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Syftet med studien var att undersöka ungdomars uttryckta attityder 
gentemot alkoholrelaterade handlingar samt att ta reda på hur de 
upplever den subjektiva normen från föräldrarna. Frågeställningarna var: 
Vilken attityd uttrycker ungdomen gentemot alkoholrelaterade 
handlingar? Hur uppfattar ungdomen den subjektiva normen från 
föräldrar och vänner när det gäller alkoholrelaterade handlingar? Finns 
det något samband mellan ungdomens uttryckta attityd gentemot 
alkoholrelaterade handlingar och upplevelsen av föräldrarnas attityd 
gentemot alkoholrelaterade handlingar? Hur skiljer sig de uttryckta 
attityderna åt mellan ungdomarna beroende på kulturell bakgrund och 
kön? Den kvantitativa utgångspunkten valdes för studien och Theory of 
Planned Behaviour användes som teoretisk utgångspunkt. Resultatet 
visade att respondenterna uttrycker främst negativa attityder gentemot 
alkoholrelaterade handlingar. Respondenterna upplever en negativ 
subjektiv norm från föräldrarna. Resultatet visade inga större 
könspecifika skillnader, dock framkom det skillnader beroende på 
kulturell bakgrund. Studien visade att både föräldrars och vänners 
attityder har inflytande över ungdomar samt över hur de formar sina 
attityder. 

 



 
 

 

Förord 
Vi vill först och främst passa på att tacka ungdomarna som deltog i denna studie. Era 
åsikter och tankar är det som gett denna studie liv och ett ansikte. Så återigen, ett stort 
tack till Er.  

Vi vill även passa på att tacka Aden för den hjälp du bistod med när det gällde 
kontakten med skolorna. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare, Marie Joelsdotter Hallbäck, för allt ditt stöd och 
alla uppmuntrande ord du gett oss under resans gång.   

Said Mohamed Hassan  
Loredana Urzua Castelli 

2010-03-22 
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INTRODUKTION 
”Tonåringar som blir bjudna på öl och vin hemma lär sig hantera alkohol bättre än andra 
ungdomar”. Detta är något som de flesta hört, men frågan är ifall det ligger någon 
sanning bakom det? Sant eller ej så kan påståendet spegla den attityd som kan finnas 
hos föräldrar när det gäller deras barn och alkoholkonsumtion. Men vad är egentligen 
attityder och hur kan de påverka en individ till ett senare faktiskt handlande? Med detta 
i åtanke vill denna studie undersöka ungdomars attityder gentemot alkohol samt om, 
och i så fall hur dessa attityder kan påverkan beteende. Det huvudsakliga syftet för 
studien är att undersöka vilken attityd ungdomar har gentemot alkoholrelaterade 
handlingar.  

Bakgrund 
För att bilda sig en uppfattning om vad attityder är och dess påverkan på människors 
handlingar och beteende krävs det en inblick i vetenskapen som intresserar sig för just 
attityder, samt för hur människan påverkas av relationen till andra människor - 
socialpsykologin. Utöver detta behövs det även kännedom om hur det sociala 
inflytandet på ungdomar kan se ut. Det sociala inflytandet respresenteras i denna studie 
av föräldrar och vänner. Utöver detta presenteras även olika kulturella samt 
könspecifika faktorer som kan komma att påverka individers attityder.  

Socialpsykologi – en översikt 

Enligt Nilsson (2006) finns det en rad olika uppfattningar om vad socialpsykologi är 
samt delade meningar om vilken som är den ”rätta” uppfattningen. På grund av detta 
finns tendensen att ta avstånd till de inriktningar som inte stämmer överens med en viss 
ideologisk ram. Något som dock stämmer bra överens mellan de olika 
socialpsykologiska perspektiven är att socialpsykologin berör förhållandet mellan det 
enskilda och kollektivet, eller med andra ord förhållandet mellan det individuella och 
det sociala.  

Sociologi och socialpsykologin uppkom under 1800-talets andra hälft och är således en 
relativt ung vetenskap (Myers, 2006). Sociologin var ett försök att ge en förklaring till 
den tidens ”sociala fråga”, samt för att försöka åtgärda den sociala oro som växt fram. 
Den sociala frågan på den tiden berörde de effekter som industrialiseringen och 
urbaniseringen gett upphov till, såsom fattigdom, bostadsbrist, kriminalitet, missbruk, 
prostitution samt upplopp på gatorna med mera. Som en följd av detta formades nya 
grupperingar och samhällsstrukturer som exempelvis arbetarklassen, fabriker, skolor, 
polisväsende, revolutionära grupper och välgörenhetsorganisationer (Lübeck & 
Apfelbaum, 2000). Då sociologins främsta intresse under denna tid låg vid 
makroinriktade frågeställningar, var andra teman viktiga för den tidens tidiga 
socialpsykologer. En mängd olika synsätt och teorier om individ och samhället 
utkristalliserades på ett mer tydligt sätt, och individen och gruppen sågs nu ur ett 
strukturellt perspektiv. Moraliska och religiösa förklaringar på den sociala förändringen 
som höll på att ske ersattes av samhällsvetenskapliga förklaringar som efter hand kom 
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att grunda sig på empiriska resultat. På detta sätt kunde det formuleras åtgärdsförslag 
för att hantera den sociala oro som växt fram. Dagens tillämpade socialpsykologi 
härstammar från denna tid (Nilsson, 2006). 

När det talas om socialpsykologi syftas det oftast till en disciplin som står nära två 
vetenskaper, psykologin och sociologin. Psykologins mål är att tillhandahålla 
vetenskapliga förklaringar till människans beteende i termer av mentala processer som 
ligger bakom, eller har samband med det beteendet. Sociologin i sin tur är läran om hur 
människor interagerar i sociala grupper och i andra sociala formationer (McKinlay & 
McVittie, 2008). Nilsson (2006) nämner också dessa två vetenskaper när han skriver om 
socialpsykologin och menar att: 

psykologi är kunskaper om psyket eller “själen” och sociologin är 
studier av kollektivet, blir socialpsykologin /../ kunskaperna om 
förhållandet mellan individualiteten och gemenskapen eller, om man så 
vill, mellan oberoende och beroende. (s. 14) 

Socialpsykologin behandlar således både individens säregna egenskaper och 
karaktärsdrag samt hur individens sociala egenskaper påverkas av omgivningen, varav 
det sammansatta uttrycket socialpsykologi. Socialpsykologin kan dock inte ses som likt 
psykologin och sociologin, men inte heller är det helt skilt från de två vetenskaperna 
(Nilsson, 2006). Socialpsykologin blir istället det fält som placerar människans 
beteende i relation till olika sociala situationer, där det en människa säger och gör blir 
påverkat av social interaktion (McKinlay & McVittie, 2008). Psykologen Gordon 
Allport (1897-1967), en av de mer välkända socialpsykologerna under sin tid, har gett 
följande definition på socialpsykologin:  

Socialpsykologin försöker förstå och förklara hur tankar, känslor och 
beteende hos individer påverkas av den verkliga, inbillade eller 
underförstådda närvaron av andra individer (Karlsson, 2007, s. 573).  

I ovanstående definition innebär ordet ”underförstådd” att en människas beteende oftast 
formas av vetskapen om att hon tillhör en viss grupp, antingen social, kulturell eller av 
annan typ. Den underförstådda närvaron av andra kan därför styra människans beteende, 
till och med när hon är ensam då hon ändå vet att hon ingår i ett socialt sammanhang 
(Karlsson, 2007). Myers (2006) menar att socialpsykologin är den vetenskap som 
studerar socialt tänkande, socialt inflytande och sociala relationer. Våra attityder och 
hur de påverkar oss faller under socialt tänkande.  

Vad är en attityd? 

Enligt Bohner och Wänke (2002) är attityder en central del av den mänskliga 
individualiteten. Det finns mycket skrivet om attityder och värderingar, hur de formas 
och vad de har för koppling till faktiskt handlande. Värderingar är grundläggande, 
relativt konstanta, orienteringar som styr människors attityder och beteenden 
(Oscarsson, 2002). Värderingar formas huvudsakligen under barn- och ungdomsåren 
och refererar till önskvärda mål såsom harmoni och jämlikhet. Andra värderingar syftar 
till olika sätt att bete sig, att uppträda, exempelvis modig och kärleksfull 
(Ungdomsstyrelsen, 2007). Attityder i sin tur är mer påverkbara uttryck för värderingar 
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och formas under hela livet. Attitydbegreppet används för att förstå hur människor 
agerar, tänker och orienterar sig i vardagen. Attityder påverkar människans handlande 
genom att de hjälper oss att sortera och förstå verkligheten genom att strukturera 
information. Människan kommer även att vända sig till sådant som hon har positiva 
attityder till och undvika sådant som hon har negativa attityder till, vilket kommer att 
påverka hennes målsättningar i livet. Genom attityder kommer människan även att 
förstärka sin självbild och avläsa andras, attityderna blir således ”en social 
riktmärkning” (Ungdomsstyrelsen, 2007, s. 16).  

Albrecht, Chadwick och Jacobson (1987) menar att det finns en mängd definitioner på 
begreppet attityd och att alla dessa definitioner antar att attityder påverkar beteende. De 
flesta av definitionerna på attityd refererar dessutom till attitydernas flerdimensionella 
natur. Det skiljs traditionellt mellan tre attitydkomponenter: den kognitiva, den affektiva 
och den beteendemässiga (Albrecht m.fl., 1987; Mann, 1972).  

Attitydens kognitiva komponent benämns ibland som ”opinion”, speciellt när den rör en 
specifik fråga eller ett visst problem (Mann, 1972). Tror individen att strålningen från 
mobiltelefoner ger upphov till hjärntumörer, minnesförlust eller talsvårigheter? 
Exemplen illustrerar några kognitiva aspekter på den negativa attityd mot 
mobiltelefoner som kan finnas hos individen. Den affektiva komponenten består av 
individens känslor gentemot objektet. Då två individer kan vara negativt inställda mot 
mobiltelefoner kan ändå deras personliga känslor skilja sig åt. Den ena kanske är rädd 
för strålningen som mobiltelefoner ger ifrån sig medan den andra har en fientlig 
inställning gentemot samma objekt. Den affektiva sidan av attityder är ofta djupt rotad 
och således är den svår att ändra. Beteendekomponenten består av individens 
benägenhet att reagera på objektet och att som följd av detta reagera på ett visst sätt. 
Detta benämns som individens handlingsberedskap och mäts genom att observera hur 
individen säger att han/hon skall agera eller helst, vad individen faktiskt gör. De 
individer som exempelvis skriver insändare till tidningar där han/hon motsätter sig den 
utbredda mobilanvändningen visar prov på beteendekomponenten (Mann, 1972; 
Albrecht m.fl., 1987). Styrkan i dessa tre komponenter sägs vara avgörande för 
attityder, särskild när det gäller små barn, då det är under barndomen attityder lärs in 
(Mann, 1972).  

