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Sammanfattning 

Att tonåringar börjar dricka alkohol tidigt i livet är ett problem på flertalet sätt då det kan 

skada deras hälsa; de dricker ofta mer alkohol än tonåringar med en senare alkoholdebut och 

det ökar risken för missbruk och alkoholrelaterade olyckor i vuxen ålder. Tonåringar som får 

dricka alkohol hemma dricker oftast mer alkohol även utanför hemmet än vad tonåringar som 

inte får alkohol hemma gör. Därför är studiens syfte att undersöka huruvida föräldrars 

sociodemografiska bakgrund, alkoholbeteende och attityder påverkar deras benägenhet att 

bjuda sina tonåringar på alkohol hemma. Utöver det avser studien även att utreda vilka de 

främsta skälen föräldrar har till att de bjuder sina tonåringar på alkohol hemma eller varför de 

avstår ifrån att bjuda på alkohol.  

För att försöka svara på studien syfte och frågeställningar skapades en webbenkät som 

placerades i internetforumet familjeliv.se- ett av Sveriges största nätverk för föräldrar. 

Enkäten var tänkt som en pilotstudie dels för att se huruvida en webbenkät står sig som metod 

gentemot de mer traditionella post-enkäterna, men framförallt för att se om det går att ta reda 

på varför föräldrar bjuder sina tonåringar på alkohol eller inte, samt om det går att koppla till 

föräldrarnas sociodemografiska bakgrund och alkoholpolitiska inställning. Det teoretiska 

perspektivet som används i studien är rationella val som grundar sig på människors strävan 

efter det bästa resultatet för en själv. 

Studiens resultat visar att det finns en skillnad mellan föräldrarnas sociodemografiska 

bakgrund och huruvida de bjuder sina tonåringar på alkohol eller inte. Teorin Rationella val 

skapar även en förståelse för de skäl föräldrarna angivit som förklaring till varför de bjuder 

sina tonåringar på alkohol eller varför de avstår ifrån att bjuda på alkohol.  
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Inledning  

Enligt WHO (2002) är alkohol ansvarig för ungefär 3,2 procent (cirka 1,8 miljoner) av alla 

dödsfall i världen. Konsumtion av alkohol innebär en risk för negativa hälsomässiga och 

sociala konsekvenser på grund av dess toxiska, berusande och beroendeframkallande 

egenskaper. Till mer kroniska sjukdomar kan läggas den ökade risken för skador såsom 

trafikolyckor (WHO, 2011).  

 

I Sverige har dryckesvanorna ändrats över tid från det traditionella berusningsdrickandet att 

alkoholkonsumtionen koncentreras till helger och till berusning, till att ett mer kontinentalt 

vardagsdrickande, exempelvis vin som måltidsdryck, nu är mer accepterat (Helmersson 

Bergmark, 2011). Svenskarnas totala konsumtion ligger dock relativt lågt (9,2 liter per person 

år 2010) internationellt sett (WHO, 2014). Trots detta kostar sjukdomar, lagöverträdelser, 

våldsbrott, trafikolyckor och olyckor överlag årligen cirka 4500 liv i Sverige till följd av 

alkoholkonsumtion (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Omkring 700 000 människor uppskattas 

ha en riskabel alkoholkonsumtion och runt 300 000 människor beräknas ha ett 

alkoholmissbruk i Sverige idag (Ibid.). De totala sociala kostnaderna för exempelvis sjuk- och 

hälsovård, missbruksbehandling, kriminalitet beräknades år 2002 till mellan 20,3-29,4 

miljarder kronor (Jarl et.al., 2006). Det finns alltså goda skäl att genom olika åtgärder, både 

på global och nationell nivå, söka minska den totala konsumtionen.  

 

Ett flertal studier belyser sambandet mellan tidig alkoholdebut och ökad risk för att drabbas 

av alkoholens baksidor så som alkoholrelaterade olyckor och missbruk i vuxen ålder 

(Hellandsjø et.al., 2002). Tonåringar drabbas dessutom hårdare än vuxna av alkoholens 

konsekvenser då de förutom kroppsliga skador också riskerar att få sin skolgång förstörd, sin 

arbetsförmåga och koncentration nedsatt samt att deras sociala förmåga och anpassning 

påverkas negativt. En storkonsumerande ungdoms kognitiva och psykiska mognad hämmas 

och de kan få problem med sin identitetsutveckling (Andersson, 1995).  

 

Enligt en studie riktad till 16-åringar i Sverige, uppgav 64 procent av de ungdomar som 

dricker alkohol att de inte skulle införskaffa alkoholen genom att blanda in någon de inte 

känner Ekeroth (2014). Majoriteten av ungdomarna avstår alltså från försök till att införskaffa 

alkohol på annat sätt än genom sitt sociala nätverk. Föräldrar, syskon och vänskapskrets som 
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avstår att tillhandahålla alkohol spelar därmed en avgörande roll i huruvida ungdomen 

dricker. Det vanligt förekommande argumentet för att rättfärdiga langning av alkohol till 

minderåriga är att de annars skulle vända sig till utomstående langare men resultatet av denna 

studie visar att motsattsförhållandet råder (ibid.).  

 

Att förse minderåriga med alkohol riskerar inte bara deras hälsa, det är också ett brott mot 

Alkohollagen (SFS 1994:1738) med en straffskala på upp till två års fängelse. Idag arbetas det 

mycket med förebyggande åtgärder för att minska konsumtionen av alkohol. Det 

förebyggande arbetet inriktar sig på normer och lagar, som den tidigare nämnda 

Alkohollagen, men även genom att påverka attityder kring alkohol hos föräldrar (Andréasson, 

2003) som exempelvis via informationskampanjer som Tonårsparlören (IQ-initiativet, 2015). 

Enligt Andréasson (2002) finns mycket forskning på hur teori och risk- och skyddsfaktorer 

samverkar för att öka, respektive minska problem. Däremot finns det begränsat med forskning 

om huruvida preventiva åtgärder har någon effekt.  Trots arbete med förebyggande åtgärder 

av ovan nämnda slag bjuds minderåriga på alkohol av sina föräldrar - något som alltså kan 

leda till ett antal negativa konsekvenser, både fysiskt och psykiskt för tonåringen men också 

rent juridiskt för den bjudande föräldern. 

 

Även om langningen av alkohol från föräldrar har minskat (IQ-initiativet, 2015) så finns det 

fortfarande föräldrar som av olika skäl bjuder sina tonårsbarn på alkohol. Vilka är de och 

varför väljer de att bjuda sina tonåringar på alkohol trots att forskningsbaserad information 

och lagen talar emot det förfarandet?  

 

Målen med studien är att se vilka föräldrar det är som bjuder sina tonåringar på alkohol 

hemma och varför de gör det, samt att se vilka skäl som får föräldrar att inte bjuda sina 

tonåringar på alkohol hemma. Med kunskap om vilka föräldrarna är, var de finns och varför 

de bjuder på alkohol, går det att skapa rätt typ av information och distribuera den genom rätt 

kanaler för att nå de föräldrar som av olika anledningar bjuder sina tonåringar på alkohol 

hemma. 

