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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa barns föreställningar om alkohol och dess påverkan.  

Frågeställningar: 

- Vilka tankar har barn om alkohol? 

- Finns det några genomgående teman och trender i barnens föreställningar om alkohol? 

- Hur beskriver barn alkohol och människors beteende i samband med alkohol? 

Metod 

Denna studie har utförts med kvalitativa intervjuer som metod. Femton barn i årskurs två, 

samtliga åtta år, har intervjuats efter godkännande från målsman, klassföreståndare och rektor. 

Urvalet var inriktat på åttaåringar i en klass och gjordes i samarbete med klassföreståndaren 

samt efter vilka som fick godkännande av målsman. Förutom ålder fanns inga andra kriterier. 

Intervjuerna var semistrukturerade men de utgick dock från samma frågemall. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades med hjälp av teorier om barns utvecklingspsykologi, av Jean 

Piaget och Erik H. Erikson.       

Resultat 

Efter att ha tematiserat resultaten gick det att urskilja trender i barnens föreställningar. 

Begreppet alkohol var för många barn svårt att beskriva, men det verkade bli mer begripligt 

då de fick höra exempel på olika alkoholsorter. De hade alla en föreställning om att alkohol är 

något människor dricker när det är fest och för att det är gott. Barnen beskrev hur människor 

blev när de druckit alkohol med konsekvenser, hur människor agerar eller utifrån de känslor 

de fick av att se dem. En person som är berusad beskrev barnen som obehaglig eller konstig. 

Nästan alla barn kunde tänka sig att dricka när de blev äldre även om de idag inte gillade det, 

då det kunde vara farligt eller leda till att man blir berusad. 

Slutsats 

Det går att urskilja vissa trender och mönster i barnens tankar om alkohol. Den övergripande 

tolkningen är att barnen upplever berusade människor som obehagliga och annorlunda, detta 

kan kopplas till att beteendet hos människor som druckit förändras. Genom svaren från 

intervjuerna har vi fått fram de övergripande föreställningar barn har om alkohol och dess 

påverkan på människor. Vi har även belyst dessa genom att anknyta intervjuerna till tidigare 

studier och utvecklingsteorier.   
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1. Inledning  

 

1.1 Introduktion 

Tänk tillbaka på din barndom, på middagarna och festerna du fick närvara med de vuxna. 

Vad drack de vuxna och förändrades stämningen eller volymen på diskussionerna under 

kvällens gång? Det var en fråga som vi ställde oss själva efter att ha sett dokumentären ”Rör 

inte min sup”1, som handlar om barn och deras relation till och kunskaper om alkohol. Vi blev 

förvånade över hur pass mycket barnen i dokumentären visste om vuxnas alkoholdrickande 

och hur många som visade sitt obehag och hade en kritisk syn på det. Det väckte ett intresse 

för att undersöka vad barn har för föreställningar om alkohol idag. 

 

 När vi började tänka tillbaka på vår egen uppväxt (under tidigt nittiotal) kunde vi inte minnas 

att vi hade så mycket kunskap om alkohol. Vi såg sällan berusade människor och vi kopplade 

inte de livliga samtalen och skratten på fester med de vuxnas alkoholdrickande. När vi tog 

upp ämnet med personer runt omkring oss i samma ålder, kunde de inte heller minnas hur de 

upplevde eller tänkte om alkohol och dess påverkan i så unga år. Vi kom att fundera på om 

det är vi som levt i en skyddad bubbla, inte minns eller om dryckesmönstren har förändrats 

under de senaste 15 åren. Är det så att barn idag har många tankar kring ämnet alkohol? 

 

I denna studie intervjuas 15 barn i åttaårsåldern från Stockholmsområdet om deras 

föreställningar om alkohol. Vi vill veta om det finns det några genomgående teman och 

trender på vad barnen tycker och tänker kring detta ämne. För att öka förståelsen om hur 

barnen funderar kring alkohol och hur de beskriver det, kommer vi att försöka knyta an till 

utvecklingspsykologi och teorier om barns socialisation. Frågeställningen kommer att handla 

om barns föreställningar om alkohol. 

 
1 Evin Rubar, Rör inte min sup, Dokument inifrån, SVT 2008. 

Hhttp://svt.se/2.119703/1.1594779/ror_inte_min_sup_copyH (Acc: 2010-03-11) 
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1.2 Bakgrund 

Läser man statistik över alkoholkonsumtionen i Sverige har den ökat med nästan 40 procent 

sedan 1996.2 Även berusningsdrickandet har ökat, enligt en rapport från folkhälsoinstitutet är 

det en ökning med cirka 40 procent mellan 1998 och 2004.3 Detta skulle kunna innebära att 

det också påverkar barnens kunskaper om alkohol då de förmodligen oftare närvarar vid 

tillställningar där det serveras alkohol och där människor blir berusade.  

 

Då både konsumtionen och tillgängligheten av alkohol har ökat i Sverige tror vi att det 

medför att barn idag kommer både lättare och oftare i kontakt med alkohol. Lagstiftningen om 

alkoholreklam stramades upp 1998.4 Två år senare infördes en bestämmelse om att 

”marknadsföring inte får rikta sig särskilt till eller skildra barn och ungdomar”. 2003 lättade 

man däremot på den lagstiftningen genom att tillåta reklam för alkohol med max 15 procentig 

alkoholhalt, i tryckta svenska tidningar. Många bolag smiter förbi den lagstiftningen mot 

alkoholreklam som finns i Sverige, genom att visa sig i kanaler som sänder via utlandet.5 

Enligt Sifos reklammätningar har investeringarna för att marknadsföra alkohol ökat med ca 

370 miljoner kronor under en åttaårsperiod (2000-2008).6 Alkoholkonsumtionen och 

tillgängligheten har ökat, samt att media, framförallt genom reklam, förmedlar en bild av 

alkohol till svenska folket. Kan det leda till att barnens kunskaper om alkohol också ökar? 

 

Nyblivna föräldrar i Sverige får goda råd och information från BVC7, skolan och media om 

vad som kan vara bra för våra barn. I det enorma informationsflödet som finns undrar vi vad 

för tankar om alkohol som förmedlas till barn idag. Av den anledningen vill vi undersöka vad 

barnen har för föreställningar om alkohol, har de uppfattat vad alkohol är och hur beskriver de 

i så fall sina upplevelser av alkohol?  

 
2 Mats Ramstedt et. Al. Tal om alkohol 2008 – en statistisk årsrapport från Monitor-projektet. Forskningsrapport 

nr 54. (SoRAD, Stockholm 2009). s. 3. 
3 Alkohol Motiverande samtal, MI - en kunskapsöversikt, (Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2005), s. 2. 

Hhttp://www.fhi.se/sv/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Motiverande-samtal/Alkohol/H 
(Acc. 2010-03-06) 

4 Pia Kvillemo, Den svenska alkoholutvecklingen, Statens Folkhälsoinstitut, Östersund 2005:13), s. 4-5 
5 Alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv. Betänkande av Utredningen om alkoholreklam 
  i tryckta skrifter. (SOU 2003:69)  
6 Matt Richardson <Hmatt.richardson@fhi.seH>, Den svenska nationella strategin för föräldrastöd får 

uppmärksamhet på EU-konferens om ungas hälsa, 2009- 07-13, En presentation av FHIs generaldirektör Sarah 
Wamala,  <Hhttp://www.fhi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Den-Svenska-nationella-strategin-for-foraldrastod-far-
uppmarksamhet-pa-en-EU-konferens-om-ungas-halsa/H>, (Acc.2010-02-15) 

7 Annelie Alexander “Det är nog bra att BVC tar upp hur barn märker eller känner av att man har druckit 
alkohol”, (Karolinska institutet, 2009:13).  
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Vi vill med denna studie få mer kunskap om de tankar och den förståelse barn har om alkohol. 

Det kan vara svårt att veta vad barnen tar till sig av våra dryckesnormer, traditioner och 

förhållningsätt till alkohol. Som blivande hälsopedagoger är detta ett ämne som vi finner 

intressant att diskutera mer kring. Vi vill samtidigt poängtera att det inte behöver finnas något 

alkoholmissbruk inblandat för att barnen ska ha föreställningar om vår alkoholkonsumtion 

och ämnet alkohol.   

 

1.3 Forskningsläge 

Söker man på orden barn, alkohol och tankar i forskningsbaserade databaser finner man 

oftast studier om risk- och missbruk, men det skrivs mer sällan om barns upplevelser av det 

vanliga drickandet.8  Med det menar vi de barn som inte kommer från hem med risk- eller 

missbruksproblematik. Denna uppsats belyser ett område inom folkhälsa som, vad vi kan se, 

inte uppmärksammats särskilt mycket och som vi vill få en djupare kunskap om. 

 

Större delen av det vi funnit om barn och alkoholkunskaper eller deras föreställningar om 

alkohol är i form av enkätundersökningar, men desto färre i form av kvalitativa intervjuer 

med barnen. De studier som varit mest relevanta för vår studie har varit utländska studier som 

utförts under sent åttiotal alternativt tidigt nittiotal. Hur barnen uppfattar alkohol i dagens 

samhälle under 2000- talet i Sverige har vi inte kunnat finna i någon studie.  