Oskamp (1977) menar att det finns andra begrepp som ibland används som synonym till 
begreppet attityd. Ett av dessa begrepp är trosföreställning, som kan betraktas som 
attitydens kognitiva komponent. Således är begreppet trosföreställning ibland svårt att 
särskilja från attityder.  Vidare talar Oskamp om värderande trosföreställningar, som i 
detta sammanhang kan förklaras som summan av individens attityder gentemot ett 
objekt. Ett annat begrepp som är nära besläktat till konceptet attityd är åsikt. Begreppet 
åsikt kan således förklaras som ett kognitivt och emotionellt beteende som inte leder till 
handling, det vill säga ett tyckande och inte handlingskraftigt. En åsikt kan även ses 
som ett sätt att verbalt uttrycka en attityd. ”Utländska män är våldsamma och farliga” är 
en åsikt och ”att hålla sig undan från utländska män” är ett uttryck för en attityd. 
Ytterligare ett begrepp som står nära attityd är värdering, något som nämnts ovan. En 
värdering är enligt Oskamp livsmål mot vilka individen har en positiv attityd till. 
Värderingar är de viktigaste och mest centrala elementen i en individs system av 
attityder och trosföreställningar. Värderingar blir de mål som individen strävar mot och 
som hjälper individen att bestämma många av hans eller hennes andra attityder och 
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trosföreställningar. Ett sista begrepp som är relaterat till attityder är vana, som lätt kan 
särskiljas från attityder. En vana är ett mönster av upprepat beteende som vanligtvis 
sker automatiskt. Vanor är beroende av ett lämplig stimulus i form av ett objekt för att 
de ska inträffa (Oskamp, 1977). Det är viktigt att vara medveten om dessa olika begrepp 
och skillnader i betydelse mellan begreppen för att förstå attityder.  

Hur formas våra attityder? 

Attityder formas ytterst snabbt och ofta utan att individen är medveten om det. En viktig 
aspekt när det gäller attityder och hur de formas är information. Ett av det vanligaste 
sättet som attityder formas på är genom den information som individen får från sin 
sociala omgivning. Barn kommer således att basera sina initiala attityder på föräldrarnas 
och andra förebilders uttryckta attityder. Detta innebär att både positiva samt negativa 
attityder kan komma att överföras via föräldrarna och förebilderna. Denna process kan 
följaktligen leda till att barn tar efter sina föräldrars negativa attityder gentemot 
exempelvis personer med utländsk härkomst eller personer med homosexuell läggning 
(Sanderson, 2010). Även om både positiv och negativ information påverkar en individs 
attityd har det visat sig att negativ information har en större påverkan på attityd än 
positiv information (Ito, Larsen, Smith & Cacioppo, 1998).  

Attityder kan även formas genom associationen mellan ett objekt eller person och en 
angenäm eller ickeangenäm händelse. Denna typ av inlärning kallas för klassisk 
betingning och blev främst känt genom Ivan Pavlov och hans klassiska experiment med 
hundar (Sanderson, 2010). Klassisk betingning innebär att ett neutralt stimulus leder till 
en viss reaktion efter att det har parats ihop med ett annat stimulus som på naturlig väg 
leder till den reaktionen.  Attityder kan genom klassisk betingning formas genom 
exponeringseffekten (egen översättning, s. 183) vilket innebär att ju då mer en person 
exponeras för ett viss stimulus, desto mer kommer personen att tycka om det. Utöver 
detta kan även attityderna formas genom subliminal övertalning (egen översättning, s. 
183), vilket innebär en typ av övertalning som sker när stimuli presenteras för individen 
på ett omedvetet plan. Subliminal övertalning kan, utöver att forma individens attityder, 
även förstärka de attityder som individen redan har (Sanderson, 2010).  

Sanderson (2010) menar vidare att verkande betingning (egen översättning, s. 186) är 
ytterligare ett begrepp när det gäller att forma attityder. Med verkande betingning menas 
den typ av inlärning där beteende som blir belönat ökar samtidigt som beteende som blir 
bestraffat minskar och verkande betingning påverkar både individens attityder och 
beteende. Exempelvis kan en ungdom ha en negativ inställning gentemot balett på 
grund av att han under sin barndom blev hånad av sina föräldrar för att han ville dansa 
balett. På detta sätt går det att se att föräldrar i början har makten att forma barnens 
attityd genom verkande betingning, vilket kan förklara varför barn ofta uttrycker 
attityder som liknar föräldrarnas. Senare kommer dock vännerna att ta över denna roll 
hos ungdomen, där vännerna kommer att belöna eller bestraffa ungdomens beteende.  

Lärande genom observation (egen översättning, s. 186) är en typ av inlärning där 
individens attityd och beteende påverkas genom att observera andras attityder och 
beteende. Denna överföring av attityder är direkt och medveten. Lärande genom 
observation har mest effekt när individen observerar sina föräldrar, syskon eller vänner 
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ägna sig åt ett givet beteende. En attityd kan dock även formas genom att observera en 
okänd person som exempelvis en känd skådespelare eller annan känd person 
(Sanderson, 2010).  

När leder attityd till beteende? 

Våra attityder stämmer inte alltid överens med våra handlingar. Varför säger vi en sak 
och gör sedan något annat? Myers (2006) menar att vårt beteende och våra uttryckta 
attityder skiljer sig åt på grund av att de blir utsatta för mycket yttre påverkan. Triandis 
1982 i Myers (2006) har kunnat påvisa över 40 olika faktorer som gör förhållandet 
mellan attityd och handling mer komplicerad.  

När det gäller attityder och attitydmätning går det inte att få en exakt mätning, utan det 
som mäts är istället den uttrycka attityden. Till skillnad från läkare som kan få en exakt 
mätning av patientens hjärtrytm, kan socialpsykologen enbart få en översikt av 
personens uttryckta attityd. Som andra beteenden är det som uttrycks utsatt av yttre 
påverkan. Ibland säger personer det som han eller hon tror att andra vill höra. Därför är 
det viktigt att det sociala inflytandet över vad som uttrycks är så litet som möjligt för att 
en attityd skall leda till handling (Myers, 2006).  

Att fråga en person vad denne tycker om träning kommer inte att ge en klar förutsägelse 
om denne tänker gå och träna under veckan då handlingen ”att gå och träna” blir 
påverkat av andra faktorer, som väderlek, tid, hälsa m.m. Attityder gentemot träning 
kommer dock att förutse det totala träningsbeteendet över en längre period. Med detta 
sagt måste därför annat inflytande på beteendet vara minimalt. Effekterna av en attityd 
blir således tydligare om man ser till personens sammanlagda eller ordinära beteende 
snarare än isolerade handlingar (Bohner & Wänke, 2002; Myers, 2006) 

För att förbättra förutsägelsen mellan attityd och beteende finns det ytterligare villkor. 
Attityden som mäts måste handla om ett specifikt beteende, inte en generell åsikt. 
Tidigare nämnda exempel om träning är ett sådant, där attityd om träning generellt inte 
ger en bra förutsägelse om specifikt beteende, som att gå ut och jogga. En attityd 
gentemot att exempelvis gå till gymmet och styrketräna kommer på ett bättre sätt 
förutsäga just det beteendet i framtiden (Bohner & Wänke, 2002; Myers, 2006).  

En sista aspekt när det gäller attityd och beteende är att personen måste vara medveten 
om sin attityd för att den lättare ska leda till handling. Myers (2006) menar att 
attityderna blir medvetna för oss om vi först tänker på dem. Snyder och Swann (1976) 
visar även detta i sin studie. Författarna bjöd in 120 av sina elever från universitetet i 
Minnesota att delta i juryn i en iscensatt rättegång som handlade om 
könsdiskriminering. Eleverna hade tidigare fått uttrycka sin attityd om positiv 
särbehandling. Snyder och Swann upptäckte att domarna endast gick att förutse för de 
studenterna som fått tid att tänka på sin attityd gentemot positiv särbehandling och 
handlingar relaterade till ämnet innan de avkunnat sin dom. Elevernas uttryckta attityder 
förutsade på ett bättre sätt beteendet när de först blev medvetna om dem.  
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Definition: Ungdom 

Begreppet ungdom förknippas oftast med tonåren, och är den period då en individ 
fortfarande är ung men inte längre barn. Inom juridiken är en individ ungdom tills den 
dag då myndighetsåldern uppnås. Erling och Hwang (2001) menar att begreppet 
ungdom definieras genom den aspekt av utvecklingen som i första hand är av intresse. 
Är det den biologiska utvecklingen som är intresseområdet kan början av puberteten 
och förmågan att få barn vara en bra utgångspunkt. Om det däremot är den psykologiska 
utvecklingen som är av intresse är början på frigörelsen från föräldrarna en bra 
startpunkt och formandet av en egen identitet slutpunkten. I denna studie används 
begreppet ungdom och syftar då på individer som befinner sig i tonåren, 13-19 år.  

Föräldrars inflytande på ungdomars alkoholkonsumtion 

Andersson (1995) menar att det råder enighet mellan de flesta forskare om att familjen 
har stor betydelse när det gäller ungdomars utvecklande av drogmissbruk. I en del fall 
kan denna betydelse vara avgörande. Lilja och Larsson (2003) menar att familjen 
överför en mängd kulturella element till sina barn, där några av dessa element är 
attityder samt förväntningar och normer kring alkohol och droger. Författarna visar att 
föräldrar som inte själva dricker alkohol i högre grad kan få sina barn att avstå från 
alkohol än andra föräldrar. De ungdomar som ofta blir bjudna på alkohol hemma 
kommer även att ha en högre alkoholkonsumtion än de ungdomar som mer sällan blir 
bjudna på alkohol av sina föräldrar.  

Wood, Read, Mitchell och Brand (2004) visar på en rad psykosociala faktorer hos 
föräldrarna som kan påverka ungdomens dryckesbeteende. Författarna nämner 
föräldrarnas omvårdnad, föräldrarnas övervakning samt föräldrarnas attityder som tre av 
dessa faktorer.  

Föräldrarnas omvårdnad har identifierats som ett starkt inflytande över ungdomars 
alkoholbruk. Omvårdnaden kännetecknas av att föräldrarna visar omtanke och 
acceptans gentemot sitt barn och uppmuntrar barnet i dess aktiviteter, samt är 
involverade i barnets vardag. Ett samband har påträffats mellan brist i föräldrarnas 
omvårdnad och ett problematiskt beteende hos ungdomen, inklusive missbruk (Wood 
m.fl., 2004; Mayberry, Espelage & Koenig, 2009). Även Duncan, Duncan och Strycker 
(2006) menar att låg delaktighet i ungdomens vardag innebär högre risk att denne ska 
bete sig på ett problematiskt sätt. Enligt Lilja och Larsson (2003) kan bristfällig 
kommunikation inom familjen och svag känslomässig anknytning mellan barn och 
förälder påverka ungdomars alkoholbruk. Ungdomar som upplever relationen till 
föräldrarna som positiv tenderar att ha ett lägre alkoholbruk än ungdomar som upplever 
relationen till föräldrarna som mer negativ. Det tycks även finnas ett samband mellan 
föräldrarelationerna och kamraters inflytande. De ungdomarna med svagt band och 
dålig relation till föräldrarna löper större risk att utveckla starka band till kamrater med 
avvikande beteende.  

Föräldrarnas övervakning definieras som föräldrarnas försök att delta i, följa och 
kontrollera barnets aktivitet och vart de befinner sig. Denna typ av beteende hos 
föräldrar har visats sig vara en skyddsfaktor för ungdomen när det gäller felaktig 
användning av alkohol och andra problem under ungdomstiden (Duncan m.fl., 2006). 
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Enligt Lilja och Larsson (2002) kan övervakningen, eller kontrollstrategierna, klassas i 
två dimensioner; ”graden av monitoring” och ”graden av tydliga föräldrareaktioner vid 
normöverträdelser” (s. 148). Med graden av monitoring menas i vilken utsträckning 
föräldrarna och ungdomen har en så pass öppen kommunikation att de vet vad 
ungdomen gör på sin fritid. Graden av tydliga föräldrareaktionen utgår från skalan 
svaga reaktioner till starkt kritiska reaktioner gentemot normöverträdelsen. Dessa två 
dimensioner kan vara motpoler och således stå i motsatt förhållande till varandra. 
Föräldrar som reagerar starkt kritiskt gentemot ungdomens normöverträdelse kan leda 
till en svagare monitoring, övervakning. Då föräldern reagerar så starkt kan ungdomen 
undanhålla vad det gör på sin fritid, detta för att undvika den starka föräldrareaktionen. I 
sin tur kan en mer öppen kommunikation mellan föräldern och ungdomen leda till att 
föräldern får svårt att reagera starkt på ungdomens normöverträdelse då de, som de 
flesta föräldrar, ofta står känslomässigt nära sina barn.  