Syfte och frågeställningar  
 

Det övergripande syftet är att söka utröna skillnader i föräldrars benägenhet att bjuda sina 

tonårsbarn på alkohol, utifrån socio-demografisk bakgrund, eget alkoholbeteende och attityd 

till olika alkoholpolitiska beslut. Studiens frågeställningar är därför: 
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• Inverkar förälderns kön, utbildningsnivå, sysselsättning och region benägenheten att 

bjuda sin tonåring på alkohol?  

• Påverkar föräldrars alkoholvanor och om de har en liberal eller konservativ inställning 

till alkoholpolitiska beslut deras benägenhet att bjuda sina tonårsbarn på alkohol? 

• Vilka skäl anger föräldrar påverkar deras agerande? 

Definitioner av begrepp 

• Målgruppen tonåringar definieras i uppsatsen med åldrarna 13-17 år.  

• Alkohol avser dryck som innehåller 2,25 volymprocent alkohol eller mer.  

Avgränsning 

Enkäten placerades på ett internetforum för föräldrar som heter Familjeliv.se samt en sluten 

grupp på Facebook för föräldrar. Anledningen till att just dessa forum valdes på grund av att 

de är diskussionsforum med inriktning på familjeliv, främst riktat mot föräldrar. Ett forum för 

människor att ställa frågor och få svar från andra, eller att själv svara på andras frågor och 

funderingar. Familjeliv marknadsförs som Sveriges största föräldrasajt.  

  

 Enkäten placerades i Familjeliv.se:s forum för föräldrar med förhoppningen att föräldrar på 

forumet skulle vara intresserade av att delta då enkäten behandlade ett aktuellt ämne rörande 

föräldrar deras tonårsbarn och alkohol. Enkäten var öppen under en månads tid för att alla 

forumets besökare skulle ha en möjlighet att besvara enkäten, oberoende av vilka dagar i 

veckan de var inloggade. 

TEORI OCH TIDIGARE 

FORSKNING  

Inledningsvis i detta avsnitt redogörs inledningsvis för det teoretiska perspektiv uppsatsen 

utgår ifrån. Därpå följer den tidigare forskning som är relevant för uppsatsens syfte.   
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Teori  
 

Elster (1988) beskriver rationella val som en teori som bygger på antagandet att människor 

agerar rationellt, vilket vidare innebär att hen gör medvetna och strategiska val i syfte att 

uppnå sina mål. Teorin fokuserar primärt på individuella handlingar, men kan samtidigt ses 

som en koppling mellan mikro och makronivå. Rationell handlingsteori är tänkt att användas 

för att förutse samhälleliga fenomen. Inom sociologin används normer och individuella 

förutsättningar till ökad förståelse för- och till att förklara katalysatorn till människors 

handlingar. Elster menar att teorin är av normativ karaktär som säger hur människor förväntas 

och bör handla samt vidare predicerar att de handlar i enlighet med det. Rationellt val som 

teori belyser endast principerna för rationellt agerande men antar inte att handlingarna är 

moraliskt försvarbara, att de är önskvärda handlingar. Handlingarna är inte definierat som 

någonting en specifik person skulle göra vid ett specifikt tillfälle, utan snarare en normativ 

handling i en alldaglig situation.   

 

Rationella val kan ses ur ett smalare och ett bredare perspektiv. Det smalare pekar på tillfällen 

där människan handlar utifrån att optimera utfallet, i förhållande till lagar och regler. Ett 

bredare perspektiv ser till möjligheterna att det är den rationella människan som dominerar, 

där styrs egennyttan även av personliga egenskaper och känslor vilket kan skapa ett optimerat 

utfall för individen som inte bygger på ekonomiska vinster. När en utgår ifrån det bredare 

perspektivet, där det rationella valet även styrs utifrån personliga egenskaper och känslor, så 

blir det ett subjektivt utfall att jämföra med hur människor skulle handla för att nå ekonomisk 

vinning vilket skulle kunna vara ett objektiv rationellt val (Brodin-Danell, 2007). 

Tidigare forskning   
 
Ju yngre barnet är vid sin alkoholdebut, desto högre är risken att de kommer att drabbas av 

alkoholrelaterade negativa konsekvenser i ett vuxet liv (Dewitt et.al., 2000; Lilja och Larsson 

et.al., 2003). Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför årligen 

en undersökning om alkoholvanor bland elever i årskurs nio. Denna visar att över en fjärdedel 

av respondenterna uppgav att de berusat sig för första gången i 13-14 års ålder (Hvitfeldt, 

2009). Detta är en relativt hög siffra då det också har visats att tonåringar som börjar dricka 

alkohol innan 14 års ålder dricker större mängder och mer frekvent än ungdomar som börjar 
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dricka alkohol vid 14 års ålder eller senare (Hellandsjø et.al., 2002). Barn som börjar dricka 

alkohol innan 14 års ålder löper alltså större risk att uppleva hälsorelaterade och sociala 

problem som vuxna. Detta påverkar inte endast personen själv, utan personens hela 

omgivning, samt samhället i stort, bland annat genom ökade kostnader (Graham, et.al., 2006).  

 

Barn och ungdomar till föräldrar som tillhandahåller alkohol, konsumerar alkohol i högre 

grad även utanför hemmet (Molin, 2010). Barnombudsmannen (2005a) visar att föräldrar kan 

bidra till en senarelagd alkoholdebut, lägre konsumtion samt minskad risk för 

alkoholmissbruk och missbruk hos sina tonåringar genom tydliga normer och regler avseende 

alkohol. Ytterligare en undersökning utförd av Barnombudsmannen (2005a) visar att 95 

procent av barnen mellan 10 och 13 år och 92 procent av barnen mellan 14 och 18 år ansåg 

det vara bra med tydligt formulerade regler gällande alkohol. 

 

Föräldrars strävan att vägleda sina barn till ett sunt förhållande till alkohol behöver dock inte 

alltid ta sig uttryck i en restriktiv hållning. Tvärtom kan en strategi vara att förse sina 

ungdomar med alkohol i hemmet. Tonårsföräldrar som förser sina tonåringar med alkohol, 

bjuder dem på alkohol i hemmet och/eller ställer sig accepterande till deras 

alkoholkonsumtion kan utgöra en bidragande faktor till att de ökar sin alkoholkonsumtion 

(Hellandsjø et.al., 2002). Strategin tycks alltså fungera kontraproduktivt och risken för att 

deras unga ska utveckla osunda alkoholvanor ökar. Enligt Hingson et.al., (2006) så minskar 

dessutom risken för ett framtida alkoholberoende med 14 procent för varje år som 

alkoholdebuten skjuts upp. De föräldrar som hoppas på att en tillåtande attityd medför en 

avdramatisering i frågan om alkoholförtäring och på så vis leder till ett reducerat intag 

motbevisas i den forskning som menar att motsatsen gäller. Hur de vuxna i familjen hanterar 

alkohol påverkar barnens alkoholvanor genom normer och tillgänglighet där tillgänglighet är 

en av de faktorer som bidrar till ökad konsumtion hos unga individer (Hellandsjø et.al., 2002).  