 

Folkhälsoinstitutet (FHI) kom ut med en kampanj 2008 med budskapet ”Tänk efter i vilket 

sällskap du berusar dig”, som var riktad mot småbarnsföräldrar i Sverige.9 Efter den 

uppmärksammade reklamfilmen har de fortsatt att intressera sig för ämnet. De har gett ut 

informationsmaterial i form av broschyrer, film och handledning om hur föräldrar bör se över 

sina alkoholvanor då de har små barn. 10  När vi talade med FHI berättade de att de inte heller 

hade funnit särskilt många vetenskapliga studier inom ämnet, men att de däremot var i färd 

med att spela in en film om just barns röster om alkohol.11 

 
8 CSA, Google Scholar, Pub Med. 
9 Karin Falkeström <karin.falkestrom@fhi.se>, Kampanj om barn och alkohol når målet, 2008-12-14, 

<Hhttp://www.fhi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Kampanj-om-barn-och-alkohol-nar-malet/H>, (Acc. 2010-03-05) 
10 Åsa Heimer <asa.heimer@fhi.se>, Barn och alkohol – om föräldrars alkoholvanor, 2008-02-07, 

<Hhttp://www.fhi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Barn-och-alkohol--om-foraldrars-alkoholvanor/H>, (Acc.2010-03-
05) 

11 Mailkonversation med Åsa Heimer 2010-01-11 
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I kvalitativa studier om barns tankar och attityder har vi funnit att svaren ofta anknyts till 

kända utvecklingsteorier. Då urvalet av tidigare studier var få och inte gav oss särskilt mycket 

resultat eller teorier kring barns förhållande till alkohol (där det inte handlar om risk- eller 

missbruk), valde vi att inrikta oss mer på vår teoretiska ansats för att kunna tyda och analysera 

de resultat vi fick fram.   

 

Efter att ha läst olika utvecklingsteorier och socialisationsteorier bl.a. om barns 

moralutveckling valde vi att fokusera på de teorier som Jean Piaget och Erik H. Erikson 

skapat. Då undersökningens syfte är att få fram tankar och funderingar kring alkohol, så valde 

vi att rikta in oss på lågstadiebarn. Här har vi kunnat avläsa, med stöd av Piagets och Eriksons 

teorier, att barnen i den här åldern hade rätt förutsättningar för att kunna besvara våra frågor. 

Barn i åttaårsåldern är enligt Piaget i de konkreta operationernas period. I denna period kan 

barnet använda sig av enklare former av logiska resonemang.12 Barnet börjar förstå relationer 

mellan människor, så som vem som är vän eller fiende eller att mormor är mammas 

mamma.13  

Piaget menar även att barn i 7-9 års ålder klarar av att tänka logiskt och är spontana i sina 

tankar och svar.14 Vid sju eller åtta års ålder tänker barnen mer objektivt och låter sig inte 

luras av yttre förutsättningar, de kan också förstå logiska principer.15 De har enligt Erikson 

också utvidgat sitt nät av signifikanta andra så att det inte längre bara är familjen som de kan 

referera till utan även också andra människor i deras omgivning.16 Då målet med intervjuerna 

var att få fram spontana och genuina svar på frågorna om alkohol så verkade barn i 

åttaårsåldern lämpliga, med stöd av teorierna ovan. Väljer man yngre barn än så är det inte 

säkert att de skulle kunna ge några svar eller att de endast skulle koppla alkohol till hur deras 

föräldrar drack och agerade, då deras kontaktnät inte är så utvidgat än. Hade vi däremot valt 

äldre barn hade vi kanske kunnat få mer uttömmande svar men då fanns samtidigt risken att 

barnen skulle bli hämmade med större förståelse för känsligheten i ämnet alkohol, alltså färre 

spontana och genuina svar. 

 
12 P Björklid, S Fischbein Det pedagogiska samspelet (Studentlitteratur 1996) s. 46. 
13 R M Beard Piagets utvecklingspsykologi- en översikt (Wahlström & Widstrand 1969) s. 89. 
14 Hwang m.fl., s. 205. 
15 Ibid., s. 212. 
16 Gunn Imsen Elevens värld- introduktion i pedagogisk psykologi (Lund: Studentlitteratur 1992) s. 176. 
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1.3.1 Tidigare forskning 

I en studie, som publicerades år 2000 i USA, har man intervjuat 46 förskolebarn (5-6 år) om 

deras kunskaper och attityder till alkohol, tobak och andra droger. 17 Här tog man hjälp av 

bilder på en tecknad björnunge och hans familj för att lättare och mer pedagogiskt kunna få 

barn att berätta om vad björnen visste om och kände inför alkohol och droger.  

 

Studien undersökte också föräldrarnas alkohol- och drogvanor för att sedan jämföra det med 

barnens kunskaper om det.  Resultaten visade på att barnen ställde sig kritiska till alkohol och 

även att de var väldigt medvetna om vad alkohol är för något och vad det kan ge för negativa 

konsekvenser för människor. Det fanns dock en liten grupp av barnen som beskrev 

människors alkoholdrickande i mer positiva ordalag. Barnen tyckte att de vuxna kunde bete 

sig galet då de druckit alkohol. De uppgav att de var medvetna om att man inte får köra bil då 

man druckit alkohol eftersom man då kunde köra in i något. Författarna till studien påpekar 

att det finns få studier gjorda som handlar om yngre barns kunskaper och attityder kring 

alkohol, samt att detta troligtvis beror på att det inte finns något tillräckligt bra mätinstrument 

för att mäta barns känslor och attityder till alkohol. 18   

 

En studie från 1993, som baserades på 228 barn i åldrarna 5,5 till 10, 5 år, studerade man hur 

barns attityder till alkohol förändrats under åren 1972 till 1993. Resultatet av studien visade 

på att attityderna förblev relativt oförändrade men dock fortfarande negativa från tidig ålder 

och än mer kritiska med stigande åldern. 19  

 

I en studie från Australien mätte man hur barn och ungdomar påverkas av alkoholreklam i 

media. Resultaten av studien pekar på att barnen och ungdomarna inte skyddas mot 

alkoholreklam genom Australiens självreglerande lagstiftning, som innebär att ingen 

alkoholreklam får tilltala eller rikta sig till barn. T.ex. använde 15 av de 30 reklamfilmer som 

undersöktes i studien sig av ett djur, vilket enligt lagstiftningen anses som tilltalande för 

                                                 
17 HEllen J.HHahn, Hall, HMary KayH Rayens,  HApril V.H Burt, Donna Corely, HKristy LeaH Sheffel, 

Kindergarten children’s knowledge and perception of Alcohol, Tobacco and other drugs, (Kent, Journal of 
School Health, v. 70 n. 2, 2000, pp. 51-55) 

18Hahn m.fl., pp. 51-55. 
19 Emma Fossey, Young children and alcohol: A theory of attitude development, Alcohol and  Alcoholism, n. 28, 

1993,  pp. 485-498. 
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barnen. Slutsatsen av studien var därmed att alkoholreklam når fram till barnen trots en 

lagstiftning som ska motverka det.20  

1.5 Teoretisk ansats 

Som inspiration till en teoretisk ansats använder vi oss av socialisationsteorier av Jean Piaget 

och Erik Homburger Erikson, för att försöka förstå och kunna tolka barnens svar ur en 

utvecklingspsykologisk synvinkel. Enligt Erikson lär sig och utvecklas barn först i sin familj 

och desto äldre barnet blir desto mer påverkas det av kompisar och personer i deras närhet 

som är viktiga för dem. Barnets socialisation är beroende av varma känslor och relationer till 

andra människor och försvåras om det finns för mycket störningar. Imitation, identifikation 

och rollinlärning är viktiga beståndsdelar i barnets socialisationsprocess.21  

 

Den schweiziska kunskapsteoretikern och barnpsykologen Jean Piaget utvecklade under 60-

talet en forskningsmetodik som man kan tillämpa inom den kvalitativa forskningen.22 Piaget 

kategoriserade barnets utvecklingsstadier i olika ålderspann och förklarade utifrån sin 

forskning barns beteende i olika åldrar.23   

Erik H. Erikson var däremot mer psykoanalytiskt orienterad och han delade upp individens 

utveckling i olika faser, som även fortsätter upp i vuxen ålder och livet ut.24 

 

1.5.1. Jean Piaget och barnets moralutveckling  

 

- Jean Piaget (1886- 1980) 

Jean Piaget anses vara en av de största teoretikerna inom ämnet barns utveckling. Under hans 

60 år långa karriär utvecklade han teorier som än i dag ses som milstolpar inom 

barnpsykologin. 25 Vi har valt att främst använda oss av Piagets teorier om adaption och barns 

moralutveckling, då de går att tillämpa i denna studies reslutat. 

 
 

20 HLyndaH Fielder, Robert J. Donovan, Robyn Ouschan, Exposure of children and adolescents to alcohol 
advertising on Australian metropolitan free-to-air television, Addiction, v.104(7), Juli 2009, pp. 1157-1165. 

