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ABSTRACT 

Our purpose was to shed light on how parents act in respect of providing alcohol to 

young people when they ask for a taste of home, or wish to bring alcohol to such a 

party. We used qualitative interviews and the results show that some of the respondents 

think that it may be acceptable to provide alcohol, while some do not. The results also 

show that the respondents think that parents are important as a model for the young. 

They could not purchase alcohol for the purpose of giving it to the young but only if 

alcohol is available at home. The reason for this behavior is the parents' assessment that 

the young person demonstrates a level of maturity for his age that they are presumed to 

be able to handle a small amount of alcohol. The conclusion is that the most important 

thing is that as a parent as a beacon to the young. In order to live up to being a role 

model for young need greater knowledge of what is written in the Alcohol Act 

(2010:1622) concerning minimum age for possession and use of alcohol. 
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1. Inledning 

Vi har under en längre tid intresserat oss för alkohol och missbruk, och framförallt 

alkohol bland ungdomar. Vi är medvetna om att det är ett stort problem i samhället att 

ungdomar som inte har föreskriven ålder dricker alkohol. Alkohollagen (2010:1622) 

reglerar vad som gäller för alkohol i förhållande till ålder. Vi vet av egna erfarenheter 

att ungdomar som inte har fyllt 20 år, vilket är den lagstadgade åldern för inköp av 

alkohol, trots detta skaffar sig alkohol. Vi ville undersöka hur vuxna, i det här fallet 

föräldrar, resonerar i avseende att tillhandahålla alkohol till de ungdomar som enligt lag 

inte tillåts köpa alkohol.  

1.1. Historik 

Alkohol har förekommit i samhället under väldigt lång tid. Troligtvis var det första 

bruket av alkohol slumpmässigt och omedvetet. Det kan till exempel ha varit upptäckten 

av att fruktsaft som jäser får en annorlunda smak och ger andra egenskaper, exempelvis 

känner man sig modigare, avspänd och gladare (Lauritzson & Haglund, 2005). Alkohol 

är en stor del av mångas vardag, det kan till exempel vara en starköl
1
 efter jobbet, ett 

glas vin till maten eller snapsen vid jul eller midsommar. Det är få som inte någon gång 

har varit ute efter den berusning som kan uppnås av alkoholen, och det för att vi i några 

timmar skall ha mod att släppa loss lite och våga lite mera (Lauritzson & Haglund, 

2005).  

Att det var många som var berusade i landet i början av 1900-talet oroade 

myndigheterna. Det ansågs under första världskriget vara viktigt att spara på spannmål 

och potatis i folkhushållen, då spannmål och potatis även användes för sprittillverkning 

(Arpnäs, 2010). Det beslutades då att det skulle införas restriktioner för att minska 

spritkonsumtionen, vilket resulterade i Motboken. Det var läkaren Ivan Bratt som tog 

initiativet till motbokssystemet. Motboken infördes 1914 i Stockholm och tre år senare 

introducerades det i hela landet (Arpnäs, 2010). Motboken var ett begränsningssystem i 

form av en skrivbok som skulle stämplas varje gång det inhandlades starksprit. 

                                                 
1
 Starköl har en alkoholhalt överstigande 3,5 %. 
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Motboken innehöll rekvisitionsblanketter och blad som skulle fyllas i för att mängden 

som köpts varje månad skulle vara reglerad och under kontroll. Under motbokens första 

år utvecklades den till att slutligen ge personer fyllda 20 år, med undantag av gifta 

kvinnor, rätten till en viss mängd alkohol per månad. Den berättigade Kvantiteten 

grundades på social ställning i samhället, redbarhet och civilstånd. Man fick köpa 

mellan en och fyra liter starksprit per månad. De som hade en motbok fick utöver denna 

mängd, köpa så mycket vin de önskade. Under första hälften av 1900-talet 

konsumerades dock vin i relativt små mängder. Motboken fanns kvar fram till 1955 då 

detta begränsningssystem avskaffades (Lauritzson & Haglund, 2005).  

På 1940-talet kunde affischer påträffas på anslagstavlor i landets skolor. Det var ett 

varningens ord för alkohol. Budskapet var speciellt riktat till barn och ungdomar;  

 

 

 

 

 

Det ovan nämnda tyder på att åsikten om alkohol gentemot ungdomar inte har 

förändrats så drastiskt fram till idag. Redan på tidigt 1940-tal försökte man hålla 

ungdomar borta från alkoholen. Idag är det reglerat i Alkohollagen (2010:1622) om 

vilka bestämmelser som finns gällande alkohol i förhållande till ålder. I lagen står att 

läsa att en person som är under 20 år inte får sälja alkohol. Alkoholen får inte heller 

säljas till personer under 20 år, med undantag av restauranger eller andra lokaler med 

serveringstillstånd, där gäller åldern 18 år och uppåt.  Vi kontaktade en 

alkoholhandläggare i Kalmar kommun som berättade om en bjudregel
2
 i lagtexten, det 

vill säga Alkohollagen (2010:1622) 3 kapitlet 9 §.  

                                                 
2
 Bjudregeln innebär enligt vår tolkning att alkohol får bjudas under förutsättningar att alkoholen förtärs 

på stället och att personen som bjuder finns kvar i närheten och har uppsikt. 

VARNINGSORD MOT BRÄNNVINSBRUK OCH DRYCKENSKAP 

Ynglingar! Barn! 

I hafven nu blifvit upplyst om dessa hemska följder af berusande dryckers bruk och missbruk: 

I kunnen vara förvissade om att de ej äro överdrifna, utan alla grundade på sanning och 

verklighet. Flyn därför såsom en fiende så för kropp som för själ den förledande frestelsen, 

under hvad namn eller form den än bjudes eder. 

Framtida olycka och fördärf kunna gömma sig på botten af det första glaset. 

(Lauritzson & Haglund, 2005:57) 
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    Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförbart sätt anskaffa alkoholdrycker till den 

som enligt 7 eller 8 § inte har rätt att få sådan vara utlämnad till sig. Det är också förbjudet att i 

annat fall än som avses i 4 kap. 4 § andra stycket 1, 2 och 4-7 i större omfattning tillhandagå annan 

med att anskaffa alkoholdrycker. 

    Alkoholdrycker får inte lämnas som gåva eller lån till eller bjudas den som inte har fyllt 20 år. I 

fråga om folköl
3
 gäller dock motsvarande den som inte har fyllt 18 år. 

   Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd 

alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt 

det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som 

försvarligt. På serveringsställe gäller dock den åldersgräns som anges i 7 § andra stycket. 

(Alkohollagen 2010:1622) 

1.2. Problemformulering 

På hemsidan; stoppalangningen.se, framgår det att hälften av eleverna i årskurs nio har 

varit berusade någon gång (Stoppalangningen, 2010). Där framgår även att en dryg 

tredjedel av dessa elever upplevde sin första berusning i 14-15 års ålder. Att ungdomar 

dricker alkohol betyder att någon bryter mot lagen, nämligen den som förser 

ungdomarna med alkohol. 

Vid 18 års ålder medger lagen och samhället en mängd olika företeelser som det blir 

möjligt att göra från och med den dagen vi fyller 18 år. När vi är 18 år är det fullt 

möjligt att ta körkort, skaffa bil och ge oss ut i trafiken jämte övriga trafikanter. Vi kan, 

om vi vill, göra värnplikt och lära oss att hantera vapen. Likaså ta jägarexamen och 

köpa ett eget vapen för att jaga älg, rådjur eller annat villt. Vi får rösta till riksdag, 

kommun och landsting och därigenom påverka politiska beslut. Vi får köpa tobak, spela 

om pengar eller, för den delen, gå på krogen och dricka oss berusade. Något vi däremot 

inte tillåts göra, är att köpa egen alkohol på statligt ägda systembolaget.  

Det finns en orsak till att åldersgränsen för att köpa alkohol på systembolaget är 20 år. 

Risken för att få kroniska skador och utveckla ett alkoholberoende ökar ju tidigare 

alkoholen börjar användas. Lauritzson och Haglund (2005) visar orsaken till detta i sin 

bok Om alkohol. Enligt dem är orsaken obestridlig, kroppen är inte färdigutvecklad. 

Börjar unga dricka alkohol när de är 14 år riskerar de att utveckla ett beroende och 

                                                 
3
 Folköl har en alkoholhalt upp till 3,5 %, 
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skador snabbare än de som är 25 år. Den största skillnaden är att utvecklingen av 

alkoholism endast tar några år för en tonåring, jämfört med en fullvuxen människa kan 

det ta tiotals år (Lauritzson & Haglund, 2005). Detta är naturligtvis individuellt, men det 

spelar stor roll vid vilken ålder intagandet av alkohol börjar. Det är känt att en ung 

människa har lättare att lära sig saker, detta gäller även för hjärnan. En ung hjärna har 

lättare att anpassa sig till en kontinuerlig konsumtion av alkohol (Lauritzson & 

Haglund, 2005). Denna ombyggnation av hjärnan riskerar då att bli permanent om 

konsumtionen av alkohol fortsätter innan hjärnan är färdigutvecklad. Detsamma gäller 

för människans lever som på en vuxen människa behöver 15-20 år att utveckla 

skrumplever. En tonårings lever utvecklar skrumplever på 5-10 år (Lauritzson & 

Haglund, 2005). Det går med andra ord snabbare att utveckla skador som orsakas av 

alkohol ju yngre man är. 

Alkohol är en typ av drog som till skillnad från andra droger, exempelvis amfetamin 

eller kokain, är tillåtet i Sverige (Drugsmart, 2010, Lauritzson & Haglund, 2005). 

