (se fråga 14 bilaga 1). Endast 4 procent sva-
rar att de sällan väntar uppe. Fråga 15 (se bilaga 1) berör föräldrarnas kännedom kring barnets 
läxor och prov. 10 procent av föräldrarna anger att de sällan känner till vad barnet har för läx-
or och när han/hon har prov. 62 procent anger att de oftast har kännedom kring detta, och 27 
procent svarar att de alltid har det.  
 
Fråga 16 (se figur 11) berör huruvida barnet har regler för när han/hon skall komma hem på 
kvällarna. 93 procent av föräldrarna svarar att de oftast eller alltid har regler för hemgång på 
kvällarna. 7 procent menar att de aldrig eller sällan har regler för detta. 
 
Figur 11: Vi har regler för när min son/dotter skal l komma hem på kvällarna. 
N Valid: 114, Missing: 1 
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6.5 Föräldrarnas eget drickande 
 
Av respondenterna är det 86 procent som dricker alkohol och 14 procent som inte dricker al-
kohol. På fråga 21 (se figur 12) ser vi att 68 procent vid ett flertal tillfällen har druckit i sitt 
barns närvaro, och 19 procent vid enstaka tillfällen. 
 
Figur 12: Har du druckit alkohol i din sons/dotters  närvaro? 
N Valid: 115, Missing: 0 
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På fråga 22 (se figur 13) kan vi av svaren utläsa att 23 procent vid enstaka eller flertalet tillfäl-
len har varit berusade i sitt barns närvaro. 77 procent av föräldrarna anger att de aldrig varit 
berusade i sitt barns närvaro. 
 
Figur 13: Har du varit berusad i din sons/dotters n ärvaro? 
N Valid: 115, Missing: 0 
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Sammanfattningsvis har 100 procent av de föräldrar som angett att de dricker alkohol, flera 
eller enstaka gånger druckit i sitt barns närvaro. 27 procent av de föräldrar som angett att de 
dricker alkohol har flera eller enstaka gånger varit berusade i sitt barns närvaro. 
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6.6 Alla Överens påverkan på attityden  
 
På fråga 9 (se figur 14) som berör huruvida föräldrarnas attityd till ungdomsdrickande har 
påverkats av information på föräldramöten och liknande anger 62 procent att de har påverkats 
till viss eller stor del. 38 procent menar att de inte alls har blivit påverkade. 
 
Figur 14: Har din inställning till ungdomar och alk ohol påverkats av information på föräldramö-
ten och liknande? 
N Valid: 113, Missing: 2 
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7. Diskussion  

 

7.1 Metoddiskussion 
 
En av bristerna i vår enkät menar vi är frågorna kring begreppet stöd. Som det är nu mäter 
enkäten till största del föräldrarnas attityd och kontroll. Detta beror på att stöd var ett svårt 
begrepp att operationalisera, då faktorer som värme, kärlek och uppmuntran är svåra att ställa 
frågor kring. Vi valde att fokusera på de relativt hårda delarna av stödbegreppet, nämligen 
kommunikation och engagemang (samtal kring skoldagen, barnets känslor samt alkohol). De 
mjuka delarna värme och kärlek utelämnades således till viss del, även om vi menar att kärle-
ken kan visas genom kommunikation och engagemang, Vi menar att en kvalitativ metod hade 
fungerat bättre i detta avseende. Kanske hade en deltagande observation varit det bästa tillvä-
gagångssättet, då dessa känsliga faktorer även vid en intervju kan vara svåra att nå. Huruvida 
det skulle vara etiskt försvarbart med en sådan observation är dock en annan fråga. 
 