21 U Wikare, B Berge, C Watsi, Förskola, skola, fritidshem (Malmö: Liber 1999), s. 206. 
22 P Björklid, S Fischbein Det pedagogiska samspelet, (Lund: Studentlitteratur 1996) s. 40. 
23 R M Beard Piagets utvecklingspsykologi- en översikt,( Lund: Wahlström & Widstrand 1969), s. 28-29. 
24 Bo Hagberg, Mikael Rennemark, Åldrandets Psykologi – ett livsloppsperspektiv, (Lund, Studentlitteratur 

2004), s.10. 
25 Dorothy G. Singer, Tracey A. Revenson, A Piaget primer- How a child thinks, (New York, Penguin Group 

1978) 1996, pp. 13- 16. 
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Adaption, är ett ord som ofta förekommer i Piagets teorier, vilket han menar på är den mest 

grundläggande funktionen i det mänskliga agerandet. Det är en process som består av två 

sammanhängande delar, där vi hela tiden lär oss av och anpassar oss till omgivningen.26 Den 

första delen är assimilation som sker när barnet står inför nya situationer och då försöker tolka 

och förstå ”det nya” de uppfattar med hjälp av sinnena. Barnen försöker således skapa sig en 

modell, som Piaget kallar för ”schema”, bestående av enkla mentala bilder eller mönster av 

händelser som de sedan använder för att tolka det dem ser, tar på, luktar eller hör. Kort sagt 

försöker man förklara det nya med hjälp av sådant man redan kan. De nya intrycken anpassas 

till de förklaringsmodeller och scheman som barnet redan har. 27 

 

Dock kan barnet uppfatta att förklaringen som de skapat inte är tillfredställande. Då inträder 

den andra delprocessen, ackommodation. Ackommodation betyder att rätta till och förändra 

de kognitiva strukturerna så att de kan ta in nya erfarenheter från omgivningen. 

Ackommodationen innebär att man reviderar sin uppfattning och/eller skaffar sig en ny 

uppfattning, man försöker finna nya hållbara tolkningar. Barnen kan också utvidga och 

fördjupa de scheman som de redan har eller så kan de sammankoppla scheman som de 

tidigare haft som separata scheman. Vilket över tid innebär att barnet kan bilda mer abstrakta 

scheman. Ackommodation är det som leder till utveckling och ny inlärning och det 

representerar förändringarna av de gamla förståelsekategorierna. Barnet upplever en obalans 

mellan de förklaringsmodeller det har sedan tidigare och vill hitta nya hållbara teorier. 

Obalansen sker spontant och är ett reslutat av biologisk mognad.28 

 

Piaget såg också barnet som en filosof som uppfattar världen bara på det sättet som hon 

upplevt det och att de förväntar sig att de vuxna ska se på saker på exakt samma sätt som de 

gör. 29 Piaget menade att det i intervjusituationer fanns en skillnad på barnens sätt att svara på 

frågor. Vissa barn svarar genom att upprepa de ”klyschor” som de lärt sig av vuxna medan 

andra barn svarar vad de tänker, som han kallar genuina svar. Genuina svar kräver att barnet 

tänkt på ämnet innan eller om barnet svarar efter att ha tänkt igenom frågan innan.30 

 

 
26 Singer m.fl., pp. 13- 16. 
27 Imsen, s. 248. 
28 Ibid., pp. 249 ff. 
29 Singer m.fl., pp. 13- 16. 
30 Elisabet Dovenborg och Ingrid Pramling, Att förstå barns tankar- Metodik för barnintervjuer, (Uddevalla, 

Utbildningsförlaget 1985), s. 52. 
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Inom psykologin har man valt att tolka begreppet moral genom att belysa barns tankar om hur 

man, ur en moralisk synvinkel ska agera i vissa situationer. Det synsätt som människan har 

behöver inte vara förenligt med hur hon agerar, men begreppet moral har utvecklats från att 

bara innefatta anpassning till de sociala normerna till att i ett vidare perspektiv även innefatta 

den enskilda människans syn på vad som är moral.31 Piaget intresserade sig inte för moralen 

eller regler, utan mer för hur barnet uppfattar regler, roller och relationer mellan människor 

och system.32 Han insisterade på att barn måste lära sig saker praktiskt innan de riktigt kan 

förstå en handling och för att sedan kunna förklara det med ord.33  

 

Piagets teorier ansågs kontroversiella då de kom 1920 och fortsätter att skapa och stimulera 

till ny forskning inom ämnet än idag. Ett tecken på hans genomslagskraft är att många 

kritiserar och vill även utöka hans teorier även efter hans död.34  En kritik som riktas mot 

Piaget är att han inte har något svar på vad som händer med de barn som inte går vidare in i 

nästa stadium. Kritik riktades mot Piaget från både psykoanalytiker och inlärningsteoretiker 

då han ansågs lägga för liten vikt kring sociala faktorer, såsom t.ex. uppväxtmiljön som de 

flesta forskare anser spelar en viktig roll vid utvecklingen.35  

1.5.2 Erik H. Erikson och utvecklingspsykologi 

 

- Erik H. Erikson (1902- 1994) 

Eriksons teorier, om individens personliga utveckling genom livet, går hand i hand med hans 

egen resa i jakt på att finna sig plats och tillhörighet i livet.36 

Det mest fundamentala i Eriksons teorier om människans utveckling är de åtta stadierna, där 

varje fas möter en psykosocial konflikt. Beroende på hur vi hanterar dessa konflikter avgör 

också hur våra fortsätta psykosociala utvecklingar kommer te sig. I t.ex. ålder 6-12 år möts vi 

huvudsakligen av konflikten flitighet kontra känslor av underlägsenhet.37 Barnen har i denna 

fas ett behov av att få bekräftelse för sin duglighet av signifikanta andra, som här inte bara 

innefattar familjen utan nu utvidgas till grannskap och skola.  

 
31 Björklid m.fl., s. 50. 
32 Ibid., s. 51. 
33 Margaret A. Boden, Piaget, (London, Fontana Press 1994), s. 41. 
34 Singer m.fl., förord. 
35 Hwang m.fl., s. 48. 
36 Kit Welchman, Erik Erikson – His life, work and significance, (Philadelphia, Open University Press 2000), s. 

13. 
37 Ibid., pp. 52 – 62. 
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Erikson menar att det är viktigt att barnet blir bekräftat som kompetent, för att inte en känsla 

av oduglighet ska följa barnet genom livet. Genom bekräftelse stärker man barnet. 

Utvecklingsfasen ses som en lugn period i kontrast till puberteten och tonårsperioden som 

följer.38 Signifikanta andra är människor som barnet speglar sig i när det gäller attityd och 

vars värderingar och åsikter är viktiga för barnet. En främmande människas åsikter bryr sig 

barnet inte om på samma sätt som de signifikanta andras åsikter. Desto äldre barnet blir, desto 

fler människor blir signifikanta andra. I skolåldern är det vanligt att klassföreståndaren räknas 

som signifikant annan för barnet.39 

 

1.6 Reflektion kring forskningsläget  

Den forskning vi funnit inom området handlar till stor del om risk- och missbruk. Vi har 

kontaktat Folkhälsoinstitutet och Systembolaget för att via dem undersöka om det finns mer 

forskning, dock har de inte funnit någon. Folkhälsoinstitutet spelar i skrivandets stund in en 

film med barnröster om alkohol som väntas vara färdig i mars-april 2010. De problem med att 

hitta relevanta studier som vi stött på har fått oss att inse att det här är ett område som är svårt 

att utforska, då det kan ses som ett känsligt eller ett etiskt svårt ämne att ta sig an.  

 

De tidigare studier, som vi valt att ta upp, kan ge en inblick i hur barn tycker och tänker om 

alkohol. Det går att avläsa hur barn påverkas av alkoholreklam i media vilket man också kan 

anknyta till vår studie, då det är en källa för barnens kunskap om alkohol.  

Studien som undersökte förskolebarn inspirerade oss att använda bilder, i vårt fall mentala 

bilder, hur människor kan bete sig då de druckit alkohol.  Detta kan också vara ett sätt att 

komma runt de hämmande moment som kan uppstå, t.ex. att barnen börjar prata om deras 

föräldrars alkoholvanor och att de på så sätt inte vågar avslöja för mycket information, av 

rädsla över att ”skvallra” om föräldrarnas alkoholkonsumtion. Eftersom vi är intresserade av 

kunskapen inom detta område väljer vi med hjälp av teorier om barns utveckling och 

moralbildning tolka de resultat vi fått fram. Genom att anknyta till teorier kan man till 

exempel förklara hur barn kopplar sina tankar, hur det kommer sig att barnen svarar så pass 

olika och hur varierande grad av djup och förståelse deras svar har.  

 
38Hagberg m.fl., s.19. 
39 Imsen, s.176. 
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1.7 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa barns föreställningar om alkohol och dess påverkan.  

 

Frågeställningar: 

- Vilka tankar har barn om alkohol?  

- Finns det några genomgående teman och trender i barnens föreställningar om alkohol? 

- Hur beskriver barn alkohol och människors beteende i samband med alkohol? 

2. Metod 

 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Då uppsatsens syfte framförallt är att ta reda på barns föreställningar om alkohol så ansåg vi 

att kvalitativa intervjuer lämpade sig bäst. Valet av metod stod mellan en kvantitativ och 

kvalitativ ansats till ämnet. Den kvalitativa ansatsen innebär mer djupgående frågor och en 

mindre population än vid den kvantitativa. I den kvalitativa metoden kan man få fram svar på 

frågor av den mer existentiella typen och även synsätt och attityder. Här är det också upp till 

författaren att tolka och analysera de resultat som framkommit. 40 Då målet framförallt var att 

få fram barnens föreställningar och tankar, och inte deras direkta kunskaper om alkohol som 

substans, föll valet på den kvalitativa intervjun som också gör det möjligt att besvara studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade, dvs. det fanns färdiga frågeområden41 men beroende på 

vad barnet svarade blev följdfrågorna olika och därmed hamnade fokus på lite olika saker 

inom ämnet alkohol. Barnen delades slumpvis upp i två grupper där vi intervjuade varsin 

grupp. Varje intervju inleddes med några allmänna frågor om barnets ålder, intressen och om 

de hade syskon eller inte. Detta gjordes för att skapa en relation och en bekväm situation 

mellan den som intervjuade (IT) och barnet, samt att de kom igång med att prata.  