Wood m.fl. (2004) menar att föräldrarnas attityder gentemot drickande av alkohol 
representerar en typ av indirekt social förebild som kan överföras antigen öppet eller 
tyst, detta genom realiserandet av gränssättningar eller genom att uttrycka värderingar 
beträffande alkoholbruk. Föräldrarnas tolerans gentemot alkoholbruk kan ha särskilt 
stort inflytande beträffande ungdomars alkoholdebut och övergången till mer allvarligt 
drickande. Vidare hänvisar Wood m.fl. till ett flertal studier som påvisar att föräldrarnas 
högre tolerans gentemot alkohol associeras med en mer omfattande relation till alkohol 
under ungdomstiden. Andersson (1995) hänvisar till Pedersens studie Foreldre som 
”alkohollangere” från 1990, som studerade sambandet mellan föräldrar som bjuder sina 
barn på alkohol hemma och barnets dryckesvanor. Studien visade att de barn som bjöds 
på alkohol i hemmet hade större alkoholkonsumtion än kamraterna. Alkoholintaget var 
även starkt förknippat med den utsträckning som föräldrarna bjöd dem på alkohol, 
vilket även gällde hur ofta drickandet ledde till att de blev berusade. Föräldrarnas 
uttryckta ogillande av substansbruk har antytts vara en skyddsfaktor, dock menar Wood 
m.fl. (2004) att detta inte har studerats grundligt.   

Vänners inflytande på ungdomars alkoholkonsumtion 

Ungdomar spenderar en relativt stor del av sin tid med kamrater och vänner, där dessa 
fungerar både som modeller och bollplank för frågor som rör identitetsutveckling 
(Erling & Whang, 2001). Både de ungdomar som dricker och inte dricker alkohol anser 
att det är viktigt att bli omtyckt av sina vänner. Att ungdomar intar alkohol utan sällskap 
är ovanligt, detta innebär att alkoholbruket sker inom en ”gemensamhetsmiljö”, alltså i 
gemenskap med ungdomar som personligen känner varandra (Lilja & Larsson, 2003). 
Därför är det nödvändigt att undersöka vilken betydelse vänner har på ungdomars 
alkoholbruk.  

Bot, Engels, Knibbe och Meeus (2005) menar att vänner har ett omfattande inflytande 
över ungdomars dryckesmönster och att vänners inflytande anses vara den främsta 
anledningen till ungdomars alkoholdebut och fortsatta alkoholbruk. Även Wood m.fl. 
(2004) betonar detta och menar att vännernas inflytande är en stark faktor när det gäller 
ungdomars dryckesmönster. Vännernas inflytande kategoriseras in i anpassning 
(ungdomen anpassar sitt dryckesbeteende efter vännernas dryckesbeteende) och 
övertalning (ungdomen uppmuntras eller övertalas av vänner att anpassa sitt 
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dryckesbeteende). Båda typer av inflytande kan ge likheter i dryckesbeteende i 
kamratgrupper. Många studier har funnit likheter i kamratgruppers dryckesbeteende och 
dessa likheter tolkas som ett reslutat av det inflytande vänner har på varandra (Bot m.fl., 
2005). Likheterna inom kamratgrupperna verkar även öka med tiden och enligt Lilja 
och Larsson (2003) beror detta på att beteendeskillnader leder till att vänskapsbanden 
upplöses. Utöver detta kan en viktig förklaring till att de finns likheter i 
dryckesbeteende inom kamratgrupper vara att ungdomar söker sig till kamrater med 
liknande alkoholvanor. Dock menar Lilja och Larsson att grupptryck i viss utsträckning 
kan bidra till att ungdomar i en kamratgrupp har liknande alkoholvanor. Enligt 
Patterson, Dishion och Yoerger (2000) brukar umgänge med kamrater som visar ett 
avvikande beteende konsekvent förutsäga avvikande beteende hos ungdomen själv. 
Ungdomars alkoholbruk kan således förknippas med det inflytande från vänner som 
råder över ungdomar.  

Wood m.fl. (2004) menar att äldre ungdomars drickande sker i två tydliga sociala 
inflytande: ett aktiv socialt inflytande och ett passiv socialt inflytande. Aktivt socialt 
inflytande refererar till tydliga erbjudanden om att använda en substans. Till detta kan 
inkluderas att bli erbjuden en drink, få sin drink påfylld utan att först ha bett om det och 
att bli köpt en drink. I kontrast till detta innefattar ett passivt socialt inflytande 
individens uppfattningsförmåga och tolkning av andras dryckesmönster. Passivt socialt 
inflytande har delats upp i två dimensioner, ”social modeling” (s. 20) och varseblivna 
normer. Social modeling refererar till att imitera och forma sitt dryckesbeteende efter 
andra som exempelvis vänner.  Med varseblivna normer menas den uppfattning en 
individ kan ha om hur mycket och ofta andra dricker. Wood m.fl. menar dock att det 
finns för lite information om hur varseblivna normer påverkar yngre ungdomar och 
deras alkoholbruk.  

När det gäller bruket av alkohol och droger verkar kamrater ha ett större inflytande på 
ungdomars beteende än vad föräldrarna har, speciellt om uppfattningarna skiljer sig åt 
mellan kamraterna och föräldrarna (Lilja och Larson, 2003).  

Kulturell bakgrund och dess påverkan 

Det finns olika definitioner om vad kultur innebär beroende på vilken fält som 
undersöks. Ur antropologiskt perspektiv skildrar människor som har en gemenskap, och 
genom gemenskapen skapar en social sammanhållning som kallas kultur. Inom 
sociologin definieras orden gemenskap och grupptillhörighet med gruppens tankar och 
vanor som hör till. Båda dessa beskrivningar syftar på människor behov av tillhörighet i 
en social grupp (Scruton, 2009). I denna studie används den sist nämnda definitionen då 
studien intresserar sig för ungdomar, där grupptillhörighet läggs stor vikt på.  

Ordet kultur används i många olika sammanhang. Herlitz (2007) menar att kultur redan 
i tidigt skedde får barnet att lära sig vad som är rätt och fel, bra och dåligt, manligt och 
kvinnligt. Med andra ord försöker omgivningen ge barnet en kulturell kompetens. 
Herlitz menar även att varje individ i samhället ingår i någon form av kulturell 
gruppering samt att dessa kulturella grupperingar kan vara formella såväl som 
informella. Bland de formella kan nämnas idrottsföreningar, politiska partier, medan de 
informella grupperna kan vara kamratgäng, kolleger, grannar och klasskamrater. I det 
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kulturella ingår även individens självuppfattning, sättet som individen hälsar, klädsel, 
samt uppförande i den kollektiva miljön som exempelvis bussar och tåg.  

Eriksen (1993) menar att det kulturella är en mänsklig skapelse. Om en grupp 
människor i ett samhälle anser att deras kulturella beskrivs på ett felaktigt sätt kan dessa 
inte förse dem med en stark etnisk identitet. Såvida gruppens version av sin kulturella 
historia allvarligt ifrågasätts av andra grupper kan det uppstå problem i att hävda den 
identitet som antagits av denna historiebeskrivning. Herlitz (2007) påpekar också att 
individer står för sin egen kultur. Eftersom individen själv står för sin kultur kommer 
också rätten till att veta vad som är rätt eller fel. När det gäller invandrarungdomar som 
är andra generations svenskar kan detta bli förvirrande. Denna grupp har två kulturer att 
brottas med. Herlitz skriver: 

i kulturmötet kan vi plötsligt vara med om beteenden, symboler, 
värderingar och liknande som vi inte känner igen (s. 178).  

När dessa ungdomar möter denna typ av situationer, exempelvis beteende som inte har 
upplevts i den egna kulturen innan, kan slutsatsen bli förvirrande då ungdomen står mitt 
emellan två olika kulturer. Den ena kulturen representerar hemmet medan den andra 
kulturen är den offentliga som ungdomar möter i skolan, på bussen och dylikt. Herlitz 
avslutar resonemanget med att poängtera förvirringen: 

Det är den här känslan av främlingskap, förvirring och brist på klarhet 
som utlöser en rad reaktioner hos oss i kulturmötet (s. 178).  

Mellan olika etniska kulturer skiljer sig inställningen till alkohol åt, detta kan visa sig på 
olika sätt. I exempelvis Italien är vinet främst en del av dieten och finns med i 
matsedeln. Berusningen är inte något som inte eftertraktas. Det är istället en vanära att 
uppträda berusat. En annan norm är att en individ inte ska dricka på tom mage eller 
mellan måltider. Inställningen till alkohol kan även grunda sig på religiösa orsaker. 
Koranen är ett sådant exempel där muslimer förbjuds att förtära alkohol (Winfridsson, 
1981). Även Wetterberg (2009) betonar den religiösa aspekten som en förklaring till 
varför ungdomar i invandrartäta områden dricker mindre. Detta är mest tydligt hos 
relativt nyanlända invandrare. Pederson och Kolstad (2000) visar i sin studie att det 
råder stor skillnad mellan ungdomars alkoholkonsumtion beroende på etnisk bakgrund, 
där icke-västerländska ungdomar i betydligt mindre omfattning använt alkohol i 
jämförelse med norska ungdomar. Den kulturella bakgrunden har dock även beskrivits 
som en riskfaktor för missbruk (Nilsson, 2004). Människor från olika delar av världen 
har olika erfarenhet av droger och således en annan syn på användning. Nilsson skriver 
vidare att det tyvärr inte finns tillräcklig med forskning om den påverkan som kulturell 
bakgrund eller etnicitet kan ha på droganvändning.  

Könsspecifika skillnader 

Johansson och Wirbing (2008) menar att alkoholkulturen långt tillbaka i historien har 
förknippats med det manliga könet och att alkohol är en viktig symbol för manlighet. 
Genom berusning skulle mannen visa prov på både sin självständighet och att han 
kunde ta risker. Även i dagsläge lever detta resonemang vidare, åtminstone när det 
gäller de nordiska länderna. Kvinnornas alkoholkonsumtion präglas av mer 
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kontrollerade former jämfört med männens. Kvinnornas berusning skulle leda till att de 
blev lätta offer för olika typer av intolerans. Denna intolerans kan visa sig i att kvinnan 
blir stämplad som dåligt mamma eller oansvarig hustru. Kvinnan skulle då avstå från att 
bli berusad dels för att ta hand om barnen samt för att kunna kontrollera mannens 
berusning.  

I takt med att samhället förändras har även alkoholkonsumtion mellan könen förändrats. 
Erling och Hwang (2002) menar att det är först nu på senare tid som forskare inom 
missbruksforskningen börjat visat intressen för tjejernas alkohol- och narkotikavanor, 
vilket kan bero på den ökning som har skett under 1990-talet gällande denna målgrupps 
ökade konsumtion. Trots den ökning som har skett dricker killar mer intensivt och de 
använder andra narkotika Killar löper större risk att utveckla beroendeproblematik i 
senare skedde jämfört med tjejer i samma ålder. Johansson och Wirbing (2008) menar 
att det ökade drickandet hos unga tjejer har lett till förändring gällande könsroller samt 
könsbestämda rusnormer.   