Enkäterna i vår undersökning genererade till stor del likriktade svar hos respondenterna. Vi är 
medvetna om att det kan finnas vissa risker med att svaren blir alltför lika. På fråga 5, 6 och 7 
(se bilaga 1) är variansen på svaren nästintill obefintlig. Vi menar att det är möjligt att frågor-
na eller svarsalternativen inte var rätt formulerade, dock tror vi att svaren i detta fall faktiskt 
indikerar den generella inställningen hos föräldrarna. Detta eftersom även resten av resultatet 
visar på att det finns en stor medvetenhet i dessa frågor. Det finns en viss risk att de sista tre 
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frågorna (se bilaga 1) som berör föräldrarnas eget drickande kan ha väckt motstånd till att 
delta i undersökningen. Då enkäten skulle gälla barnens alkoholvanor kan någon ha blivit 
upprörd över att vi frågar om deras eget alkoholbruk. Vi var medvetna om detta innan ut-
skicket av enkäten gjordes, men valde ändå att behålla frågorna. Detta eftersom vi utifrån vår 
teoretiska bakgrund menar att föräldrarnas eget drickande är en viktig påverkansfaktor på 
ungdomsdrickandet. 
 
Något vi i efterhand också reflekterat över är att vi borde ha bett respondenterna som svarande 
nej på fråga 20 (se bilaga 1) att hoppa över de sista två frågorna. På så vis hade vi fått mer 
rättvisande stapeldiagram på de två sista frågorna som berörde huruvida föräldrarna druckit 
alkohol och/eller varit berusade i barnets närvaro. Det är en självklarhet att de ickedrickande 
föräldrarna inte heller vare sig druckit eller varit berusade i barnets närvaro. 
 
Enkäten inleddes med några bakgrundsfrågor som behandlade kön på föräldrar respektive 
barn, samt civilstånd. Dessa frågor hade kunnat uteslutas. Vi valde dock att behålla dem ifall 
några intressanta samband kring genus skulle dyka upp. I vårt fall blev det inte några klara 
samband, och därmed menar vi i efterhand alltså att frågorna inte var nödvändiga. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
 

7.2.1 Bakgrundsfrågorna 
 
90 procent av föräldrarna säger att deras barn inte, såvitt de vet, inte någon gång druckit alko-
hol. Vi är inte säkra på att dessa siffror stämmer överens med verkligheten. Enligt 2009 års 
drogvaneundersökning angav 46 procent av eleverna i den aktuella årskursen att de en eller 
flera gånger druckit alkohol. Av dessa menar 49 procent att deras föräldrar inte är medvetna 
om detta. 84 procent av eleverna som druckit alkohol flera gånger menar att deras föräldrar 
inte vet hur pass mycket.2 Kanske finns föräldrarna till de barn som dricker alkohol i bort-
fallsgruppen i vår undersökning och att resultatet således stämmer, men det kan också vara så 
att många föräldrar är ovetande om sina barns dryckesvanor. I sådana fall kan denna uppfatt-
ning leda till en falsk trygghet och därmed slappare attityd och kontroll till drickande. Resul-
tatet visar att det är fler flickor än pojkar som har föräldrar som känner till att de har druckit. 
Då de föräldrar som är medvetna om sitt barns drickande var så få menar vi dock att detta inte 
är signifikant och värt att analysera. 
 

7.2.2 Föräldrarnas attityd 
 
Attityden till ungdomsdrickande bland föräldrarna i Öckerö kommun är tydligt restriktiv.  
Förmodligen hör detta samman med det drogförebyggande arbetet i form av föräldrapåverkan 
som pågått i kommunen. Vårt resultat visar att 62 procent uppger att deras inställning till ung-
domar och alkohol har påverkats. Vi resonerar som så att de resterande 38 procenten som inte 
anser sig vara påverkade förmodligen hade en restriktiv attityd redan från början. Detta är 
också en fråga där minnesfaktorn kan spela in. Som Ejlertsson (2005, s. 65) poängterar kan 
något som inträffat tidigare lätt glömmas bort, eller tolkas annorlunda längre fram i tiden. Vi 

                                                 
2 Samtal och e-postkonversation med Håkan Fransson, drogförebyggande samordnare Öckerö kommun 2009-04-
02 
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menar således att fler föräldrar kan ha påverkats av det drogförebyggande arbetet, men att de 
idag inte ser det på ett sådant sätt.  
 