Alkohol är, till skillnad från ovanstående exempel, inte narkotikaklassat. Trots att det är 

legitimt, innebär det inte att alkohol är alldeles ofarligt. Ju oftare någon konsumerar 

alkohol, desto större är risken att bli beroende och hamna i ett alkoholmissbruk. En 

olämplig användning av alkohol leder, precis som vid missbruk av andra droger, till 

psykiska och fysiska skador, som i sin tur kan leda till ohälsa och på längre sikt skador 

som kan få en dödlig konsekvens (Drugsmart, 2010, Lauritzson & Haglund, 2005). För 

stor konsumtion av alkohol vid ett och samma tillfälle leder ofta till fysiska skador och 

ett oönskat beteende.  

Attityden till alkoholen varierar mellan ungdomar och vuxna. Ungdomar förhärligar 

ofta onykterheten, och de stoltserar gärna med vad de gjorde under berusningen, medan 

vuxna utnyttjar onykterheten som ett försvar och ursäkt till sitt oönskade beteende. 

Somliga vuxna säger att ”jag drack för mycket” för att inte behöva ta ansvar för vad 

som hände på festen (Lauritzson & Haglund, 2005).  

När Lauritzson & Haglund (2005) skrev boken Om alkohol hade de gjort en beräkning 

att det var cirka 10 procent av den manliga befolkningen i Sverige och cirka 4-5 procent 
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av den kvinnliga befolkningen som var beroende eller högkonsumenter
4
 av alkohol. 

Räknar man om det till faktiska individer, både män och kvinnor, innebär det cirka 550 

000 svenskar. Bland dessa svenskar fanns det ett antal som var dolda alkoholberoende 

eller högkonsumenter av alkohol, där det oftast bara var någon anhörig som visste om 

missbruket. Konsumtionen per år, om befolkningen över 15 år räknas, är 10,5 liter 100 

procentig sprit per person. Om det istället skulle mätas i 40 procentig starksprit blir det 

25 liter per år och person, vilket nästan är en halv liter sprit per vecka och person 

(Lauritzson & Haglund, 2005). 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen (CAN) gjorde under 2008 en 

undersökning om hur skolelevers drogvanor ser ut och hur dessa utvecklas. CAN 

genomför denna typ av undersökning varje år i form av anonyma gruppenkäter i 

skolklasser. Från och med år 2004 genomförs den i grundskolans årskurs 9 och årskurs 

2 på gymnasiet. Skillnaden mellan pojkars och flickors alkoholkonsumtion är nu den 

minsta sedan 1970-talet. Den visar också hur skillnaden ser ut mellan eleverna i årskurs 

9 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen visar att pojkar i 

gymnasiet dricker mer än dubbelt så mycket som pojkarna i grundskolan (CAN, 2009a). 

CAN publicerade en liknande rapport 2009 som visar att alkoholkonsumtionen sjönk 

från föregående år bland både pojkar och flickor i båda åldrarna. Denna nivå som det nu 

ligger på är den lägsta sedan rapporteringen startade 1971 men den är fortfarande hög i 

de åldersgrupperna. I rapporten från 2009 kan utläsas att alkoholen oftast kommer från 

äldre kamrater. Dock visar den även att ungdomar får alkohol från sina föräldrar eller 

andra vuxna (CAN, 2009b).   

I Brännströms (2006) undersökning Langare får ingen vara, kan läsas vem som anses 

vara den klassiska langaren. Brännström (2006) menar att enligt polisen så är det oftast 

äldre syskon, en kompis eller en missbrukare som ställer upp för att kunna finansiera sitt 

eget bruk. En annan grupp som langar är föräldrar som vill vara vänliga. Genom att 

köpa ut alkohol till ungdomar som enligt lag inte själva får köpa alkohol begås ett 

lagbrott som kan ge fängelse och/eller böter. Flera undersökningar, bland annat en Sifo-

undersökning (projektnummer 1519478), visar att barn med föräldrar som har en 

                                                 
4
 Med högkonsumenter menar vi personer som konsumerar en större mängd alkohol än 

genomsnittsbefolkningen, och därmed riskerar att fastna i ett beroende. 
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tillåtande eller bjudvänlig attityd till alkohol dricker mer än barn som inte tillåts smaka 

hemma eller få alkohol av föräldrarna. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Vi vill med denna undersökning få klarhet i hur agerandet i en grupp föräldrar kan se ut 

då de ombeds att tillhandahålla
5
 alkohol till ungdomar. Detta vill vi uppnå genom 

följande frågeställningar: 

 Hur ser föräldrarna på sig själva som rollförebilder för de unga avseende att 

bruka alkohol? 

 När och under vilka omständigheter anser föräldrarna att det är okej att bjuda 

sina ungdomar på alkohol? 

 Hur agerar föräldrar om barnet ber om alkohol hemma? 

1.4. Avgränsningar 

För att avgränsa vår underökning valde vi att studera hur föräldrar till ungdomar i åldern 

16-20 år resonerar avseende att förse sina ungdomar med alkohol. Vi kommer inte att 

undersöka hur det ser ut i fråga om andra berusningsmedel.  

1.5. Bakgrund till åldersgränsen i alkohollagen 

Vi anser att det kan vara viktigt för oss att ha en förförståelse inom det aktuella ämnet 

och har då funderat kring varför åldersgränsen för att införskaffa alkohol på 

systembolaget ligger på 20 år när det är fullt tillåtet att ingå äktenskap vid 18 år. Som 18 

åring får du även, som tidigare nämnts, även gå på krogen och köpa alkohol och göra 

värnplikt. Vi vill veta vad det är som ligger bakom detta för att förhoppningsvis få en 

förståelse om varför det är så och då även få hjälp att tolka den information som vi 

kommer att samla in. 

                                                 
5
 Med att tillhandahålla menar vi både att bjuda på alkohol hemma och skicka med alkohol till en fest 

eller liknande utanför hemmet. 
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Att det har kommit en ny alkohollag (2010:1622) är bland annat för att den gamla var 

svårläst och innehåller vissa motsägelser (proposition 2009/10:125). När det handlar om 

att formulera åldersgränserna i alkohollagen hade regeringen ett förslag på ungdomars 

tillgång till alkoholdrycker, enligt följande citat: 

Det ska av lagen klart framgå att det inte är tillåtet att bjuda barn och unga på alkohol. Det ska 

dock vara tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd 

alkoholdryck om förtäringen sker på platsen och under ordnade förhållanden samt att det med 

hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt. 

På serveringsställe gäller dock föreskrivna åldersgränser (Proposition 2009/10:125 s.79). 

Regeringen menar att alkoholkonsumtion är skadligt för minderåriga, då de inte är fullt 

så utvecklade som vuxna är. De ansåg att formuleringen i lagen var tydlig gällande 

åldersgränser. Vidare säger de att alla föräldrar kanske inte ser meningen med gällande 

förbud då det är tillåtet att bjuda på stället/hemma men förbjudet att skicka med till en 

fest. De menar vidare att just det stycke som berör förtäring på stället/hemma bör 

utvecklas och förtydligas. Här nedan följer den nya formuleringen på de paragrafer i 

alkohollagen (2010:1622) tredje kapitlet som handlar om åldersgränser. 

7 § Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. 

Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. 

    Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år. 

8 § Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra 

berusningsmedel. 

    Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att 

olovligen tillhandahållas någon. 

    Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som 

anges i 7 §. 

9 § Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförbart sätt anskaffa alkoholdrycker till den 

som enligt 7 eller 8 § inte har rätt att få sådan vara utlämnad till sig. Det är också förbjudet att i 

annat fall än som avses i 4 kap. 4 § andra stycket 1, 2 och 4-7 i större omfattning tillhandagå annan 

med att anskaffa alkoholdrycker. 

    Alkoholdrycker får inte lämnas som gåva eller lån till eller bjudas den som inte har fyllt 20 år. I 

fråga om folköl gäller dock motsvarande den som inte har fyllt 18 år. 

    Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd 

alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt 
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det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som 

försvarligt. På serveringsställe gäller dock den åldersgräns som anges i 7 § andra stycket. 

Paragraf 7 och 8 ovan motsvarar i stort 3 kapitlet 8 § i den föregående alkohollagen 

(1994:1738). 9 § motsvarar i stort 3 kapitlet 9 § i tidigare alkohollag (1994:1738) med 

smärre förändringar i de två första styckena. Det tredje stycket har däremot utvecklats. 

Det innehåller en undantagsbestämmelse från det generella förbudet i andra stycket. 

Denna formulering är mer utförlig än i tidigare lag.  Med formuleringen att en mindre 

mängd alkoholdryck tillåts att bjudas om det sker under ordnade förhållanden, och 

beroende på ålder och utvecklig menar regeringen att det blir en tydligare formulering. 

Att det skall vara en mindre mängd som bjuds är för att det inte får medföra någon 

skada eller risk för skada och med ordnade förhållanden menas att det skall finnas en 

ansvarskännande vuxen i närheten. 

Varför åldersgränsen ligger på just 18 respektive 20 år framgår inte. För att söka svar på 

detta ger vi oss in på tidigare alkohollagar med tillhörande förarbeten. Den första 

alkohollag som vi titta närmare på för att söka svar är alkohollagen (1994:1738) med 

förarbetet proposition 1994/95:89, Förslag till alkohollag.  

Den förklaring som finns till formuleringen i 3 kapitlet 8 § är mer att den motsvarar 11 

§ i den tidigare lagen (1977:293) om handel med drycker (LHD). Det fjärde stycket har 

omformulerats för att göra det lättare för säljaren att kontrollera åldern på köpare. Till 3 

kapitlet 9 § är förklaringen att den motsvarar 12 § i LHD och fokuserar på langning. Det 

handlar inte om förtäring i denna paragraf utan om lån eller gåva, vilket enligt denna lag 

är förbjudet. Det är förtäring vid ett senare tillfälle som är otillåtet. Den sista meningen i 

3 kapitlet 9 § talar om att en förälder får bjuda sina underåriga barn på alkohol till 

middagen eller vid ett speciellt tillfälle (proposition 1994/95:89). Detta visar att det är 

svårt att i lagen formulera en avgränsning inom området som gör det möjligt att bjuda 

på alkoholdrycker. För att vi bättre skall förstå varför åldersgränsen är bestämd till det 

den är blev det därför viktigt att titta i föregående lag, LHD.  