 

Vi har sociala normer och förväntningar på oss om att dricka alkohol, vilket kan vara ett 

problem. Vuxna dricker, men ungdomar ska låta bli även om dem ser sig själv som alltmer 

vuxna. De gör som föräldrarna gör och inte som de säger. Studier visar att dryckesvanor i 

hemmiljö är betydande för ungdomar som växer upp med detta och tar efter beteenden och 

förhållningssätt. En positiv syn till ungdomens alkoholbruk och om denne dessutom bjuds 

hemma har stor betydelse för att ungdomen ska dricka mer även utanför hemmet (Hellandsjø 

et.al., 2002). De med tidig alkoholdebut kommer enligt studier att konsumera mer alkohol än 

de med senare alkoholdebut (Dewitt et.al., 2000; Lilja och Larsson et.al., 2003). I 
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Europabarometerns undersökning från 2010 går det att läsa att 90 procent av den vuxna 

befolkningen i Sverige dricker alkohol (TNS Opinion & Social, 2010). Majoriteten av de 

vuxna ställer sig positiva till en måttlig alkoholkonsumtion. Flertalet ungdomar ifrågasätter 

inte att föräldrarna dricker måttligt men de uppskattar inte att föräldrarna dricker sig berusade 

i deras närvaro. Ungdomarna själva visar större stöd för att föräldrar i allmänhet bjuder sina 

barn på öl och vin, med undantag för sprit, men majoriteten stödjer inte att föräldrarna ska 

bjuda barnen alls. I undersökningar ifrån Barnombudsmannen (2005a) och IQ (2013) visar 

barnen att de anser det vara dubbelmoral när föräldrarna själva dricker men förbjuder sina 

ungdomar att dricka. Majoriteten av de unga som svarat i undersökningen uppskattar tydliga 

gränser och regler hemifrån (Barnombudsmannen, 2005a; IQ, 2013) och föräldrar som själva 

avstår från alkohol har lättare att påverka sina barn till att tacka nej till alkohol (Lilja & 

Larsson et.al., 2003).  

 

Droomers m.fl. (1999) visar i sin undersökning att föräldrars utbildningsnivå inte påverkar i 

vilken utsträckning skolungdomar dricker alkohol, däremot så dricker lågutbildade vuxna mer 

alkohol än högutbildade vuxna, vilket gäller för både kvinnor och män även om männen 

dricker mer än kvinnorna (ibid.). CAN (Englund, 2014) har i sin drogvaneundersökning 

kommit fram till att det var en lägre konsumtionsnivå samt färre intensivkonsumenter i 

gymnasieskolor med en större andel högutbildade föräldrar (ibid.). Någonting som Lilja & 

Larsson (2003) menar är att social klass inte påverkar ungdomars alkoholbruk, men däremot 

så är det en lägre alkoholkonsumtion bland de ungdomar som har för avsikt att läsa vidare 

efter gymnasiet, vilket talar för CAN:s (Englund, 2014) drogvaneundersökning eftersom de 

flesta som läser vidare efter gymnasiet har högutbildade föräldrar.  

	  

Tonårsbarn till föräldrar med en liberal inställning till alkohol och ungdomars alkoholvanor 

dricker ofta mer alkohol än tonårsbarn till föräldrar med en restriktiv syn på alkohol 

(Pettersson, Linden-Boström & Eriksson, 2009). Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) (2007) 

så har lågutbildade män från storstadsområden den högsta alkoholkonsumtionen, varför det är 

relevant att se hur utbildningsnivå påverkar benägenhet att bjuda sina tonårsbarn på alkohol.  

 

Ferrer-Wreder m.fl. (2002) har i sin kunskapsöversikt om alkoholprevention inom familjen 

undersökt olika preventionsmodeller och dess resultat. Vad de kommit fram till är att de 

interventioner som har fungerat framgångsrikt innehåller tre steg: information till föräldrar, 

föräldrautbildning rörande gränsdragningar och konsekvenser samt utbildning till föräldrar 
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och tonåringar i kommunikation och konflikthantering. Gemensamt för dessa tre steg är även 

att de bygger på evidensbaserad vetenskap, något som flera av de preventionsmodeller som 

fått sämre resultat saknar. 

Data och metod  

Avsnittet inleds med en beskrivning av det insamlade materialet och sedan presenteras 

studiens variabler och dess operationaliseringar. För att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar har deskriptiva och statistiska analyser gjorts på materialet och avsnittet 

avslutas med en beskrivning av dessa metoder. 

Datainsamling och urval 
 

För att besvara studiens syfte skapades en webbenkät. Frågorna till webbenkäten är utformade 

med inspiration från CAN:s årliga enkät ”Skolelevers drogvanor” (se exempelvis CAN 

rapport 146, 2014), samt Tonårsparlören från IQ-initiativet (2015). Enkäten publicerades på 

Familjeliv.se samt i en föräldragrupp på Facebook. Platserna för publicering av enkäten 

valdes på grund av att Familjeliv.se är ett internetforum med 780 000 användare i veckan med 

diskussioner inriktade på familjeliv för föräldrar, och gruppen på Facebook användes som ett 

komplement till Familjeliv.se eftersom deltagarantalen annars blev för litet. Vad som kan bli 

ett problem med denna typ av urval är att det är endast är personer med tillgång till internet 

som hittar till dessa specifika forum, och dessutom måste skapa ett konto där, som har 

möjlighet att svara på enkäten. Det är inte heller säkert att alla människor som har ett konto på 

forumet kan se enkäten. Detta eftersom enkäten är placerad i en diskussionstråd som åker 

längre ner på en lista till förmån för andra diskussionstrådar, såvida ingen skriver i den. 

Enkäten placerades i en kategori som heter allmänna rubriker och sedan i en underkategori 

som heter studerande. Anledningen till att tråden placerades i just kategorin ”allmänna 

rubriker – studerande” var för att Familjeliv.se har regler som säger att nya trådar ska placeras 

i rätt kategori. Eftersom detta är en studentuppsats så kändes kategorin ”studerande” som rätt 

kategori även om det eventuellt hade gett ett bättre resultat i någon annan kategori, som 

exempelvis ”samhälle” eller ”förälder”.  

 

 Alla nya trådar, samt gamla trådar som får nya inlägg, hamnar längst upp på forumsidan. För 

att en tråd ska få många besök underlättar det alltså om besökande av tråden även lämnar ett 
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meddelande för att den ska vara aktuell och hamna högst upp i listan och därmed vara lätt att 

se. 