Resultatet tyder på att föräldrarnas attityd har medverkat till att alkoholanvändningen bland 
ungdomarna i Öckerö kommun har minskat. Vi anser att föräldrarnas strikta, ej tillåtande atti-
tyd är bra i enlighet med den tidigare forskningen som gjorts på området. Enligt denna är 
nämligen föräldrars attityd till alkoholanvändning bland minderåriga en mycket påverkande 
faktor (Sieving et al 2000, s. 489-490). Berger och Luckmanns (1998, s. 155-156) teori kring 
socialisation säger att barnet gör föräldrarnas attityder till sina egna, och på så vis är det vik-
tigt att föräldrarnas attityd är restriktiv i dessa avseenden. 
 
Något vi finner intressant är att trots denna restriktiva attityd så menar relativt många föräld-
rar (28 %) att de litar på att barnet, om han/hon skulle dricka, skulle göra det på ett ansvars-
fullt sätt. Eventuellt tolkade dessa föräldrar frågan som att barnen om de fick smaka alkohol 
hemma skulle dricka ansvarsfullt, och kanske inte på en fest med andra jämnåriga. Emellertid 
är det bara 4 procent som anser att det vid enstaka tillfällen kan vara okej att bjuda barnet på 
alkohol, vilket gör att denna tolkning inte är särskilt trolig.  Antagligen anser dessa föräldrar 
att relationen och kommunikationen dem emellan är så pass bra att de därmed kan tro detta 
om sitt barn. Statens folkhälsoinstitut (2009, s. 14-15, 68) menar dock att ungdomar inte 
dricker för att det är gott utan helt enkelt för att bli berusade. De menar också att de inte är 
redo att bedöma vilka konsekvenser som drickandet kan få, det vill säga mängden alkohol i 
förhållande till påverkan på kroppen. Vi menar sålunda att dessa svar är något oroande. Är 
dessa i övrigt medvetna föräldrar helt blinda i detta avseende? Kanske kan detta vara en aktu-
ell fråga att lyfta i det fortsatta drogförebyggande arbetet i Öckerö kommun. 
 

7.2.3 Föräldrarnas stöd 
 
Resultatet visar att omkring 90 procent av föräldrarna verkar ha en mycket god kommunika-
tion med sina barn. Detta baserar vi på frågorna kring samtal om skoldagen och barnens käns-
lor, samt kännedom kring läxor och prov. Det sistnämnda menar vi visar både på regelmässig 
kontroll och på tillsyn, samt på stöd då det tyder på en vilja att hjälpa till och vara just ett stöd 
för barnet. Vi menar dessutom att samtal kring barnets känslor och funderingar tyder på att 
föräldrarna visar kärlek och stöd. Detta resultat anser vi är positivt eftersom god kommunika-
tion är en del i det skyddande begreppet stöd (Barrera & Li 1996, s. 323). Bremberg (2004, s 
48) anser att värme från föräldrarna är en viktigare faktor än andra materiella tillgångar, just 
därför att detta gör att barnet känner mer förtroende för sina föräldrar. Vi menar att detta kan 
generera att barnet respekterar föräldrarna och tar till sig deras åsikter i frågor som exempel-
vis alkohol. Något som också är positivt med att föräldrarna ofta har samtal kring barnets 
känslor och på så vis visar sin kärlek och sitt stöd är att risken för att barnet hamnar i ”dåligt 
sällskap” minskar. Barrera och Li (1996, s. 323) förklarar att om barnet känner sig älskad och 
har en samhörighet med sin familj så blir barnet mer motståndskraftigt till grupptryck som 
manar till alkoholanvändning. Detta menar även Lilja och Larsson (2003, s. 64-65) när de 
förklarar att starka familjeband minskar risken för problembeteenden och anslutning till avvi-
kande grupper.  
 
