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Sammanfattning 

Problematiken med alkoholkonsumtionen och berusningsmönstret hos svenska skolungdomar 

är ständigt i medias övervakning. Syftet med denna  rapport har varit att undersöka betydelsen 

av föräldrars inställning till alkohol och vilken inverkan den har på ungdomars 

alkoholkonsumtion samt berusningsmönster. Detta är viktigt för kunna att arbeta preventivt 

mot missbruk och alkoholproblem hos ungdomar. 

Många tidigare studier visar på att vänner och familj är det som har störst påverkan på 

ungdomars alkoholkonsumtion. Detta gör att de teoretiska utgångspunkterna som använts i 

studien behandlar dessa fenomen; den kulturella ansatsen, identitetskapandet samt teorin om 

social inlärning som sker inom familjen. På grund av avgränsning så fokuserar denna studie 

endast på hur föräldrarna påverkar alkoholkonsumtionen. 

Studiens frågeställningar har besvarats genom en statistisk analys av Stockholmsenkäten (från 

2008). För att på ett bra sätt besvara studiens frågor har datamaterialet analyserats med hjälp 

av en OLS regression för att undersöka alkoholkonsumtion samt en logistisk regression för att 

undersöka berusningsmönstret. 

Resultaten indikerar att föräldrars roll är större än vad man i dagens alkoholforskning lägger 

vikt på. Om föräldrarna själva konsumerar en högre andel alkohol ökar sannolikheten att 

deras barn dricker i större mängder och ökar risken för berusning, troligen på grund av social 

inlärning eller på grund av en mindre strikt förhållning till alkohol från föräldrarnas sida. 

Relationen mellan barn och förälder har även en viss skyddande effekt på så sätt att den 

minskar den totala alkoholmängden samt berusning. 
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Inledning 

Alkohol är ett vanligt inslag i den svenska vardagen samt under festligare tillfällen. Men vad 

gäller alkoholkonsumtion och vem som har rätt att bruka alkohol, så har samhället en väldigt 

delad syn. Alkoholkonsumtion är legitimerat hos den vuxna delen av befolkningen samtidigt 

som den ses som problematisk när det kommer till ungdomars konsumtion. Detta har lett till 

de restriktiva lagar som vi har i Sverige för att begränsa tillången till alkohol.
1
  

Experimenterandet med alkoholen börjar under tonårsperioden, en tid vilken är starkt 

förknippat med ett identitetsskapande vilket kan vara väldigt psykologiskt påfrestande. I detta 

identitetsskapande försöker man fatta sina egna beslut som i sin tur leder till att föräldrar 

tappar kontrollen över tidigare regler och även ser det som en naturlig separationsprocess.
2
 

Även med Sveriges restriktiva lagar visar forskning att alkohol ändå är relativt lättillgänligt 

för majoriteten av ungdomarna och enligt flera studier så anser de flesta ungdomarna att dem 

snabbt och enkelt kan få tag i alkohol. Tyvärr för detta också med sig stora 

samhällskonsekvenser såsom ökat antal misshandelsfall, rån, rattfylleri, missbruksproblem, 

etc. 
3
 Vidare så kan alkoholkonsumtion i tonåren även leda till att den sociala utvecklingen 

hämmas.
4
  

Enligt CAN, Centrum för alkohol och narkotika (vars uppgift är att samla in,  bearbeta och  

sprida information om alkohol och narkotika), såg man en ökning bland ungdomar gällande 

deras alkoholkonsumtion från 1996 fram till cirka 2005 vilket enligt ett flertal forskare kan 

tillskrivas Sveriges inträde i EU 1996. Frihandeln inom tullunionen gjorde att alkohol blev 

billigare och mer lättillgängligt.
5
 Under den senaste tiden så har dock alkoholkonsumtionen 

bland ungdomar har minskat vilket i sig  är positivt.
 6
 Men ett problem kvarstår, ungdomar är 

den grupp som är mest utmärkande på grund av den höga graden av berusning. 

                                                 

1 Ramstedt et al, 2010 

2 Andersson, 1995 

3 Gillmore et al, 1991; Brook et al, 1996; DeWitt et al, 2000 

4 Brook et al, 1996 

5 CAN 2011 

6 ibid 
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Alkoholmängden som konsumeras i Sverige är jämfört med andra Europeiska länder relativt 

lågt. Sverige har dock en högre grad av berusning, vilket är det som orsakar många 

samhällsproblem. Inom forskningen brukar denna tendens (förhållandet mellan konsumtion 

och berusning) benämnas alkoholkultur där åtskillnad görs mellan våt och torr kultur. Inom 

våta kulturer så dricker man ofta men en låg kvantitet medan i torra kulturer så dricks det 

sällan men mycket vid varje tillfälle 
7
. Det är just torra kulturer där alkoholkonsumtionen i 

större utsträckning leder till samhällsproblem eftersom att hög konsumtion vid få tillfällen 

leder till berusning. 

När man ser detta som ett kulutrellt fenomen blir det väldigt tydligt hur individernas 

förhållande till alkohol präglas av familjen. Det finns en viss social inlärning inom familjen 

till hur man ska förhålla sig till alkohol. När tonåringarna ser sina föräldrar dricka sig fulla vid 

högtider blir detta beteende ”normalt” och en norm för hur alkoholkonsumtionen ska vara 

uppstår. 

För att utvärdera tonåringars vanor gällande alkoholkonsumtion så ämnar denna rapport att 

undersöka betydelsen av föräldrars inställning till alkohol och vilken inverkan den har på 

ungdomars alkoholkonsumtion samt berusningsmönster. Ingen större mängd studier har gjorts 

med detta perspektiv och denna studie ämnar att bidra med en större förståelse av föräldrars 

betydelse för alkoholkonsumtionen hos ungdomar, vilket är viktigt inför utvecklingen av nya 

preventiva åtgärder. 

De teoretiska verktygen som studien använder sig av för vidare analys är kulturen, 

identitetskapandet samt social inlärning.  

Studien baseras på Stockholmsenkätens undersökning av niondeklassares alkoholvanor från 

2008. 

  

Huvudfrågeställning 

Följande frågeställningar undersöks i studien. 

 

Påverkar föräldrars attityder och alkoholvanor ungdomarnas alkoholkonsumtion och 

berusningsmönster? 

                                                 

7 Ramstedt, 2010 
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Delfrågeställningar 

- Påverkas ungdomarnas drickesmängder av att bli bjudna hemma?  

- Kan en bra relation mellan barn och förälder ge en skyddade effekt gällande minskad 

alkoholkonsumtion?  