 

En webbenkät kan vara ett bra alternativ till traditionella enkäter eftersom respondenterna vid 

en traditionell enkät måste fylla i för hand och sedan aktivt gå och posta enkäten i en brevlåda 

– något som skapar en risk för bortfall eftersom att det kräver mer av respondenterna. Med en 

webbenkät klickar respondenten på en länk som leder direkt till enkäten. När enkäten sedan är 

ifylld klickar respondenten på ”sänd” så är den klar och inskickad. När enkäten ska avslutas 

så stänger enkätansvarige enkäten genom en enkel knapptryckning och får då allt material 

insamlat direkt vilket sparar tid och pengar, samt minskar risken för fel vid inmatning av data 

(Bryman, 2011). Ytterligare en fördel är att det interna bortfallet i webbenkäten blir minimalt 

då det går att göra frågorna obligatoriska för att komma vidare – vilket också skedde i denna 

studie. En risk med det är då istället att respondenterna kryssar i på måfå för att komma till 

nästa fråga.  

 

Enligt Couper (2000) utgör internetanvändarna ett skevt urval av befolkningen då de tenderar 

att vara yngre, ha bättre utbildning och ekonomi. Det kan dock vara något som minskar i och 

med att internetanvändningen blir vanligare. År 2014 hade 91 procent av Sveriges befolkning 

över 18 år tillgång till en dator och till internet vilket tyder på att internetanvändandet har 

blivit vanligare. Eftersom den efterfrågade målgruppen (föräldrar till minst ett barn i åldern 

13-17 år) troligen är någonstans mellan 28 och 70 år tillhör de dem som använder internet 

dagligen vilket gör att en webbenkät kan vara effektivare och ge en bättre svarsfrekvens än 

traditionella enkäter (Yun & Trumbo, 2000). Den grupp som drar ner statistiken av 

internetanvändare är främst de äldsta pensionärerna över 75 år. Eftersom studien riktar sig till 

föräldrar med minst ett barn inom åldern 13 – 17 år är det därför troligt att det går att nå dem 

via internet. 2014 var 72 procent av alla svenskar med i någon typ av internetforum, och det 

ökar fortfarande med några procent per år (Findahl, 2014).   

 

Frågorna i enkätens första del utformades för att beskriva respondenternas bakgrund gällande 

kön, utbildning, sysselsättning, storlek på region, inkomst samt civilstånd. Inkomst sorterades 

dock bort innan analys eftersom de många olika svaren på frågan (mellan 10 000-800 000 kr 

per månad i netto), kan tyda på att den var otydligt ställd. Respondenternas civilstånd kom 

inte heller att användas i analysen då en övervägande majoritet var gifta/sambo. Andra delen i 

enkäten var utformad för att belysa respondenternas egna alkoholvanor. Den tredje och fjärde 

delens frågor ämnade besvara hur respondenterna ställde sig i fråga om deras egna tonåringars 
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alkoholkonsumtion samt attityder avseende alkohol i allmänhet. Innan publicering testades 

enkäten via en pilotstudie med 10 stycken utvalda föräldrar från författarens bekantskapskrets. 

Testpersonernas åsikter om enkäten var viktiga i fråga om validitet, att studien mäter vad den 

avser att mäta. Resultatet från testpersonerna raderades utan vidare analys. Enkäten 

publicerades sedan på Sveriges största internetforum för föräldrar, Familjeliv.se, som hade ca 

800 000 besök under den aktuella perioden, varav cirka 380 000 var från unika webbläsare. 

Fördelningen på besöken på Familjeliv.se under perioden var 77 procent kvinnor och 23 

procent män, vilket liknar könsfördelningen på de respondenter som besvarade enkäten 

(Familjeliv.se). Tillsammans med länken till enkäten fanns en inledande text med information 

om studiens syfte samt om respondenternas frivillighet, se vidare Etiska aspekter. Enkäten var 

öppen på Familjeliv.se samt i en grupp för föräldrar på Facebook, 21 mars - 21 april 2015. 

 

Respondenterna som efterfrågades var föräldrar med minst ett barn i åldern 13-17 år. 

Familjeliv.se användes som ett bekvämlighetsurval på grund av att det är ett internetforum 

med huvudsakligt fokus på diskussioner kring familjeliv. Det är män och kvinnor i blandande 

åldrar ifrån hela Sverige som är delaktiga på Familjeliv.se, men eftersom de som använder 

Familjeliv.se aktivt har sökt sig dit för att diskutera så är det svårt att veta vilken population 

de verkligen representerar. Detta gör att resultaten inte blir generaliserbart på den stora 

populationen. För att kunna generalisera utifrån en undersökning krävs det någon typ av 

slumpmässigt urval såsom obundet slumpmässigt urval, klusterurval eller stratifierat urval 

(Djurfeldt et.al., 2010). Eftersom studien använder ett bekvämlighetsurval med en given 

population är lämpligare att se detta arbete som en pilotstudie. Möjligheten med pilotstudien 

är att se om en webbenkät kan generera tillräckligt med kunskap om huruvida det föreligger 

en distinktion i sociodemografisk bakgrund mellan föräldrar som bjuder sina tonåringar på 

alkohol hemma och de som inte gör det. Det är även möjligt att få en inblick i de motiveringar 

föräldrar har till varför de bjuder på alkohol eller varför de avstår ifrån att bjuda sina 

tonåringar på alkohol.  

 

Trots att Familjeliv.se är Sveriges största internetforum för föräldrar så var det endast 63 

personer som besvarade enkäten. Denna låga svarsfrekvens kan tänkas bero på valet av tråd 

men också på grund av att tiden för datainsamlingen var begränsad.  

 

Reliabilitet innebär att de ska gå att få ett likvärdigt resultat på utvalda frågor vid ett senare 

tillfälle (Bryman, 2011; Djurfeltd et.al., 2003). Huruvida studien har hög reliabilitet eller inte 

skulle endast vara en uppskattad gissning eftersom att den mest troligt inte kommer att 



10	  
	  

genomföras igen vid ett senare tillfälle. Baserat på frågornas karaktär skulle det kunna 

föreligga en risk för förändrade svar eftersom tonåringarna blir äldre vilket kan påverka 

föräldrarnas inställning. Om skillnaderna i svaren sedan beror på låg stabilitet eller om det är 

ett mått av verkliga förändringar som skett exempelvis på grund av åldrande eller liknande är 

svårt att avgöra (ibid.). På vissa av frågorna är svarsalternativen en tolkning av respondenten 

vilket kan innebära minskad internbedömarreliabilitet, som exempel är inte smaka och dricka 

definierat i enkäten. På frågorna om respondenterna har druckit eller varit berusade inför sina 

tonårsbarn kan svaren skilja sig åt beroende på att respondenten själv bestämmer var gränsen 

går mellan att dricka alkohol och att vara berusad. En annan faktor för reliabilitet är den 

interna reliabiliteten i attitydskalan, det vill säga inställning till olika alkoholpolitiska frågor, 

vilket testades med Cronbachs Alfa. Resultatet på Cronbachs Alfa blev 0,701 vilket anses 

vara ett godtagbart resultat även om 0,8 är att önska (Bryman, 2011). Vad som mer kan 

påverka reliabiliteten är validiteten i undersökningen. Det innebär att frågornas utformning 

bör vara skapade på ett sätt så de verkligen mäter vad som studien avser att mäta. Eftersom 

frågorna innefattar egen tolkning genom att de själva får skatta vilken mängd som omfattar 

smaka och dricka alkohol, samt när en är berusad, så finns det skäl att ifrågasätta validiteten i 

frågorna. För att säkra validiteten så skickades enkäten, som tidigare nämnts, till 10 stycken 

utvalda testpersoner som fick besvara frågorna och sedan komma med komma med förslag på 

förbättring. Vissa av frågorna i enkäten är av känslig karaktär vilket kan ge upphov till 

felaktiga svar på grund av en social önskvärdhet, att föräldrarna svarar det som de tror är 

önskvärt hellre än att svara ärligt (Bryman, 2011).   