Enligt Erling och Hwang (2002) har 15-åriga killar och tjejer ungefär lika stor 
erfarenhet gällande alkohol och att dricka sig berusade. Vidare skriver författarna att 
ungdomarna inte visar någon skillnad i acceptans oavsett om det är en tjej eller en kille 
som blir berusad, oavsett kön är det accepterat på samma sätt hos ungdomarna. Enligt 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (2009) årliga redovisning har 
det skett en kontinuerlig minskning gällande alkoholkonsumtionen bland ungdomar i 
niondeklass från 1970-talet till idag. Den beräknade genomsnittliga årskonsumtionen av 
100 procentig alkohol bland killar under år 2009 ligger på 3,2 liter, samma siffra som 
uppmättes år 2008. Bland tjejer är motsvarande siffra 2,1 liter, vilket är den lägsta sedan 
år 1997.  

Attityderna till alkohol varierar bland ungdomar där pojkar tenderar att ha en mer 
positiv föreställning om alkohol än flickor (Lilja & Larson, 2003). Den positiva 
attityden har en viss tendens att öka med åldern. Ungdomar med hög 
alkoholkonsumtion brukar ha den mest tillåtande attityden till alkohol, och sambandet 
mellan alkoholattityder och alkoholbeteende verkar vara starkare hos högstadielever än 
hos lågstadielever. Även inställningen till alkoholbrukare har samband med 
omfattningen av det egna alkoholbruket hos ungdomar.  

Teoretisk utgångspunkt 
Theory of Planned Behaviour är en teori som används för att förklara hur vägen från 
attityd till handling kan se ut och vilka komponenter som kan vara av betydelse för att 
attityd skall kunna ge en bra förutsägelse när det gäller handling. Val av teori baseras på 
att Theory of Planned Behaviour verkar vara den viktigaste när det handlar om att 
försöka förutse handlingar.  

Theory of Planned Behaviour 

Under mitten och slutet av 60-talet gav socialpsykologen Martin Fishbein upphov till 
idén om relationen mellan attityd och beteende. Tillsammans med Icek Ajzen 
utvecklade de teorin ”Theory of Reasoned Action” (Sharma, 2007). Theory of Reasoned 
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Action baseras på antagandet att människan är relativt rationell och systematiskt 
använder sig av den information som är tillgänglig för henne. Människan anses inte vara 
kontrollerad av omedvetna motiv eller överväldigande längtan i sitt sociala beteende, 
inte heller karakteriseras hon av nyckfullhet eller tanklöshet. Istället anses hon överväga 
innebörden av sina handlingar innan hon beslutar sig för att bete eller inte bete sig på ett 
visst sätt. Målet med Theory of Reasoned Action är att förutspå samt förstå en individs 
beteende. Ett första steg mot detta är att identifiera samt mäta det beteende som är av 
intresse. Då det antas att de flesta socialt relevanta handlingar står under den egna 
viljans kontroll, och i överensstämmelse med detta antagande, ser Theory of Reasoned 
Action en individs intention att bete eller inte bete sig på ett visst sätt som direkt 
avgörande för handlingen. Enligt teorin är en individs intention en funktion av två 
grundläggande och avgörande faktorer, varav en är personlig och den andra reflekterar 
det sociala inflytandet. Med detta sagt föreslås det att handlingar inte är så svåra att 
förutse. Individen kommer dock inte alltid att handla efter viljan, men oftast kommer 
detta att ske (Ajzen & Fishbein, 1980).  

Theory of Reasoned Action har visat ha bra förutsägande nytta (Sheppard, Hartwick & 
Warshaw, 1988). En del forskare ansåg däremot, inklusive en av grundarna professor 
Icek Ajzen själv, att teorin inte var tillräcklig för att förklara beteenden hos människor 
som har mindre eller som upplever att de har mindre kontroll över sitt beteende. Detta 
resulterade i att Theory of Reasoned Action fick en ny konstruktion. Den omarbetade 
teorin fick namnet ”Theory of Planned Behaviour” (Sharma, 2007), vars konstruktion 
illustreras med figur 1. 

Theory of Planned Behaviour beskriver att beteende direkt påverkas av individens 
intentioner. Med intentioner menas om en individ planerar att ägna sig åt ett givet 
beteende (Sanderson, 2010). En individs intention att utföra eller inte utföra ett beteende 
är den mest omedelbara och avgörande faktorn för just den handlingen. Med detta 
menas att det är graden av intention som är främst avgörande när det gäller beteende 
(Ajzen, 2005). Intentioner i sin tur påverkas av tre andra faktorer enligt Theory of 
Planned Behaviour; attityd gentemot beteendet, subjektiv norm samt tro på den egna 
förmågan.  

 

Figur 1: Modell av Theory of Planned Behaviour, omarbetad efter Sanderson (2010) 
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Den personliga faktorn handlar om vilken attityd gentemot beteendet individen har. 
Attityden innefattar individens positiva eller negativa inställning gentemot att utföra ett 
givet beteende. Med detta menas helt enkelt individens bedömning att utförandet av ett 
beteende är bra eller dåligt, att han eller hon är emot beteendet eller inte. Den andra 
avgörande faktorn för en individs intention har benämningen subjektiv norm. Med 
subjektiv norm menas individens uppfattning om vilken press omgivningen sätter på 
honom eller henne att utföra eller inte utföra beteendet i fråga, alltså individens tro om 
omgivningen skulle stötta honom eller henne om beteendet utfördes (Sanderson, 2010). 
Då det handlar om individens uppfattning har det getts benämningen subjektiv norm 
(Ajzen & Fishbein, 1980; Bohner & Wänke, 2002). Denna tredje faktor anses stärka 
förutsägelsen av beteende, speciellt för sådant beteende som kräver omfattande 
planering och förberedelse. Tro på den egna förmågan innefattar i vilken utsträckning 
individen tror att han eller hon framgångsrikt kan ägna sig åt ett beteende. Dessa tre 
faktorer påverkar beteendet på ett indirekt sätt, då faktorerna i första hand påverkar 
individens intention som i sin tur påverkar beteendet. Intentionens inflytande över 
beteendet sker på ett direkt sätt. Utöver detta kan även faktorn tro på den egna förmågan 
direkt påverka beteendet (Sanderson, 2010).  

Denna studie kommer att använda sig av de delar av Theory of Planned Behaviour som 
är möjliga att utföra under studiens gång. Faktorerna i teorin attityd gentemot beteendet 
och subjektiv norm är det som är möjligt att undersöka. Att undersöka faktorn tro på 
den egna förmågan skulle kräva en mer omfattande studie, och kommer således inte 
undersökas.  

Syfte och problemformulering 
Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars attityder gentemot 
alkoholrelaterade handlingar, samt att ta reda på hur de upplever den subjektiva normen 
från sina föräldrar och vänner.  Problemformuleringarna lyder: 

• Vilken attityd uttrycker ungdomen gentemot alkoholrelaterade handlingar? 

• Hur uppfattar ungdomen den subjektiva normen från föräldrar och vänner när 
det gäller alkoholrelaterade handlingar? 

• Finns det något samband mellan ungdomens uttryckta attityd gentemot 
alkoholrelaterade handlingar och upplevelsen av föräldrarnas attityd gentemot 
alkoholrelaterade handlingar? 

• Hur skiljer sig de uttryckta attityderna åt mellan ungdomarna beroende på 
kulturell bakgrund och kön? 

METOD 
Nedan redovisas studiens metodologiska utgångspunkt samt hur tillvägagångssättet sett 
ut när det gäller val av urval, utformning av instrumentet, förberedelse, insamling samt 
analys.  
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Metodologiska utgångspunkter 

Kvantitativ metod 

Då syftet med denna studie var att mäta attityder ansågs det att den kvantitativa 
metoden var mest lämplig för studien. Intresset låg vid att fånga samband, förutsäga och 
förklara attityder och dess påverkan på handlingar. Inom kvantitativ forskning arbetas 
det utefter ett deduktivt synsätt som innebär att den kunskap som finns inom ett 
specifikt område och de teoretiska överväganden som rör detta område härleder 
forskaren till en eller flera hypoteser. Hypotesen/hypoteserna underkastas sedan 
empirisk granskning (Bryman, 2002). Förförståelsen inför denna studie var att 
ungdomarnas attityder gentemot alkoholrelaterade handlingar på ett eller annat sätt är 
påverkat av både föräldrar och vänner, samt att det skiljer i attityder mellan ungdomarna 
beroende på kulturell bakgrund och kön. Denna förförståelse gemensamt med tidigare 
forskning utgjorde således vår teori, som i sin tur utgjorde grunden för vårt instrument.  

Planering och genomförande 

Urval 

Ursprungligen skulle studien, förutom att undersöka skillnader mellan kulturell 
bakgrund och kön när det gäller attityd, även undersöka skillnader mellan 
socioekonomisk bakgrund och attityd. Valet blev då att undersöka attityder hos 
ungdomar i nionde klass. Respondenterna skulle då vara runt 15-års ålder. Anledningen 
till att grundskolor valdes var för att respondenterna mest troligt skulle vara bosatta i 
samma stadsdel där skolan var lokaliserad. Tanken var att respondenterna skulle vara 
representativa för den stadsdel där skolan var lokaliserad då socioekonomisk bakgrund 
var en del av det ursprungliga syftet. Gymnasieskolor har idag mer specialiserade 
utbildningsprogram vilket gör att ungdomar från andra stadsdelar söker sig dit, således 
var gymnasieskolor inte aktuella för studien. Under arbetets gång avgränsades studiens 
syfte och den del av studien som skulle handla om socioekonomisk bakgrund valdes 
bort. Då kontakt redan tagits med skolorna valdes det även att behålla skolorna som 
urval. Skolorna som ingick i studien valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Kontakt togs 
med skolorna via telefon med rektorn på den ena skolan och en lärare på den andra. 
Över telefon förklarades studiens syfte och via mail skickades missivet till rektorn och 
läraren på respektive skolor om att medverka i vår c-uppsats (se bilaga 1).  

Skolorna är lokaliserade i en mellanstor stad i Sverige. Den ena F-9 skolan är 
lokaliserad relativ centralt i staden, medan den andra F-9 skolan ligger i en tätort, cirka 
2 km utanför centrum. Totalt ingick 48 respondenter i studien, fördelade på dessa två 
skolor.  