 

 

Avgränsningar 

I studien har vissa medvetna avgränsningar gjorts på grund av uppsatsens omfattning. Då 

studien baseras på Stockholmsenkäten som är genomförd av Preventionscentrum vid 

Stockholms stads Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltning är urvalet enbart skolungdomar 

som tillhör olika kommuner i Stockholms län. Detta kan bidra till ett snedvridet resultat som 

möjligtvis inte kan appliceras till mindre orter då alkoholkulturen kan skilja sig mellan mindre 

och större städer. Dock är det inte heller ett syfte med denna studie men det är ändå något man 

bör vara medveten om. 

Även om en del forskning visat att föräldrars kön kan påverka alkoholkonsumtionen i olika 

grad hos ungdomar, har ingen hänsyn tagits i denna studie på grund av bristande datamaterial. 

Det datamaterial som studien baserats på tar upp relativt få variabler gällande föräldrars och 

ungdomars relation samt föräldrars egna konsumtion, därav ansågs det inte möjligt att göra så 

djupgående analyser 
8
.  

Disposition 

Rapporten består av fyra olika delar. I den första delen kommer de teoretiska 

utgångspunkterna att presenteras. De tre utgångspunkter i rapporten är den kulturella 

kontexten, identitetsskapandet hos ungdomar och den sociala inlärningsteorin. Fokus ligger på 

föräldrars beteende och hur detta påverkar ungdomar i deras identitetsskapande och därmed 

deras konsumtion och berusningsmönster. Tidigare relevant alkoholforskning som har gjorts 

inom ämnet kommer även presenteras. 

                                                 

8 Foley, 2004 
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I det andra avsnittet presenteras datamaterialet samt metoden som använts i studien. Här 

redogörs studiens urval, begränsningar samt utformningen av studiens variabler. En deskriptiv 

tabell av studiens oberoende variabler ingår även i avsnittet, för en lättare översikt av 

datamaterialet.  

Resultatet kommer sedan att redovisas i det tredje avsnittet där det har gjorts en åtskillnad 

mellan OLS regressionen och den logistiska regressionen. 

I det fjärde och sista avsnittet kommer det att föras en diskussion kring resultatet samt ges 

förslag för vidare forskning.  

   

Teoretisk utgångspunkt   

Det här avsnittet kommer att behandla teorier gällande ungdomars alkoholkonsumtion och 

berusningsmönster. Fokus kommer att läggas vid den kulturella kontexten, identitetsskapandet 

och social inlärning inom familjen. Här kommer även den tidigare forskningen som rör ämnet 

att redovisas.  

 

Den kulturella kontexten 

Alkoholens betydelse varierar i olika kulturer, därför är man inom den kulturella anstatsen 

inte enbart intresserad av den totala alkoholkonsumtionen utan även det kulturella 

berusningsmönstret som existerar. Man vill genom detta perspektiv visa kulturella normer och 

värderingar förknippade med alkohol.
 9

 Det finns en tendens att dela upp kulturer i två delar, 

den våta och den torra.
10

  

I den våta kulturen är alkoholen en naturlig del av vardagen där konsumtionen främst sker i 

samband med måltider. Ungdomar får en tidig introduktion till alkohol som i stor utsträckning 

                                                 

9
 Hanako Sato, 2004; Ramstedt, 2010 

10 von Greiff, 2000 
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sker i en avslappnad miljö med föräldrarna närvarande. Berusning är inte målet med 

konsumtionen utan alkohol ses snarare som ett njutningsmedel. Detta skulle till viss del kunna 

förklara varför det i våta kulturer dricks låga kvantiteter vid varje konsumtionstillfälle jämfört 

med i torra kulturer.
11

 Den lägre konsumtionen (per tillfälle) tros även ligga bakom de låga 

siffrorna gällande kriminalitet i samband med alkoholkonsumtion.
12

 

                                 

Flera länder i Sydeuropa anses tillhöra denna form av kultur och dessa länder kännetecknas av 

relativt få restriktioner kring alkohol 
13

. Det kan både ses som ett resultat av kulturen, där det 

inte anses finnas ett behov av så hårda lagar som reglerar alkoholkonsumtionen då 

samhällsproblem på grund av konsumtionen inte är lika påtagligt som i en torr kultur. 

Samtidigt kan det ses som en del av varför kulturen utvecklats till vad den är idag.  

 

I den torra kulturen, där den svenska kulturen innefattas, finns det fler restriktioner kring 

alkohol. Det är inte en naturlig del av vardagen utan ofta sker konsumtionen i syfte att nå ett 

berusat tillstånd då konsumtionen främst sker i form av storhelger och övriga festliga 

tillfällen. Det konsumeras en större kvantitet med en mindre frekvens vilket tyvärr tenderar att 

leda till berusning som ökar risken för kriminella handlingar så som misshandel, 

vandalisering, etc. Relationen i Sverige mellan alkoholkonsumtion och samhällsskador är 

bland de högsta i Europa.
14

 Introduktionen till alkohol brukar inte ske, till skillnad från våta 

kulturen,  i samförstånd med föräldrar utan med jämnåriga. Vilket ofta leder till berusade 

tillstånd hos både unga kvinnor och män. På grund av detta så upplevs alkoholkonsumtionen 

som skamfylld för många tonåringar samtidigt som det ses som en fas in i vuxenlivet och en 

del av identitetsskapandet.
15

  

 

I takt med globaliseringen har det talats om ett allt större internationellt inflytande gällande 

värderingar och normer kring alkohol. En del studier visar att Sverige har influenserats av 

Sydeuropas kulturer där en låg grad av berusningsdrickande med en högre totalkonsumtion är 

                                                 

11 Ramstedt, 2010 

12 ibid 

13 von Greiff, 2000 

14 Ramstedt, 2010 

15 von Greiff, 2000 
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normen.
16

 Samtidigt visar andra studier att totalkonsumtionen i Sverige ökat och 

berusningdrickandet är konstant.
17

 Det skulle innebära att alkoholkonsumtionen i Sverige 

blivit ännu mer problematisk i och med att Sverige redan präglas av en hög berusningsnivå.  

 

Utifrån ovanstående forskning finns det kulturella skillnader i hur olika kulturer konsumerar 

alkohol. Det skulle innebära att en större hänsyn bör tas till kulturella normer och värderingar 

vid utformning av preventionsmetoder. Att exempelvis ha samma restriktiva lagar gällande 

alkohol  i en våt kultur som i en torr kultur skulle troligen inte ge samma effekter, för normer 

och värderingar om alkohol skiljer sig åt.  