Vi ställer oss något tvekande inför sanningshalten i dessa mycket goda resultat. Vi anser att 
resultatet som visar att 89 procent av föräldrarna pratar med sina barn om dennes känslor ofta 
eller varje dag nästan låter som en utopi. Som Barrera och Li (1996, s. 313-316) skriver är 
tonårsperioden en tid där anknytningen till föräldrarna minskar och behovet av självständighet 
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ökar. Således menar vi att det inte hade varit egendomligt med en lägre förekomst av känslo-
samtal, vilket vi däremot menar att 89 procent är. Eventuellt har föräldrarna känt sig tvungna 
att svara ”rätt”, dels på grund av det mycket aktiva drogförebyggande arbetet som bedrivs i 
kommunen. Vi menar att kommunen eventuellt genomsyras av en norm om hur något borde 
vara. Sedan menar vi också att bortfallet på 40 procent kan indikera på att det är just de ”duk-
tiga” föräldrarna som valt att delta i undersökningen. 
 
Svaren på frågan som rör samtal om alkohol visar att drygt hälften av föräldrarna pratar ofta 
om detta med sina barn, och andra hälften gör det sällan. Vi är något tvekande inför varför 
just denna fråga skapade så pass olika åsikter. Eventuellt kan den andelen som sällan pratar 
om alkohol med sina barn vara en av de många som tror att barnet aldrig har druckit alkohol. 
Därmed ser de det kanske inte som nödvändigt. Som tidigare nämnts kan dock denna före-
ställning vara felaktig, med tanke på resultatet från 2009 års drogvaneundersökning. Enligt 
Statens folkhälsoinstitut (2009, s. 12) är det dessutom bättre att prata om alkohol lite och ofta 
än aldrig eller enstaka gånger. Vi menar därför att samtal om alkohol är nödvändigt i förebyg-
gande syfte även om barnet ännu inte druckit alkohol. 
 

7.2.4 Föräldrarnas kontroll 
 
De vanligaste typerna av kontroll bland föräldrarna i Öckerö kommun är enligt vår undersök-
ning att bestämma tider för telefonkontakt och hemgång, att veta var eventuella fester kom-
mer att hålla till, samt att samtala och förklara varför barnet inte borde dricka alkohol. Resul-
tatet visar således på att det förekommer skyddande kontrollfaktorer i hemmen i Öckerö 
kommun. Enligt teorin kring föräldrakontrollens betydelse för ungdomsdrickandet är särskilt 
de två förstnämnda typerna av kontroll skyddande, det vill säga regelmässig kontroll och till-
syn (Barnes & Farrell 1992, s. 773). Den kontrollmetod som är allra vanligast hos föräldrarna 
är att samtala med och förklara för barnet om varför han/hon inte borde dricka. Enligt Barnes 
och Farrell (1992, s. 769) innebär denna rationella kontroll varken ett skydd eller en risk för 
ungdomsdrickande. Vi ser dock detta som en del i kommunikationen dem emellan, och på så 
vis även fungerar som stöd. Vi tänker oss också, i likhet med Baumrind (1991, s. 120, 148-
149) att rationell kontroll i samband med de mer konkreta formerna av kontroll (till exempel 
tillsyn och regelmässig kontroll) utgör en bra kombination. Vårt resultat visar nämligen att de 
allra flesta av de som samtalar och förklarar också har konkreta regler för barnet att följa (se 
figur 9). 
 
Endast 14 av 115 föräldrar menar att de använder sig av hot eller liknande för att hindra bar-
net från att dricka. Att det är så få menar vi är positivt eftersom kontroll i form av tvång (vil-
ket kan innefatta hotelser) inte är framgångsrik (Barnes & Farrell 1992, s. 767-770). Det är 
emellertid 35 av 115 som menar att de skulle införa någon typ av bestraffning om barnet kom 
hem berusad. Detta är en relativt stor del av respondenterna, och därför menar vi att det är 
något oroande. Bestraffande beteende hos föräldrarna kan nämligen enligt Bandura (1986, s. 
271) medföra maktkamper inom familjen, vilket kan leda till ytterligare konflikter. Lilja och 
Larsson (2003, s. 153) menar också att hög kontroll kan medföra att barnet revolterar istället 
för att göra som föräldern önskar.  
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7.2.5 Föräldrarnas eget drickande 
 