Instrument 
Till studien valdes det att använda en enkät som sammanställdes via Microsoft Office 
Word 2007. En enkät var det testinstrument som tidigt fastslogs vara bäst för att 
uppfylla studiens syfte då den kan förse forskaren med mät- och kvantifierbar data 
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(Bryman, 2002). För att säkerhetsställa att instrumentet fick god validitet utformades 
enkäten efter den forskning som beskrivits tidigare och den teori som används som 
teoretisk utgångspunkt. Enkäten för denna studie kom då att innefatta frågor om 
kulturell bakgrund samt kön. Utöver detta består enkäten av frågor som handlar om 
attityder gentemot alkoholrelaterade handlingar. I enighet med studiens teoretiska 
utgångspunkt, Theory of Planned Behaviour, utformades frågor som skulle mäta den 
subjektiva normen från föräldrar och vänner. Patel och Davidson (2003) menar att 
innehållsvaliditet är ett sätt att försäkra sig om validiteten hos instrumentet, och uppnås 
genom att översätta de begrepp som funnits i den aktuella forskningen inom området till 
en uppsättning variabler. Variablerna formuleras sedan som frågor i en enkät. Enkäten i 
denna studie delades således in i fyra områden, baserade på tidigare forskning samt 
studiens teoretiska utgångspunkt: kön och kulturell bakgrund, attityd om 
alkoholrelaterade handlingar, subjektiv norm om föräldrars attityd gentemot 
alkoholrelaterade handlingar samt subjektiv norm om vänners attityd gentemot 
alkoholrelaterade handlingar. Frågor och påståenden ingick i enkäten som 
respondenterna skulle ta ställning till på en sjugradig likertskala. Den sjugradiga 
likertskalan valdes till denna studie då tidigare forskning som granskats främst använde 
sig av just sjugradig likertskala. En del av dessa frågor och påståenden valdes att ”kastas 
om”, alltså att kombinera negativa påståenden med positiva påståenden genomgående i 
enkäten. På detta sätt kan det upptäckas evetuella skeva svarstendenser, om 
respondenterna har svarat på ett ogenomtänkt sätt.  
 
Frågorna formulerades även utifrån att de inte fick uppfattas som kränkande gentemot 
respondenterna och att de skulle vara etiskt försvarbara. Totalt innehöll enkäten 10 
frågor, varav tre av frågorna omfattade en rad påståenden (se bilaga 3). Det valdes att 
hålla antalet frågor relativt lågt, enkäten blev således inte mer än två A4-sidor (fram- 
och baksida). Anledningen till att frågorna begränsades i antal var för att respondenterna 
inte skulle hinna tappa koncentrationen efter halva undersökningen och således inte 
orka läsa igenom frågorna innan de svarade. Svaren skulle då ha kunnat bli mindre 
ärliga. Det togs även hänsyn till respondenternas unga ålder och det faktum att 
undersökningen utfördes på lektionstid när frågantalet begränsades.  

Förberedelse 

Bryman (2002) menar att en pilotstudie kan vara bra att utföra innan den egentliga 
enkätundersökningen görs. Att utföra en pilotstudie har inte endast att göra med att 
säkerställa att frågorna fungerar som planerat, utan har även att göra med att 
undersökningen i sin helhet blir bra. En pilotstudie kan även visa de frågor som 
respondenterna kan få svårt att förstå. Patel och Davidson (2003) menar att för att ett 
instrument ska inneha reliabilitet så måste det försäkras om att frågornas formulering 
inte går att missuppfatta. Pilotstudien skall även genomföras på en grupp som i många 
avseenden liknar den egentliga undersökningsgruppen. Inför denna enkätundersökning 
utfördes en pilotstudie på två flickor, båda i 15-års ålder, detta främst för att 
säkerhetsställa reliabiliteten hos instrumentet. Pilotstudien visade att flickorna hade 
svårt att förstå en formulering i enkäten. Det beslutades att behålla formuleringen men 
att under utförandet av den riktiga enkätundersökningen förtydliggöra formuleringen. 
Pilotstudien gav även en angivelse över hur lång tid det skulle ta att svara på enkäten. 
På detta sätt var det möjligt att i förväg ange till skolorna ungefär hur lång tid det skulle 
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behövas från deras lektionstid för att utföra enkätundersökningen. Pilotstudien visade att 
enkätundersökningen skulle ta cirka 15 minuter.  

Insamling 

Vid insamling av data användes enkäten som sammanställts. Vi valde att utföra 
enkätundersökningen själva, alltså att själva vara närvarande när respondenterna 
svarade på enkäten. På detta sätt kunde risken för bortfall minskas och eventuella 
oklarheter från respondenternas sida kunde redas ut på plats. Innan enkäten delades ut 
informerades respondenterna om vilka vi var samt vilket universitet vi kom från. 
Studiens syfte förtydligades och missivet om informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitets-kravet och nyttjandekravet lästes upp för respondenterna (se bilaga 2). 
Den formulering i enkäten som pilotstudien hade visat var komplicerad förtydligades så 
att det inte skulle förekomma några oklarheter angående detta. Respondenterna 
informerades även om att de hade möjlighet att ställa frågor angående enkäten, både 
före och under tiden enkätundersökningen utfördes. När respondenterna var färdiga med 
enkäten ombads de komma fram och lämna dem.  

Analysmetod 

Den insamlade data fördes in i PASW Statistics 18, ett datorprogram för statistisk 
analys. Index skapades för att sammanställa olika påståenden i enkäten som handlade 
om diverse alkoholrelaterade handlingar. Totalt utformades åtta index (se bilaga 3) för 
att kunna hitta samband och skillnader mellan olika grupper. Index 1 innefattade frågor 
om hur respondenterna ställer sig till att ungdomar utför olika alkoholrelaterade 
handlingar. För att ta reda på respondenternas uttryckta attityd gentemot handlingar som 
har att göra med att vuxna bjuder och köper ut alkohol till minderåriga sammanställdes 
en del frågor till index 2. Index 3 och index 4 innefattar frågor som rör föräldrarnas 
attityder gentemot att ungdomar utför alkoholrelaterade handlingar respektive 
vännernas attityd gentemot alkoholrelaterade handlingar. Med hjälp av index 3 och 
index 4 gick det således att mäta den subjektiva normen från både föräldrarna respektive 
vännerna. Index 5 och index 6 inrymmer frågor som rör respondenternas uttryckta 
attityder gentemot vissa alkoholrelaterade handlingar respektive föräldrarnas attityder 
gentemot samma handlingar. Dessa två index utformades för att mäta samband mellan 
respondenternas uttryckta attityder och hur de uppfattar föräldrarnas attityder.  Slutligen 
innefattar index 7 och index 8 frågor om vilka alkoholhaltiga drycker respondenterna 
respektive föräldrarna anser vara acceptabla för ungdomar att dricka. Även i detta fall 
utformades index för att mäta sambandet mellan respondenternas uttryckta attityder 
samt hur de uppfattar föräldrarnas attityder. De frågor och påståenden som ”kastades 
om” kodades om. Pearson Correlation-test samt T-test gjordes för att hitta samband 
mellan attityd och kön samt attityd och kulturell bakgrund. 
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RESULTAT 
För att redovisa resultatet och göra det mer lättöverskådligt presenteras det i diagram, 
tabeller och löpande text. Skillnader i respondenternas kulturella bakgrund betecknas 
med: svensk härkomst, både svensk och utländsk härkomst samt utländsk härkomst. 
Med svensk härkomst menas de respondenter som uppgett att båda föräldrarna är födda 
i Sverige. Med både svensk och utländsk härkomst menas de respondenter som uppgett 
att en förälder är födda i ett land i Europa som inte är Sverige eller i ett land utanför 
Europa. Den andra föräldern är född i Sverige. Med utländsk härkomst menas de 
respondenter som uppgett att båda föräldrarna är födda i ett land i Europa som inte är 
Sverige eller i ett land utanför Europa.  

Undersökningsgrupp 

Studien innefattar två niondeklasser på två olika F-9 skolor i en mellanstor stad i 
Sverige. Respondenterna var totalt 48 stycken, 26 respondenter i en klass och 22 
respondenter i den andra. Av de 48 respondenterna var det 29 killar (60,4 %) och 19 
tjejer (39,6 %). Majoriteten av respondenterna hade svensk härkomst, 27 stycken (56,3 
%), 16 stycken (33,3 %) hade utländsk härkomst och 5 stycken (10,4 %) hade både 
svensk och utländsk härkomst (se figur 2). 

 

Figur 2 
Respondenternas härkomst. 

Respondenternas uttryckta attityder 

Att vuxna dricker alkohol 

Vid frågan ”Vad anser du om att vuxna dricker alkohol” uppgav majoriteten av 
respondenterna ett starkt positivt svar, 56,3 % ansåg att det var helt okej att vuxna 
dricker alkohol. Totalt uppgav 72,3 % av de 47 respondenterna en positiv attityd till 
frågan. Endast 8,3 % av respondenterna ställde sig starkt negativa gentemot frågan och 
ansåg att det inte alls är okej att vuxna dricker alkohol, och totalt 22,9 % ställde sig 
negativa till frågan (se figur 3).  
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Figur 3 
Respondenternas uttryckta attityd gentemot att vuxna dricker alkohol (n= 48). 

Alkoholrelaterade handlingar utförda av ungdomar 

Figur 4 visar spridningen när det gäller ungdomarnas uttryckta attityder gentemot 
alkoholrelaterade handlingar som utförs av ungdomar. 76,9 % av respondenterna ställde 
sig negativa till handlingarna.  

 

Figur 4  
Respondenternas uttryckta attityd när det gäller alkoholrelaterade handlingar som utförs av ungdomar 
(n= 39). Sammanställning av index 1 där minsta indexpoäng är 6 och högsta indexpoäng är 42. Ju högre 
indexpoäng desto mer positiv attityd uttrycker respondenten.  

Vid frågan ”Vad anser du om att ungdomar i din ålder dricker alkohol?” svarade 23,9 % 
att det inte alls var okej, totalt var 45,7 % av respondenterna negativt inställda gentemot 
frågan. 25 % placerade sig i mitten av skalan och resterande 28,3 % var positivt 
inställda gentemot frågan.  
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Vid frågan ”Vad anser du om att ungdomar köper ut alkohol från en okänd person?” var 
78,7 % negativt inställda till handlingen och endast 12,8 % positivt inställda till samma 
handling. 

Vid frågan ”Vad anser du om att ungdomar i din ålder blir berusade” visar 
respondenterna att det främst är negativt inställda (65,9 %), varav 31,8 % är starkt 
negativt inställda. 22,8 % av respondenterna var positivt inställda gentemot handlingen. 
Respondenterna uttrycker en mer negativ inställning när det gäller att ungdomar dricker 
med syfte att bli berusade än att ungdomar enbart dricker. Hela 56,5 % av 
respondenterna är starkt negativa till att ungdomar dricker med syfte att bli berusade, 
medan enbart 10,8 % har en positiv inställning.  

Vid frågan ”Vad anser du om att ungdomar dricker alkohol trots att man inte tycker att 
det smakar gott?” ställde sig majoriteten, 78, 3 %, negativa till handlingen och enbart 
10,8 % ställde sig positiva. Slutligen, vid frågan ”Vad anser du om att ungdomar dricker 
alkohol för att passa in i kamratgruppen?” var 84,8 % negativt inställda till handlingen 
och endast 6,5 % positivt inställda.  

Att bjuda och köpa ut alkohol 

Respondenternas svar visar en viss spridning, dock anser majoriteten att det inte är 
lämpligt att vuxna, föräldrar eller syskon bjuder eller köper ut alkohol till minderåriga. 
Figur 5 visar detta på ett mer generellt plan då alla ovanstående frågor ingår i 
diagrammet.  

 

Figur 5 
Respondenternas uttryckta attityder gentemot handlingar som rör att vuxna, föräldrar och syskon köper 
eller bjuder minderåriga på alkohol (n= 44). Sammanställning av index 2 där minsta indexpoäng är 5 
och högsta indexpoäng är 35. Ju högre indexpoäng desto mer positiv attityd uttrycker respondenten.  

Vidare, när frågorna analyseras mer specifikt, visar ungdomarna en negativ attityd 
gentemot att vuxna, föräldrar och syskon köper alkohol till minderåriga, minderåriga 
barn respektive minderåriga syskon. 63 % av respondenterna uttrycker en negativ 
attityd gentemot handlingen ”att köpa ut alkohol”, 24 % ställer sig positiva. När det 
sedan gällde handlingen ”att föräldrar och syskon bjuder på alkohol” var 51,1 % av 
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respondenterna negativt inställda, vilket är något lägre än föregående fråga om 
handlingen att köpa ut alkohol. 31 % av respondenterna är positivt inställda, vilket även 
det är något högre än föregående fråga.  