 

 
40 Bo Johansson och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och 

språklig utformning, (Uppsala, Kunskapsföretaget 2006), s. 31.  
41 Se bilaga 2. 
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Märktes det att barnet började prata om något annat försökte IT återkoppla till samtalet om 

ämnet alkohol. Det var dock väldigt viktigt att ha en känslighet mot hur barnet upplevde det 

som sades. Det var mycket viktigt att inget barn skulle uppleva intervjun som obehaglig.   

2.2 Urval 

Målsättningen var från början att få ett så slumpvis utvalt urval som möjligt. Eftersom det var 

upp till föräldrarna att bestämma om deras barn fick delta eller inte så kunde vi inte styra över 

hur urvalet blev. Urvalet var ett bekvämlighetsurval42 och på grund av uppsatsen omfattning 

föll valet på att inrikta oss på endast en skolklass. Inledningsvis fick vi tillstånd från 

klassföreståndare och rektor. Totalt sett blev det nio pojkar och åtta flickor som sedan fick 

tillstånd från sina föräldrar att medverka i studien. Alla barn var åtta år gamla. Två av barnen 

var sjuka vid intervjutillfällena, så den insamlade datan är baserad på intervjuer med åtta 

pojkar och sju flickor. 

 

2.3 Procedur  

Efter att ha kommit i kontakt med en skola belägen i Stockholms kommuns norra del, fick vi 

tillgång till en klass med 27 elever i årskurs 2. Kontakten skedde först genom 

klassföreståndaren som i sin tur kontaktade rektorn om tillstånd. Både klassföreståndaren och 

rektorn fick ett introduktionsbrev per e-mail där syftet med intervjuerna förklarades.  

 
Efter det besöktes skolan, för att lämna lappar om tillstånd 43som föräldrarna fick ta hem och 

läsa, för att sedan godkänna deras barns deltagande i intervjuerna. Föräldrarna blev 

uppmanade att lämna tillbaka lappen till klassföreståndaren ett par dagar senare. 

Klassföreståndaren meddelades att hon kunde välja bort de barn vars förälder/föräldrar har ett 

missbruk/riskbruk som hon hade vetskap om. Det fanns dock ingen anledning att välja bort 

någon från början. Vi fick tillstånd till att intervjua 17 barn (av totalt 27 elever i klassen).  

 

Efter det bestämdes två dagar då intervjuerna skulle ske. En gemensam övervägning 

resulterade i beslutet att det var lagom med fyra intervjuer var per dag, à 10-30 min. Barnen 

 
42 Jan Trost, Enkätboken,(Lund, Studentlitteratur 2001), s. 30. 
43 Se bilaga 3. 
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har oftast inte ro att fokusera längre än så även om det helt klart finns variationer från barn till 

barn.44 Längden på intervjun var också beroende på hur mycket barnet pratade. 

Om fler intervjuer genomförts på samma dag fanns risken att IT förlorade fokuset och därav 

hade lättare för att glömma bort de unika upplevelserna från var intervju.  

 

Våra frågeområden rörde allmänna föreställningar om alkohol, hur barnen upplevde 

människors beteende i samband med alkohol samt deras upplevelser av alkohol i media.  

Noteringar antecknades efter varje genomförd intervju. Efter dag ett diskuterades det 

gemensamt vad som gått bra och vad som gått mindre bra för att kunna göra ev. förändringar 

och förbättringar till dag två. Ett exempel på en sådan förändring var att vi skulle vänta in 

barnens svar ännu längre innan vi kom med en följdfråga. Det antecknades även hur 

intervjuerna kändes och hur upplevelsen av barnens förmåga att svara på frågorna var, för att 

ha detta som ett stöd vid senare analys. 

 

Vid intervjuer med barn så finns det råd som man kan ta del av för att få intervjuerna att bli så 

tillförlitliga som möjligt. Några exempel på dem är att man bör ha god tid på sig så man 

slipper skynda på barnet under intervjun och sen att man har en känslighet och respektera om 

barnet inte vill svara på en fråga.45 För att ytterligare förbättra tillförlitligheten och frågorna 

gjordes varsin testintervju innan med samma frågemall som till de ”riktiga” intervjuerna. 

Testintervjuerna gjordes på en sjuåring och en nioåring som en av uppsatsförfattarna hade 

kontakt med. Detta gjordes också för att få ett bättre flyt och testa objektiviteten i frågorna.  

 

Varje intervju tog mellan 10-16 minuter, vilket var kortare tid än uppskattat, och skedde på 

skoltid. Barnen intervjuades en och en sittandes mitt emot IT med en diktafon som spelade in 

samtalet. Rummet intervjuerna utfördes i var avskilt, lugnt och saknade distraherande faktorer 

som ljud, rörelse eller människor. Allt för att barnet och IT skulle behålla koncentrationen 

genom hela intervjun. Förutom allmänna föreställningar om alkohol ställdes frågor till barnen 

om situationer då de befunnit sig där människor druckit alkohol samt de bilder av alkohol de 

fått förmedlad via media. Detta kunde vara på t.ex. en fest, middag eller vid en högtid. Barnen 

blev informerade om att de kunde tala fritt om ämnet och det viktiga var att de svarade efter 

bästa förmåga. Barnen blev också informerade om att de inte kunde lämna några felaktiga 

 
44 Dovenborg m.fl., s. 26. 
45 Dovenborg m.fl., s. 28. 
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svar utan att det var deras enskilda åsikter/kunskaper vi var intresserade av. Beroende på vad 

de ville och hur de upplevde situationen svarade de på olika sätt.  

 

Barnen var anonyma för alla utom personen som intervjuade och de etiska regler som gäller 

vid forskning, så som att deltagarna i forskningen inte skulle nämnas vid namn eller på annat 

sätt kunna identifieras, att de när som helst kunde ställa frågor om det var något de hade 

funderingar kring, efterföljdes noga.46 Innan intervjun påbörjades försäkrade sig IT om att 

barnet kände sig tryggt insatt i var intervjun skulle handla om. Oavsett om de angav att de var 

det eller ej förklarades syftet på ett lättförståeligt sätt. Barnen blev också informerade om att 

de hade rätt att när som helst avbryta intervjun eller ställa frågor till IT. De fick veta att det 

som sades låg till grund för ett skolarbete, samt att inget av det som de berättade för oss skulle 

vidare av IT till någon annan, till exempel deras föräldrar eller lärare.47 De intervjuade fick 

efter avklarad intervju med sig en lapp hem där de blev tackade för deras medverkan och där 

även kontaktuppgifter till IT fanns med, om föräldrarna hade några frågor eller ville ta del av 

den färdiga uppsatsen.48 

2.4 Databearbetning 

Intervjuerna, som spelades in på en diktafon, transkriberades i ordbehandlingsprogrammet 

Microsoft Word. Här antecknade IT om barnet t.ex. skrattade, tvekade eller verkade besvärad 

av frågorna som ställdes. För att behålla upplevelsen av intervjun och minnas de viktiga 

detaljerna skedde transkriberingen samma dag eller några dagar efter genomförd intervju. I 

transkriberingen togs allt som hände vid intervjutillfället med, så som pauser och 

utfyllnadsord. Efter varje intervju antecknade IT känslan av intervjun för att inte glömma bort 

hur den upplevdes, t.ex. om barnet upplevdes som stressad eller sökte mycket bekräftelse när 

den svarade. Resultaten sammanställdes sedan till ett gemensamt dokument där samtliga 

utskrifter lästes av oss båda och jämfördes, fråga för fråga. Därefter påbörjades analyseringen 

av de resultat som framkommit.  

 

 
46 Rånäsdokumentet; Råd och anvisningar för uppsatsskrivning till studenter och lärare vid Gymnastik- och 

Idrottshögskolan, (Stockholm, Gymnastik- och idrottshögskolan 2009), s. 5. 
47 Rånäsdokumentet, s. 5. 
48 Se bilaga 4. 
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2.5 Analysmetod 

Vid en kvalitativ undersökning som denna börjar processen redan vid intervjuerna. Där rör det 

sig om att vara närvarande och att tolka de intryck, miner, och underliggande meningar man 

uppfattar från barnen som intervjuas. Processen fortsätter då intervjuerna transkriberas och IT 

får ännu en möjlighet att tolka de svar barnen gav. Analyseringen skedde sedan genom att 

strukturera och kartlägga intervjumaterialet.49 Svaren för varje fråga jämfördes med varandra 

för att försöka urskilja gemensamma föreställningar. Det gick att urskilja trender i nästan alla 

frågor även då vissa gav en mer varierad bild av deras åsikter. Vad som sedan tas med och 

analyseras vidare beror på studiens syfte och teoretiska utgångspunkt.50 De teman som 

hittades redovisades i resultatavsnittet samt att de anknöts till tidigare teorier om barns 

socialisation och tidigare forskning på ämnet. Efter det diskuterades resultaten utifrån ett 

teoretiskt perspektiv. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Att tala om validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie skiljer sig från en kvantitativ studie. 