Bland respondenterna är det 85 procent som dricker alkohol. Av dessa har 27 procent någon 
gång varit berusad i barnets närvaro, för det mesta dock under enstaka tillfällen. Detta kan 
vara en riskfaktor eftersom föräldrarnas eget drickande kan påverka alkoholanvändningen hos 
barnet. Enligt Bandura (1986, s. 19-22) lär människan genom observation och kan ta efter 
beteenden från närstående. Även Berger och Luckmann (1998, s. 155-156) menar att indivi-
den mer eller mindre omedvetet tar efter föräldrarnas attityder och beteenden. Det förkropps-
ligade kulturella kapitalet som kan innefatta normer kring alkoholanvändande kan också det 
styra beteendet hos barnet (Sundin och Willner 2003, s. 20). I enlighet med dessa stora teorier 
är de barn som har föräldrar som dricker sig berusade i riskzonen för ökat eget alkoholanvän-
dande. Dock kan den strikta attityden till ungdomsdrickande som de flesta i vår undersökning 
verkar ha, fungera skyddande. I likhet med våra tankar menar Koutakis, Stattin och Kerr 
(2008, s. 1629-1630) att föräldrars strikta attityder gentemot ungdomars alkoholintag är en 
viktigare bidragande faktor än föräldrarnas egna alkoholintag. Vi menar emellertid att de barn 
som har föräldrar som ofta dricker sig berusade i deras närvaro, på lång sikt tar efter föräld-
rarnas beteende eftersom detta blivit normen för alkohol hos dem.  
 
Värt att nämnas är dock att de allra flesta av respondenterna verkar hantera sitt eget drickande 
på ett bra sätt. De flesta dricker sig inte berusade i barnens närvaro, och en relativt stor del (14 
%) dricker inte alkohol överhuvudtaget. Vi är dock medvetna om att det externa bortfallet i 
denna undersökning gör att resultatet inte är helt rättvisande. Kanske är det de föräldrar med 
stor medvetenhet i dessa frågor som valt att medverka i undersökningen.  
 

7.2.6 Sammanfattning 
 
Attityden till ungdomsdrickande hos föräldrarna i Öckerö kommun är tydligt restriktiv. De 
allra flesta anser att det inte är acceptabelt att vare sig bjuda på eller köpa ut alkohol till ung-
domar under 18 år. Detta är ett positivt utfall då forskning på området visar att icketillåtande 
attityder till ungdomsdrickande fungerar skyddande. Även andra skyddande faktorer före-
kommer till stor del i Öckerö kommun. De flesta föräldrarna tycks fungera stödjande gent-
emot sitt barn, vilket vi grundar på deras samtal kring skoldagen, barnets känslor och funder-
ingar samt kring alkohol. De använder sig även av flera skyddande kontrollerande metoder 
som regelsättning och tillsyn. Föräldrarnas egna alkoholvanor utgör i stort sett inga risker. De 
flesta har druckit alkohol i barnets närvaro, däremot är det inte särskilt många som druckit sig 
berusade i barnets närvaro. Vi menar att det extremt goda resultatet i vår undersökning inte 
skall köpas rakt av, utan faktorer som bortfall och socialt önskvärda svar bör tas i åtanke. De 
få negativa resultat vi hämtat från denna undersökning är att det finns en risk för att föräldrar-
na inte är medvetna om deras barns alkoholanvändning. De allra flesta svarar att deras barn 
inte har druckit alkohol, medan en betydligt större andel av barnen själva menar att de vid ett 
eller flera tillfällen druckit alkohol. Vi anser också att det faktum att 28 procent tror att deras 
barn skulle dricka på ett ansvarsfullt sätt är oroande. Vi ställer oss frågan varför dessa i övrigt 
alkoholrestriktiva föräldrar tror detta om sitt barn som bara går i högstadiet? För det framtida 
drogförebyggande arbetet i Öckerö kommun föreslår vi fortsatt föräldrapåverkan då detta ver-
kar ha genererat bra resultat. Mer än hälften av föräldrarna uppger sig vara påverkade av den 
drogförebyggande informationen. Det drogförebyggande arbetet bör eventuellt försöka satsa 
på att medvetandegöra föräldrarna om hur duktiga ungdomarna kan vara på att dölja sitt alko-
holanvändande, men också uppmuntra dem för de goda resultat som vår undersökning visar. 
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8. Slutsats 
 