Dock har en stor del av alkoholforskningen enbart studerat marginaliserade ungdomars 

alkoholkonsumtion.
18

 Forskning gjord på marginaliserade ungdomar kan inte alltid 

generaliseras till icke avvikande ungdomar. Därav är det även viktigt att undersöka ungdomar 

utan större socioekonomiska problem, om hur deras vanor kring alkohol ser ut. Det är en 

grundsten för att kunna utveckla de gällande preventionsprogrammen som existerar för att 

förhindra en växande samhällsproblem.
19

  

Alkohol och identitet 

Identitet syftar på individers olika uppfattningar gällande sin tillhörighet till olika sociala 

grupper som exempelvis kön, social klass och ålder.
20

 

För att förstå varför ungdomar konsumerar alkohol anser många forskare att man bör ta 

hänsyn till den identitetsutveckling som sker under tonåren. Under tonåren genomgår 

ungdomar en form av identitetskris, vilket enligt Erikson
21

 kan ses som den psykosociala 

delen av att bli vuxen.  Denna period präglas av nya känslor och en vilja att slita sig ifrån 

hemmet och "hitta sig själv". Hela fasen kännetecknas även av en stor ovisshet, nya sexuella 

känslor som uppkommer som kan vara svåra att hantera och även nytt ansvar inför framtiden.  

 

                                                 

16 Axelsson Sohlberg & Ramstedt, 2009 

17 ibid 

18 Lalander, 1998; Hanako Sato, 2004 

19 Hanako Sato, 2004 

20 ibid 

21 Eriksson, 1959 
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Alkoholkonsumtionen kan ses som en fas in i vuxenlivet där man testar och utvecklar sin nya 

identitet. Genom att konsumera alkohol kan man tänja på gränserna av vad som vanligtvis är 

socialt accepterat, på så sätt kan ungdomar testa vad omgivningen anser om den nya 

identiteten som de försöker skapa. Genom ett experimenterande med alkohol och även andra 

droger menar vissa forskare att man skapar sin identitet om den som man anser att man bör 

vara och den som man önskar att man var. Man markerar skillnaden mellan vi och dem och 

förstärker på så sätt sin grupptillhörighet och därmed sin egen identitet. 
22

 

Man kan se alkoholkonsumtionen som en del av vuxenlivet därav intresset från ungdomar att 

konsumera. Som ungdom vill man associera sig med sådant som anses vuxet för att markera 

att barndomen har passerat, det blir en form av ritual som markerar de olika etapperna i livet. 

Många ungdomar anser att alkohol gör dem mer avslappnade vilket resulterar i att 

hämningarna släpper och de vågar uttrycka sig starkare.
23

 

 

 I och med att ungdomar under tonårstiden försöker frigöra sig från föräldrarna hjälper även 

alkoholen dem att ta sig igenom denna fas. Provokationen som ofta uppstår hos föräldrarna 

kan bilda en klyfta i deras relation.
24

 Det skapar en friktion mellan förälder och barn vilket 

underlättar för ungdomen att distansera sig och på så sätt uppnå sin självständighet. 

Exempelvis visar en del forskning av föräldrar släpper sina restriktiva regler efter några år in 

på tonårstiden, vilket till viss del anses vara på grund av ungdomarnas provokationer som lett 

till en viss känsla av uppgivenhet hos föräldrarna.
25

 

Ur identitetsskapandets perspektiv ser man experimenterandet med alkohol som en tillfällig 

fas under identitetsutvecklingen vilket skulle innebära att beteendet bör avta med en högre 

ålder. Äldre ungdomar skulle då enligt teorin ändra sitt beteende för att passa in i sin 

vuxenroll som börjar ta plats. 
26

 

Dock visar nyligen utförda studier att unga vuxna mellan 18-29 år dricker mer idag än för tio 

år sedan. Det har även skett en ökning av personer som behövt vård på grund av 

alkoholförgiftning i alla åldrar utom gruppen 22 till 44 åringar.
27

   

                                                 

22 Sato, 2004 

23 Andersson, 1995 

24 Lalander, 1998 

25 Foley, 2004; Koutakis, 2008 

26 Sato, 2004 

27 CAN, 2011 
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Det tyder på att identitetsutvecklingen som sker under tonåren inte enbart kan förklara 

experimenterandet med alkohol och det berusningmönstret som många ungdomar har.  

 

Social inlärningsteorin 

Studiens syfte är att studera föräldrars inverkan på ungdomars inställning, därav är det 

sociologiskt relevant att studera hur social inlärning inom familjen påverkar ungdomars 

konsumtion och berusningsmönster. Social inlärningsteori  som används flitigt i 

alkoholstudier menar att individer lär sig beteenden inom sociala kontexter.
28

 Genom 

observation av omgivningen och sedan imitation lärs olika sociala beteenden. De två faktorer 

som inom alkoholforskningen främst anses påverka alkoholbeteendet är föräldrar och vänner 

till ungdomarna. 
29

 

I denna studie kommer fokus enbart läggas på föräldrars inverkan.  

Ungdomar imiterar sina föräldrar och lär sig deras sätt att konsumera alkohol. Värderingarna 

och normerna kring alkohol förs på så sätt över generationsgränser.
30

 Ungdomars varierade 

uppväxter skulle därmed leda till olika normer och värderingar, en uppväxt med föräldrar som 

vid majoriteten av konsumtionstillfällena är berusade påverkar självfallet ungdomars egna 

tankar kring alkohol. 
31

 

Det skulle innebära att det ligger ett ännu större ansvar hos föräldrar än vad man tidigare tagit 

hänsyn till. Många preventionsprogram i nuläget sker med ungdomar och föräldrar 

närvarande. Dock läggs ingen större vikt på föräldrarnas egna alkoholkonsumtion utan enbart 

på de eventuella uttalade restriktiva reglerna.
32

  Genom detta perspektiv skulle det inte räcka 

med att föräldrar enbart är restriktiva mot ungdomars bruk av alkohol genom att exempelvis 

inte köpa ut, utan föräldrar skulle behöva se över sina egna konsumtionsvanor. 

Studier som har gjorts stöder denna teori och visar att föräldrars egna alkoholkonsumtion ökar 

risken för bruk hos ungdomar.
33

 Forskning visar även att inom vissa kulturer sker den första 

                                                 

28 Bandura, 1977 

29 Andrews et al, 1997; Petraitis et al, 1995 

30 Andersson, 1995; Holder, 2000 

31 Sato, 2004 

32 Koutakis, 2008 

33 Dielman et al 1993; Green et al 1991, Coffelt 2006 
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kontakten med alkohol i hemmet och i föräldrarnas närvaro, vilket till viss del skulle kunna 

förklara varför föräldrars alkoholkonsumtion kan påverka ungdomarnas beteende genom att 

ungdomar härmar sina föräldrars dryckesvanor.
34

  

Samtidigt visar forskning även på att ungdomar som dricker hemma med sina föräldrar ser 

alkohol mer av social karaktär än ett berusningsmedel.
35

 Hänsyn måste här tas till den 

kulturella kontexten som ungdomarna lever i. I Sverige där alkohol i större utsträckning 

används i berusningsyfte kommer föräldrarnas beteende prägla ungdomarnas beteende vilket 

kommer ge en ny generation med samma berusningsmönster.  