Det går inte att tala om repeterbarhet på samma sätt, utan fokus ligger mer på att resultatet är 

tillförlitligt och att studiens genomförande är noggrant beskrivet i metoddelen. Eftersom en 

kvalitativ studie handlar om att tolka reslutat så har forskaren alltid en påverkan på resultatet 

eftersom människor alltid har förkunskaper av olika slag. Det finns klara fördelar med att vara 

flera som skriver en kvalitativ studie, i det här fallet två, eftersom man då har fler ögon att se 

med som kan ge sin syn och man undviker till viss del feltolkningar.51 

 

Metoden kräver ett stort förarbete, då det i det här fallet har varit två personer som genomfört 

intervjuerna och att det därför är viktigt att intervjuerna i mångt och mycket liknar varandra. 

Detta för att på så sätt få en så jämförbar data som möjligt att tolka. För stora skillnader i 

intervjuteknik/metod ger för stora skillnader i data. Därför har vi innan intervjuerna läst in oss 

på metoden och också diskuterat genomförandet för att ha en så samstämmig bild som 

möjligt. Validitetsbegreppet är användbart inom den kvalitativa forskningsmetoden. Enligt 

Kvale finns det sju stadier inom validiteten som man bör gå igenom för att uppfylla 
 

49 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur 1997), s. 171. 
50 Ibid., s. 171. 
51 Ibid., s 213. 
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validitetskraven för en kvalitativ studie. 52  De sju stadierna handlar om att forskaren hela 

tiden rannsakar sig själv och kontrollerar att de resultat man finner har grund i de intervjuer 

som genomförts.53 Efter intervjudagarna har vi också analyserat metoden för att se om det 

funnits avgörande skillnader i utförandet vilket inte har förefallit. Vi anser dock att vi uppfyllt 

kraven för validitet och reliabilitet i största möjliga mån med tanke på studiens kvalitativa 

ansats. 

3. Resultat 

Syftet med studien är att belysa barns föreställningar om alkohol och barnens syn på detta, 

varpå frågorna kom att handla om hur barn uppfattar människor vid tillfällen där det serveras 

alkohol. Det var viktigt att tydliggöra för barnen att det handlade om deras föreställningar om 

hur de upplever vuxna när de är på fest och den bild de får via media. Det var något som 

upprepades under intervjuerna, för att barnen skulle tänka sig in i sådana situationer.  

 

 Efter att ha tematiserat intervjuerna i olika kategorier beroende på de olika frågorna och 

svaren kunde de vi finna genomgående trender och attityder som vi valt att presentera nedan. 

Allt som tas upp under våra teman har inte nämnts av alla intervjudeltagare, men det är 

återkommande. De frågor gällande barnens föreställningar om alkohol är de som vi funnit är 

mest relevanta för vår studie. Resultaten har sedan i diskussionen anknutits till tidigare 

forskning och utvecklingsteorier. Alla namn som används vid citaten är fiktiva namn. 

3.1 Tankar om begreppet alkohol 

Barnen hade svårigheter med benämningen alkohol och många av barnen kunde inte förstå 

vad begreppet alkohol betydde, dock visste alla vad alkohol var när begreppet förtydligades 

till de drycker som innehåller alkohol. 

 

”Det är typ som nånting som är i öl och kanske ibland i vin och lite sånt.” 
Nils, 8 år54 

 

Alla barn visste att vin, öl och sprit innehöll alkohol. Barnen la till värderingar i sina 

beskrivningar av alkohol, många la till en beskrivning om att alkohol inte var så bra för 

 
52 Ibid., s. 214. 
53 Ibid., s. 214. 
54 Intervju nr 7 av Mia Simonsson, i författarens ägo. 
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kroppen samtidigt som de förklarade själva begreppet alkohol. Det verkade som att barnen 

inte funderat särskilt mycket kring ämnet alkohol och att svaren var deras spontana tankar de 

hade kring ämnet.  

Barnen beskrev alkohol som något de vuxna dricker, och enligt de flesta barnen drack alla 

vuxna alkohol. Ett fåtal barn beskrev dock att äldre människor (exempelvis mor- och 

farföräldrar) inte drack och att inte heller gravida fick dricka.  

 

På frågan om mängden alkohol man kan dricka innan man blir berusad hade barnen vitt skilda 

uppfattningar. Flertalet av barnen menade att vuxna kunde dricka 2-3 glas medan en del av 

dem trodde att vuxna kunde dricka ungefär 10 glas innan de blev berusade.    

 

Nästan alla barnen trodde att människor dricker alkohol för att det var gott och de verkade ha 

svårt att se att det fanns någon annan anledning. 

 

 ”Kanske för att man tycker att det är gott?” 
Kristoffer, 8 år55 

 

Några påpekade att det var för att andra vuxna gör det och att det därför kan anses vara artigt 

att dricka och det är en tradition bakom det.  

 

3.2 Vuxna och alkohol 

Barnens beskrivningar av vuxna och alkohol kan här delas in i tre olika kategorier, de som 

beskriver konsekvenser av alkoholdrickandet, de som talar om människors agerande när de 

druckit samt de som beskriver alkohol med känslor de får av att se när människor dricker/har 

druckit alkohol. 

 

3.2.1 Konsekvenser 

 Några barn poängterade och beskrev de konsekvenser som drickandet har, till exempel att 

människor som druckit inte får köra bil för att de kan bli det kan gå illa om de gör det. 

 

 
55 Intervju nr 6 av Mia Simonsson, i författarens ägo. 
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”IT: Kan du se på dem att de har druckit? 

B: Ja när man åker hem 

IT: Hur ser du det då? 

B: Då får inte de åka bil. En får dricka liksom vin och den andra får inte dricka. 

Annars blir det så att man får ta tunnelbana hem eller buss. 

IT: Mm. Varför tror du inte man får köra när man har druckit? 

B: För man kan bromsa lite sent och…” 

Per, 8 år56 

 

 När de blev tillfrågade vad som kan gå illa blev svaren att människorna kunde bli 

annorlunda, inte hinna bromsa bilen och då kanske köra in i något. Här påpekade också 

barnen att man får lämna bilen när man ska hem från en fest och istället färdas med taxi, 

tunnelbana eller buss. 

 

3.2.2 Agerande 

Hälften av barnen beskrev hur människor agerade när de har druckit. De kopplade ofta frågan 

till hur deras föräldrar blev, då många var snabba med att svara att deras föräldrar inte blev 

annorlunda, medans andra människor kunde bete sig på ett avvikande sätt. Några barn sa att 

människor kunde bli glada och snurriga av att dricka. De beskrev det också som att människor 

som druckit skrattade mer. 

 

”Man kan bli lite snurrig ibland. Men oftast så blir man inte så snurrig, man kanske 

bara..ehhm..ah man är sig själv fast man kanske….ahh..*tystnad* ja man kanske är lite 

vimsig.” 
Lisa, 8 år57 

 

Därefter kom även beskrivningar att människor blir lite galna och hoppar runt när de druckit. 

Barnen kundes också uppleva personer som druckit alkohol som mer stränga, arga och lite 

sura. Majoriteten påpekade också spontant att människor blir sjuka eller illamående om de 

druckit för mycket (blir fulla). 

 
 

56 Intervju nr 6 av Filippa Risbecker, i författarens ägo. 
57 Intervju nr 1 av Filippa Risbecker, i författarens ägo. 
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3.2.3 Känslor   

En del av de svar barnen gav tolkade vi som att de motsvarade någon form av känsla. Det 

kunde yttra sig i form av ett obehag av att se en människa berusad. Somliga beskrev det som 

läskigt eller obehagligt när de såg en person dricka alkohol, även om de flesta verkade 

någorlunda oberörda av att se det eller inte hade reflekterat över känslor de fått av det. Vi har 

valt ut följande citat som ska visa på barnens allmänna föreställning av berusade människor:  

 

”Jag tycker att det är lite otäckt… Typ bara att… man tror ju inte att de är som vanliga 

människor då. Då tror man liksom nästan som att… dem liksom har fötts på fel sett, det tycker 

jag är lite otäckt.” 
Hannes, 8 år58 

 

Ett annat barn beskrev det på följande sätt: 

 

”B: Om dom dricker för mycket så blir dom fulla. 

IT: Mm, och hur blir man då? 

B: Konstig, och arg och sur. 

IT: Arg och sur? 

B: Mmm. 

IT: Skulle du säga till om nån blev så? 

B: Jag skulle bli rädd. 

IT: Mmm, varför då? 

B: Jag tycker det är läskigt med fulla. 

IT: Hurdå läskigt? 

B: Mmm, för att dom brukar skrika så mycket . 

IT: Skrika? 

B:Mmm.” 
Sofie, 8 år59 

 

Barnen tog spontant upp att en berusad människa var någon som satt på parkbänken i centrum 

och inte att det var en ”vanlig” vuxen.  De som var berusade, som barnen såg på tunnelbanan 

eller i centrum upplevdes som väldigt obehagliga och oberäkneliga. Nästan alla barn hade en 
 

58 Intervju nr 2 av Filippa Risbecker, i författarens ägo. 
59 Intervju nr 3 av Mia Simonsson, i författarens ägo. 
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historia att berätta om en berusad människa de sett. Känslan av att se en vuxen person som 

druckit alkohol beskrevs återkommande gånger som läskigt, medan de som druckit sig 

berusade beskrevs som ännu mer skrämmande. Nedan följer ett exempel på just detta: 

”IT: För.. har du sett någon som blivit full någongång? 

B: Ja 

IT: Hur var den personen då? 

B: Den gick konstigt och så.. 

IT: Ja ok. Såg den annorlunda ut? 

B: Ja 

IT: Hurdå? 