Subjektiv norm 

Ungdomarnas upplevelse av den subjektiva normen 

När det gäller den subjektiva normen från föräldrarna uppfattar ungdomarna att 
föräldrarna ställer sig negativa till att de utför handlingar som har med alkohol att göra. 
Hela 72,7 % tror att föräldrarna hade reagerat på ett negativt sätt, medan 22,8 % tror att 
föräldrarna hade haft en mer tillåtande attityd (figur 6).  

 

Figur 6 
Respondenternas upplevelse av den subjektiva normen från föräldrar (n= 44). Sammanställning av index 
3 där minsta indexpoäng är 6 och högsta indexpoäng är 42. Ju högre indexpoäng desto mer positiv 
attityd uttrycker respondenten.  

 

 Figur 7 
Respondenternas upplevelse av den subjektiva normen från vänner (n= 41). Sammanställning av index 4 
där minsta indexpoäng är 6 och högsta indexpoäng är 42. Ju högre indexpoäng desto mer positiv attityd 
uttrycker respondenten.  
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När det gäller den subjektiva normen från vännerna visar figur 7 att ungdomarna 
uppfattar att deras vänner inte har en negativ inställning gentemot alkoholrelaterade 
handlingar. Endast 14,6 % av respondenterna uppgav att deras vänner skulle reagera 
negativt inför olika handlingar som har med alkohol att göra. 75,6 % av respondenterna 
uttryckte att deras vänner har en mer positiv inställning.  

Samband mellan respondenternas attityd och föräldrarnas attityd 

Pearson Correlation visar att det finns ett signifikant samband mellan respondenternas 
attityd och föräldrarnas attityd gentemot att ungdomar utför alkoholrelaterade 
handlingar samt hur respondenterna skattar att föräldrarna hade ställt sig gentemot 
handlingarna (r= 0,351, p< 0,05). Respondenterna visar en mer positiv attityd än vad de 
skattar att deras föräldrar hade haft gentemot de alkoholrelaterade handlingar som utförs 
av ungdomar. Inget signifikant samband visades mellan respondenternas attityd och hur 
de uppfattar föräldrarnas attityd gentemot handlingen att ungdomar dricker alkohol. Inte 
heller mellan respondenternas uttryckta attityd och hur de uppfattar föräldrarnas attityd 
gentemot handlingen att föräldrar köper ut alkohol till sina minderåriga barn visades ett 
signifikant samband.  

Att föräldrar bjuder sina minderåriga 
barn på alkohol 

Negativ Positiv 

Respondenternas uttryckta attityd 46,8 % 21,1 % 

Respondenternas uppfattning om 
föräldrarnas attityd 

66,7 % 6,7 % 

Tabell 1 
Respondenternas skattning av sina egna attityder samt föräldrarnas attityder när det gäller att föräldrar 
bjuder sina minderåriga barn på alkohol.  

Pearson Correlation visar dock här ett signifikat samband (r= 0,623 och p< 0,001), 
mellan respondenternas uttryckta attityd när det gäller att föräldrar bjuder sina 
minderåriga barn på alkohol och vad de tror att föräldrarna har för attityd gentemot 
handlingen. Tabell 3 visar hur respondenterna skattar både sin egen attityd samt hur de 
uppfattar föräldrarnas attityd gentemot handlingen.  

Inget signifikant samband visades mellan respondenternas uttryckta attityd och hur det 
uppfattar föräldrarnas attityd gentemot att ungdomar blir berusade. 

När det sedan gäller olika alkoholtyper visade Pearson Correlation ett signifikant 
samband (r= 0,376 och p< 0,05) mellan respondenternas uttryckta attityder gentemot 
olika typer av alkoholhaltiga drycker och att ungdomar dricker dem och vilken attityd 
de uppfattar att föräldrarna hade haft gentemot samma drycker och handling. 
Korrelationsberäkningen visade signifikanta samband när det gäller alla alkoholhaltiga 
drycker förutom vin, där inget signifikant samband visades. För lättöl visade Pearson 
Correlation r= 0,427 och p= <0,01, starköl r= 0,441 och p= <0,01, ”vanlig” öl r= 0,380 
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och p= <0,05, och cider r= 0,537 och p= <0,01. Pearson Correlation visade även ett 
signifikant samband mellan respondenternas uttryckta attityd om att det inte är okej att 
ungdomar dricker någon av ovanämnda alkoholhaltiga drycker och hur respondenterna 
uppfattar föräldrarnas attityd (r= 0,653 och p= <0,01).  

Annant inflytande på attityd 

Skillnader beroende på kulturell bakgrund 

T-test visar att det finns en signifikant skillnad mellan respondenter med svensk 
härkomst och respondenterna med utländsk härkomst när det gäller attityder gentemot 
att vuxna dricker alkohol (p< 0,05 och t= 4,436). Respondenterna med utländsk 
härkomst hade en mer negativ inställning till att vuxna dricker alkohol. Även mellan 
respondenterna med utländsk härkomst och både utländsk och svensk härkomst visar t-
test en signifikant skillnad (p< 0,05 och t= 3,780) där de respondenterna med utländsk 
härkomst även här visar en mer negativ inställning till att vuxna dricker alkohol. 
Däremot visar t-test ingen signifikant skillnad mellan respondenterna med svensk 
härkomst och både utländsk och svensk härkomst.  

När det gäller ungdomar som utför alkoholrelaterade handlingar visar t-test att de 
respondenterna med utländsk härkomst även i detta avseende är mer negativa än de 
respondenterna med svensk härkomst (p< 0,05 och t= 2,993). T-test visade ingen 
signifikant skillnad mellan respondenterna med svensk härkomst och både utländsk och 
svensk härkomst, inte heller visade t-test signifikant skillnad mellan respondenterna 
med utländsk härkomst och både utländsk och svensk härkomst.  

T-test visade ingen signifikant skillnad mellan respondenternas härkomst och attityder 
gentemot att vuxna, föräldrar och syskon bjuder eller köper ut alkohol till minderåriga.  

Skillnader beroende på kön 

T-test visar ingen signifikant skillnad mellan könen när det gäller attityder gentemot att 
vuxna dricker alkohol. T-test visade inte heller någon signifikant skillnad mellan könen 
och attityder gentemot att ungdomar utför alkoholrelaterade handlingar.  

Emellertid visar t-test att det finns en signifikant skillnad mellan kön på frågan som rör 
att vuxna, föräldrar och syskon bjuder eller köper ut alkohol till minderåriga (p< 0,05 
och t= -2,470).  Killar visade sig vara mer positivt inställda till denna fråga än vad tjejer 
var. 

Sammanfattning av resultat 
Resultatet visade att respondenterna främst uttrycker en negativ attityd till 
alkoholrelaterade handlingar, dock förekommer det skillnader beroende på vilken 
specifik handling det rör sig om. Majoriteten av respondenterna uttrycker exempelvis en 
positiv attityd till att vuxna dricker alkohol men en mer negativ attityd till att ungdomar 
dricker alkohol. Även när det gäller att vuxna föräldrar och syskon köper ut alkohol till 
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minderåriga uttrycker respondenterna en viss skillnad i attityd. Att bjuda minderåriga på 
alkohol uppfattas som en aning mer accepterat än att köpa ut alkohol till minderåriga. 
När det gäller den subjektiva normen upplever respondenterna att föräldrarna har en 
mer negativ attityd till alkoholrelaterade handlingar som utförs av ungdomar än vad 
vännerna har. Respondenterna uppfattar till och med att vännerna har en mer positiv 
attityd till handlingen och inte bara är mindre negativa än föräldrarna. Resultatet visar 
även att det finns samband mellan respondenternas uttryckta attityder gentemot olika 
alkoholrelaterade handlingar och hur de uppfattar föräldrarnas attityder gentemot 
samma handlingar. Samband visade sig även mellan respondenternas uttryckta attityder 
och hur de uppfattar föräldrarnas attityder när det gäller vilka alkoholhaltiga drycker 
som är mer accepterade att ungdomar dricker. När det sedan gäller kulturell bakgrund 
och attityd visade det sig att de respondenterna med utländsk härkomst i vissa 
avseenden uttryckte en mer negativ attityd gentemot olika alkoholrelaterade handlingar 
än både de respondenterna med svensk härkomst och de respondenterna med både 
svensk och utländsk härkomst. Slutligen, när det gäller könsspecifika skillnader visar 
resultatet inga signifikanta skillnader mellan respondenterna i de flesta avseenden. Den 
signifikanta skillnad mellan könen som resultatet visar gäller handlingarna att vuxna, 
föräldrar eller syskon köper ut eller bjuder minderåriga på alkohol. Här uttrycker 
respondenterna av det kvinnliga könet en mer negativ attityd än respondenterna av det 
manliga könet.  

DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka ungdomars attityd gentemot alkoholrelaterade 
handlingar samt att ta reda på hur de upplever den subjektiva normen från sina föräldrar 
och vänner. Syftet anses ha uppnåtts. 

I metoddiskussionen kommer delar av den valda metoden och tillvägagångssättet att 
belysas. I resultatdiskussionen kommer studiens resultat belysas i förhållande till 
studiens syfte och tidigare forskning.  

Metoddiskussion 
I efterhand går det att se att det finns en del som kunde ha gjorts annorlunda när det 
gäller studiens instrument. Enkäten som utformades hade med fördel kunnat se 
annorlunda ut då de frågor och påståenden som enkäten innehöll inte kunde ge oss en 
bra mätning av den subjektiva normen från vännerna. Studien hade gynnats av att alla 
frågor och påståenden som enkäten innehöll hade varit snarlika oavsett om de handlade 
om att mäta respondenternas attityder, den subjektiva normen från föräldrarna eller den 
subjektiva normen från vännerna. På grund av att frågorna och påståendena såg så pass 
olika ut gick det inte att göra Pearson Correlation för att mäta sambandet mellan 
respondenternas uttryckta attityder och hur respondenterna upplevde vännernas 
attityder. Pearson Correlation var möjlig att utföra för att mäta samband mellan 
respondenternas uttryckta attityder och hur respondenterna upplevde föräldrarnas 
attityder, men då enbart med de frågor som var snarlika. Även här hade studien gynnats 
av liknade frågor och påståenden.  
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När enkätundersökningen utfördes lästes missivet upp för respondenterna, något som nu 
i efterhand anses hade kunnat ha utförts annorlunda. Med fördel hade missivet kunnat 
delas ut till respondenterna så att de hade kunnat följa med i texten samtidigt som den 
lästes upp. Det kan ha funnits respondenter som inte förstod eller hörde vad som sades. 
Det finns en risk att dessa respondenter inte heller vågade be oss upprepa det som sagts. 
Om de hade haft missivet framför sig hade de kunnat följa med i texten själva och 
således hade det inte varit något större problem om de inte hört vad som sades. På detta 
sätt hade det med större tillförlitlighet kunnat påstås att respondenterna var väl 
införstådda med de etiska riktlinjer som studien tar hänsyn till.  