De gällande paragraferna i LHD är snarlikt formulerade som i dagens alkohollag, så för 

att få reda på vad förklaringen till varför åldern är satt som den är gick vi till förarbetena 

på den lagen och till proposition 1976/77:108, Regeringens proposition om 
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alkoholpolitiken. Det står mycket om historik i förarbetet till denna lag. Det finns ett 

specifikt stycke som handlar om inköpsåldern för lagen och varför den är formulerad 

som den är. Där går att läsa att åldersgränsen knöts till myndighetsåldern vid inköp i 

systembutik vid 1954 års reform. Då var myndighetsåldern 21 år vilket år 1969 sänktes 

till 20 år, vilket alltså gav den som fyllt 20 år rätten att införskaffa alkohol i en 

systembutik. 1974, då myndighetsåldern sänktes till 18 år, förändrades inte åldern vid 

köp av alkoholdrycker i systembutiker, utan låg fortfarande kvar på, och är än idag 20 

år. För köp av folköl har åldersgränsen varit 18 år länge. Beredningsgruppen i denna 

proposition anser att det är motsägelsefullt att en individ som fyllt 18 år och får ingå 

äktenskap, har rösträtt och får försvara sitt land, inte har rätten att gå till en systembutik 

och införskaffa en alkoholdryck. Beredningsgruppen påpekar även att denna motsägelse 

blir ännu mer tydlig då den som fyllt 18 år har rätten att bli serverad alkoholdryck på 

restauranger och köpa folköl. De anser vidare att åldersgränsen bör följa 

myndighetsåldern, men anser även att åldersgränsen har kommit till ett nytt läge då det 

har beslutats att avskaffa mellanölet. I och med detta anser de att ungdomars intresse för 

systembolagets alkoholdrycker blir mer tilltalande. De menar på att det då kan innebära 

vissa risker om åldersgränsen skulle sänkas till 18 år och anser därför att åldersgränsen 

skall vara kvar på 20 år till dess att mer erfarenhet av konsekvenserna mellanölets 

avskaffning medför till ungdomar. De anser vidare att missbruk av alkohol bland 

ungdomar är ett stort problem och därför bör det inte bli en sänkning av åldersgränsen 

för att köpa alkohol i en systembutik (proposition 1976/77:108). 

1.6. Disposition 

Vi har här ovan börjat med en inledning på uppsatsen vilket vi inte kommer att gå in 

vidare på i denna disposition. Vi har valt följande upplägg på uppsatsen: inledning, 

metod, tidigare forskning, teori och empiri och analys. Vi har valt att sammanföra 

empirin och analysen då vi vill undvika upprepningar. Därefter kommer en avslutande 

diskussion av uppsatsen. Här nedan gör vi en presentation av vad varje kapitel 

innehåller. 
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I kapitel två presenteras vilket tillvägagångssätt som används för att angripa problemet. 

Det ger en beskrivning av hur arbetet gick till och vilka metodval vi gjort under arbetets 

gång. 

Kapitel tre tar upp teoretiska modeller som vi valde att använda i analysen. Teorierna 

förklaras för att ge en större inblick i vad problemet baserar sig på och det område som 

bygger upp uppsatsen. 

I det fjärde kapitlet ger vi en presentation av vad som redan är framtaget inom området 

av tidigare studier. Det ringar in problemet och kan ge en förklaring till varför det är 

intressant att undersöka ämnet. 

Kapitel fem redovisar en sammanfattning av de viktigaste delarna som framkom i de 

utförda intervjuerna. (Namnen på informanterna är fingerade för att undvika 

igenkänning.) Med hjälp av de redovisade teorierna i kapitel tre genomförs även en 

analys av materialet. 

I det sjätte och sista kapitlet framför vi en avslutande diskussion som binder samman 

syfte och frågeställningar, metod och resultat. Vi tar även upp förslag på vidare 

forskning av ämnet. 
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2. Metod 

Detta avsnitt är till för att ge en klar bild av vilket tillvägagångssätt som använts i denna 

undersökning och varför vissa val är gjorda framför andra alternativ. Nedan följer en 

beskrivning av den metod som använts under arbetets gång. Här ges en bild av hur 

informationen har samlats in och hur den använts för att komma fram till slutsatsen.  

2.1. Kvalitativ metod 

Om data (information) som samlas in skall vara av kvalitativt slag skall den bestå av 

information som samlas in direkt från informanten. Informationen består av olika 

former av beteenden, tankesätt och attityder. Dessa undersökningar kan vara upplagda 

som kartläggande undersökningar med små urval, eller fallstudier, men kan även avse 

studier som undersöker tidsutveckling (Lekvall & Wahlbin 1993). Det kan även vara en 

kvalitativ intervju som genomförs (Kvale, 1997) för att få fram information av de slag 

som nämndes här ovan. Inom den kvalitativa metoden vill man uppnå förståelse av en 

intervjutext. Den hermeneutiska tolkningen kan då användas för att uppnå en förståelse 

av en text. 

Hermeneutiken studerar tolkning av texter. Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en 

giltig och gemensam förståelse av en texts mening (Kvale, 1997:49). 

En hermeneutisk tolkning kan komma fram till att informanterna har samma uppfattning 

av situationerna som de ställs inför eller så kan de ha helt olika uppfattningar. En 

kvalitativ metod erbjuder flera förklaringar på ett problem, det finns med andra ord mer 

än en sanning på problemet. En nackdel med den kvalitativa metoden är att tolkningen 

av det insamlade data riskerar att präglas av forskarens förförståelse.  

2.2. Våra val 

Då vårt syfte rör beteenden, tankesätt och attityder har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod i form av en semistrukturerad intervju. Vi vill veta hur informantens 

agerande ser ut inom vårt specifika syfte.  
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Då vi väljer att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer samlade vi in 

primärdata, vilket är data (information) som vi samlar in själva genom egna 

utfrågningar som sedan analyseras. Informationen kommer direkt från grundkällan, i 

detta fall informanterna. Den information som samlas in sammanställer vi sedan själva 

(Lekvall & Wahlbin, 1993). Fördelar med primärdata är att den information som samlas 

in är specifikt anpassad för just denna undersöknings problem och behöver då inte 

analyseras för nya behov. 

När en semistrukturerad intervju genomförs skall intervjuaren ha med sig en 

intervjuguide (se bilaga 1) där frågorna som skall ställas under intervjun finns med. 

Intervjuaren skall vara inställd på att vara flexibel när det gäller ordningsföljden på 

frågorna och låta informanten utveckla sina idéer och prata vidare om de ämnen som 

denne tycker är intressant (Denscombe, 2009 och Alvesson & Deetz, 2000). I en 

semistrukturerad intervju ges informanten en större möjlighet att prata fritt kring de 

frågor som ställs (Denscombe, 2009 och Bryman, 2002). När informanten ges 

möjligheten att prata fritt kring frågorna är det svårt att hålla ordningsföljden på 

frågorna lika i alla intervjuer (Bryman, 2002). I och med denna frihet för informanterna 

att prata fritt kring frågorna valde vi att göra en semistrukturerad intervju då det kan ge 

oss en större bredd på svaren. Intervjuerna genomfördes i ett möte med informanten och 

under intervjun lämnades vi möjligheten att bekräfta svaren som gavs (Denscombe, 

2009), vilket vi utnyttjade för att vara säkra på att vi uppfattat informanten korrekt.  

Det finns ett antal svårigheter med intervjuer som intervjuaren inte kan undgå. Det kan 

till exempel vara påverkningsfaktorer som är svåra att helt eliminera (Alvesson & 

Deetz, 2000). Till en intervju bär alltid intervjuaren med sig ett antal detaljer som 

påverkar informanten, exempelvis intervjuarens kön, etnicitet, yrkesroll eller ålder 

(Denscombe, 2009). Är intervjuaren punktlig, artig och lyhörd i intervjun kan det ge 

informanten en känsla av välbefinnande vilket i sin tur kan leda till ärligare svar 

(Denscombe, 2009). Informanten kan ta upp det som denna anser vara en viktig aspekt 

för tillfället, vilket redan nästa dag kan vara mindre viktigt då informanter har tänkt lite 

mer kring ämnet och då hittat en annan aspekt som kan komma att vara ännu viktigare i 

dennes åsikter. Vi väljer att lita på informanten om att det är en viktig aspekt vid 

tillfället och att det även fortsätter att vara en viktig aspekt. Svaren som ges kan vara 
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präglade av språket som används. I och med detta kan intervjuaren aldrig vara säker på 

hur uppriktig informanten är (Alvesson & Deetz, 2000), men vi valde att tro att våra 

informanter var ärliga och talade sanning. 

2.3. Urval 

För att samla in primärdata används olika former av urvalsmetoder. För att hitta 

informanter till vår undersökning grundades urvalet på ett icke-sannolikhetsurval. Icke-

sannolikhetsurval är de urval där slumpfel inte beräknas. Denscombe (2009) pekar på 

att det finns orsaker till att ett icke-sannolikhetsurval väljs, dels kan det bero på att 

forskaren till exempel anser att det inte är möjligt att få ett tillräckligt stort urval eller att 

det är svårt att komma i kontakt med urvalet (Denscombe, 2009). Inom icke-

sannolikhetsurval finns det olika former av urval, bland annat bekvämlighetsurval, med 

det menas de första som finns till hands (Denscombe, 2009).  