B: Jag hade sett den personen förut men då va den inte full. Då va den som vanligt 

men sen såg jag att den va full någon dag 

IT: Jaha ok. Hur var den då? 

B: Jag och pappa och min lillebror, vi gick och gömde oss istället för att han skulle se 

oss. För det kan ju komma någon när man är ute själv och vad heter det.. någon säger 

såhär typ ”vill du ha godis?  kom hem till mig”  då kommer jag aldrig lita på den. Om 

det är någon vuxen eller så som jag inte känner. 

Jennifer, 8 år60  

 

Genuina svar kan man härleda till Piaget, han talade om att barn svarar på olika sätt beroende 

på sin förmåga att förstå frågan. En del barn upplevde vi svarade som de trodde att vi ville att 

de skulle svara eller med ord de hört andra säga, medan andra svarade mer med känslor och 

kopplade sina svar till egna upplevelser. I intervjun ovan hade flickan fått höra av någon att 

man inte ska följa med främlingar hem som lockar dem med godis eller liknande vilket kan 

ses som ett svar hon inte tänkt ut själv utan som kommer från någon, i det här fallet 

föräldrarna.  

 

En del av barnen beskrev att de vuxna som druckit alkohol blev lite annorlunda och roliga. 

Vissa beskrev det som att de tyckte att det var roligt att de vuxna drack alkohol, då de 

uppfattat det som att de vuxna hade det roligare då. Medan andra beskrev det som att den 

vuxne blev rolig av att dricka. En pojke mindes en händelse då han varit på stranden med 

familjen, som han skrattade åt och berättade:  

 
60 Intervju nr 3 av Filippa Risbecker, i författarens ägo. 
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”-Vin typ, åh så blev hon annorlunda 

-Hur blev hon då? 

- Eeeh, hoppade mmmm. Det var det enda tror jag 

- Mmmhmm, hur var det då? 

- Jag vet inte hon bara hoppade runt och jag med!” 

Claes, 8 år61 

 

3.3 Alkohol i media  

Barnen blev tillfrågade om de sett alkohol i media, och i sådana fall i vilket sammanhang. 

De teman som gick att urskilja här var att de sett alkoholreklam, personer som druckit alkohol 

i ett TV-program eller i en film och de som kopplade det till berusade människor i media.  

 

Barnen hade sett reklam för alkohol, även då vissa var osäkra för vilken sort de hade sett, 

kunde de överlag nämna öl och vin som exempel. Det var vanligast att de sett reklamen på TV 

men några stora dagstidningar nämndes också som källa.  

 

De flesta barnen sa att de sett alkohol i media men oftast i form av att någon drack det i en 

TV-serie/program eller på film. Det var också vanligt att barnen sett på vad de kallar för 

vuxenprogram, tillsammans med sina föräldrar, och att någon där druckit vin, öl eller sprit. De 

såkallade vuxenprogrammen var oftast TV-program som gick sent om kvällarna eller som 

barnen inte fick se på ensamma. Det kunde vara allt från matlagningsprogram till filmer och 

TV-serier/program som de hade de sett tillsammans med sina föräldrar. 

 

Somliga barn kopplade direkt frågan till att de sett någon full eller berusad på TV. Så här 

svarade en pojke efter IT frågat vilken typ av program han sett alkohol i:  

 

B: Viking line tror jag 

IT: Vad menar du? 

B: Ja, alltså det var i en båt 

 
61 Intervju 2 av Mia Simonsson, i författarens ägo. 
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IT: Vad gjorde dem då? 

B: Jag har sett en som var full, det var fest. Sen har jag sett reklam om öl. 
Per, 8 år62 

Vår tolkning är att de gånger barnen hade sett påverkade människor på TV fanns det alltid en 

vakt eller polis inblandad, undantaget i matlagningsprogram.  

 

3.4 Alkohol eller inte alkohol 

Barnen hade överlag en uppfattning om att man skulle vara runt 20 år för att få dricka alkohol, 

även då det förekom vissa extremer som hävdade att man bör vara 10 eller över 30 år 

gammal. IT frågade barnen om de trodde att det var vanligt förekommande att man började 

dricka innan laglig ålder och vad de i sådana fall tyckte om det . Här sa de dels att de trodde 

att ungdomar tycker att det är spännande att testa alkohol och att de börjar dricka för att deras 

kompisar gör det och att det är grupptryck som får dem att börja. De ungdomarna ville också 

vara tuffa och har kanske äldre vänner som de umgås med. En pojke uttryckte sig på följade 

sätt: 
”IT: Jaa, kanske.. varför tror du att dom gör det? 

B: Vet inte, kanske bara vill vara coola 

IT: Tycker du att det är coolt? 

B: Nää, jag är ju barn nu, så jag tycker liksom, öl, eeeh, det är inte som saft direkt” 
Nils, 8 år63 

 

Några barn tror att ungdomarna som börjar dricka i förtid känner sig vuxna och att det var 

därför de ville dricka alkohol innan de egentligen får. En liten skara av barnen trodde inte att 

ungdomar börjar dricka alkohol innan laglig ålder och de hade heller ingen aning om varför 

de skulle tänkas göra det.  

 

En genomgående åsikt hos åttaåringarna var dock att det inte var tufft att dricka innan man 

fick det och de flesta sa att de skulle eller skulle försöka vänta tills det var lagligt för dem att 

dricka.  

 
 

62 Intervju nr 6 av Mia Simonsson, i författarens ägo. 
63 Intervju nr 7 av Mia Simonsson, i författarens ägo. 



22 

 

                                                

3.4.1 Tankar om framtida agerande 

Barnen fick frågan om de skulle kunna tänka sig eller om de trodde att de skulle dricka 

alkohol som vuxna. Här varierade svaren från barnen ganska mycket. De flesta trodde att de 

skulle dricka när de blev äldre, även fast det inte verkade så gott nu. De barnen som sa nej 

verkade koppla det till att det var dåligt för kroppen och att man kunde bli full.  

 

”Jag tror det, kanske vin och lite andra saker… öl. Om jag är på fest, då kanske jag tycker att 

det är gott. Nu tycker jag inte att det är gott.” 
Jonathan, 8 år64 

 

Barnen som trodde att de skulle dricka som vuxna påpekade att det i sådana fall skulle vara 

lite, gärna vin eller öl och oftast på fester. Flickorna angav att det var mest vin som de skulle 

vilja dricka medans killarna angav både öl och vin. Överlag ställde sig barnen rätt försiktiga 

till frågan, de sa att de någon gång skulle vilja dricka alkohol men visade i nuläget inte något 

större intresse för det samt att de inte tyckte sig kunna förutspå nu vad de skulle göra som 

vuxna. Detta kan förstås ses som ett dilemma då barnen å ena sidan talar om alkohol i ordalag 

som kan tolkas som kritiska, samtidigt som de inte tycker att det är fel att deras föräldrar 

dricker. Att sedan tala som sitt framtida drickande blir en sorts konflikt mellan deras 

nuvarande kritiska syn och deras mer accepterande syn på alkohol 

 

3.5 Sammanfattning av resultaten 

Begreppet alkohol var för många barn svårt att förstå, men verkade klarna då de fick det 

förklarat för sig genom exempel som t.ex. öl och vin. Barnen hade alla en föreställning om att 

människor dricker för att det är gott. När de drack kunde de bli lite konstiga eller annorlunda 

på något sätt. Barnen beskrev hur människor blev när de druckit alkohol med konsekvenser, 

hur människor agerar eller utifrån de känslor de fick av att se dem. Nästan alla barn uttryckte 

ett obehag av att se berusade människor och än mer då de blev fulla, även om vissa barn 

tyckte att det var roligt eller inte hade några speciella känslor kring människors drickande. 

Barnen kunde tänka sig att dricka när de blev äldre även om de inte tyckte om det nu eller 

tyckte att man blev konstig av det i nuläget.  

 

 
64 Intervju nr 5 av Filippa Risbecker, i författarens ägo. 
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Barnen var varierande medvetna om hur gammal man skulle vara för att få dricka alkohol 

lagligt men visste att det fanns de ungdomar som börjar innan, vilket det de inte tyckte var 

särskilt coolt att göra. De hade inte sett särskilt mycket alkohol på reklam eller i TV som de 

lagt på minnet. Däremot hade nästan samtliga barn sett någon dricka alkohol på TV. Barnen 

verkade ha mest tankar och föreställningar om öl och vin. 

 

4. Diskussion 

 
Syftet med studien har varit att belysa barns föreställningar om alkohol. Detta har vi 

undersökt genom att intervjua 15 barn i åttaårsåldern och genom att ha analyserat deras svar 

har vi tematiserat deras kunskaper och redovisat dessa. De resultat vi diskuterar är de som har 

haft mest bäring i den teoretiska ansatsen eller på annat sätt varit intressant att lyfta fram.  

 

Barn i åttaårsåldern har enligt Erikson inte något särskilt stort nätverk av signifikanta andra, 

de är därför inte särskilt häpnadsväckande att barnen tolkade frågorna om människors 

alkoholkonsumtion till föräldrarnas alkoholkonsumtion. Frågorna var inte tänkta att handla 

om barnets föräldrar, utan vuxna överlag. Trots upprepningar av detta kopplade nästan 

samtliga barn frågor till hur deras föräldrar brukar bete sig och agera i festsammanhang. 

Barnen har inte kommit till det stadiet där de kan knyta an till ett stort nätverk av vuxna och 

de har därför också svårt att ha föreställningar om vuxna de inte ser som signifikanta andra. 