 

Problematiken med denna ansats är att en stor del av forskningen gällande föräldrars 

alkoholkonsumtion är inriktad på familjer med sociala problem, bland annat familjer där 

någon eller några lider av alkoholism. Ingen större del av alkoholforskningen har inriktats på 

ungdomar som inte har sociala problem och som konsumerar inom gränser som anses 

normala. 
36

 

Ännu en svaghet med att försöka analysera den eventuella påverkan som social inlärningsteori 

kan ha på ungdomars alkoholkonsumtion och berusningsmönstret är kravet på en viss relation 

mellan förälder och ungdom. Vid en allt för svag relation kommer troligen föräldrars 

inflytande minska och vänners öka. Vilket till viss del har en tendens att ske under tonåren. 
37

 

 

 

 

 

                                                 

34 Strycker et al 2003 

35 von Greiff, 2000 

36 Red. Andréasson, 2002 

37 Duncan et al, 2006 
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Data och metod 

Kapitlet inleds med en presentation av studiens urval och datamaterial. Vidare presenteras 

variablernas utformning, för att få en lättare överblick över datamaterialet presenteras även 

studiens oberoende variabler i en deskriptiv tabell.  

Data  

Denna studie baseras på Stockholmsenkäten från år 2008 som undersöker skolungdomars 

alkohol- och narkotikakonsumtion. Stockholmsenkäten är en totalundersökning som utförs av 

Preventionscentrum för Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad 

vartannat år. Frågor kring spelvanor, skolmiljö, brottsbenägenhet, familjeförhållanden, 

psykiskt välbefinnande besvaras av ungdomar för att förstå alkohol- och  drogkonsumtionen. 

Enkäten besvaras i en klassrumsmiljö på skoltid av ungdomar i årskurs 9 i grundskolan och 

årskurs 2 på gymnasiet.  

Enkäterna skickas ut till ett flertal skolor i alla kommuner i Stockholms län.  

År 2008 var det totalt 10 832 elever som besvarade enkäten, alla svar var anonyma.  

 

Stockholmsenkäten ansågs vara ett lämpligt datamaterial då det är en tillförlitlig undersökning 

som genomförts på samma sätt i några år vilket underlättar jämförelser mellan studier för att 

upptäcka årliga skillnader. För studiens syfte och rapportens omfattning ansågs datamaterialet 

vara tillräckligt tillförtligt för att uppnå de förväntade resultaten.  

Metod 

I studien användes två beroende variabler för att undersöka föräldrars inverkan på ungdomars 

alkoholkonsumtion respektive berusningsmönster. Detta skedde med hjälp av en vanlig 

regressionsanalys för den förstnämnda variabeln och en logistisk för den sistnämnda.  

En vanlig regressionsanalys mäter skillnader i enheter som den beroende variabeln förändras 

vid en enhetsförändring i den oberoende variabeln (konstanthållet för resterande variabler). 

Variabeln för alkoholkonsumtionen kommer därmed att visa ökningen i centiliter för varje 

enhetsförändring i den oberoende variabel.  
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Faktorer som påverkar berusningsmönstret analyseras, som nämnt ovan, genom en logistisk 

regressionsanalys. Det är en lämplig analysmetod då variabeln är binär, det vill säga att den 

enbart har två kategorier. Till skillnad från vanlig regressionsanalys så analyserar logistisk 

regressionsanalys sannolikheten att den beroende variabeln intar värdet 1 vid en 

enhetsförändring hos den oberoende variabel (konstanthållet för resterande variabler).  

 

Studiens oberoende variabler har skapats med hänsyn till teorier och tidigare forskning för att 

kunna analysera relationen mellan barn och förälder och restriktioner från föräldrars sida. 

Vilket i studien kommer fungera som indikatorer på hur föräldrars förhållningssätt påverkar 

ungdomars konsumtion.  

 

Det finns vissa svagheter med metoden som används i studien, den mest påtagliga är att 

enkäten inte var specifikt utformad för att undersöka studiens syfte. Dock finns det frågor i 

enkäten som kan indikera hur relationen med föräldrarna är och hur deras synsätt ser ut 

gällande alkohol
38

.  

Då enkäterna enbart är besvarade av ungdomarna själva måste man vara medveten om att 

resultaten endast är deras egna uppfattningar och kan skilja sig från föräldrarnas uppfattningar 

och åsikter om situationerna.  

 Det finns även en tendens i enkätundersökningar att ge underskattade eller överskattade 

värden.
39

 Man skulle möjligtvis kunna anta att vissa grupper av ungdomar skulle överskatta 

sina alkoholmängder då det ses som en indikator på att man lämnat barndomen bakom sig. 

Samtidigt kan det finnas ungdomar som av rädsla för repressalier underrapporterar sin 

konsumtionsnivå.  

En annan svaghet med metoden är att undersökningarna skett under skoltid vilket ger ett 

bortfall på elever som av olika anledningar inte befunnit sig i skolan. Uteslutningen av 

skolkande elever leder till ett bortfall i urvalet där det troligen finns problematiska bakgrunder 

vilket ger ett snedvridet resultat då man troligen inte tagit med elever med en högre nivå av 

riskbeteenden.  

  

                                                 

38 Duncan et al 2006 

39 CAN, 2011 
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Studiens beroende variabler 

Studien har två beroende variabler. Nedan följer en djupare beskrivning av variablernas 

utformning.  

Alkoholkonsumtion 

Utifrån studiens syfte har en kontinuerlig variabel som undersöker de effekter som de 

oberoende variablerna har på alkoholkonsumtionen skapats. I  totalundersökningen ställdes 

det ett flertal frågor gällande alkoholkonsumtionens frekvens och kvantitet.  Hur ofta 

alkoholdrycker konsumerats under den senaste 4-veckors perioden och den genomsnittliga 

mängden vid varje tillfälle har använts för skapandet av variabeln för alkoholkonsumtion, i 

enighet med den så kallad KF-skalan (kvantitet*frekvensskalan)  som används i ett flertal 

svenska och internationella studier.
40

  

Då ett flertal olika drycker har intagits har frekvensen och kvantiteten uträknats för att få fram 

en total konsumtion för varje alkoholslag. Därefter har totalkonsumtionen kodats om till 

centiliter ren alkohol. På så sätt har man fått fram en total mängd konsumerad alkohol  som 

respondenten druckit under de senaste fyra veckorna. Den korta observationstiden sker i syfte 

av att minska glömskeeffekten.
41

  

 

Berusning 

Variabeln som undersöker alkholkonsumtionen fokuserar enbart på alkoholmängderna som 

intagits och nämner inget om berusning, däför ansågs det viktigt att även ha en variabeln som 

undersöker i vilket tillstånd ungdomarna befunnit sig i då de druckit alkohol. 