När vi började fundera kring att hitta informanterna till våra intervjuer funderade vi på 

hur vi skulle hitta dem. Vi hade funderingar på att först leta efter frivilliga på stan men 

ansåg då att det skulle vara svårt att veta om de hade barn i rätt ålder, eller om de över 

huvud taget hade barn. Om de nu skulle ha barn hur skulle vi få dem att ställa upp? Vi 

ansåg att det skulle ta väldigt lång tid att få tag på informanter på detta sätt. Vi 

funderade då kring att kontakta en skola med elever i aktuell ålder för att nå föräldrarna 

den vägen men ansåg då att vi skulle få problem med att få ut kontaktuppgifter från 

skolan med tystnadsplikter och konfidentialitet. Vi funderade även på om vi eventuellt 

skulle kunna få komma på ett föräldramöte för att informera om vår undersökning och 

hitta informanter på detta sätt. Då kom problemet huruvida det skulle vara ett 

föräldramöte inom en snar framtid och vilken skola skulle vi i så fall välja.  

Vi grundade vårt urval på ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval. 

Det innebär att vi valde informanter efter dem som fanns tillgängliga, och i detta fall 

sådana personer som vi visste hade ungdomar i aktuell ålder och därmed passade in i 

ramen för studien. Eftersom vi valde att göra ett bekvämlighetsurval och använda oss av 

personer som fanns tillgängliga, blev det så att vi tog personer ur vänskapskretsen eller 

någon som var tillgänglig på arbetsplatsen. Vi ansåg att det skulle bli svårt att hitta 

informanter som vi inte hade någon relation till, som kunde tänka sig att delta, då det 
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kan vara ett känsligt ämne att samtala om för vissa. I och med att vi känner 

informanterna är risken den att svaren kan bli tillrättalagda. Det för att de vill framstå 

som ett bra exempel och inte visa oss att de bryter mot lagen. De vill framstå som 

laglydiga och rättskaffens inför oss.  

Vi hade som utgångspunkt att det skulle vara lika många kvinnliga som manliga 

informanter för att kunna urskilja en eventuell skillnad i svaren och agerandet hos de 

båda könen. Dock var det svårt att få tag på manliga informanter som hade barn i aktuell 

ålder och som kunde tänka sig att ställa upp. När intervjuerna genomfördes hade vi fem 

kvinnliga informanter och en manlig informant, sammanlagt sex informanter som kunde 

tänka sig ställa upp på en intervju. Dock är det enbart de kvinnliga informanternas 

intervju som vi valt att ta med då den av oss som intervjuade den manliga informanten 

valde att avbryta intervjun på grund av att informanten medgav en känsla av obehag. Vi 

har därför valt att inte ta med de svar vi ändå fått in av denne informant då vi kan ha fått 

information som inte är korrekt. 

De informanter som vi kom att använda oss av i vår uppsats var alla kvinnor i 40-

årsåldern, alla var gifta och hade minst två barn som var någonstans mellan 14 och 20 år 

med undantag för en informant som hade fyra barn i denna ålder. Könen på 

informanternas barn varierade. En hade två flickor, en annan hade två pojkar medan tre 

andra hade barn av båda könen. Alla kvinnorna hade vid intervjutillfället arbete. Då vi 

inte vill avslöja våra informanter så har vi valt att inte gå in på vart vi har funnit dem. 

2.4. Tillvägagångssätt 

För att vi lättare skulle kunna genomföra våra intervjuer började vi med att studera 

litteratur, undersökningar och avhandlingar, detta för att bekanta oss med ämnet samt 

för att kunna formulera intervjufrågor som kunde komma att ge svar på vårt syfte med 

undersökningen. När intervjuerna genomfördes var syftet med uppsatsen ett annat än 

vad det slutgiltiga blev, nämligen att undersöka vilka attityder föräldrar till ungdomar i 

åldern 16-20 har angående bjudvanor av alkohol. Vi utgick från detta syfte när 

intervjuguiden (se bilaga 1) utformades, vilken användes under intervjuerna. 
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Vi väljer att endast en av oss skall vara närvarande under intervjuerna. Detta för att vi 

anser att det blir bekvämare för informanten om det endast är en av oss närvarande. Om 

vi båda två skulle närvara kan informanten känna sig obekväm i situationen då det är två 

som intervjuar. I Denscombes (2009) bok Forskningshandboken rekommenderas att 

man under första kontakten med informanten bör bestämma tid och plats där intervjun 

skall äga rum. Informanten bör också informeras om undersökningens syfte och hur 

lång tid intervjun maximalt beräknas pågå. Platsen för intervjun bör vara ostörd och 

avskild (Denscombe, 2009). När vi kontaktade våra informanter och beskrivit syftet 

med studien kom vi överens med informanten om tid och plats där intervjun skulle äga 

rum. 

För att göra ett gott intryck på informanterna såg vi till att vara på plats i god tid. Innan 

intervjun inleddes samt att inspelningen påbörjades informerade vi ytterligare en gång 

vad syftet med studien var och frågade informanten om det var något denne undrade 

över. Att inleda avslappnat och avspänt kan leda till att informanten uppmuntras till att 

tala öppet och ärligt kring frågeställningarna (Denscombe, 2009). Under intervjun höll 

vi oss till ett vardagligt språk och strävade efter att vara så tydliga som möjligt med våra 

frågor. Det var av stor vikt för oss att informanten skulle känna sig trygg i situationen 

varför vi visade dem respekt och lät henne tala till punkt. Intervjuerna vi gjorde var av 

kvalitativt slag då det svarades fritt kring frågorna, utan svarsalternativ. De 

genomfördes för att få en förståelse av informanterna och hur de resonerar avseende det 

aktuella ämnet.  

Då det var öppna frågor som ställdes (se bilaga 1) fick vi olika långa svar på frågorna i 

de olika intervjuerna, vilket innebar att tiden på intervjun varierade. Vår upplevelse av 

intervjuerna var positiva då vi fick den information vi ville ha. En informant uppgav sig 

dock känna sig obekväm med frågeställningarna under intervjun varpå intervjuaren 

valde att avbryta utfrågningen. Denna intervju har vi inte använt oss av i vår 

undersökning. 

När vi bearbetade materialet som intervjuerna gett oss, använde vi oss av inspelningarna 

av intervjuerna och transkriberade dessa för att inte förbise några detaljer. När empiri- 

och analysavsnittet formulerades, använde vi våra transkriberingar. Vi läste 

transkriberingarna enskilt varefter vi diskuterade dem för att se om vi tolkat dem på 



 

16 
 

samma sätt. Under diskussionerna angående transkriberingarna kom vi fram till att vi 

hade mycket intressant material av de intervjuer som var fullständiga. Första gången vi 

läste transkriberingarna utgick vi från vårt utgångssyfte och hittade därmed intressanta 

kategorier. Vi läste därefter igenom transkriberingarna igen med kategorierna som 

utgångspunkt för att hitta intressanta delar att knyta till kategorierna. Vi började därefter 

sammanställa empirin med kategorierna som rubriker och för att uttömma 

informationen från transkriberingarna på bästa sätt läste vi igenom dem ännu en gång. 

Vi har med citat från informanterna i empirin då vi anser att det styrker det framtagna 

materialet.  

När empirin var sammanställd insåg vi att syftet med tillhörande frågeställningar inte 

besvarades och att det skulle bli svårt att besvara dem med det insamlade materialet. För 

att kunna använda oss av transkriberingarna valde vi därför att formulera om syfte och 

frågeställningar utifrån det material som vi hade att tillgå och kom då fram till det 

nuvarande syftet. I och med omformulering av syftet anser vi att empiri och 

analysavsnittet är en aning tunt för att vi inte ställt fler frågor i förhållande till det nya 

syfte och inte ställt följdfrågor på det material som vi nu kom att använda. Vi gör vårt 

bästa för att få fram en intressant empiri utifrån det vi har och vi tycker att det går bra. 

För att analysera empirin har vi använt de framtagna teorierna och den tidigare 

forskningen för att kunna analysera och tolka den. 

2.5. Validitet 

Med validitet menas hur väl metoden mäter det som studien avser att mäta (Lekvall & 

Wahlbin, 1993). Begreppet validitet rymmer en intern samt en extern validitet 

(Merriam, 1994). Den interna validiteten beskriver hur väl texten skildrar verkligheten 

som texten avser ge uttryck för, under det att den externa validiteten syftar på om 

resultatet i undersökningen går att generalisera, dvs. om det går att applicera resultatet 

på en annan situation än den undersökta (Merriam, 1994.). Resultatets validitet anser vi 

är relativt goda. Med relativt menar vi att resultatet på denna uppsats går att applicera på 

en annan grupp föräldrar. Vi anser således att resultatet är representativt för fler 

föräldrar med barn i gymnasieåldern utöver de informanter vi utförde undersökningen 

på. Det för att oavsett vart man bor så blir resultatet det samma. Vi är dock medvetna 
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om att det inte behöver bli samma resultat eller ens liknande resultat i en annan 

forskares undersökning eller tidpunkt. Andra forskare kan ha en annan syn på problemet 

eller tolka resultatet på ett annat sätt.  

2.6. Etiska överväganden 

Då vår studie inriktade sig mot människor, har vi tagit hänsyn till individskyddskravet. I 

och med detta beaktande har de involverade individerna i undersökningen ett berättigat 

krav att obehöriga människor inte skall få någon som helst insyn i informantens 

livsförhållanden förutom det som undersökningen berör (Vetenskapsrådet, 2009). 

Det viktigaste för att vi skulle ta hänsyn till individskyddskravet var att avidentifiera 

vårt material. Med detta avses att det skall vara svårt för läsaren att lista ut vem av våra 

informanter som har sagt vad.  