 

 

Ett flertal av barnen i intervjuerna upplevde människors drickande som läskigt vilket enligt 

Piagets teorier kan tolkas som att de inte kan förstå den förändring som sker hos den berusade 

personen. De har ingen passande förklaringsmodell för detta och den förändring som sker 

ligger utanför deras kognitiva scheman. Med stigande ålder och biologisk mognad menar 

Piaget att barnet kan skapa sig fler förklaringsmodeller och de får förmågan att skapa mer 

abstrakta scheman för en förklaring. Man kan tolka det som att det som ligger utanför barnens 

adaption upplevs som obehagligt. Barnen hade svårigheter att förstå själva begreppet alkohol, 

vilket förmodligen kan bero på att det ligger utanför deras begreppsvärld. Alla barn hade en 



24 

 

                                                

förståelse för vad alkohol var, det framgick dock att de för dem inte var ett särskilt intressant 

ämne som upptog deras tankar till vardags.  

 

Vår teoretiska utgångspunkt har inspirerats av Piagets och Eriksons teorier om barns 

psykologiska utveckling och socialisation. Enligt Piaget har barnet kognitiva scheman som 

bildas genom assimilation och ackommodationsprocessen. Om barnet finner en obalans i sin 

förklaringsmodell söker de efter mer kunskap eller nya förklaringar som gör att de hittar en 

modell som de är tillfreds med som förklarar vad de upplever. 

 

Enligt Erik H. Erikson är barn i 6-12 års ålder beroende av stöd och uppmuntran från 

omgivning i form av att de beröms för sin duglighet. Ett tydligt tecken på detta märktes under 

intervjuerna, främst med flickor, där vi tolkade det som att man var mån om att svara rätt. Ett 

flertal av barnen besvarade frågande, det vill säga, de ville ha bekräftelse på att de svarat 

”rätt” innan de gick vidare i sina resonemang. Till viss del påverkades intervjuerna av detta 

men IT valde att vila i tystnaden och hellre låta barnet komma fram till ett eget svar än att 

bekräfta ett svar som ”rätt”.   

 

Med stöd av Eriksons teori om barnets behov av att bli sedda kan åldern ses som ett hinder 

eftersom barn i 6-12 års ålder mer strävar efter att svara rätt och bli bekräftat för detta än att 

de svarar ärligt. Vi märkte här en stor skillnad på barnen där en del av barnen hade genuina 

svar medan andra svarade vad de upplevde som rätt att svara. Detta var en problematisk 

situation som IT ställdes inför i ett par av intervjuerna, men med tanke på studiens 

begränsande omfattning fanns det inte möjlighet att frångå detta. Hade vi valt att rikta in oss 

på en yngre åldersgrupp fanns risken att de skulle ha för lite kunskaper i ämnet för att kunna 

föra ett samtal om det. Om vi istället intervjuat äldre barn hade det kunnat resultera i 

utförligare svar men däremot färre genuina svar, då de kan vara mer måna om att svara ”rätt”. 

 

Det finns lagstiftning om alkoholreklam i Sverige, där det bland annat är tydligt att 

alkoholreklam inte ska rikta sig till barn eller ungdomar under 25 år65. Detta till trots hade 

barnen sett alkohol på tv, i film, tv-program eller på reklam.   

 
65 Notisum, Källa: HRegeringskanslietsH rättsdatabaser, Utfärdad: 1994-12-16, Alkohollagen-  särskilda 

bestämmelser för marknadsföring§8. <Hhttp://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19941738.htmH> ,(Acc. 
100216). 
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Enligt en studie från Australien, som vi nämnde under rubriken ”tidigare forskning”, påverkas 

barn relativt mycket av den alkoholreklam som visas i media. Att ha en lagstiftning mot 

alkoholreklam som tilltalar barn kan då ses som ganska menlös när kommersiella kanaler 

smiter förbi den.  

Detta till trots hade barnen inte särskilt stora kunskaper om alkohol i media. De som hade sett 

TV-program med alkohol hade oftast sett de negativa konsekvenserna av alkohol, att folk blev 

för fulla och i de flesta fall var det någon vakt eller polis inblandad.  

Det förblir dock oklart om barnen hade uppfattat dessa personer som fulla utan polisens 

medverkan. Vår tro är att barn har stor respekt för just poliser och lyssnar på vad de säger är 

rätt och fel.  

 

När barnen angav ett obehag över att se vuxna människor berusade frågade vi om de skulle 

kunna tänka sig att berätta det för den berusade personen eller annan vuxen. Svaret blev då att 

det var något det inte skulle göra då det kändes skrämmande och obehagligt att göra. Vi tolkar 

det som att barnen kände ett visst obehag mot att kommentera människors beteende när det 

gäller alkohol. Men det kan även tolkas som att barnen överlag var ovana vid att kommentera 

vuxnas beteende, och främst inför en främmande människa som IT. 

 

Barnen blev mer moraliserande när de beskriver människor dricker för mycket och blir 

märkbart berusade, då ändras värderingarna och blir mer kritiska. Det var dock oklart om det 

är något de fått höra av vuxna eller fått uppleva själva. Här visar även tidigare studier på att 

barn beskriver de vuxna som galna eller knäppa då de druckit alkohol.66  

 

Då nästan alla barn hade en skräckhistoria eller en obehaglig upplevelse med en full person 

att relatera till, kan det ses som att den enda förklaringsmodell de har av en full person är just 

dessa. De kan därför inte se framför sig att en full person kan vara annat än obehaglig eller 

någon man bör akta sig för. En flicka gjorde kopplingen att en full person i centrum också 

kunde vara en ”ful gubbe” som hon blivit varnad för. Det är möjligt att det var fler barn som 

föreställde sig detta på ett liknande sätt. Det går också att tolka exemplet med den fula gubben 

till att detta är något de fått höra av sina föräldrar och ville visa för IT att de lärt sig. Barnen 

hade en tendens att prata mycket om de saker som de lärt sig om moral och blev mer tvekande 

 
66 Hahn m.fl., pp. 51-55. 
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i dem frågorna där verkade osäkra på ”hur” man ska tycka eller tänka i just den frågan. Här 

kan man återigen se åldern på barnen som ett hinder för att uppnå de genuina svaren.  

 

Hade man, som i en av de tidigare studierna, visat bilder på alkohol är det möjligt att barnen 

visat en ännu större kunskap om alkohol då de framförallt verkade ha svårt att minnas namnen 

och utseendet på alkoholsorterna. På så sätt hade de också kunnat göra kopplingar till vart de 

hade sett de olika sorterna och under vilka omständigheter.  

 

Nästan alla barn trodde att de kommer att dricka när de själva blir vuxna och de uppfattade 

det som att nästan alla vuxna de känner dricker alkohol. De verkade svara utefter hur de själva 

resonerar kring drickande, att man dricker något för att man tycker det är gott. De verkade 

överlag inte så frågande inför ämnet utan tyckte att det var rätt självklart att anledningen var 

för att det smakade gott. Här är ett exempel på att barn tror att vuxna ser världen på samma 

sätt som de gör det, vilket Piaget menade på. Även de barn som smakat alkohol och inte 

gillade det, trodde att de kommer att dricka det som vuxna. Detta till trots att nästan alla 

barnen uttryckte det som att det var läskigt när vuxna drack och att de tyckte att det var fel att 

dricka alkohol. De verkade tro att det var en smak som de skulle kunna lära sig att tycka om 

men att de skulle dricka med försiktighet. Vi fick en känsla av att barnen till viss del tolkade 

drickandet som en del av vuxenlivet. Något man gör när man är vuxen och som kanske 

definierar vuxenheten. Det var tydligt att de uppfattade det som något man gör på fester och 

att det finns en viss tradition kring människors drickande.  

 

Frågan om ungdomar och alkohol visade tydligt barnens föreställningar om vad som är rätt 

och fel. För barnen verkade det vara viktigt att det var lagligt för ungdomar att dricka, de 

flesta av barnen lade stor vikt vid just ”lagligheten”. Den tycktes vara viktigare än de 

kroppsliga problemen (att ungdomar kan må dåligt, att det inte är bra för kroppen osv.). Dock 

var det här mer påtagligt att barnen ej funderat särskilt mycket kring just ungdomar och 

alkohol vilket också påverkat deras sätt att svara, så tillvida att de mer sa något de kom på och 

inte pratade av erfarenhet eller med eftertanke. Här ser man att barnen kände ett behov av att 

svara, i linje med Eriksons teorier om barnets behov av bekräftelse. Samtidigt som de svar de 

gav till största del inte var genuina eller svar där de tänkt efter ordentligt, för att koppla det till 

Piaget. Barnen blev också moraliserande då det kom till berusade och fulla människor. Att 
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dricka för mycket verkade vara något som flera av barnen uppfattat som dåligt och dumt, då 

man kunde bli sjuk.  