Alkoholkonsumtionen i sig behöver inte vara ett samhällsproblem utan det är oftast 

berusningen som ligger bakom kriminella handlingar.
42

  Det är även av intresse att se om det 

skiljer sig åt mellan de beroende variablerna och faktorerna som påverkar dem. 

Därmed skapades studiens beroende variabel om huruvida respondenterna varit berusade vid 

något tillfälle under de senaste fyra veckorna från dagen som enkäten besvarades. Variabeln 

kodades om till ja (1) och nej (0).  

 

                                                 

40 Leifman & Gustafsson, 2003 

41 ibid 

42 Swahn & Donovan, 2004 
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Studiens oberoende variabler 

De oberoende variabler som används i studien är relaterade till identitetsskapandet och social 

inlärning inom familjen.  Variablerna har valts utifrån tidigare forskning och mäts i olika 

dimensioner i relation med de teoretiska utgångspunkterna.
43

  

 

Föräldrars tillåtelse 

Inom denna dimension är syftet att undersöka föräldrars tillåtelser av ungdomars 

alkoholkonsumtion. 

 

Föräldrar som bjuder på alkohol 

Delade resultat gällande föräldrars påverkan genom att bjuda på alkohol har påträffats i 

tidigare studier . En del forskning visar att ungdomar vars föräldrar bjuder dem på alkohol 

dricker större mängder alkohol.
44

 Dock behöver en högre kvantitet inte innebära att det 

resulterar i berusat tillstånd. För ungdomar som dricker hemma i närvaro av föräldrar ses 

alkohol i större utsträckning som en social faktor.
45

 

Då variabeln innehåller kategorier från föräldrar ej dricker,ja får smaka lite ur förälders glas 

till blir bjuden ofta, finns det ett visst antagande att konsumtionen sker i närvaro av föräldrar.  

Variabeln kodades om till en dikotom variabel med värdena nej, föräldrar bjuder ej (0) 

respektive ja, föräldrar bjuder (1).  

Hänsyn måste även tas att kategorin ja, föräldrar bjuder innehåller respondenter som enbart 

får smutta lite på föräldrars drycker och respondenter som vid ett flertal tillfällen får tillgång 

till alkohol. Variabeln är fortfarande relevant för studien då studiens syfte går ut på att 

undersöka föräldrars förhållningsätt till alkohol och hur detta påverkar ungdomar. I denna 

kategori man se att om föräldrar bjuder så är det en indikator på en positiv inställning till 

alkohol.   

 

Föräldrars tillåtelse att konsumera alkohol 

För att få en bättre bild av föräldrars atittyder gentemot alkohol har ännu en variabel gällande 

deras attityd skapats.  Denna variabel mäter effekten av att föräldrar tillåter sina barn att 

                                                 

43 Foley et al, 2004 

44 Strycker, Duncan & Pickering, 2003 

45 von Greiff, 2000 
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konsumera alkohol. Denna variabel har kodats som ja, föräldrar tillåter konsumtion (1) och 

nej, föräldrar tillåter inte konsumtion (0).  

 

 

Relation mellan barn och förälder 

I dimensionen är syftet att undersöka hur bra relationen är mellan barn och föräldrar då detta 

anses vara en grundsten för den sociala inlärningen.  

 

Anknytning mellan barn och förälder 

I linje med studiens syfte är denna variabel skapad för att mäta effekten av en svag/ stark 

relation mellan barn och förälder och hur den påverkar de beroende variablerna. Variabeln är 

skapad från ett flertal variabler som anses ge en bild av hur relationen fungerar, grundat i 

frågeställningar som respondenten skulle tala med sina föräldrar om ett personligt problem, 

om respondenten bryr sig om sina föräldrars åsikter och om föräldrarna är en förebild för 

respondenten.  

Variabel har kodats som svag anknytning (1) och stark anknytning (0).  

 

Familjens alkoholvanor 

Som tidigare nämnt ställdes det ingen direkt fråga om respondenternas föräldrars 

alkoholkonsumtion. Däremot fanns det en dikotom variabel i datamaterialet som utgår ifrån 

frågeställning anser du att någon i din familj dricker för mycket. Eventuella resultat som 

denna variabel ger bör analyseras med försiktighet. Det är en subjektiv variabel som kan skilja 

sig i hög grad mellan respondenter då deras utgångspunkter av vad som anses vara ”mycket” 

kan variera.  

Det är inte heller självklart att respondenten hänvisar till sina föräldrars/vårdnadshavares 

alkoholkonsumtion, det kan även syskons konsumtion som de uppger.  

Dock anser jag att variabel kan fungera som indikator på hur eventuella alkoholproblem inom 

familjen reflekteras över ungdomars konsumtion och berusningsmönster.  

Variabeln har kodats till ja, jag anser att någon i familjen dricker för mycket (1) och nej, jag 

anser inte att någon i familjen dricker för mycket (0). 

 

Dessa variablers effekt på de beroende variablerna är det som studien har i syfte att 

undersöka. I linje med den tidigare forskningen där kön och åldersgrupp påverkar 

alkoholkonsumtionen och berusningsmönstret måste dessa variabler tas med i regressionen 
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för att skilja på variablernas effekt och utesluta att effekten från kön och ålder felaktigt antas 

tillhöra någon annan av de oberoende variablerna.  

 

Kontrollvariabler 

 

Årskurs 

En kontrollvariabel skapades för att undersöka ungdomars ålder, årskurs valdes som 

lämplig variabel.  Forskning tyder på att föräldrars tillåtelse för drickande av alkohol kan 

variera beroende på barnens ålder. En del forskning visar att föräldrars restriktioner kring 

alkohol avtar vid en högre ålder, vilket skulle innebära att det är färre föräldrar som 

tillåter konsumtion då barnen går i niondeklass och restriktionerna avtar på gymnasiet.  

Årskurs är även viktigt då identitetsskapandet befinner sig i olika faser i nionde klass och 

på gymnasiet.  

Studiens urval består av två årskurser, årskurs 9 (0) och årskurs 2 på gymnasiet (1).  

 

Utbildning 

En av studiens kontrollvariabler utgörs av en utbildningsvariabel som får representera 

respondentens klass. Variabeln har skapats efter moderns högsta avslutade utbildning då 

ingen hushållsinkomst eller yrkesvariabel fanns tillgänglig. Moderns utbildning valdes över 

faderns på grund av ett större bortfall på den senare. Variabeln dikotomiserades och kodades 

om till högskola/universitet (1) och grundskola/gymnasie (0). 