Utöver avidentifieringen tog vi även hänsyn till de andra tre principerna som ryms i 

individskyddskravet, närmare bestämt; informerat samtycke, konfidentialitet och 

nyttjandekravet. Vi gav informanterna information om vad syftet med studien var och 

att de hade rätt att avstå från intervjuerna när de än ville. När de tillfrågades gjorde vi 

klart att det var helt frivilligt. De etiska problem som vi begrundade var det faktum att 

bjuda minderåriga på alkohol innebär ett lagbrott. Detta i förhållande till intervjun 

skulle kunna innebära att informanterna ämnade undanhålla oss sanningsenliga svar på 

frågor avseende huruvida de hade bjudit sina barn på alkohol eller inte. Med tanke på 

detta framhöll vi dels anonymiteten samt att vi som studenter inte hade någon 

anmälningsplikt och att vi inte hade för avsikt att avslöja ett sådant handlingssätt. För att 

hålla på anonymiteten har vi valt att ge informanterna fingerade namn. 
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3. Tidigare forskning 

Då vi valt ett ämne som inte har varit aktuellt särskilt länge har vi valt att lyfta fram 

forskning som, i möjligaste mån, berör uppsatsen syfte, då vi haft svårt att finna 

forskning som tydligt berör vårt specifika område. Ungdomars förebilder valde vi för 

att föräldrarnas agerande kan spegla av sig på ungdomarna. Föräldrar, en viktig del i 

ungdomars förhållande till alkohol har vi med för att visa hur föräldrar kan vara med 

och påverka ungdomarnas alkoholvanor. Vid tiden för uppsatsens start 

uppmärksammades vi genom en kampanj under namnet Tänk om, i svensk television, 

att Sifo har startat en undersökning vars resultat skulle kunna intressera oss. Vi 

kontaktade Katarzyna Musial, Länssamordnare alkohol- och drogfrågor i Kronobergs 

län, som vi uppfattade vara kontaktperson för den pågående kampanjen, för att fråga om 

vi kunde få ta del av Sifos pågående undersökning som kampanjen byggde på.  

3.1. Ungdomars förebilder 

Borneskans (2008) menar i sin artikel Barn är härmapor att föräldrar är barns och 

ungas förebilder samt att de tar efter de vuxnas beteende. Han menar att om den vuxne 

har en förhöjd alkoholkonsumtion, ett så kallat ”riskbruk”
6
, är risken stor att ungdomen 

tar efter det beteendet. Det framgår att det är stor skillnad på att dricka ett glas vin till 

maten och att dricka alkohol som tröst eller att använda alkohol för att fira. Det sätt 

föräldrarna använder alkoholen på, är det sätt barnen eller andra unga ser och de kan 

komma att efterlikna detta senare i livet. Borneskans (2008) menar därför att det är 

viktigt att den vuxne pratar med ungdomen och förbereder denne på hur det ser ut i 

samhället vad gäller normer och regler avseende alkohol.  

3.2. Föräldrar, en viktig del i ungdomars förhållande till alkohol 

Anna-Karin Danielsson skrev i sin doktorsavhandling Adolescent alcohol use: 

implications for prevention (2011) att föräldrar är en viktig del i ungdomars 

alkoholutveckling. Är föräldrarna närvarande och beredda att ha en öppen diskussion 

                                                 
6
 Med riskbruk menar vi en högkonsument som ligger på gränsen till att bli beroende av alkohol. 
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och kommunikation med ungdomarna, påverkar det ungdomens förhållande till alkohol. 

Danielsson (2011) följde i sin doktorsavhandling 1200 skolungdomar mellan år 2001 

och 2006, från det att ungdomarna var 13 år till 19 år. Detta för att undersöka vilka 

faktorer som kan vara med och minska risken för en hög alkoholkonsumtion, de så 

kallade skyddsfaktorerna, men också vilka riskfaktorer som kan finnas. Danielsson 

(2011) kom fram till att ungdomar med ett riskbeteende bör fångas upp tidigt i tonåren 

då de har stor risk att bli högkonsumenter av alkohol med tillhörande problem med 

hälsan, föräldrar, skola och vänner. Föräldrarnas insatser kan här vara avgörande. För 

pojkar som röker och har vänner som dricker alkohol minskar risken för en hög 

alkoholkonsumtion avsevärt när föräldrarna har koll på vad de gör och med vem de 

umgås. För flickor som befinner sig i riskzonen är det däremot viktigt med en 

känslomässigt stabil och nära relation med föräldrarna som kan ge en skyddande effekt. 

Danielsson (2011) menar att preventiva insatser bör riktas till hela ungdomsgruppen och 

inte bara en specifik grupp. Ungdomar som av någon anledning inte har uppbackning av 

föräldrarna får inte glömmas bort. Hon anser även att det kan vara en fördel om man 

som förälder strävar efter att bygga upp en bra relation till sina barn att de frivilligt 

kommer och talar om vad de skall göra. Ett bra råd som Danielsson har att föra vidare är 

att inte bjuda på alkohol hemma (Danielsson, 2011). 

3.3. Pågående undersökning avseende ungdomars alkoholvanor 

Sifo har på uppdrag av statens folkhälsoinstitut (FHI) inlett en undersökning som 

handlar om hur föräldrar med 15-åriga barn handlar i frågan om alkohol. 

Undersökningen var inte avslutad i skrivande stund men det har publicerats delar av den 

på FHI: s webbsida (FHI, 2010). Det publicerade materialet, Informerade föräldrar ska 

minska tonåringars alkoholdrickande (FHI, 2010a), är en publikation om att det nu har 

inletts en satsning för att informera föräldrar om vilka risker minderåriga löper om de 

blir försedda med alkohol. FHI står bakom informationsinsatsen ”TÄNK OM” som 

skall samla myndigheter och organisationer i hela landet. TÄNK OM genomförs på 

uppdrag av regeringen med syftet att sprida kunskap kring ungdomar och alkohol, med 

föräldrar till tonåringar som huvudsaklig målgrupp (FHI, 2010a). 

Informationsaktiviteterna blir stadgade av nationella insatser och då främst på läns- och 

kommunnivå. Generaldirektören, Sarah Wamala, på FHI säger att ”forskning visar att 
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alkohol är skadligt för minderåriga och att föräldrar som sätter tydliga gränser gör sina 

barn en tjänst” (FHI, 2010a). I denna publikation hävdas även att man som förälder 

skall vara en tydlig gränssättare för att senarelägga alkoholdebuten, vilket leder till en 

minskad risk för våld och olyckor i tonåren och senare i livet i alkoholrelaterade 

problem. Det resultat som hittills framkommit i undersökningen är att 33 % av 

föräldrarna låtit sin 15-åring smaka på alkohol i samband med en högtid eller middag. 

Samtidigt visar den att det enbart är 7 % av ungdomarna som tycker att ”det är okej att 

föräldrar bjuder sina barn på alkohol hemma när de går i grundskolans nionde klass” 

(FHI, 2010a).  

I ett utdrag ur Sifos undersökning, Barn som får alkohol från föräldrar dricker mer 

(FHI, 2010b), ser vi att ungdomarna istället för att lära sig dricka mindre alkohol så 

dricker de mer alkohol om föräldrarna bjuder dem på det. Att låta sitt barn dricka 

alkohol hemma i sällskap med föräldrarna kan ge uttryck för en tillåtande attityd, vilket 

ökar risken för att barnet då skall dricka mer, som i sin tur kan leda till skador och 

problem. Strikta regler hemma gällande alkohol kan göra att barnen börjar dricka senare 

och då mindre, och dessutom leder det inte lika ofta till att de utvecklar ett 

problematiskt alkoholdrickande senare (FHI, 2010b). 
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4. Teori 

Vi funderar kring tänkbara teorier och begrepp som kan förklara eller öka vår förståelse 

för det aktuella problemet, det vill säga föräldrars motiv till att förse sina barn med 

alkohol. Vi utgår ifrån den insamlade empirin för att sedan analysera denna genom att 

använda valda teorier. Vi utgår också från den tidigare forskning som vi presenterat 

kring vår problemformulering och överväger den teoribildning som använts där.  

Vi funderar kring föräldrars agerande ifråga om att vara en förebild för ungdomar, att ta 

ställning till huruvida de ska bjuda ungdomar på alkohol samt hur de agerar då 

ungdomar ber om alkohol. Vi kommer att använda oss av kognitiv dissonans för att 

försöka förklara föräldrarnas resonemang då de ska fatta beslutet om att tillhandahålla 

alkohol till sina barn. Rollteori lyfter vi fram för att försöka besvara frågeställningen 

avseende att som förälder vara en rollförebild för unga i förhållande till sättet att nyttja 

alkohol. Vi vill också belysa begreppet rollkonflikt som inryms i rollteorin. Alternativa 

teorier som vi funderade kring att använda oss av var socialisationsprocess samt 

symbolisk interaktionism men då teorierna enligt vår uppfattning ligger närmare frågor 

som berör uppfostran blir det svårare att koppla till vårt nu gällande syfte. 

4.1. Kognitiv dissonans 

Teorier rörande kognitiv dissonans eller tankekonflikt (Angelöw & Jonsson, 2000), har 

sin utgångspunkt från hypotesen om att individer strävar efter att synsätt och 

handlingssätt överensstämmer, dels inför sig själva men även inför andra. Dessa teorier 

uppfattar attitydförändringar som en väsentlig stressreducerande effekt. 

Leon Festinger formulerade 1957 begreppet kognitiv dissonans, som innebär att vi 

känner olust om vi utför handlingar som strider mot de förhållningssätt vi har. 

/…/ vi tänker en sak och gör något helt annat (Kaufmann & Kaufmann, 2005:265) . 

Kognitiv dissonans… uppstår när två uppfattningar eller åsikter står i disharmoni med varandra. 