 

4.1 Vår föreställning 

Vi trodde, innan vi intervjuat barnen, att de skulle ha en mer kritisk syn på alkohol. Även om 

de inte uttryckte sina föreställningar som något direkt positivt så hade de heller inte särskilt 

många upplevelser av att se människor i dricka alkohol. De mindre bra upplevelserna var mer 

kopplade till andra personer, sådana de sett i centrum eller media, det vill säga inte 

signifikanta andra för barnen. Kanske har det med intervjuernas upplägg att göra, att det som 

diskuteras ovan handlar om att barnen inte kunde sätta ord på känslorna de hade kring 

människors drickande. Men det kan också vara så att vi hade en föreställning om hur barn 

upplever vuxnas drickande som inte stämmer. Kanske är helgdrickande mer restriktivt när 

man har barn än vad vi upplevt det eller så märker barn inte av den typen av drickande 

eftersom människor överlag inte blir berusade så att det påverkar beteendet på ett eller två 

glas vin. Dock upplevde vi det som att barnen vi intervjuade hade större kunskaper om 

alkohol än vad vi själva hade i samma ålder. Det blir allt för generaliserande att påstå att barn 

idag har fler föreställningar och kunskaper om alkohol överlag, då urvalet i denna studie är 

litet och att vi endast jämfört det med våra egna subjektiva upplevelser från barndomen.   

 

4.2 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilka föreställningar barn har om alkohol. Vi har 

genom att intervjua 15 barn i Stockholm försökt ta reda på hur de upplever människor som 

druckit, vad de har för föreställningar om alkohol och hur de förhåller sig till att dricka själva 

som vuxna. Barnen hade alla någon slags relation till ämnet alkohol. Vi ville inte att 

uppsatsen skulle handla om risk- eller missbruk, utan att det speglade ”vanliga” barns 

föreställningar om ämnet. Delar av de resultat vi fått fram har vi knutit an till 

utvecklingspsykologiska och socialisationsteorier av främst Jean Piaget och Erik H. Erikson. 

 

  

Vårt mål var att få en inblick i hur barn tänker om alkohol och även då det finns faktorer som 

har påverkat studiens tillförlitlighet, så anser vi att studiens syfte och frågeställningar har 

besvarats på ett trovärdigt sätt.  
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4.3 Lärdomar 

Vi var medvetna om att detta var ett komplext ämne att undersöka. Om inte annat visar 

bristen på tidigare forskning att det finns få metoder som anses lämpliga eller tillräckliga för 

att göra en liknande studie. Vi upplevde en del svårigheter med att inte ha en likartad studie 

att luta sig tillbaka mot och ta inspiration av.  

 

Vid kvalitativa intervjuer finns det alltid en påverkan från IT och den som tolkar intervjuerna. 

Även om man tar stöd i teorier finns det möjlighet att en annan forskare tolkar intervjuerna på 

ett annat sätt och på så sätt hittar andra svar eller förklaringsmodeller som passar. 

 

Om vi hade gett barnen fler ord att arbeta med, bett dem utveckla, rita eller välja andra sätt att 

uttrycka sig på hade vi kanske fått fram en större vidd eller djup på resultaten, men samtidigt 

med risk för färre spontana tankar och föreställningar. Vi ville vi inte styra intervjuerna för 

mycket. Om vi hade gett barnen fler exempel på ord de kunnat använda eller berättat om egna 

situationer så fanns risken att vi påverkade dem för mycket med. 

 

Vid tematiseringen och analysen av intervjuerna märkte vi att barnen hade väldigt svårt att 

sätta ord på sina tankar och känslor. Många använde orden konstig, annorlunda och knäpp, 

vilket är svåra ord att tolka. Att vissa beteenden kan vara svåra att sätta ord på, även för oss 

vuxna, är vi medvetna om och ibland går det helt enkelt inte att vidareutveckla dessa.   

 

 Orden konstig, annorlunda och knäpp har i sammanhanget en svårtolkad betydelse. Det 

skulle vara en allt för svag tolkning att kategorisera dem som enbart dåliga egenskaper eller 

beskrivningar av en person. För en åttaåring kan ordet konstig betyda något annat än vad vi 

som vuxna väljer att tolka in i ordet, och allt för hårt dragna slutsatser om vad barnen menar 

med dessa beskrivningar kan sänka validiteten då det handlar om en tolkning.  

 

Att tolka de svaren vi fick fram var också mer problematiskt än väntat då de varierade ganska 

mycket. Det hade förmodligen varit lättare om vi valt färre frågor men grävt lite djupare i 

varje för att komma till kärnan av barnens synsätt och värderingar. Om tiden hade funnits 

hade det varit intressant att gå tillbaka och intervjuat barnen igen efter några veckor för att på 

så sätt se om de reflekterat mer kring ämnet. 
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5. Framtida forskning  

 
Vi anser att detta är ett intressant ämne att forska vidare inom. En annan infallsvinkel är att 

göra intervjuer med föräldrar samt barn från samma familj eftersom det skulle kunna ge ett 

mer djup om barns och föräldrars upplevelser.  

Om det är så att de vuxna gör ett medvetet val att inte dricka inför sina barn, speglar det sig då 

i barnens föreställningar om ämnet eller är det så att barnen får en allmän samhällsbild av 

alkohol från skola, media och samhället i stort. 

 

Ett bättre mätredskap för att kunna jämföra barnens attityder och kunskaper skulle också vara 

önskvärt för framtida studier inom ämnet. Om det hade funnits mer tid för studien hade det 

varit intressant att gå tillbaka och intervjua barnen efter några månader för att se om de hade 

funderat mer kring ämnet då det i de flesta fall var ett ämne som barnen aldrig tidigare hade 

diskuterat.  
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2006) 
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Ramstedt, Mats (red), Axelsson Sohlberg Tove, Engdahl Barbro, Svensson Johan, Tal om 
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Rånäsdokumentet; Råd och anvisningar för uppsatsskrivning till studenter och lärare vid 

Gymnastik- och Idrottshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan 2009. 

 

Singer Dorothy G, Revenson A,”A Piaget primer- How a child thinks, (New York: Penguin 
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Bilaga 1. Litteratursökning 
 
I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 
forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din 
uppsats. 
 
Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa 
dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också 
läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och 
om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.  
 
Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida. 
 
Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att belysa barns föreställningar om 

alkohol och dess påverkan. Vilka tankar har barn om alkohol? Hur beskriver barn alkohol och 

människors beteende i samband med alkohol? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Barn, kunskaper, attityder, tankar, alkohol 
Children, alcohol, knowledge/attitudes 

 
Var har du sökt? 
PubMed, CSA, FHI och Google Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
CSA: Children* alcohol *knowledge 
CSA: Children*alcohol* attitudes 
Google Scholar: “barn”, “alkohol”, “attityder” 

 
Kommentarer 
Genom att söka i CSA på ”Peer- Reviewed Journals” och sedan sortera dem efter relevans, 
hittade vi det materialet vi använde oss av i studien. Det fanns dock inte många studier som 
var relevanta för oss av de 344 som hittades. Det var också svårt att få tillgång till många av 
dem. 
I Google Scholar hittade vi en del material på svenska men det var dock mest om ungdomar 
eller missbruksproblematik. 
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Bilaga 2. Frågemall 
Frågor till barnen 

Om alkohol: 

Vad är alkohol? 

Kan du nämna olika sorter? 

Var köper man alkohol? 

Varför man dricker: 

Varför tror du att människor dricker alkohol? 

Tror du att du kommer att dricka alkohol när du blir äldre? 

Varför tror du att du kommer/inte kommer att dricka? 

Känner du vuxna som aldrig dricker? 

När dricker man alkohol tror du? 

Kan du beskriva hur en människa är när den druckit alkohol? 

Vad känner du när vuxna är fulla? 

Hur beter sig människor som druckit? 

Vad är fint att dricka? 

Hur många glas kan man dricka innan man blir full? 

Har du sett alkohol på tv? Reklam/Tvprogram 

Varför dricker ungdomar tror du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. Informationsbrev till målsman 
                                                                                                     

 
Hej förälder! 

Vi är två studenter som läser till hälsopedagoger på Gymnastik- och Idrottshögskolan. Nu 

under våren skriver vi vår C-uppsats som ska handla om barns tankar om alkohol. Vi vill 

därför göra intervjuer med ca 15-20 barn på XXXX.  

Vår uppsats handlar om vad barn vet om alkohol och vad de har för tankar om det, den 

handlar inte om beroende, missbruk eller riskbruk. Intervjuerna kommer vi att spela in på en 

diktafon för att sedan renskriva dem. Alla barn kommer att vara anonyma och intervjuerna 

kommer att raderas efter färdigt arbete.  

Intervjuerna kommer att ta mellan 15-30 minuter och barnen kan när som helst avbryta utan 

att behöva förklara varför. Vi är noga med att följa de etiska riktlinjer som råder vid 

forskning. 

Vi behöver nu ert tillstånd till att genomföra intervjuer med ert barn. 

Tack på förhand! 

Mia och Filippa 

Vid eventuella frågor får ni gärna kontakta oss: 

Mia Simonsson 070-231 89 75 mia_simonsson@hotmail.com 

Filippa Risbecker 070-715 35 89 filippa_risbecker@hotmail.com  

   

Jag godkänner härmed att mitt barn deltar i en intervju: 

JA     

NEJ  

Målsmans underskrift: 

________________________    

Namnförtydligande: 

_________________________            

OBS Var god lämna in till klassföreståndare senast XXXX. 
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Bilaga 4. Tackbrev till målsman 
                                                                                                          

 
 

Hej! 

Ett stort tack för att Ni gett ert tillstånd till ert barns deltagande i intervjuerna.  

Det är till stor hjälp för oss i vårt arbete. 

Vill ni veta mer om uppsatsen och de resultat vi får fram kan ni kontakta oss: 

 

Mia Simonsson 070-231 89 75 mia_simonsson@hotmail.com 

Filippa Risbecker 070-715 35 89 filippa_risbecker@hotmail.com 

 

Uppsatsen beräknas vara färdig i slutet av mars. 
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