 

Kön 

För att kontrollera för könsskillnader skapades en könsvariabel. En dummyvariabel där unga 

kvinnor är refenskategorin; flicka (1) respektive pojke (0).  

 

 

 

Nedan presenteras en deskriptiv tabell av studiens oberoende variabler för en lättare  

överblick av datamaterialet.  
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Deskriptiv tabell. Oberoende variabler.  

Oberoende variabler Antal                        Andel(%) 

Kön (N=10716) 

   Flicka (1) 

   Pojke (0) 

 

Årkurs (N=10825) 

   Årskurs 9 

   Gymnasiet år 2 

 

Moderns högsta utbildning (N=8613) 

  Högskola eller universitet (1)   

  Grundskola eller gymnasium (0) 

 

Relation mellan förälder och ungdom (N= 10825) 

   Svag anknytning (1) 

   Stark anknytning (0) 

 

Föräldrar bjuder på alkohol (N= 10532) 

   Ja, föräldrar bjuder på alkohol (1) 

   Nej, föräldrar bjuder ej på alkohol (0) 

 

Föräldrar tillåter alkoholkonsumtion (N=8221) 

   Ja, får dricka för föräldrar (1) 

   Nej, får inte dricka för föräldrar (0) 

  

Familjens alkoholkonsumtion (N= 10025) 

   Ja, någon i familjen dricker för mycket alkohol (1) 

   Nej, ingen i familjen dricker för mycket alkohol (0) 

 

 

                       

5411                         50,5 

5305                         49,5 

 

 

5901                         54,5 

4925                         45,5 

 

 

5579                         64,8 

3034                         35,2 

 

 

2355                         21,8 

8470                         78,2 

 

                                        

5448                       51,7 

5084                       48,3 

 

 

3296                       40,1 

4925                       59,9 

 

 

1545                        84,6 

8480                        15,4 

  



 

 17 

Tabell 1. Frekvenstabell för studiens oberoende variabler.  

 

Som man kan utläsa ur tabell 1 är  urvalet relativt jämt fördelat mellan könen. En majoritet av 

respondenterna går i årskurs nio samt så har majoriteten en högre klass, om vi enbart utgår 

ifrån moderns utbildningsnivå. De flesta respondenterna har en stark anknytning till sina 

föräldrar och det är enbart cirka 21 % som anser sig ha en svag anknytning med föräldrarna. 

Mer än hälften av ungdomarna blir bjudna på alkohol av sina föräldrar, som tidigare nämnt är 

det dock stora skillnader inom denna variabel. Nästan 60 % av föräldrarna till respondenterna 

hade inte en tillåtande attityd gentemot alkohol. Däremot ansåg hela 85 % av respondenterna 

att någon i deras familj (vilket i studien antas vara föräldrarna) drack för mycket. Som sagt är 

denna variabel dock väldigt subjektiv.  

Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer studiens regressionsanalyser presenteras, dessa bygger på studiens 

två beroende variabler. För att lättare kunna utläsa effekten av varje enskild oberoende 

variabel utfördes regressionerna i flera steg där varje oberende variabel lagts till en i taget, 

med undantag för studiens kontrollvariabler.  

Studien utgår ifrån ett 99%-igt konfidensintervall. 

OLS Regression. Alkoholkonsumtion i centiliter. 

Oberoende variabler 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Kön 

 

-109,4* -107,3* -116,8* -124,4* -126,7* 

Årskurs 

 

107,5* 110,8* 92,3* 56,6* 55,7* 

Moderns utbildning 

 

-17,4 -12,2 -14 0,31 -1,3 

Ankytning  1,4* 0,184* 1,6* 1,5* 
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Tabell 2. *p<0,001 

 
 
Ur tabell 2 kan man utläsa att i regressionsmodell 1 har variabeln kön en signifikant negativ 

effekt på alkoholkonsumtionen. Det innebär att en flicka i studiens urval dricker i genomsnitt 

cirka 109 centiliter mindre än en pojke. Vilken årskurs respondenten går i visar sig även vara 

signifikant, en ökad alkoholkonsumtion sker från årskurs 9 till år 2 på gymnasiet.  

Moderns utbildning, som är studiens klassvariabel har ingen signifikant effekt i någon av de 

utförda regressionsmodellerna. I modell 1 har endast 3,2 % av variansen förklarats av de 

oberoende variablerna, vilket tyder på att det finns andra faktorer som påverkar ungdomars 

totala alkoholkonsumtion.  

Modell 2 i regressionen visar en minskning av effekten hos de tidigare variablerna årskurs, 

kön och moderns utbildning, vilket innebär att dessa tidigare till viss del tog upp effekten av 

variabeln anknytning till förälder. Denna variabel visar sig vara signifikant även om den har 

en mycket liten påverkan på den beroende variabeln. Även en knapp skillnad kan ses i den 

förklarade variansen, dock kan det vara att  ökningen hos R² enbart beror på tillkomsten av 

ännu en variabel.  

I modell 3 har variabeln föräldrar bjuder på alkohol lagts in. Som beräknat har variabeln en 

stor påverkan på ungdomars alkoholkonsumtion. Om föräldrar bjuder sina barn på alkohol 

ökar deras konsumtion i genomsnitt med cirka 240 centiliter.  

Därefter har variabeln som undersöker hur en tillåtande attityd från föräldrar påverkar 

ungdomars konsumtion lagts till. När föräldrar tillåter alkoholkonsumtion hos sina barn ökar 

konsumtionen med i genomsnitt cirka 193 centiliter. Däremot minskar effekten av föräldrar 

 

Föräldrar bjuder 

 

  240,7* 184,6* 181,3* 

Tillåten alkoholkonsumtion 

 

   193,3* 190,1* 

Familjens alkoholkonsumtion 

 

    92,9* 

 

 

     

R² 0,032 0,039 0,07 0,093 0,096 

N 8433 8433 8248 6381 6119 
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som bjuder med över 60 centiliter. Det innebär att variabeln föräldrar bjuder tidigare tog upp 

en stor del av effekten från tillåten alkoholkonsumtion. Vilket skulle kunna förklaras med att 

föräldrar som bjuder självklart även då tillåter konsumtion.  

I den sista regressionen mäts effekten av familjens konsumtion. När det finns någon i familjen, 

här i studien är det antaget att det är någon av föräldrarna, som respondenten anser dricker för 

mycket ökar även den självrapporterade konsumtionen med i genomsnitt med 93 centiliter.  

Den totala variansen som förklarar den beroende variabeln i regression 1 är 9,6 %.  