Eftersom denna kognitiva dissonans medför obehag försöker vi på olika sätt att reducera den 

(Angelöw & Jonsson, 2000:175).  
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Genom att ändra attityd till något, ofta ett moraliskt/etiskt dilemma, rättfärdigas ett 

beteende som annars skulle skapa en sämre moral. Ett exempel som skulle illustrera 

detta och passa in i vår undersökning är en förälder som bjuder sin 18-åring på alkohol 

trots att hon anser att det är fel att bjuda ungdomar under 20 år, på alkohol. För att 

reducera den kognitiva dissonans som detta medför, försvarar föräldern sitt beteende 

med att ungdomar över 18 år faktiskt kan köpa alkohol på serveringsställe.  

Kognitiv dissonans förklarar hur attityder kan skifta av ändrat beteende och går ut på att 

vi eftersträvar att tankar, känslor och handlingar hänger ihop med varandra (Karlsson, 

2004). Om vi t.ex. råkar in i en belägenhet där våra ståndpunkter och handlingssätt inte 

stämmer överens, så uppfattar vi en olust eller psykisk obalans och ändrar våra attityder 

så att de passar ihop med agerandet. Därtill har det visat sig att dissonansen i första hand 

uppkommer när handlingssättet ifråga leder till negativa följder för någon annan och vi 

upplever att vi har ett personligt ansvar för de negativa konsekvenserna och om de var 

förutsägbara vid tiden för handlingssättet, det vill säga att, om den vuxne som handlat 

mot sina attityder kunde ha förutspått de negativa konsekvenserna av sitt agerande. 

Dessa insikter har fått socialpsykologer att anta att huvudorsaken till kognitiv dissonans inte är att 

attityder och beteende inte hänger ihop, utan att beteendet ifråga hotar individens självkänsla och 

ger en mer negativ självbild (Karlsson, 2004:504). 

Ett annat typiskt fall på en situation då kognitiv dissonans kan inträda skulle kunna vara 

då någon köpt en dyr kapitalvara och söker efter sådan upplysning som styrker att 

han/hon gjort ett bra val, medan information som tyder på motsatsen negligeras eller 

förvrängs (Bunkholdt, 2004).  

4.2. Rollteori 

En roll är ett uttryck för det som en representant för samhället tar sig för när denne 

tillgodogör sig befogenheter och fullföljer de förpliktelser som hör ihop med en specifik 

ställning i samhället (Angelöw & Jonsson, 2000). Det vill säga, att vara t.ex. förälder 

innebär att inneha en roll. Till denna roll kopplas rättigheter och skyldigheter.  

De sociala rollerna är internaliserade av samhällsmedlemmarna. Med internalisering menar vi att 

individerna med det egna jaget införlivar utifrånkommande uppfattningar, förklaringar och teorier. 

Internaliseringen sker till stor del omedvetet. Oftast används begreppet för att beskriva hur barn 
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oreflekterat övertar t.ex. sina föräldrars normer eller hur vi övertar samhällets normer, värderingar 

och ideologier genom t.ex. massmedia och skola (Angelöw & Jonsson, 2000:31). 

Summan av normer som är förbundna med en viss samhällsställning eller ett åtagande 

är det som skapar rollen, t.ex. förälder, präst eller företagsledare. Inom rollteorin skiljer 

man på tillerkända och anskaffade roller. Rollen som man eller kvinna är något som vi 

föds till och inte har någon möjlighet att välja, således en tillskriven roll. Att bli 

förälder, mamma eller pappa, är däremot en roll som vederbörande väljer att ikläda sig, 

det vill säga en förvärvad roll genom egna aktiva val. 

Rollteori handlar om människors samspel och hur förväntningar på deras roller ger 

anledning att agera på ett visst sätt (Payne, 2008). 

Roller utgör uppsättningar av förväntningar eller beteenden som hör ihop med olika positioner i 

olika sociala strukturer (Payne, 2008:246–247). 

Ett betydande begrepp i sammanhanget är rollkonflikt. Något som kan uppstå när 

rollinnehavaren möts av två förväntningar samtidigt. 

Rollkonflikter kan innebära två olika förhållanden. Intra-rollkonflikter innebär att aktören i en och 

samma position möter olika förväntningar om vad som är det riktiga rollbeteendet. Inter-

rollkonflikter uppstår när en person innehar flera positioner mot vilka det riktas motstridiga 

förväntningar (Angelöw & Jonsson, 2000:33). 
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5. Empiri och analys 

I detta kapitel redovisar vi de åsikter som sammantaget framträder tydligast bland 

informanternas svar. Efter varje stycke följer en analys av materialet där vi tolkat 

materialet med hjälp av de framtagna teorierna i kapitel fyra samt den tidigare 

forskningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av det framtagna materialet. Vi 

refererar från våra informanter och de har fått fingerade namn då vi använt oss av citat 

för att styrka analysen. 

5.1. Informanternas ungdomsår 

Enligt informanternas egna minnen och upplevelser drack deras föräldrar alkohol i deras 

närvaro när informanterna var tonåringar. Det fanns således alkohol öppet i deras 

omgivning och det var inget smygande med alkoholen. 

”Jag har en minnesbild av att det var ganska mycket alkohol hemma hos oss… det är min 

upplevelse. Det dracks ju mycket alkohol och då var det ju mycket snaps och så… till kaffet... 

kaffekask och så… sprit, på det sättet… och mycket öl och vin har det ju alltid varit… sedan om 

det var starköl eller lättöl… det var i alla fall mycket öl” (Petra)  

”… de drack ju mycket… för då var ju de i fyrtioårsåldern och de hade sina fester och det var 

mycket dricka… jag vet ju att de drack ju mycket vid jul” (Sanna)  

De berättar att de inte minns några diskussioner angående alkohol hemma när de var 

tonåringar, utan att de bara såg på när de vuxna drack alkohol och hur de använde det. 

Vidare berättar de om i vilken ålder de själva var i vid alkoholdebuten, nämligen mellan 

14 och 16 år och att de nu anser att det är en väldigt tidig debutålder.  

Här tolkar vi det som att informanterna konstaterar att det var självklart för deras 

föräldrar att dricka alkohol då föräldrarna var i fyrtioårsåldern. Detta konstaterande 

rättfärdigar informanternas eget beteende då de själva har fest och dricker alkohol med 

sina barn närvarande. Att dricka alkohol på fester eller vid olika högtider, ex. vid jul, är 

okej för att deras föräldrar gjorde så. 
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5.2. Förebild 

Informanterna anser att föräldrar som förebild till ungdomarna är oerhört viktigt. En 

vuxens beteende påverkar barnets uppträdande mycket och ungdomarna lär sig utifrån 

sina föräldrar hur de skall bete sig i olika situationer, och då även i situationer där 

alkohol är inblandat. De anser även att det är viktigt att föräldrarna lever upp till de krav 

som de själva ställer på ungdomarna. Det är meningen att de skall föregå med gott 

exempel vilket då blir fel om föräldrarna säger en sak och sedan själva gör en annan. 

Informanterna visar tydligt ett medvetande om vikten att agera på ett korrekt sätt i skilda 

situationer.  

”… det är viktigt, och att man inte bara talar om hur dem ska göra utan man verkligen gör det 

själv…” (Petra) 

De flesta informanterna är tydliga med att de aldrig kommer att överlämna alkohol till 

sina barn och påpekar att det är olagligt. Vidare säger de att, om det är en förälder som 

köper ut så är det därtill värre, de skall ju tydligt visa att det är fel att införskaffa alkohol 

till minderåriga.  

”… jag tycker att det är så himla dåligt… jag tycker att det är sorgligt faktiskt.” (Erika) 

Att vara en bra förebild hänger även ihop med att det diskuteras alkohol i hemmen med 

barnen närvarande. Detta kan bidra till att alkoholdebuten senareläggs och att det kan bli 

lättare för barnen att prata med sina föräldrar om alkohol och det kan kännas lättare för 

barnen att tala om för föräldrarna när och vad de skall dricka.  

Det som här nämnts kan styrkas med hjälp av Borneskans (2008) rapport. Borneskans 

tar upp att ungdomarna tar efter föräldrarnas beteende vilket i sin tur gör det viktigare 

att föräldrarna själva lever upp till de krav som de ställer på ungdomarna. Gör de inte 

det kan ungdomarna ta efter ett sådant negativt beteende. Samma sak gäller alkohol. Om 

föräldrarna dricker alkohol varje helg kan de förmedla till ungdomarna att det är ett 

normalt beteende att göra det varje helg. 

Diskussionen som informanterna för med sina barn angående alkohol kan vara en bra 

del i barnens förhållande till alkoholen, vilket både Borneskans (2008) och Danielsson 

(2011) menar. Att ha en öppen relation med barnen kan få många positiva resultat, som 
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till exempel en senare alkoholdebut, bättre informerade ungdomar och att ungdomen 

vågar tala om vad denne skall göra under helgen. Danielsson (2011) menar att det är 

viktigt att sträva efter att bygga en trygg relation med ungdomarna så att de utan 

påstötning kommer och talar om för sina föräldrar vad de tänkt göra under helgen, 

precis som informanterna själva tar upp.  

Vidare kan vi ana att det kan uppstå en rollkonflikt då informanterna medger att det är 

viktigt att föregå med gott exempel, samtidigt som de själva skall leva upp till de krav 

de ställer på barnen. De kan tycka att det är fel av ungdomarna att dricka sig berusade 

vid en fest, men att de själva sedan gör det är okej. I och med detta kan det bli svårt att 

förklara sitt beteende och därmed uppstår det en rollkonflikt i att vara förälder samtidigt 

som att vara en vuxen bland andra vuxna. Barnen förväntar sig att föräldern skall 

uppföra sig på ett sätt samtidigt som andra vuxna vänner och bekanta förväntar sig ett 

helt annat uppträdande. Det blir då svårt för föräldern/informanten att veta vilka 

förväntningar denne skall leva upp till. Dessa lägen kan vara svårt att handskas med och 

då kan det vara lätt att förklara sitt beteende med att ”jag är vuxen”. Detta är dock inte 

alls säkert att den vuxne tycker vilket då skapar en dissonans i beteende och attityd. 

