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Ungdomar och alkohol – hur förhålla sig till saken

Att ungdomarna använder alkolhol är något som föräldrar ibland redan på ett tidigt 

stadium ställs inför när barnen växer upp. T.o.m en tioåring kan komma hem full. 

Vems är ansvaret för alkoholundervisningen för ungdomar och för den unga 

personen som individ? Det här är en sak som ofta dryftas. Med hjälp av några 

exempel går jag i den här artikeln igenom frågan.

Hem i fyllan klockan tio

Sonen kommer hem raglande ledd av sina kompisar och vill inte få 

nyckeln att passa i dörren. Dörren öppnas inte heller förrän modern 

förbarmande öppnar den. Sonen vacklar in och hinner inte få av sig 

skorna innan han spyr på mattan. I det skedet har modern tårar i 

ögonen – kan detta vara sant, vem har supit vår son full. Han är ju 

bara 13 år. Förgäves försöker modern få svar på sina frågor ty sonen 
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bara sluddrar något obestämt. Modern har bara att släpa sonen i säng 

och ta till skurtrasan. Glasögonen är försvunna och byxorna har hål på 

knäna. Att vara ute och supa blev dyrt, ty trots idogt sökande måste 

storebror komma tomhänt hem – glasögonen är borttappade.

Den här sortens ekonomiska och andra olägenheter som är orsakade av alkohol är 

mycket typiska både för vuxna och ungdomar (se Bennett m.fl. 1993, 525-527; 

Fitzgerald & Mulford 1993, 323). Men hur borde modern förhålla sig till situationen? 

Det är knappast första gången som sonen har prövat på alkohol, även om han 

också påstår något annat. Som tur har pojken förnuftiga kompisar som inte har 

lämnat honom ensam att slockna på någon parkbänk i kölden, utan för honom till 

det enda vettiga stället, dvs. hem. Det är skäl för modern att ha ett samtal med sin 

son på morgonen om hans alkoholdrickande. Det lönar sig inte att skrika och 

komma med beskyllningar (se Valli 1998b, 158-163). Nu är ett ordentligt samtal 

om måttligt bruk, användningssätt och ansvar på sin plats. Man måste också få den 

unga personen i fråga att förstå att hans egen kropp inte ännu är så utvecklad att 

den kan ta emot alkohol på samma sätt som en vuxen persons eller äldre kamrats 

kropp kan göra. Naturligtvis vore det bäst om man kunde få den unga personen att 

helt sluta dricka alkohol, men eftersom det oftast bara är en utopistisk dröm bör 

föräldrarna för övrigt tillsammans med den unga personen i fråga kunna försöka 

begränsa och ha uppsikt över hans eller hennes användning av alkohol. En 

gemensam överenskommelse om en alkoholfri månad eller någon annan tidsperiod 

är på sin plats. I början av perioden kan kontrollen vara strängare, men i slutskedet 

skall ansvaret övergå till den unga personen själv. Att bära ansvar och åtnjuta 

förtroende är en grund-förutsättning för en ung persons autonomi också senare i 

livet, ty en mor kan inte hela livet vakta på sin sons alkoholbruk.

Hembränt i hörnskåpet i garaget

Det har redan en tid luktat konstigt i garaget – mor i huset misstänker 

att möglet fått övertaget i väggarna i det på 1970-talet byggda 

garaget. Men innan några dyra mätningar görs besluter hon sig för att 

städa skåpen i garaget, om lukten nu skulle bero på dem, ty de har 



länge varit ostädade. Det är säkert fem år sedan städtrasan varit 

framme där, så det är ju verkligen på tiden, om än far i huset nog 

motsätter sig alla städåtgärder, ty den ordning på saker och ting som 

han har skapat under en lång tid går förlorad, och snart hittas 

ingenting. När det tredje skåpet står i tur rynkar mor på ögonbrynen 

av förvåning – vad i all världen är det här för en hink som också luktar 

så konstigt. Som tur var kunde far i huset fastställa att tjugoliters 

dunken innehöll hembränt. Det fanns inte många alternativ till vems 

innehållet var, när far inte erkänner sig skyldig till saken. Sanningen 

kommer fram när äldste sonen (16 år) kommer hem från gymnasiet 

efter skoldagens slut. Vi har gjort moscha, som pojken själv säger. 

Det var tänkt för sommarens partajer både för honom och kompisen 

Jussi, som var med vid tillverkningen. Men mor kräver att det skall 

förstöras och övervakar själv hur det hälls ner i wc-stolen. Nu blir 

pojkarna tvungna att överväga ett torrt alternativ eller så måste de 

använda alla sina veckopengar och hitta någon som köper ut öl åt 

dem.