Utifrån vår undersökning och kopplat till vår teoretiska bakgrund menar vi att Öckerö kom-
muns föräldrar till stor del tycks ha en restriktiv attityd till ungdomsdrickande. De synes an-
vända sig av skyddande stöd- och kontrollfaktorer, samt dricker själva alkohol på ett ansvars-
fullt sätt. 62 procent av föräldrarna menar att deras inställning i denna fråga har påverkats av 
information på föräldramöten med mera. Hur väl resultaten avspeglar verkligheten kan vi 
dock inte avgöra, då bortfall och socialt önskvärda svar kan ha påverkat utfallet. Vi anser 
emellertid att det faktum att majoriteten av föräldrarna i den aktuella årskursen har denna re-
striktiva attityd är ett mycket gott resultat. Även om föräldrarna i bortfallsgruppen inte inne-
har samma restriktiva attityd så menar vi ändå att vårt resultat tyder på att det drogförebyg-
gande arbetet har varit framgångsrikt. Det bör därför i stora drag fortsätta på samma bana. 
Kanske borde också dessa föräldrar berömmas och få bekräftelse för sin sunda inställning. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 

                                                             
 
 
 
 
Till dig som har barn i årskurs X 
 
Alkoholanvändande bland ungdomar är ett problem som förekommer överallt i landet. I 
Öckerö kommun har man aktivt arbetat för att minska ungdomsdrickandet.  Detta har vi, 
studenter på Högskolan Väst, uppmärksammat och avser undersöka i vår C-uppsats. 
 
Vi skickar ut ett frågeformulär till dig och alla andra föräldrar i Öckerö kommun med barn i 
årskurs X. Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt 
för vår uppsats kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. Vi skulle därför vara 
tacksamma om du ville besvara frågorna och skicka in formuläret i det bifogade portofria 
svarskuvertet, så snart som möjligt! Öckerö kommun har erbjudit sig att distribuera enkäterna, 
men ingen i Öckerö kommun kommer att deltaga vid behandlingen av det insamlade 
materialet.  
 
Dina svar kommer att behandlas anonymt. 
 
Svaren kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter och kommer således inte att kunna 
kopplas till dig som person. Några möjligheter att identifiera just ditt svar finns därför inte.  
 
Om du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret, ring då 
gärna Maja Nilsson, tel. 073-041 36 77 eller Emma Svantesson, tel. 070-699 46 12. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
 
Trollhättan, mars 2009 
 
Maja Nilsson  Emma Svantesson 
 



Föräldraundersökning om alkoholvanor bland 
elever i årskurs X 

 
Observera: Frågorna avser enbart ditt barn i årskurs X 

 
 
1. Jag är 

 Kvinna 
 Man 

 
2. Mitt barn är 

 Flicka 
 Pojke 

 
3. Hushållssammansättning 

 Ensamstående 
 Gift/sambo 

 
4. Känner du till om ditt barn i årskurs X druckit alkohol? 

 Nej, inte vad jag vet 
 Ja, en eller enstaka gånger 
 Ja, flera gånger 

 
 
 
5. Vilket av dessa påståenden ligger närmast ditt sätt att se på ungdomar och alkohol? 

 Ungdomar i mitt barns ålder är tillräckligt mogna för att lära sig hantera alkohol på ett 
ansvarsfullt sätt. 

 Jag gillar inte att ungdomar i mitt barns ålder använder alkohol men jag tror inte vi 
vuxna kan göra så mycket åt det. 

 För mig är det självklart att ungdomar under 18 år inte skall befatta sig med alkohol. 
 
6. Vilket av dessa påståenden ligger närmast ditt sätt att se på ungdomar och alkohol? 

 Det är okej att bjuda ungdomar i mitt barns ålder på ett glas vin eller en öl hemma. På så 
vis får han/hon förhoppningsvis ett moget förhållningssätt till alkohol. 

 Det är okej att bjuda ungdomar i mitt barns ålder på alkohol hemma vid enstaka tillfällen, 
exempelvis vid nyår eller annan festlighet. 