Urvalet är vi nöjda med för just denna studie. Hade urvalet sett annorlunda ut, 
exempelvis att respondenterna hade varit elever på gymnasiet, hade instrumentet kunnat 
utformas på ett annat sätt. Om respondenterna hade varit äldre än 15 år hade frågorna 
kunnat ställas på ett sådant sätt att de inte enbart mätte uttryckta attityder utan även 
undersökte respondenternas handlingar. Mycket av den litteratur som lästes inför 
studien påpekade att ett bra sätt att mäta attityders styrka och påverkan över beteende är 
att fråga respondenter vad de anser om en viss handling, och sedan undersöka deras 
faktiska handlande. Detta hade varit ett intressant sätt att ta sig an begreppen attityd och 
beteende.  Dock anses det att studiens syfte uppfylldes på ett tillfredsställande sätt med 
det urval som utsågs och var rimligt.  

Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras och problematiseras resultatet med utgångspunkt från tidigare 
forskning som presenteras tidigare i denna studie. 

Respondenternas uttryckta attityder 

Ur resultatet går att utläsa att en klar majoritet av respondenterna har en positiv 
inställning till att vuxna dricker alkohol. Detta mer tillåtande förhållningssätt som 
respondenterna uttrycker kan ha att göra med hur attityden ursprungligen formades. 
Som Sanderson (2010) nämner kan attityder formas genom att observera andras 
attityder och beteenden (lärande genom observation), och blir då mest effektivt när det 
rör sig om att föräldrar, syskon och vänner ägnar sig åt ett givet beteende. Visar 
föräldrarna ett sunt förhållningssätt till alkoholkonsumtion kan detta komma att forma 
ungdomens attityd, förhoppningsvis i en positiv riktning.  Här menar vi att föräldrarnas 
förhållningssätt till alkohol är av stor vikt då det till synes utövar ett stort inflytande 
över hur barnet formar sin attityd. Det kan vara fördelaktigt att föräldrar är väl 
medvetna om hur deras förhållningssätt till alkohol kan påverka i vilken riktning deras 
barn utformar sina egna attityder till alkohol. Sanderson nämner även information som 
en aspekt som kan forma attityder, där individen under sin barndom kommer att basera 
sina initiala attityder på föräldrarnas och andra förebilders uttryckta attityder. Uttrycker 
föräldrarna en sund attityd gentemot alkoholkonsumtion kan även detta påverka i vilken 
riktning barnet formar sin egen attityd. På detta sätt är det möjligt att påvisa att både 
föräldrarnas förhållningssätt till alkohol samt vilka attityder de uttrycker har en 
påverkan över vilket attityd barnet formar. Detta resonemang går att tillämpa på alla 
delar av resultatet som visar vilket attityd respondenterna uttrycker angående 
alkoholrelaterade handlingar.  
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Subjektiv norm 

När det kommer till upplevelsen av den subjektiva normen visar resultatet väldigt 
intressant data. Respondenterna uppfattade att föräldrarna har en betydligt mer negativ 
inställning till alkoholrelaterade handlingar som utförs av ungdomar än vad vännerna 
har. Den subjektiva normen uppfattas således som mer negativ från föräldrarnas sida 
och avsevärt mer positiv från vännernas sida. I detta avseende finns det mycket som är 
intressant att diskutera. Till att börja med kan det ju reflekteras över hur föräldrarnas 
negativa inställning påverkar respondenterna. Är föräldrarna alltför negativa i sina 
attityder kan det innebära att de kommer att ha starka reaktioner om deras barn väljer att 
ägna sig åt sådant beteende som fe själva uppfattar som negativt. Lilja och Larson 
(2002) reflekterar över detta och menar på att starka föräldrareaktioner kan leda till att 
föräldrarna får mindre övervakning, monitoring, över sina barn. De respondenter som 
upplevde att föräldrarna har en stark negativ attityd gentemot alkoholrelaterade 
handlingar som utförs av ungdomar kan känna att de inte vågar vända sig till sina 
föräldrar när det gäller frågor som handlar om alkohol. Detta kan även innebära att 
respondenterna undanhåller vad det gör på fritiden för sina föräldrar och övervakningen 
minskar. Wood m.fl (2004) betonar vikten av att föräldrarna visar omvårdnad gentemot 
sina barn där en aspekt av omvårdnaden är att föräldrarna involverar sig i barnets 
vardag. Brist i föräldrarnas omvårdnad kan visa sig genom att ungdomen utvecklar ett 
problematiskt beteende. Vågar respondenterna inte berätta för sina föräldrar om sin 
fritid brister det i föräldrarnas omvårdnad. Slutsatsen i detta resonemang är att styrkan i 
föräldrarnas attityder kan reglera den reaktion de kommer att ha om barnet ägnar sig åt 
sådant beteende som föräldern uppfattar som negativt. En alltför negativ och stark 
reaktion från föräldrarnas sida kan således, i en del fall, göra mer skada än nytta. 
Däremot kan en alltför hög tolerans från föräldrarna gentemot alkoholbruk ha ett stort 
inflytande över ungdomars alkoholdebut och övergång till mer allvarligt drickande. 
Föräldrars högre tolerans gentemot alkohol förknippas även med en mer omfattande 
relation till alkohol under ungdomstiden (Wood m.fl., 2004). Här blir det således en 
fråga om hur starkt eller svagt föräldern ska reagera när det gäller deras barn och 
alkoholkonsumtion.  

Ytterligare en intressant aspekt är att respondenterna uppfattade att deras vänner är 
ganska positivt inställda gentemot alkoholrelaterade handlingar. Tidigare forskning 
betonar vikten av kamraternas och kamratgruppens påverkan på ungdomars 
alkoholkonsumtion och dryckesmönster (Bot m.fl., 2005; Wood m.fl., 2004). Vännerna 
utgör således en starkt inflytande över ungdomar och hur de ser på och förhåller sig till 
alkohol. Här kan man ju fundera över vilket inflytande som väger tyngst, föräldrarnas 
eller vännernas. Forskningen säger att vännernas inflytande väger tyngst när 
uppfattningen skiljer sig åt mellan vännerna och föräldrarna. Om ungdomen dessutom 
har ett svagt band till sina föräldrar löper denne större risk att utveckla ett starkt socialt 
band till vänner med avvikande beteende. I fallet med respondenterna i denna studie är 
det möjligt att vännernas inflytande över deras alkoholkonsumtion och dryckesmönster 
kommer att vara starkare än föräldrarnas, detta i kombination med den negativa attityd 
som respondenterna uppfattar att föräldrarna har tror vi kan ha ett stort inflytande över 
deras alkoholkonsumtion.  
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Samband mellan respondenter och föräldrar 

I de specifika frågor som presenteras i resultatet kan man se att attityderna som 
ungdomarna själva uppger att de har är relativt lika attityderna de tror att föräldrarna 
har. Detta skulle kunna ses som ett resultat av hur människan formar sina attityder där 
information spelar en central roll, något som Sanderson (2010) visar och som tidigare 
diskuteras i detta kapitel. Ungdomarna kan ha lärt sig och format sina attityder efter 
föräldrarnas attityder och således är attityderna dem emellan snarlika. Här skulle det 
även kunna talas om verkande betingning där respondenterna kan ha fått ett givet 
beteende belönade eller bestraffat av föräldrarna. Det belönade beteendet kommer att 
förstärkas medan det bestraffade beteendet kontinuerligt kommer att minska. Detta står 
dock i kontras till det ovannämnda problemet med att föräldrarna kan behöva reglera 
sina reaktioner för att ungdomen inte ska dra sig undan och inte vågar tala med sina 
föräldrar. 

Kulturell bakgrund och kön 

I denna studie framgick det kulturella skillnader när det gäller attityder gentemot 
alkoholrelaterade handlingar, där respondenterna med utländsk härkomst uttryckte en 
mer negativ attityd till alkohol, jämför med de respondenterna med svensk härkomst. 
Tyvärr visade de sig under studiens gång att det inte finns mycket forskat kring kulturell 
bakgrund och alkoholkonsumtion hos ungdomar och ändå visade denna studie en 
ganska tydlig skillnad mellan respondenternas kulturella bakgrund och uttryckta 
attityder. Vad dessa faktorer kan bero på kan vi således främst bara spekulera kring. 
Forskningen menar (Winfridsson, 1981; Wetterberg, 2009) att religion kan vara en 
sådan faktor som påverkar ungdomars attityder, där islam tas upp. Koranen och islam, 
som förbjuder alkoholförtäring, kan vara en sådan faktor som förhindrar att ungdomar 
sysselsätter sig med handlingar som har att göra med alkohol. När det gäller övriga 
faktorer går det tyvärr endast att spekulera då forskningen inte är så omfattande inom 
detta område.  

Samtidigt som tjejernas alkoholkonsumtion har ökat har även klyftan mellan killars och 
tjejers alkoholkonsumtion minskat. Tidigare forskning visar även att tjejer och killar har 
liknande erfarenhet idag när det gäller att dricka alkohol och bli berusade. I denna studie 
framgick det inte många könsspecifika skillnader när det gäller alkoholrelaterade 
handlingar. På det enda område där det skiljde mellan tjejer och killar och deras 
uttryckta attityder var när det gällde att vuxna, föräldrar och syskon bjuder eller köper ut 
alkohol till minderåriga, där tjejerna uttryckte en mer negativ attityd än killarna. Som 
tidigare nämnts visar forskningen att flickor idag dricker mer än förr. Avsaknaden av 
könsspecifika skillnader i resultatet är något vi fann intressant då förförståelse inför 
denna studie var att tjejer skulle uttrycka en mer negativ attityd än killar. Den slutsats 
som kan dras utifrån detta är att tjejers attityd har blivit mer positiv i takt med att deras 
alkoholkonsumtion har ökat. Det går dock inte att säga om det ena har lett till det andra. 
Den slutsats som vi kan dra från tidigare forskning är att tjejers alkoholkonsumtion har 
närmat sig killars alkoholkonsumtion och i vår studie uttrycker tjejer attityder gentemot 
alkoholrelaterade handlingar som inte skiljer sig markant från killars attityder. Man kan 
reflektera över om det är de mer positiva attityderna som kan ha resulterat i att tjejer 
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konsumerar mer alkohol eller har den ökade konsumtionen av alkohol hos tjejer lett till 
en attitydförändring?  

Om man ser till delar av Theory of Planned Behaviour kan tjejers ökade 
alkoholkonsumtion förklaras med att tjejer har utvecklat en mer positiv attityd till 
alkoholrelaterade handlingar samtidigit som den subjektiva normen har blivit mindre. 
Vi uppfattar det som att samhället verkar ha utvecklat en mer tolerant hållning gentemot 
att ungdomar dricker alkohol överlag. Således kan tjejers ökade alkoholkonsumtion 
möjligtvis förklaras med att deras attityder har förändrats och den subjektiva normen 
från samhället har ändrats. Faktorn tro på den egna förmågan är som tidigare nämnts 
den del av Theory of Planned Behaviour som inte var möjlig att undersöka i denna 
studie. Det hade således varit intressant att undersöka attityder på ett sådant sätt att hela 
Theory of Planned Behaviour hade gått att tillämpa.  

Varför är det viktigt att studera attityder? 