Variabler och operationaliseringar 
 

Målsättningen med studien var att undersöka hur föräldrar handskades med deras tonåringars 

alkoholvanor och om det gick att koppla till deras sociala bakgrund samt anledningarna till 

deras agerande.  

 

Beroende variabel  

Den beroende variabel som användes i studien mätte huruvida tonåringarna fick smaka eller 

dricka alkohol hemma (ja/nej). Ett problem med dessa frågor är att de inte var fördefinierade i 

enkäten då påståendena ”smaka” och ”dricka” kan vara subjektiva. Vissa kan anse att en 

klunk vin är att smaka alkohol, medan någon annan kan anse att smaka innebär att en får 

dricka ett glas öl, vin eller liknande. Svaren från frågorna om smaka och dricka alkohol 

hemma slogs ihop till ett index som sedan dikotomiserades för att få svaren ja eller nej. 
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Individer som svarat ja på en eller båda av frågorna hamnade i kategorin tillåtande, medan 

alla som sa nej på båda frågorna hamnade i kategorin nej. 

 

Oberoende variabler 

De oberoende variablerna skapades utifrån frågorna om respondenternas bakgrund, eget 

alkoholbeteende samt inställning till olika alkoholpolitiska åtgärder.  

 

Kön (kvinna, man eller annat) användes för att se huruvida det föreligger en distinktion 

mellan kvinnor och män i studien, alltså mammor och pappor till tonåringarna. Av de 

svarande var det 85 procent kvinnor och 15 procent män (se tabell 1 för frekvensfördelningen 

samt den procentuella fördelningen). Variabeln kön kodades med kvinna som 

referenskategori. 

 

För att se huruvida föräldrarnas utbildningsnivå kan vara ett av skälen till varför vissa 

föräldrar låter sina barn dricka alkohol användes frågan om respondentens högsta avslutade 

utbildningsnivå (Grundskola eller motsvarande, Gymnasieutbildning eller motsvarande, 

Universitet eller högskoleutbildning enstaka kurser, Universitet eller högskoleutbildning 

kandidatexamen eller högre, yrkeshögskola, annat).  För att skapa kategorier med ett 

godtagbart antal respondenter i varje slogs dessa alternativ samman till en variabel med 

alternativen gymnasium som högst avslutad utbildning och universitet/högskola som högst 

avslutat utbildning, i vilket det senare var referenskategori.  

 

Respondenterna fick svara på hur deras arbetssituation, det vill säga sysselsättning, ser ut. 

Svarsalternativen som erbjöds var tjänsteman, arbetare, egen företagare, arbetssökande, 

student samt annat. På grund av litet urval och skev fördelning av svar så slogs alternativen 

egen företagare, arbetssökande, student samt annat samman till en kategori kallad Annat 

varefter variabler med tjänsteman, arbetare och annat skapades, där tjänsteman var 

referenskategori. 

 

Vidare ställdes frågan om i vilket typ av samhälle respondenterna bor i utifrån storlek  

(storstad, småstad eller landsbygd). Då även denna variabel är på nominalskalenivå skapades 

tre variabler, storstad som referenskategori, samt småstad och landsbygd. Fördelningen av 

respondenterna var 42 procent från en storstad, 38 procent från en småstad och 12 procent 

från landsbygden.  
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För att se huruvida respondenternas egna alkoholbeteende inför deras tonårsbarn påverkade 

deras benägenhet att låta barnen dricka ställdes två frågor om de brukar dricka alkohol utan 

att bli berusad framför barnen, samt om de händer att de är berusade framför barnen. Eftersom 

gränsen för berusad inte är definierad i enkäten är det respondentens egna syn på berusning 

som räknas, vilket kan skilja sig åt personer emellan. Svarsalternativen på frågorna var ja - två 

gånger i månaden eller mer, ja – en gång i månaden eller mindre, nej. För att få en någorlunda 

jämn variabel så dikotomiserades svaren till ”ja” eller ”nej”.  

 

Enkäten avslutades med ett attitydindex gällande alkoholpolitiska frågor. Det är för många 

förbud kring alkohol i Sverige. Starköl borde säljas i livsmedelsaffärer. Alkoholen är ett av 

våra största samhällsproblem. Det är viktigt att sprida information om alkoholens 

skadeverkningar. Åldersgräns på systembolaget borde sänkas till 18 år. Svarsalternativen 

som finns är Tar helt avstånd. Tar delvis avstånd. Varken eller. Instämmer delvis. Instämmer 

helt. Eftersom frågorna är ställda i olika riktningar, det vill säga att svaret ”instämmer helt” 

kan ge en konservativ eller liberal inställning beroende på hur frågan är ställd, kodades 

variabeln om så att alla svar fick samma riktning. När alla svaren hade samma innebörd så 

kodades de först om så att svaren låg mellan noll och ett, och sedan skapades ett index där 

svaren hamnade på 0-4 varefter detta index dikotomiserades och kodades så att konservativ är 

referenskategori. 

 

Den inledande frågan om tonåringen fick smaka eller dricka alkohol hemma, beskriven under 

variabeln Beroende ovan, följdes av en fråga där respondenten ombads att kryssa i olika 

förutbestämda skäl till att de (om Ja) lät tonåringen smaka eller dricka alkohol hemma eller 

varför de (om Nej) inte lät denne göra det. Svarsalternativen1 för (ja) var baserade på IQ-

initiativets (2015) ”Tonårsparlören”, medan (nej) hade ett öppet svar där respondenten själv 

fick ange skäl till varför de valde att inte bjuda på alkohol hemma. De öppna svarsalternativen 

för skäl till varför föräldrar inte bjuder på alkohol hemma resulterade i flera liknande skäl 

men med olika formuleringar. För att göra det tydligare och inte behöva presentera varje 

enskild kommentar så grupperades de efter innebörd vilka var för att det är olagligt och det 

påverkar hälsan. Under den sammanslagna gruppen olagligt samlades skäl såsom ”för ung”, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
1 Svarsalternativ för ”ja”: De ska lära sig att dricka alkohol under ordnade former. De ska förstå att de inte tycker 
om smaken. Avdramatisera alkohol (för att minska nyfikenhet). Vara snäll. Övrigt (med egna kommentarer). På 
svarsalternativet ”nej” fick respondenterna uppge endast uppge ett eget skäl till varför de inte bjöd sina 
tonåringar på alkohol. 