 

Nedan följer en logistisk regressionsanalys för att undersöka de oberoende variablernas effekt 

på berusningsmönstret. Referenskategorin för analysen är berusad under de senaste 4 

veckorna.  

 

Logistisk Regression. Berusad under den senaste 4 

veckorna.  

Oberoende variabler 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Kön 

 

0,191* 

Oddskvot 

1,211 

0,197* 

Oddskvot 

1,217 

0,168* 

Oddskvot 

1,183 

0,186* 

Oddskvot 

1,205 

0,173* 

Oddskvot 

1,189 

Årskurs 

 

0,522* 

Oddskvot 

1,685 

0,534* 

Oddskvot 

1,705 

0,485* 

Oddskvot 

1,625 

0,366* 

Oddskvot 

1,442 

0,368* 

Oddskvot 

1,445 

Moderns utbildning 

 

0,147* 

Oddskvot 

1,159 

0,162* 

Oddskvot 

1,176 

0,161* 

Oddskvot 

1,175 

0,218* 

Oddskvot 

1244 

0,237* 

Oddskvot 

1,268 

Anknytning 

 

 0,004* 

Oddskvot 

1,004 

0,004* 

Oddskvot 

1,004 

0,005* 

Oddskvot 

1,005 

0,004* 

Oddskvot 

1,004 

Föräldrar bjuder 

 

  0,826* 

Oddskvot 

2,284 

0,721* 

Oddskvot 

2,058 

0,722* 

Oddskvot 

2,058 

Tillåten alkoholkonsumtion 

 

   0,526* 

Oddskvot 

1,639 

0,515* 

Oddskvot 

1,674 

Familjens alkoholkonsumtion 

 

    0,309* 

Oddskvot 

1,362 
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Tabell 3. *p<0,001 

 

I den logistiska regressionsanalysen ovan kan man utläsa att samtliga variabler är 

statistiskt signifikanta. I modell 1 av regressionsanalysen kan man tolka att kön har en 

signifikant  positiv effekt, det vill säga att det finns en större sannolikhet att ha varit 

berusad under de senaste fyra veckorna om man är en flicka i urvalet. Vilket skiljer sig 

från regressionsanalys 1 (se tabell 2) där flickor drack  i genomsnitt mindre mängder än 

pojkar.  

Årskurs visar liknade resultat som i regression 1 (alkoholkonsumtion). Det är mer 

sannolikt att dricka sig berusad i årskurs 2 på gymnasiet än under årskurs 9. Vilket 

stämmer överens med de ökade konsumtionsmängderna som visats i den tidigare 

regressionen.  

Klasstillhörigheten som mättes genom moderns utbildningsnivå visar till skillnad från 

regression 1 signifikanta resultat i samtliga modeller. Det vill säga att sannolikheten att 

dricka sig berusad stiger ju högre utbildningsnivå som respondentens mamma har. Vilket 

går emot den första regressionen där ju högre utbildning respondentens mamma har ju 

lägre alkoholmängd konsumerades, dock med osignifikanta resultat. 

Relationen mellan ungdom och förälder som mättes genom att undersöka om det fanns en 

stark eller svag anknytning visar, i liknelse med den första regressionen, en positiv 

sannolikhet mellan berusning och svag anknytning till föräldrar. En svag anknytning 

leder därmed till en ökad konsumtion av alkohol (även om den ej är stor) och en ökad 

risk för berusning.  

I den första regressionen som mätte alkoholkonsumtionens orsaker sågs en stark effekt av 

att familjen bjöd på alkohol och en ökad konsumtion bland ungdomar. Samma effekt kan 

utläsas ur regression 2. Sannolikheten att ha varit berusad under de senaste fyra veckorna 

ökar om ungdomen blivit bjuden på alkohol i hemmet. Det samma gäller variabeln som 

undersöker föräldrars restriktioner kring alkohol, det vill säga om de tillåter sina barn att 

dricka alkohol.  

 

 

     

N 8362 8362 8190 6352 6090 
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Respondentens åsikt om någon i familjen  har för vana att dricka för mycket mättes 

genom familjekonsumtionen, även här kan man se en positiv sannolikhet för berusning 

hos respondenten om alkoholkonsumtionen är hög. Vilket är väldigt relativt då det enbart 

är baserats på respondentens åsikter.  

Slutsats och diskussion 

Syftet med denna rapport har varit att undersöka föräldrars betydelse för ungdomars 

alkoholkonsumtion och berusningsmönster. Huvudfrågeställningen i studien har varit att 

undersöka om föräldrar med sin attityd och sina egna alkoholvanor kan påverka sina barns 

alkoholvanor. Den andra problemställningen har undersökt hur ungdomars alkoholmängder 

påverkats av att bli bjudna hemma. Den tredje undersöker om en bra relation mellan barn och 

förälder kan ge en skyddade effekt gällande minskad alkoholkonsumtion och mindre 

berusning.  

Frågorna har studerats genom att utgå från den kulturen som ungdomarna befinner sig i, 

identitetsskapandet som sker under tonåren och den sociala inlärningen som sker inom 

familjen.  

 

Två regressionsanalyser, varav den ena logistisk, gjordes för att undersöka vilka faktorer som 

påverkar studiens beroende variabler. 

Sammantaget får studiens tre teoretiska perspektiv ett visst stöd i analyserna.  

I den första regressionsanalysen där alkoholkonsumtionens orsaker analyserades kunde man 

utläsa att samtliga variabler, förutom moderns utbildningsnivå, visade sig ha en signifikant 

effekt på den beroende variabel om än i olika stor utsträckning.  

Flickorna i urvalet hade en tendens att dricka mindre mängder alkohol men med en större risk 

för berusning jämfört med pojkarna i urvalet. Detta går i linje med alkoholforskning som 

redovisar en könsskillnad gällande konsumtionsnivåerna där flickors konsumtion under de 

senare åren har ökat en aning och närmar sig pojkarnas mängder. 
46

 

                                                 

46 CAN, 2011 
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Respondenternas årskurs hade en relativt stor effekt på alkoholkonsumtionen, mellan årskurs 

9 och årskurs 2 på gymnasiet ökade den totala alkoholkonsumtionen med i genomsnitt nästan 

110 centiliter. Sannolikheten för berusning ökade även mellan årskurserna.  

 Det går i linje med en del tidigare forskning som visar att ungdomar ökar sin konsumtion 

längre in i tonåren. Vilket delvis brukar förklaras med att föräldrar som möjligtvis har haft 

restriktiva regler kring alkohol tidigare har blivit mer uppgivna efter en längre tid  av 

provokationer som är en del identitetsskapandet under tonåren
47

. Orsaken kan även finnas i 

föräldrars förändrade attityder med åren, där många föräldrar börjar se alkoholkonsumtionen 

som naturlig när barnen blir äldre.  