 Det är absolut inte okej att bjuda ungdomar i mitt barns ålder på alkohol. Jag tror att det 
bara får negativa konsekvenser. 

 
7. Vilket av dessa påståenden ligger närmast ditt sätt att se på ungdomar och alkohol? 

 Det är okej att köpa ut alkohol till ungdomar i mitt barns ålder. Det är bättre att jag vet vad 
han/hon dricker än att han/hon skall komma över något farligare (exempelvis hembränt). 

 Det är okej att köpa ut alkohol till ungdomar i mitt barns ålder vid enstaka tillfällen, 
exempelvis vid nyår eller annan festlighet. 

 Det är absolut inte okej att köpa ut alkohol till ungdomar i mitt barns ålder. Jag tror att det 
bara får negativa konsekvenser. 



8. Hur pass mycket håller du med i följande påstående?  
”Om min son/dotter skulle dricka alkohol så litar jag på att han/hon dricker på ett 
ansvarsfullt sätt” 

 Till stor del 
 Till viss del 
 Inte alls     

  
9. Har din inställning till ungdomar och alkohol påverkats av information på 
föräldramöten och liknande? 

 Ja mycket 
 Till viss del 
 Nej inte alls 

 
 
 
10. Föreställ dig att din tonåring ska gå på fest och du tror att alkohol kommer att 
förekomma på festen. Vad gör du? (Här kan du sätta fler än ett kryss) 

 Inget särskilt 
 Förbjuder honom/henne att gå på festen  
 Samtalar och förklarar varför han/hon inte borde dricka 
 Hotar med konsekvenser om han/hon dricker alkohol 
 Bestämmer en tid för när han/hon ska komma hem 
 Bestämmer att ni ska pratas vid/höras av under kvällen 
 Tar reda på var festen är, vilka som ska dit etc. 

 
11. Föreställ dig att din tonåring kommer hem en kväll och luktar alkohol. Vad gör du? 
(Här kan du sätta fler än ett kryss) 

 Inget särskilt 
 Skäller ut honom/henne 
 Inför utegångsförbud eller annan bestraffning 
 Hotar med konsekvenser om han/hon dricker nästa gång 
 Samtalar och förklarar varför han/hon inte borde dricka 

 
12. Jag vet vilka min son/dotter umgås med. 

 Nej, inga 
 Några 
 De flesta 
 Ja, alla 

 
13. Jag vet vad min son/dotter gör på kvällarna. 

 Nej, aldrig 
 Sällan 
 Oftast 
 Ja, alltid 

 
14. Jag brukar vänta uppe på kvällarna tills min son/dotter kommer hem. 

 Nej, aldrig 
 Sällan 
 Oftast 
 Ja, alltid



Tack för din medverkan! 

15. Jag känner till vad min son/dotter har för läxor och när han/hon har prov. 
 Nej, aldrig 
 Sällan 
 Oftast 
 Ja, alltid 

 
16. Vi har regler för när min son/dotter skall komma hem på kvällarna. 

 Nej, aldrig 
 Sällan 
 Oftast 
 Ja, alltid 

 
17. Brukar du be din son/dotter berätta om vad som hänt under skoldagen? 

 Nej, aldrig 
 Sällan 
 Ofta 
 Ja, varje dag 

 
18. Brukar du samtala med din son/dotter om hans/hennes känslor, funderingar etc? 

 Nej, aldrig 
 Sällan 
 Ofta 
 Ja, varje dag 

 
19. Brukar du samtala med din son/dotter om alkohol? 

 Nej, aldrig 
 Sällan 
 Ofta 
 Ja, varje dag 

 
 
 
Här kommer några avslutande frågor kring dina alkoholvanor 
 
20. Dricker du alkohol?  

 Ja 
 Nej 

 
21. Har du druckit alkohol i din sons/dotters närvaro? 

 Ja, flera gånger  
 Ja, en eller enstaka gånger 
 Nej 
  

22. Har du varit berusad i din sons/dotters närvaro? 
 Ja, flera gånger 
 Ja, en eller enstaka gånger 
 Nej
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