Denna studie har påvisat att attityder är något som står under ständig påverkan. Våra 
attityder formas och förstärks i det ständiga samspelet mellan oss själva och vår 
omgivning, oavsett om det rör sig om ett samspel mellan oss och våra nära och kära 
eller med främlingar. Föräldrarnas och vännernas inflytande över ungdomars attityder är 
något som betonas i denna studie. När det gäller föräldrarna och deras påverkan på 
ungdomars attityder finns det flera faktorer som är värda att nämna; föräldrarnas 
förhållningssätt till alkohol, vilken attityd gentemot alkohol de uttrycker samt hur de 
reagerar när ungdomen ägna sig åt ett beteende som föräldern anser vara negativt. Vår 
slutsats när det gäller detta är att föräldrar behöver finna en balans mellan dessa tre 
faktorer för att kunna överföra positiva och sunda alkoholattityder till sina barn. 
Föräldrar bör även vara medvetna om att de själva har en stor påverkan över vilka 
attityder deras barn formar och på vilket sätt detta går till. Denna studie visar även på 
vänners inflytande på ungdomar och den viktiga roll vännerna spelar när det gäller 
ungdomars dryckesmönster och attityder gentemot alkohol. Det är viktigt att ungdomar 
har sunda attityder om alkohol och alkoholkonsumtion då attityd enligt Theory of 
Planned Behaviour är en viktig komponent i processen mot att bete sig eller inte bete sig 
på ett givet sätt.  

Slutsatser  
Den främsta slutsats som dras från denna studie är att attityder är ett begrepp som är av 
yttersta vikt när det gäller handling och beteende. Det framgår att föräldrar och vänner 
har ett stort inflytande över ungdomars attityder. Genom att veta detta bör det arbetas 
mot att inte bara ändra ungdomens attityder om alkohol utan även rikta insatserna mot 
föräldrarna och mot kamratgrupper. Det hela ska inte enbart ses ut ett individperspektiv 
utan insatserna bör även vara riktade mot kollektivet, som i detta fall innefattar familjen 
och kamratgruppen. Det är inte bara ungdomens attityd som är av vikt utan även vilken 
attityd individerna i ungdomens omgivning har är viktig då dessa i allra högsta grad 
påverkar ungdomen.  

Under arbetets gång har det upptäckts att det saknas forskning inom området som 
handlar om utländsk kulturell bakgrund och alkohol, och hur sambandet där emellan ser 
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ut. Vad detta kan bero på framkommer inte men det anses av yttersta vikt att lyfta fram 
detta faktum. En annan aspekt som hade varit intressant att studera är hur de 
könspecifika skillnaderna ser ut idag när det gäller alkohol. Som tidigare nämnts har 
klyftan mellan tjejers och killars alkoholkonsumtion blivit mindre samtidigt som denna 
studie visar att det inte skiljer mycket i attityder mellan könen. Att studera ett eventuellt 
samband där emellan hade varit både intressant och lärorikt.  
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Missiv 

Förfrågan om att medverka i C-uppsats 

Växjö 2010-02-09   

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal. 

Vårt intresse för denna uppsats handlar om att försöka mäta vilken inställning/vilka 
attityder ungdomar har gentemot alkoholrelaterade handlingar, samt att undersöka 
vilken påverkan ungdomarna upplever från föräldrar och vänner.  

När det gäller detta anser vi att eleverna vid Er skola är av stort intresse för vår studie, 
och vill väldigt gärna ta del av just deras åsikter och tankar.  

Vi skulle vilja utföra en enkätundersökning hos en av era niondeklasser. Den totala 
tiden för enkäten är ca 15 min, detta inkluderar då den tid det tar för oss att presentera 
oss, informera om enkäten samt för eleverna att fylla i enkäten. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 
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Missiv till deltagare i studien Unga och Alkohol 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att deltagandet 
i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi informera dig om dessa riktlinjer och hur vi ser 
på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien kommer att 
användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. 
Uppsatsen kommer att skickas till din skola och du kan be om att få läsa den.  

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 

 

Loredana Urzua Castelli 

Said Mohamed Hassan 

Växjö 2010-02-09 

 

 

 

 

Handledare: Marie Joelsdotter Hallbäck 

Kursansvarig: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg
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Unga och Alkohol 
Denna undersökning är helt anonym. Skriv inte ditt namn på formuläret. Besvara frågorna 
genom att sätta kryss eller i vissa fall text. Fyll bara i en ruta om inget annat anges. Innan du 
lämnar ifrån dig formuläret ber vi dig att du tittar igenom det en gång till så att du inte har 
missat någon fråga. Om du inte förstår något eller har andra funderingar, räck upp handen så 
hjälper vi dig.  
1. Kön?  Tjej  
  Kille 

2. Var är Du född? 
 Sverige       Skandinavien  Annat Europeiskt land 

 Land utanför Europa 

3. Var är dina föräldrar födda? 

 Sverige Skandinavien        Annat Europeiskt land           Land utanför  
                                                                                                                              Europa 
Mamma                 
Pappa                   

 

4. Vad tänker du på när du hör ordet alkohol? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

5. Vad anser DU om följande: 

 
 

 
 Inte alls                                                        Helt 
      okej                                                            okej 
  1      2       3      4       5      6       7 

Att vuxna dricker alkohol?         
Att ungdomar i din ålder dricker alkohol.         
Att ungdomar i din ålder köper alkohol 
från en okänd person? 

        

Att föräldrar köper ut alkohol till sina 
minderåriga barn.  
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 Inte alls                                                        Helt 
      okej                                                             okej 
  1      2       3      4       5      6       7 

Att föräldrar bjuder sina minderåriga 
barn på alkohol. 

        

Att äldre syskon köper ut alkohol till sina 
minderåriga syskon. 

        

Att äldre syskon bjuder sina minderåriga 
syskon på alkohol. 

        

Att vuxna köper ut alkohol till 
minderåriga? 

        

Att dricka så kallad ”hembränt”.         
Att ungdomar i din ålder blir berusade?         
Att ungdomar i din ålder dricker alkohol 
med syftet att bli berusade? 

        

Att ungdomar dricker alkohol trots att 
man inte tycker att det smakar gott? 

        

Att ungdomar dricker alkohol för att passa 
in i kamratgruppen? 

        

 
6. Vilken/vilka av följande alkoholhaltiga drycker anser DU är okej för ungdomar i 
din ålder att dricka? 
Det är möjligt att kryssa för flera alternativ. 

 Lättöl   Starköl    ”Vanlig” öl  

 Starksprit  Vin    Cider (med alkohol) 

 Det är inte okej att ungdomar i min ålder dricker någon av dessa drycker. 
 
Motivera ditt svar! 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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7. Ta ställning till följande påståenden: 

 
 

 
Instämmer                                                Instämmer
  inte alls                                                          helt 
  1      2       3      4       5      6       7 

Mina föräldrar tycker att det är fel att 
ungdomar i min ålder dricker alkohol. 

        

Mina föräldrar skulle bli besvikna om 
dem kom på mig med att dricka alkohol. 

        

Mina föräldrar skulle bli arga om jag kom 
hem berusad. 

        

Mina föräldrar skulle nog köpa ut alkohol 
till mig om jag bad dem. 

        

Mina föräldrar bryr sig inte om mina 
vänner dricker alkohol. 

        

Mina föräldrar skulle bjuda mig på 
alkohol om jag bad dem. 

        

 
8. Av följande alkoholhaltiga drycker, vilken/vilka tror DU att dina föräldrar 
anser vara den/de mest accepterade för ungdomar att dricka? 
Det är möjligt att kryssa för flera alternativ! 
 
 Lättöl   Starköl    ”Vanlig” öl 

 Starksprit  Vin    Cider (med alkohol) 

 Mina föräldrar tycker inte att det är okej att ungdomar dricker någon av  
        ovanstående alkoholhaltiga drycker.   
 
 

9. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du haft samtal med dina föräldrar 
om riskerna av att dricka alkohol? 
    Kryssa endast för ett svar! 

          
     0      1                   2                    3                    4 
Aldrig                                                                            Väldigt 
                                                                                          ofta 
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10. Ta ställning till följande: 

 
 

 
Stämmer                                                      Stämmer 
  inte alls                                                           helt 
  1      2       3      4       5      6       7 

De flesta av mina vänner har en negativ 
inställning till alkohol. 

        

De flesta av mina vänner dricker alkohol 
när de är på fest. 

        

När jag och mina vänner festar brukar 
det aldrig vara alkohol med i bilden. 

        

När mina vänner dricker blir de ofta 
berusade.  

        

Jag har någon gång känt grupptryck från 
mina vänner att dricka alkohol. 

        

Mina vänner skulle tycka att jag var 
töntig om jag tackade nej till alkohol på 
en fest.  

        

 
Tack för din medverkan! 
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Index 
Index 1: Vad anser du om följande: 
              - Att ungdomar i din ålder dricker alkohol? 
              - Att ungdomar i din ålder köper alkohol från en okänd person? 
              - Att ungdomar i din ålder blir berusade? 
              - Att ungdomar i din ålder dricker med syfte att bli berusade? 
              - Att ungdomar dricker alkohol trots att man inte tycker att det smakar gott? 
              - Att ungdomar dricker alkohol för att passa in i kamratgruppen? 

 

Index 2: Vad anser du om följande: 
               - Att föräldrar köper ut alkohol till sina minderåriga barn? 
               - Att föräldrar bjuder sina minderåriga barn på alkohol? 
               - Att äldre syskon köper ut alkohol till sina minderåriga syskon? 
               - Att äldre syskon bjuder sina minderåriga syskon på alkohol? 
               - Att vuxna köper ut alkohol till minderåriga? 

 

Index 3: Mina föräldrar tycker att det är fel att ungdomar i min ålder dricker alkohol. 
              Mina föräldrar skulle bli besvikna om de kom på mig med att dricka alkohol. 
              Mina föräldrar skulle bli arga om jag kom hem berusad. 
              Mina föräldrar skulle nog köpa ut alkohol till mig om jag bad dem. 
              Mina föräldrar bryr sig inte om mina vänner dricker alkohol. 
              Mina föräldrar skulle bjuda mig på alkohol om jag bad dem.  

 

Index 4: De flesta av mina vänner har en negativ inställning till alkohol.  
              De flesta av mina vänner dricker alkohol när de är på fest 
              När jag och mina vänner festar brukar det aldrig vara alkohol med i bilden. 
              När mina vänner dricker blir de ofta berusade. 
              Jag har någon gång känt grupptryck från mina vänner att dricka alkohol. 
              Mina vänner skulle tycka att jag var töntig om jag tackade nej till alkohol på en 
              fest.  

 

Index 5: Vad anser du om följande: 
               - Att ungdomar i din ålder dricker alkohol? 
               - Att föräldrar köper ut alkohol till sina minderåriga barn? 
               - Att föräldrar bjuder sina minderåriga barn på alkohol? 
               - Att ungdomar i din ålder blir berusade? 
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Index 6: Mina föräldrar tycker att det är fel att ungdomar i min ålder dricker alkohol. 
              Mina föräldrar skulle bli arga om jag kom hem berusad. 
              Mina föräldrar skulle nog köpa ut alkohol till mig om jag bad dem. 
              Mina föräldrar skulle bjuda mig på alkohol om jag bad dem.  

 

Index 7: Vilken/vilka av följande alkoholhaltiga drycker anser DU är okej för ungdomar 
               i din ålder att dricka? 
               - Lättöl 
               - Starköl 
               - ”Vanlig” öl 
               - Starksprit 
               - Vin 
               - Cider (med alkohol) 
               - Det är inte okej att ungdomar i min ålder dricker någon av dessa drycker 

 

Index 8: Av följande alkoholhaltiga drycker, vilken/vilka tror DU att dina föräldrar 
              anser vara den/de mest accepterade för ungdomar att dricka? 
               i din ålder att dricka? 
               - Lättöl 
               - Starköl 
               - ”Vanlig” öl 
               - Starksprit 
               - Vin 
               - Cider (med alkohol) 
               - Mina föräldrar tycker inte att det är okej att ungdomar dricker någon av 
                 ovanstående alkoholhaltiga drycker. 