5.3. Vad betyder det att vara 18 år 

Så länge barnen är under 18 år är alla informanter överens om att de inte bjuder eller 

tillhandahåller alkohol till dem, det är ju trots allt olagligt. Informanterna är däremot 

inte helt överens om hur det blir när ungdomen fyllt 18 år. Några av informanterna lät 

meddela att de anser att det är okej för ungdomar som är 18 år och äldre att dricka 

alkohol. Dessa informanter kan tänka sig att låta ungdomen smaka alkoholdrycker vid 

middagen om de vuxna dricker till exempel vin, eller få en starköl till en fotbollsmatch 

hemma i soffan med föräldrarna. Dessa informanter kan även tänka sig att skicka med 

alkohol till en fest eller middag. Enligt alkohollagen (2010:1622) är det tillåtet att bjuda 

på alkohol hemma till maten men däremot är det inte tillåtet att skicka med alkohol till 

en fest. Här framgår således en okunskap om lagtextens innehåll. 

Som nämndes i inledningen får den som fyllt 18 år göra en mängd olika saker. De får 

även ingå äktenskap (Proposition 1976/77:108). Som vi visade tidigare framgår det i 

proposition 1976/77:108 att åldersgränsen ligger kvar vid 20 år efter det att mellanölet 



 

27 
 

avskaffades. De menade då att åldersgränsen skulle ligga kvar på 20 år tills det att det 

blir mer tydligt vilka konsekvenser det blev för ungdomarna när mellanölet avskaffades. 

Trots dessa argument är det tillåtet att som 18 åring gå till ett serveringsställe och 

beställa sprit för eget bruk.  

5.4. Otydlig lag 

Flera av informanterna anser att lagtexten borde vara tydligare eller att åldersgränserna 

för att köpa alkohol höjs till 20 år även på serveringsställen. Informanterna gör klart för 

oss att när det gäller barn som är under 18 år och alkohol så är det fel att bjuda och låta 

smaka. Det framkommer senare under intervjun att när det handlar om att när barnet är 

mellan 18 och 20 år blir det svårare för informanterna att ta ställning till hur de skall 

agera. Några av informanterna medger att de kan bjuda eller tillhandahålla alkohol till 

en fest eller liknande då barnet är mellan 18 och 20 år.  

De anser att det är svårt att ta ställning till huruvida de skall bjuda eller inte. Om de 

skulle skicka med alkohol till en fest så skulle det bara vara en eller två starköl/cider, 

alltså en liten mängd, och om alkoholen ifråga fanns hemma. De skulle inte bege sig till 

systembolaget för att köpa alkoholen bara för att deras barn efterfrågat detta. Här 

uppstår en dissonans i informanternas ställningstagande. För att lindra den dissonans 

som uppstår så använder de sig av att det kan vara okej att skicka med alkohol om det 

finns hemma. Förevändningen att alkoholen finns hemma är det som lindrar 

dissonansen. 

”Jag tycker att föräldrar som langar bryter mot lagen. Barn under 20 år får inte dricka alkohol på 

andra platser än barer. Det betyder att de inte får dricka hemma, på privat fest eller i parken.” 

(Sonja) 

”/…/ hon får ju dricka ute och köpa ut när hon är ute och dansar /…/ hon får ju ändå drick och är 

ju tillåten att dricka alkohol, så det är ju lite tveksamt /…/.” (Annika) 

Som framgår här ovan finns det en osäkerhet bland informanterna om vad lagen 

egentligen säger. Det överensstämmer med en av anledningarna till att det formulerats 

en ny alkohollag (2010:1622). I proposition 2009/10:125 framgår det att regeringen 

menar, att föräldrar är osäkra på/ser inte meningen med förbudet i 3 kapitlet 9 § andra 
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stycket, att inte få överlämna alkohol till en 18 åring inför en fest, då det redan i tredje 

stycket samma paragraf framgår att det är tillåtet att bjuda på alkohol, samt att det i 3 

kapitlet 7 § står att en 18 åring får bli serverad alkohol. Detta kan kopplas till 

informanternas svårighet i att ta ställning till hur de skall agera när ungdomen är mellan 

18 och 20 år. 

Det är lätt för föräldrar att hamna i en rollkonflikt. Rollkonflikten kan uppstå då 

föräldern skall ha fasta regler som skall följas, samtidigt som den vill vara vänlig och 

tillmötesgående för sitt barn. Rollkonflikten kan bli tydlig för vissa föräldrar när barnet 

till exempel ber om alkohol efter 18 årsdagen. Konflikten uppstår mellan de 

förväntningar som vilar på föräldern. Å ena sidan barnets förväntningar om att föräldern 

skall vara tillmötesgående samt å andra sidan samhällets förväntningar på föräldern som 

har att rätta sig efter lagen. Vissa av våra informanter medger att det är svårt att ta 

ställning till hur de skall agera vid tillfällen då barnet ber om alkohol och samtidigt 

befinner sig i en ålder mellan 18 och 20 år. 

5.5. Ungdomars mognad 

Det var inte alla av informanternas barn som hade haft sin alkoholdebut ännu, inte som 

informanterna kände till i alla fall. De barn som, enligt informanterna, haft sin 

alkoholdebut var vid debuttillfället mellan 16 och 17 år. Informanterna berättade att de 

diskuterar alkohol hemma och på jobbet. När de diskuterar det hemma så deltar barnen i 

diskussionen och de anser även att det har påverkat deras barns syn på alkohol.  

Som tidigare nämnts så bjuder några av informanterna sina barn på alkohol till en 

måltid hemma men också till en fest eller en middag utanför hemmet. Anledningen till 

detta är att informanterna anser att de är så pass mogna för sin ålder att de klarar av att 

handskas med alkoholen. De påpekar även, som tidigare nämnts, att de enbart skickar 

med en/två starköl eller cider om det finns hemma och att de aldrig skulle bege sig till 

systembolaget bara för att barnet vill ha.  

”Köpa ut skulle jag inte göra, sen om han då frågar om han får ta en öl när vi nu har det hemma, då 

hade jag nog haft svårare att säga nej” (Petra)  
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Att informanterna anser att deras barn är mogna är inget vi kan yttra oss i om det 

stämmer. Vi kan däremot försöka förstå denna argumentation med hjälp av kognitiv 

dissonans. Enligt teorin om kognitiv dissonans använder man sig av en ursäkt för att 

rättfärdiga ett beteende som egentligen strider mot egna principer (Angelöw och 

Jonsson, 2000). Om informanten känner att det är fel att överlämna alkohol till den som 

inte fyllt 20 år kan de söka efter förevändningar för sitt agerande att bjuda och i detta 

fall är förevändningen att de anser att ungdomen är så mogen/omdömesgill att denne 

kan klara av att hantera alkoholen. 

Informanterna kan tänka sig att ge alkohol som finns hemma men de kan inte tänka sig 

att gå till systembolaget för att köpa alkohol, för att ungdomen ber om det. Detta kan ses 

som ett sätt för föräldern att rättfärdiga sitt agerande. Det vill säga; Har de inte köpt ut 

på systembolaget upplevs det inte lika allvarligt som att bjuda av den alkohol som finns 

hemma.  

5.6. Sammanfattning utifrån frågeställningarna 

Här nedan följer en kort sammanfattning för att ge ett tydligt svar på frågeställningarna 

som uppsatsen bygger på. 

5.6.1. Hur ser föräldrarna på sig själva som rollförebilder för de unga? 

Alla informanter anser att de som förälder är en förebild för de unga. De menar att de 

som förebilder är oerhört viktiga. Unga tar efter de vuxnas beteende, och då även om 

föräldrarnas beteende är negativt. I och med detta blir det viktigt, enligt informanterna, 

att föräldrarna lever upp till de krav som de själva ställer på ungdomarna. Detta blir 

även aktuellt när det handlar om alkohol. Dricker de vuxna alkohol ofta eller mycket 

kan detta ge ungdomen bilden av att det är okej. Det gäller att tänka på, som förälder, 

vad man vill förmedla till ungdomen och det blir viktigt att föregå med gott exempel. 

5.6.2. När och under vilka omständigheter anser föräldrarna att det är okej 

att bjuda sina ungdomar på alkohol? 

Innan ungdomen fyllt 18 år är våra informanter överens om att det inte är okej att bjuda 

på alkohol. Men från och med den dagen de blir 18 år blir det svårare. Det är några som 
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fortfarande inte skulle bjuda medan några skulle göra det. Informanterna medger att det 

är svårt att ta ställning till hur de skall agera. Någon påpekar att de då kan gå till ett 

serveringsställe om de vill ha alkohol. Omständigheter som skulle kunna bidra till att 

informanterna bjuder sina barn på alkohol, kan till exempel vara då de vuxna dricker vin 

till maten och om barnen ber att få smaka. Det kan även vara vid speciella högtider som 

till exempel studenter, vid bröllop eller om de går på en gemensam fest där föräldrarna 

är med. 

5.6.3. Hur agerar föräldrar om barnet ber om alkohol hemma? 

Vissa av informanterna påpekar att de från och med den dagen ungdomen fyller 18 år 

kan bjuda på alkohol hemma och även tillhandahålla alkohol till en fest eller liknande. 

Andra informanter håller fast vid ett nej, de varken bjuder eller tillhandahåller alkohol. 

De som kan skicka med alkohol till en fest skulle endast skicka med en eller två 

starköl/cider om det finns i hemmet. Vidare påpekar de att de inte skulle gå till 

systembolaget om det inte finns alkohol hemma enbart för ungdomen ber om det. 