13	  
	  

”det är olagligt” och ”har ej åldern inne”, med flera. Under gruppen hälsa hamnade alla skäl 

som på olika sätt har med hälsan att göra, antingen direkt eller som en följd av alkohol. 

Metod 
 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har kvantitativa metoder, utifrån en 

deduktiv ansats, använts och både deskriptiva samt en mer specifik statistisk analys har 

genomförts.  

 

Då det empiriska underlaget huvudsakligen består av enkätdata i sifferformat, och för att 

undersöka sambandet mellan den beroende och de oberoende variablerna genomfördes en 

logistisk regressionsanalys. Logistisk regressionsanalys är lämplig att använda vid analys av 

kategoriska variabler som inte är kontinuerliga (Edling & Hedström, 2003). Eftersom att 

studiens beroendevariabel är dikotom, är det lämpligt att göra en logistisk regressionsanalys 

för att se huruvida de oberoende variablerna kan predicera värdet på beroende variabeln. Med 

andra ord, går det att med hjälp av kön, utbildningsnivå, sysselsättning, region, 

alkoholbeteende och alkoholpolitisk inställning predicera benägenhet att bjuda sina 

tonårsbarn på alkohol?  

 

Enkäten besvarades av 63 respondenter. Frågorna ställdes med flera svarsalternativ vilket 

gjorde att de 63 personernas svar fördelade på de olika svarsalternativen gav ett väldigt litet 

N. Som nämnts ovan är det skälet till sammanslagningen av variablerna ”utbildning” samt 

”sysselsättning”. Attitydindexet delades in i liberal eller konservativ efter den kumulativa 

procenten. Dessa två procedurer gör att nyanserna minskar men samtidigt ökar tydligheten 

med två starkare grupper. Det låga antalet respondenter är mest troligt en av anledningarna till 

att det var få signifikanta värden i analysen, men då studien är gjord på ett bekvämlighetsurval 

så är det ändå inte möjligt att generalisera resultatet (Bryman, 2011).  

 

Alla de oberoende variablerna är testade mot varandra för multikollinaritet och de högst 

korrelerade variablerna låg på -0,679 vilket är en godkänd nivå. De högst korrelerade 

variablerna var bo i småstad och bo på landsbygden. Dock kan det vara så att multikollinaritet 

inte alltid syns i en korrelationsmatris, men det är antagligen ändå inte vad som ligger bakom 

den låga signifikansen (Djurfeldt, Larson & Stjärnhagen, 2010; Djurfeldt & Barmark, 2009) 

utan snarare det låga antalet svarande.   
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Etiska aspekter  

De etiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) har följts 

på så sätt att författaren i ett introducerande stycke, som följdes av länken till webbenkäten, 

informerade om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt lämnade kontaktuppgifter. 

Utifrån den givna informationen och respondenternas aktiva val att fylla i enkäten betraktades 

samtycke vara inhämtat. I den introducerande informationen nämndes även att materialet 

endast skulle nyttjas för denna uppsats. Då respondenterna inte uppgav namn, personnummer 

eller liknande information som skulle kunna leda till en identifikation ansågs även 

Konfidentialitetskravet vara uppfyllt. Då användningen av internet i forskningssyfte ökat 

under ett antal år har även etiska regler för denna typ av datainsamling utarbetats (ESOMAR, 

2014). Främst rör det lagringen av uppgifter som skulle kunna riskera respondenternas 

anonymitet, som exempelvis e-postadresser. Detta har inte varit aktuellt då enkäten besvarats 

online via en internetlänk. Det är också önskvärt att barn och unga inte besvarar enkäterna 

utan målsmans tillstånd. Detta har varit omöjligt att kontrollera men troligen är de aktuella 

sajterna (Familjeliv.se samt en föräldragrupp på Facebook) inte sociala forum som besöks av 

barn i någon större utsträckning. Utöver detta finns en etisk diskussion gällande datainsamling 

från diskussionsforum, där forskaren intar en roll av icke deltagande observatör, men inte 

heller detta har varit aktuellt för denna uppsats.   

Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat samt analysen av dessa. För att besvara studiens 

frågeställningar och sedermera dess syfte presenteras både deskriptiva samt en statistisk 

analys. 	  
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Resultat 
 
Inledningsvis redovisas den procentuella fördelningen av materialet i en deskriptiv tabell, se 

tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Fördelning av de i studien ingående variablerna. Frekvens och procent.  

 

Variabelfördelning Frekvens Procent  

N  63 100  

 

Kvinna  53 84  

Man  10 16  

 

Gymnasium  31 49  

Universitet/högskola 32 51  

 

Tjänsteman  19 30  

Arbetare  28 44  

Annat  16 23  

 

Storstad  27 43  

Småstad  24 38  

Landsbygd  12 19  

 

Dricker inte inför 17 27  

Dricker inför  46 73  

 

Inte berusad inför 47 75  

Berusad inför  16 25  

 

Konservativ  41 65  

Liberal  22 35  
 

 

Av de svarande var 84 procent kvinnor mot 16 procent män. Det kan bero på att det är mest 

kvinnor som aktivt besöker forumen, men det kan även vara så att kvinnor deltar i 

undersökningar i högre utsträckning än män. På frågan om högsta utbildningsnivå uppgav 49 

procent av respondenterna att de hade högst gymnasieutbildning och 51 procent att de hade 
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eftergymnasial utbildning. Respondenternas svar på sysselsättning fördelade sig på tjänsteman 

30 procent, arbetare 44 procent och övriga 23 procent. Av de svarande var 43 procent från 

någon storstad, 38 procent från någon småstad och 19 procent från landsbygden vilket speglar 

storleksordningen i verkligheten på storstad, småstad och landsbygd. 73 procent av 

respondenterna uppgav att de drack alkohol framför sina tonåringar men utan att bli berusad 

och 27 procent drack inte alkohol alls framför sina tonåringar. Däremot svarade 75 procent av 

dem som drack alkohol framför sina tonåringar att de aldrig var berusade medan 25 procent 

kunde vara berusade inför sina barn ibland. Frekvensfördelningen för alkoholpolitisk 

inställning var 35 procent av de liberala samt 65 procent av de med konservativ inställning. 

Vad gäller den oberoende variabeln så var det 70 procent som inte tillät sina tonårsbarn att 

dricka alkohol hemma mot 30 procent som tillät det.  

 

I tabell 2 nedan visas den logistiska regression som avser att utröna sannolikheten för att 

föräldrar ska förse sin tonåring med alkohol i hemmet.  
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Tabell 2. Logistisk regression över sannolikheten att föräldrar förser sin tonåring med alkohol 

i hemmet. Oddskvoter. N=63.    