Samtidigt går resultatet emot teorin om identitetesskapandet vilket innebär att ungdomar vid 

en högre ålder skulle dricka i mindre mängder samt med en lägre sannolikhet för berusning 

för att passa in i sin nya vuxenroll.
48

 Men om man ser resultatet från perspektivet av social 

inlärning spelar åldern ingen större roll om ungdomarna observerat sina föräldrars 

alkoholvanor och imiterat dem. Berusning blir ett socialt mönster som de efterliknar oavsett 

ålder.  

 

Relationen mellan barn och förälder som mättes genom anknytningen hade en lägre effekt på 

alkoholkonsumtionen än förväntat. Dock existerade det ändå ett negativt samband mellan en 

svag anknytning till föräldern och en ökad konsumtionsnivå och större risk för berusning.  

Effekten av föräldrar som bjuder sina barn på alkohol hade den förväntade effekten på den 

beroende variabeln. Rapporten visar att om föräldrar i vårt urval, som befinner sig i den 

svenska kulturen, bjuder sina barn på alkohol ökar inte enbart den totala alkoholkonsumtionen 

utan även sannolikheten för berusning. Det samma gäller om föräldrar tillåter sina barn att 

konsumera alkohol.  Resultaten går därmed i linje den kulturella ansatsen samt tidigare 

alkoholforskning, vilket utgår ifrån att Sverige tillhör den torra kulturen som präglas av en 

relativt låg totalkonsumtion av alkohol men med en hög kvantitet vid varje tillfälle, vilket ofta 

slutar i berusning.  

Däremot visar forskning från våta kulturer ett annat scenario vilket tyder på att 

alkoholkulturen skiljer sig nämnvärt gällande normer och värderingar. Exempelvis visar 

forskning i Sydeuropa på motsatt effekt, om föräldrar bjuder på alkohol hemma leder det till 

                                                 

47 Lalander, 1998 

48 Sato, 2004 
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en lägre andel av berusade ungdomar.
49

  Det tros ske på grund av att om alkohol konsumeras 

för första gången i närvaro av föräldrar bidrar det till att se alkohol mer av social karaktär.   

 

Vidare visar regressionerna att om respondenten anser att någon i familjen dricker för mycket 

ökar risken för berusning och mängden konsumerad alkohol ökar. Troligen för att attityden 

gällande alkohol är mindre restriktiv om föräldrarna själv konsumerar i större mängder. I 

studien har vi antagit att det är föräldrar som respondenten haft i åtanke men även om det vore 

äldre syskon kan man då ana att restriktionerna har släppt inom familjen därav är det mer 

accepterat att dricka alkohol.  

 

Sammanfattningsvis har en studiens frågeställningar kunnat besvarats och de teoretiska 

perspektiven har kunnat undersökats i olika mån. Föräldrar har ett stort inflytande, inte enbart 

med sina regler utan även med sina egna alkoholvanor. Vilket man kunnat se genom att 

undersöka om respondenten anser att någon i familjen har en tendens att dricka för mycket. 

Familjer/föräldrar som har en hög konsumtion av alkohol lär sina barn omedvetet genom 

social inlärning hur man bör konsumera alkohol. Då svensk alkoholkultur präglas av en högre 

andel berusning är det tyvärr detta som tenderar att föras över till de yngre generationerna.   

Genom att bland annat analysera om föräldrar bjuder på alkohol eller tillåter konsumtionen 

har man dragit slutsatsen gällande en accepterande attityd gentemot alkohol. 

Slutsatsen man kan dra i studien är att föräldrars tillåtande attityd, både genom att själva 

konsumera alkohol och tillåta ungdomars alkoholkonsumtion är korrelerat med en högre 

mängd konsumerad alkohol samt en större risk för berusning hos ungdomar. Dock visar även 

studien att den sociala kontexten där alkoholen presenteras är viktig, inom denna studie har 

enbart alkoholintag i närvaro med föräldrar tagits med som en påverkande faktor gällande 

korrelationen mellan föräldrars attityd och ungdomars konsumtion av alkohol.  

För att få en bättre bild av hur mycket föräldrars attityder gentemot alkohol påverkar 

ungdomar skulle en jämförelse av ungdomar som enbart fått dricka alkohol i hemmet och 

ungdomars vars föräldrar tillåter och köper ut för att dricka utanför hemmet vara lämplig. I 

syfte att kunna undersöka om det föreligger skillnader i alkoholkonsumtionen och 

berusningsmönstret vid att enbart bli bjuden av föräldrar, då alkohol kan få en mer social 

karaktär eller om det sker utanför hemmet med jämnåriga där berusning tenderar att ske.  
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Svagheterna med denna studie är att många variabler som har använts inte är direkt skapade 

för att mäta studiens syfte vilket nämnts kontinuerligt under rapporten. För att uppnå bättre 

resultat behövs det göras fler liknande studier där datamaterialet är insamlat i syfte att studera 

föräldrars attityder och egna alkoholvanor.  

Regressionsanalyserna i studien har även en låg förklarade varians, vilket troligen uppstått på 

grund av avsaknaden av variabler. För att få en full förklaring om orsaker till alkoholvanor 

måste även vänners alkoholkonsumtion och berusningsmönster tas med i analyserna. Studier 

visar att ungdomar under tonåren distanserar sig från sina föräldrar varav deras vänner får en 

allt större betydelse för den sociala inlärningen.
50

 

Förslag till vidare forskning 

Studien visar på ett samband mellan föräldrars attityd och egna konsumtion med ungdomars 

totala alkoholkonsumtion och berusningsmönster. Det tyder på att det finns en bristande 

kunskap i hur stor påverkan föräldrar egentligen har på sina barn alkoholkonsumtion. 

Framtida studier bör lägga ett större fokus på den direkta kontakten med föräldrar, för att 

förstå konsumtionen ur deras perspektiv. I dagens läge utgår man i princip enbart från 

ungdomarnas egna åsikter kring sin konsumtion och sina föräldrars åsikter och beteende. För 

att få bättre resultat bör båda parterna ingå i studierna i större utsträckning. Vi kan i denna 

studie och i tidigare se att föräldrars inflytande över ungdomars alkoholkonsumtion troligtvis 

är större än vad man tidigare anat. I dagens preventionsarbete ligger det ett stort fokus på vad 

föräldrar ska säga till sina barn angående alkohol (dess faror, etc) och hålla kvar vid dessa 

längre in på tonåren. För att i framtiden kunna utveckla ännu effektivare preventionsprogram 

bör större studier göras på området. Men för att göra den effektivare kanske man bör ha större 

diskussioner med föräldrar om deras egna dryckesvanor för att på den vägen påverka 

ungdomars val gällande alkohol.  
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