Anledningen till att de bjuder eller tillhandahåller alkohol är att de anser att ungdomen 

är så pass mogen att denne kan ta hand om sig själv och att denne har en bra 

omdömesförmåga och vet om när det räcker. Det är en informant som säger att från och 

med 18 årsdagen har hon inget att säga till om och att ungdomen får göra vad han/hon 

vill.  
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6. Avslutande diskussion 

Vi har uppmärksammats på att informanternas bjudvanor skiljer sig åt beroende på 

huruvida ungdomen har uppnått en ålder av 18 år eller inte. Alla informanter är eniga 

om att inte bjuda på alkohol om ungdomen är under 18 år. Är däremot ungdomen 

mellan 18 och 20 år varierar uppfattningarna hos de intervjuade föräldrarna. Det motiv 

de uppger sig ha, för att bjuda ungdomen på alkohol är för att de anser att ungdomen 

visar upp en mogenhet för sin ålder och att detta skulle innebära att de klarar av att ta 

ansvar för sina egna handlingar. Föräldrarna legitimerar något som egentligen inte går 

att bevisa. Vi anser att mogenheten inte har något med åldersgränsen i lagen att göra. 

Att föräldrarna anser barnen så mogna att de kan bjuda dem på alkohol är ett skäl för att 

reducera den kognitiva dissonans som uppstår i dessa situationer. 

De informanter som skickar med alkohol till en fest gör det under förutsättning att det 

finns alkohol i hemmet. De skulle aldrig bege sig till systembolaget enbart för att 

ungdomen ber om det. Detta är något som vi har ställt oss undrande till. Vari ligger 

betydelsen av huruvida de går till systembolaget eller inte? Bidrar inte föräldrarna 

oavsett varifrån alkoholen inköps?  

Informanterna känner till att det inte är tillåtet att köpa alkohol på systembolaget innan 

tjugoårsdagen samt att inte någon tillåts köpa alkohol på serveringsställen innan denne 

fyllt 18 år. Då alkohollagen kan uppfattas som invecklat skriven, gör att det är svårt att 

veta vad som gäller alkohol i förhållande till ungdomar som är mellan 18 och 20 år. Vad 

är det som gäller då denne ber att få smaka hemma eller ber om att få ta med sig alkohol 

på en fest? I en situation då barnen ber om att få smaka alkohol hemma vid 

middagsbordet, anser vi att det är mindre troligt att det är lagen föräldrarna refererar till 

i första hand. Hur många föräldrar har läst alkohollagen (2010:1622) och känner till att 

det är tillåtet att bjuda hemma men att det som bjuds måste drickas på stället?  

Den låga debutåldern, som informanterna förfäras över, anser vi, att det rådande starka 

grupptrycket kan bidra till. Umgås en 16 åring med en som fyllt 18, på samma festlighet 

och den äldre dricker alkohol, är det lätt att den som är 16 år också lockas att dricka då 
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grupptrycket är svårt att motstå. Detta grupptryck, anser vi, kan vara en bidragande 

orsak till att det är många ungdomar, som enligt lag inte får köpa alkohol, ändå dricker.  

Den nya formuleringen i alkohollagen (2010:1622) gällande åldersgräns, är den så 

mycket bättre än vad den var förut? Hur skall den tolkas egentligen? Det står att det är 

”tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder” men då ta hänsyn till ålder 

och utveckling. Skulle man då kunna bjuda en 10 åring som man anser kommit långt i 

utvecklingen på alkohol? Vart går egentligen gränsen för ålder där man får bjuda? Om 

man får bjuda en 15 åring på alkohol under ordnande förhållanden med vuxet sällskap 

så kan man tycka att man borde få skicka med en eller två starköl till en fest. En 18 

åring är ju trots allt myndig och får göra värnplikt och handskas med vapen och köra bil. 

Vad gör då en starköl för skada i relation till att handskas med ett vapen eller köra bil? 

6.1. Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka om pojkar och flickor 

behandlas olika av föräldrar när det gäller att bjuda på alkohol. Kan det vara så att det 

skiljer i mognadsgrad mellan flickor och pojkar i samma ålder och att det skulle påverka 

föräldrarnas motiv och beteende? Det skulle också kunna vara så att den ungdom som 

inte visar något större intresse för alkoholen blir annorlunda behandlad av sina föräldrar. 

Med tanke på att vi bara intervjuat kvinnor/mammor skulle det vara intressant att se vad 

resultatet blir om bara män/pappor intervjuas. Har pappor en annan syn på sina barn då 

det gäller social mognad eller förmåga till ansvarstagande, än vad mammor har?   

Det skulle även vara intressant att genomföra denna undersökning i en större kommun 

än Kalmar, för att se om det är någon skillnad på hur stor befolkningsmängden är där 

informanterna bor. Det skulle också vara intressant att se om det skulle bli någon 

skillnad om undersökningen utfördes i Norrland eller Skåne och då med tanke på 

närheten till grannländer i Skåne jämfört med Norrlands inland som måste ta sig till 

Finland för att köpa billigare alkohol. Finns det skillnader i tillgång på alkohol och har 

det i så fall betydelse för bjudvanor i hemmet?  
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6.2. Kritiskt förhållningssätt 

I efterhand har vi reflekterat över hur resultatet hade artat sig om vi hade haft ett tiotal 

informanter i vårt urval. Vi anser att det skulle ge oss en större svarsbredd, mer att 

arbeta med och skulle säkerligen ge mer variation i svaren. Något annat som säkert 

skulle ha gett oss andra åsikter och synvinklar är om vi skulle ha haft med män som 

informanter. En förhoppning vi hade var att finna ett antal män som deltagare i 

undersökningen men då vi inledde intervjuarbetet var det bara en manlig informant. 

Dock var det just denna intervju som fick avbrytas. Vi funderade lite på om vi skulle 

försöka hitta en ny manlig informant men hittade ingen. Vi hade försökt att få med fler 

redan från början. Under arbetets gång tänkte vi inte så mycket på det men det optimala 

skulle ha varit om vi hade haft lika många manliga som kvinnliga informanter. 

Vi valde enbart svensk forskning eftersom vi vet att lagstiftningen, vad gäller alkohol 

ser annorlunda ut i andra länder. Det är även skillnad i alkoholkulturen. Dock så hade 

det varit intressant att jämföra och se om det fungerar bättre med annorlunda 

bestämmelser kring alkohol. Hade vi haft med internationell forskning hade vi haft mer 

material att arbeta med vilket hade kunnat ge oss en bättre bild på hur det ser ut världen 

över och kanske till och med sett hur ungdomar på ett bra sätt kan hållas borta från 

alkoholen. 

Ett problem vi stötte på under arbetets gång var att vi inte hade så mycket användbar 

information från informanterna i förhållande till uppsatsens nya syfte. Vi gjorde dock 

vårt yttersta för att få ihop ett användbart avsnitt. Så här i efterhand har vi kommit fram 

till att om vi skulle undvika detta problem skulle vi först och främst försökt att få med 

flera informanter som deltagit. Vi hade även kunnat leta informanter som vi inte har en 

relation till då risken finns att svaren blir tillrättalagda. Frågorna som vi ställde hade 

både kunnat vara fler och mer precisa och kanske med fler följdfrågor som kunnat 

utveckla svaren och gett oss mer att arbeta med.  
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Arbetsfördelning 
 

Vi har diskuterat mycket vad som skall göras och vad varje avsnitt skall innehålla. Vi 

har sedan suttit var och en för sig och arbetat med de olika delarna. Johan har skrivit 

grunden till teoriavsnittet och Josefin har skrivit grunden till inledningen, tidigare 

forskning, metodavsnittet och arbetsdelningen. För att båda två skulle få vara delaktiga i 

alla delar så har vi sedan läst igenom de delar den andra skrivit och lagt till och 

kompletterat dessa. Vi har suttit tillsammans och skrivit ner frågor till intervjun och vad 

informationsbrevet skulle innehålla. Johan formulerade dem sedan på ett korrekt sätt. Vi 

gjorde lika många intervjuer med tillhörande transkribering var. Vi har sedan suttit 

tillsammans och diskuterade igenom hur vi skulle skriva empiriavsnittet där vi sedan 

gick igenom varje intervju var för sig. Vi träffades sedan igen för att prata igenom det vi 

kom fram till och delade sedan på empiriavsnittet så att vi båda två fick skriva på det. 

När empirin var färdigskriven skrev vi båda på analysen var för sig för att sedan sätta 

ihop det till en flytande text. Johan skrev abstractet. Vi har sedan diskuterat igenom 

texten tillsammans och gjort småändringar där det har behövts. Den avslutande 

diskussionen skrev vi var för sig för att sedan diskutera och sätta ihop den till en bra 

text. De sista små justeringarna har vi läst och justerat var för sig. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 Skulle Du vilja berätta lite om dig och din familj? (T ex barn, åldrar, civilstånd, 

utbildning, arbete, boende) 

 Vad anser Du om föräldrar som förebilder för barns beteende? 

 Hur skulle Du beskriva Ditt förhållande till alkohol? (T ex hur ofta, vilka 

mängder) 

 Diskuterar Ni alkohol och alkoholvanor hemma? (I så fall vilken ålder, vad 

diskuteras) 

 Hur var det när Du var tonåring? (Pratade Ni om det hemma, Din debut, fick Du 

smaka hemma) 

 Har Ditt barn haft sin alkoholdebut? (Om ja, vid vilken ålder, hämtat berusad 

efter fest) 

 Hur ställer Du Dig till att bjuda på alkohol hemma? (Smaka vid middag/fest, vid 

vilken ålder) 

 Om Ditt barn ber dig om alkohol, hur agerar Du? (Köper ut, av vilka skäl, olika 

agerande beroende på ålder) 

 Hur tror Du att ungdomar ser på vuxna som förser dem med alkohol? 

 Hur ser Du på den saken? 

 Något som Du vill kommentera eller lägga till? 
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