  
Modell: 

  1  2 3 4 5 

Kön 

Kvinna (Ref kat)  

Man  1,689 1,511 1,176 1,322 0,479

      

 

Utbildningsnivå   

Universitet/högskola (Ref kat)   

Gymnasieskola    3,055 2,236 1,998 1,933 

     

Sysselsättning   

Tjänsteman (Ref kat)     

Arbetare    4,996* 3,985* 6,900* 

 

Region      

Storstad (Ref kat)      

Småstad     3,712 6,153 

Landsbygd     1,833 4,116 

      

Dricker alkohol      

Nej (ref kat)       

Ja      0,662 

 

Inställning       

Konservativ (Ref kat)      

Liberal      11,862** 

 

Nagelkerkes R2 0,012 0,095 0,234 0,279 0,448 

* = p < 0,05 ** = p < 0,01 

 

I modell 1 framgår att med hjälp av variabeln kön är det endast 1 procents sannolikhet att 

kunna predicera huruvida respondenten är benägen att bjuda sina tonårsbarn på alkohol. 

Enligt oddskvoterna är det större sannolikhet att en man är mer benägen att bjuda på alkohol 

än en kvinna, men resultatet är inte signifikant. Det låga pseudo R2 och avsaknaden av 

signifikans beror troligen på att det är ett så litet urval, samt en sned fördelning mellan män 
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och kvinnor med 84 procent kvinnor. Utbildningsnivå i modell 2 ökar förklaringsvariansen 

med cirka 8 procent till 9,5 procent. Oddskvoterna för kön sänks lite, men oddskvoterna för 

utbildningsnivå visar att en man med gymnasienivå som högst avslutad utbildning är 

sannolikt mer benägen att bjuda sina tonårsbarn på alkohol än vad en man med 

högskola/universitetsutbildning är, dock är detta inte ett signifikant resultat. I modell 3 går det 

att utläsa det första signifikanta resultatet, där vi ser att en arbetare sannolikt är mer benägen 

att bjuda sina tonårsbarn på alkohol än vad en tjänsteman är. Kön och utbildning är 

fortfarande inte signifikanta, men oddskvoterna för båda variablerna sjunker när 

sysselsättning tillförs. Modell 3 har en predicerande varians på ca 23 procent, vilket är 15 

procent mer än i modell 2. I modell 4 tillförs bostadsregion. Vad som händer i den modellen 

är att oddskvoterna för kön, utbildning och sysselsättning sjunker när det konstanthålls för 

region, samtidigt som det predicerade värdet (pseudo R2) höjs med cirka 4 procent till cirka 

28 procent. Det är därmed större sannolikhet att någon ifrån landsbygden är mer benägen att 

bjuda på alkohol än vad det är för en person som bor i en storstad, men det är än större 

sannolikhet att en person boende i småstad bjuder sina tonårsbarn på alkohol.  

 

I modell 5 tillförs variabeln dricker alkohol och inställning. När de två variablerna tillförs 

ökar pseudo R2 till närmare 45 procent, vilket innebär att det går att föra tillbaka 45 procent 

av variansen i beroendevariabeln till kontrollvariablerna. Kategorin man sjunker i modell fem 

och uppvisar istället en negativ sannolikhet mot tidigare positiv. Den förändringen kan uppstå 

om de flesta av männen i studien har en liberal alkoholpolitisk inställning eftersom att det är 

så få män i studien. 

  

På variabeln dricker alkohol syns en minskad sannolikhet att föräldrarna bjuder på alkohol. 

Det kan bero på att alkoholpolitisk inställning konstanthålls i samma modell, de som dricker 

alkohol men har en konservativ alkoholpolitisk inställning är sannolikt mindre benägna att 

bjuda sina tonåringar på alkohol än vad en förälder med en mer liberal inställning är. 
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Tabell 3: Presentation av skäl till varför föräldrar avstår från eller bjuder på alkohol hemma. 

Flera svarsalternativ var möjliga. 

 

Variabelfördelning    Frekvens 

Ja - de får smaka/ dricka alkohol därför att: 

 

De ska läsa sig att dricka alkohol under ordnade former         4 

De ska förstå att de inte tycker om smaken av alkohol          2 

Avdramatisera alkohol                     13 

Vara snäll             2 

Övrig             7 

Totalt                  28 

Nej, de får inte smaka eller dricka alkohol: 

Olagligt           50 

Hälsa                   45 

Totalt           90 

 

 

Eftersom det var möjligt att kryssa i flera svarsalternativ på båda frågorna samt att svaren 

gällande frågorna om smaka och dricka alkohol presenteras i samma tabell föreligger en risk 

att samma individer presenteras i flera svarsalternativ och även en risk att de är räknade två 

gånger på samma alternativ. Svarsfördelningen är därför att ses som en indikation på vad 

respondenterna anser är viktiga skäl. Det mest frekventa skälet till att låta sin tonåring smaka 

eller dricka alkohol var att de ville avdramatisera alkohol. Av de som inte lät sina tonåringar 

smaka eller dricka alkohol hemma så valde de flesta olagligt som skäl, men inte långt efter 

kom skälet hälsa. 

  

Av de föräldrar som svarade på enkäten uppgav 76 procent att de aldrig var berusade framför 

sina barn mot 24 procent som uppgav att de hände att de var berusade inför sina barn. 

Analys 
 
Enligt Droomers et.al., (1999) dricker lågutbildade vuxna mer alkohol än högutbildade vuxna, 

och män dricker mer alkohol än vad kvinnor gör. SCB beskriver i sin rapport (2007) att det är 

lågutbildade män från storstäder som har den mest hög-intensiva alkoholkonsumtionen.  
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Vad som framgår i den logistiska regressionstabellen, tabell 2, är att det är just lågutbildade 

arbetarmän från mindre orter som sannolikt är mest benägna att bjuda sina tonåringar på 

alkohol hemma. Har de dessutom en liberal alkoholpolitisk inställning så är det över 11 

gånger så stor sannolikhet att de kan tänka sig att bjuda sina tonåringar på alkohol hemma 

jämfört med en högutbildad tjänstekvinna ifrån någon storstad.  

 

Variabeln sysselsättning visar en stor varians i oddskvoterna mellan kategorierna arbetare 

och tjänstemän. Gruppen arbetare består sannolikt till stor del av de lågutbildade männen i 

undersökningen eftersom det ofta handlar om okvalificerade yrken utan krav på 

eftergymnasiala utbildningar. En bidragande anledning till varför just gruppen arbetare har 

sådana höga oddskvoter kan vara för att de till stor del består av de lågutbildade männen som 

inte sökt sig till större städer för att plugga. 

 

Teorin rationella val handlar enligt Elster om att människor agerar rationellt och gör 

medvetna och strategiska val baserat på den information de besitter. De respondenter i 

undersökningen som sannolikt är mest benägna att bjuda sina tonåringar på alkohol hemma är 

lågutbildade arbetarmän från små orter. Enligt Droomers et.al., (1999) och SCB (2007) är 

lågutbildade män de som dricker mest alkohol vilket även kan påverka deras attityd och 

inställning gentemot alkohol och även bidra till en mer alkoholliberal syn. För en lågutbildad 

person med en egen hög alkoholkonsumtion kan det kännas som den bästa strategin att 

försöka minska nyfikenheten hos sina tonåringar genom att låta dem smaka och dricka 

alkohol hemma.  

 

Som åskådliggörs via tabell 3 är de vanligaste skälen till varför föräldrar bjuder sina 

tonåringar på alkohol hemma att de vill avdramatisera alkohol, samt lära dem att dricka 

ansvarsfullt. Anledningen till det anges vara för att minska nyfikenheten hos tonåringarna och 

förhoppningsvis ska de då dricka mindre alkohol utanför hemmet. Detta trots att forskning 

visar att det snarare är en bidragande faktor till att tonåringar ökar sin alkoholkonsumtion 

(Hellandsjø et.al., 2002).  

 

De föräldrar som inte bjuder sina tonåringar på alkohol låter bli att göra det framförallt på 

grund av att det är olagligt samt att det har en negativ effekt på hälsan. Det kan tyda på att de 

förebyggande alkoholpolitiska åtgärderna med arbete kring normer och lagar, och 

attitydpåverkande utbildningar har en positiv effekt (Andréasson, 2003).   
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Diskussion  

Syftet med studien var att utröna huruvida socio-demografisk bakgrund, eget alkoholbeteende 

och attityd till olika alkoholpolitiska beslut påverkar föräldrars benägenhet att bjuda sina 

tonåringar på alkohol hemma. De mer specifika frågorna som besvarats i studien är: 

 

• Inverkar förälderns kön, utbildningsnivå, sysselsättning och region benägenheten att 

bjuda sin tonåring på alkohol?  

• Påverkar föräldrars alkoholvanor och om de har en liberal eller konservativ inställning 

till alkoholpolitiska beslut deras benägenhet att bjuda sina tonårsbarn på alkohol? 

• Vilka skäl anger föräldrar påverkar deras agerande? 

 

För att besvara studiens frågeställningar skapades en webbenkät som analyserades med en 

logistisk regressionsanalys. Tidigare forskning visar att lågutbildade män dricker mer alkohol 

än högutbildade (Droomers et.al., 1999; SCB, 2007). Denna studie visar att lågutbildade män 

sannolikt är mer benägna att bjuda sina tonåringar på alkohol än vad en högutbildad kvinna 

eller man är. I den här studien är det även en större sannolikhet att föräldrar ifrån mindre orter 

bjuder sina tonåringar på alkohol än föräldrar ifrån storstäder. Det talar emot SCBs statistik 

(2007) som säger att de med den högsta alkoholkonsumtionen är lågutbildade män från just 

storstäder. En förklaring till det är att studien i sig inte mäter hur mycket föräldrarna dricker 

men den mäter däremot om föräldrarna bjuder sina tonåringar på alkohol hemma eller inte. 

Skillnaden kan även bestå i ett slumpmässigt fel i urvalet. För att koppla ihop studiens 

resultat, som mäter huruvida föräldrarna bjuder sina tonåringar på alkohol eller inte, med den 

tidigare forskningen som mäter hur mycket alkohol de vuxna dricker, som egentligen är två 

olika frågor, applicerades teorin om Rationella val. 

 

Rationella val bygger alltså kortfattat på att en individ handlar för att nå det bästa målet för en 

själv, och vägen för att nå målet baseras på individens erfarenheter och kunskaper. Föräldrar 

skapar strategier för att möta sina tonåringars alkoholkonsumtion på bästa sätt. Dessa 

strategier baseras på förälderns egna livserfarenheter och kunskaper och har som målsättning 

att finna den bästa vägen för den egna tonåringen och familjen. En högutbildad tjänstekvinna 

eller man har troligen verktyg för att söka relevant och viktig information angående 

tonåringars möte med alkohol. Den kunskapen tillsammans med deras egna förhållningssätt 

till alkohol sätter grunderna för den strategi de kommer att använda för att bemöta sina 
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tonåringars möte med alkohol. Lågutbildade män som saknar verktyg för att söka relevant 

information skapar strategier utifrån deras egen verklighet, deras förhållningssätt till alkohol 

och genom den kunskap som de besitter.  

 

Vad som framgår i skälen till varför föräldrar bjuder sina tonåringar på alkohol eller inte, 

tabell 3, är att de föräldrar som bjuder sina tonåringar på alkohol gör det för att avdramatisera 

alkohol och på så vis minska nyfikenheten. De föräldrar som inte bjuder sina tonåringar på 

alkohol avstår från att göra det på grund av att det är olagligt samt att det medför negativa 

konsekvenser för hälsan hos deras tonåringar. Högutbildade föräldrar med rätt verktyg att 

söka relevant information kan se att det är direkt olämpligt att bjuda sina tonåringar på 

alkohol hemma, vilket är information som lågutbildade utan rätt verktyg kan missa (Dewitt, 

et.al., 2000; Hellandsjø et.al., 2002; Lilja och Larsson, et.al., 2003). 

 

Av alla respondenter så uppgav cirka 73 procent att de kunde dricka alkohol inför sina 

tonåringar, men 75 procent skulle aldrig vara berusade. Det skulle kunna tyda på att 

vardagsdrickandet av alkohol har blivit mer normaliserat (Helmersson Bergmark, 2011) och 

det kan förstärka idén om att det är en bra strategi att socialisera in tonåringarna i den 

alkoholkulturen.  

 

Den här studien har även frågat föräldrar om varför de avstår ifrån att bjuda sina tonåringar på 

alkohol, vilket är någonting som det inte forskats om tidigare. Alla skäl föräldrarna angav 

gick att knyta till två huvudgrupper, olagligt samt hälsa. Det skulle kunna tyda på att Sveriges 

restriktiva alkoholpolitik har påverkat en del av föräldrarna, och att den information om 

alkoholens skadeverkningar på ungdomar faktiskt har nått ut till en del föräldrar som är 

mottagliga för informationen (Ferrer-Wreder et.al., 2002).  

 

På grund av att studien bygger på ett bekvämlighetsurval begränsas möjligheterna att 

presentera några statistiskt signifikanta resultat, däremot går resultaten ifrån studien i linje 

med vad tidigare forskning pekar på, vilket tyder på att frågorna tycks mäta vad de avser att 

mäta. Eftersom studiens resultat går i linje med tidigare forskning visar det att webbenkäter är 

ett möjligt alternativ till de än så länge vanligare post-enkäterna – speciellt om urvalet ökar 

och närmar sig ett sannolikhetsurval genom att exempelvis använda mejladresser från 

slumpartade grundskolor i Sverige. 
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Ett förslag på vidare forskning är att i stor skala undersöka vilka föräldrar det är som 

fortfarande bjuder sina tonåringar på alkohol och skälen till varför de gör det. Anledningen till 

förslaget på fortsatt forskning är för att denna studie visar på att det fungerar med information 

om alkoholens skadeverkningar för de föräldrar som vet var de ska söka efter informationen 

och är mottagliga för att ta den till sig. Det behövs mer evidensbaserad information för att fra 

några definitiva slutsatser men vi kan se att informationen måste nå ut i rätt kanaler för att nå 

alla, på ett språk som alla förstår och som alla kan ta till sig.  
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