Ungdomar förknippar alkohol med partajer och festande på samma sätt som vuxna 

gör det (Joki & Valli 1994, 36-38). Moderns lösning på situationen var säkert den 

rätta, ty den bidrog sannolikt till att åtminstone tillfälligt minska ungdomarnas 

alkoholbruk. Men någon långsiktig lösning var det inte. Sonen måste ännu fås att 

förstå moderns syn på saken. Det är överraskande lätt att bli beroende av alkohol, 

och den vana om ett par gånger i veckan som man har lagt sig till med under 

sommaren blir lätt bestående också på hösten när skolan börjar. Den här vanan 

kan senare leda t.o.m. till alkoholberoende, så det lönar sig nog för mor och far att 

allvarligt diskutera saken. Man bör också komma ihåg att föräldrarnas eget 

exempel skapar en bild av alkoholbruket hos de vuxna. Hos de unga kan ett motiv 

för att dricka alkohol vara just att man vill visa att man är vuxen (Valli 1998b, 76-

82). Kanske är det inte ännu heller för föräldrarna för sent att minska på sin egen 

veckokonsumtion av alkohol, åtminstone på den yngre sonen kunde exemplet ännu 

ha effekt.



Falska papper

I bakgrunden hörs Ville Valo och HIM ljudligt och pojken lutar sig 

stöddigt mot bardisken i väntan på att servitrisen skall se honom. Men 

innan servitrisen gör det får grannen Leila, mor till hans bästa kompis, 

syn på honom från andra sidan disken. Hon är lärare, och i några 

sekunder funderar hon på hur gammal pojken kan vara och pekar 

sedan på dörren, ge dig iväg bort härifrån. Men till svar skakar han på 

huvudet. Till det nickar hon eftertryckligt och upprepar gesten mot 

dörren, så att pojken blir tvungen att med slokande öron söka sig ut. 

Ölen blev obeställda, men förhoppningsvis får inte också mor och far 

höra om det här. Det pass som man fått av en kompis som fyllt tjugo 

år vill man ju åtminstone inte bli av med, med det kommer man in på 

vilken restaurang som helst.

På det här stadiet är alkoholbruket i allmänhet redan rätt så regelbundet och 

förekommer nästan varje vecka. Det är redan skäl att vara bekymrad. Även om 

alkoholen inte är ett direkt gift, är det inte bra om drickandet är rikligt och ur den 

här situationen är det lätt att glida in i sådana banor. Fastän föräldrarna ofta 

känner sig maktlösa när det gäller ungdomarnas alkoholbruk, så bör de ändå ta 

saken mer än allvarligt. Samtalen mellan föräldrar och barn bör ske i en 

öppenhjärtig och rättfram anda, där man respekterar de ungas syn och accepterar 

saken som ett redan inträffat faktum. Tillsammans måste man ändå fundera över 

orsakerna till alkoholbruket och hur det kunde minskas, kanske man kunde hitta 

andra fritidssysselsättningar i stället. 

Vem är ansvarig

Horton (1992) säger att om vi när det gäller ungdomarna misslyckas i 

undervisningen om alkohol så blir också allt annat meningslöst. Jag anser att alla 

kretsar som finns nära ungdomarna också är ansvariga för ungdomarna och måste 

gripa in i deras alkoholbruk på det sätt som krävs vid respektive tillfälle, precis som 

läraren som var granne kände sitt ansvar när hon råkade ut för saken. Allt för ofta 



ser man genom fingrarna och tycker att det här angår inte egentligen mig. Det här 

borde man komma ifrån, först då skulle vi verkligen kunna påverka ungdomarnas 

ökade användning av alkohol. Naturligtvis har hemmet det största ansvaret såväl 

när det gäller undervisning om alkohol som i fråga om att erbjuda en modell. 

Hemmet är ansvarigt för barnet/den unga personen som individ. Skolan däremot 

får ta det på sitt ansvar att beakta den sociala miljön. I skolan kan man lära sig att 

fungera i grupp och tacka nej till alkohol bland andra ungdomar. Lärarna borde 

ovillkorligen reservera mera tid för detta arbete. Som det nu är saknar vi allt för 

ofta en ansvarig person i denna fråga. Jag tycker att det allra klarast hör till läraren 

i hälsokunskap (Valli 1998c). Också på högstadiet borde gymnastikläraren ta upp 

detta i sitt avsnitt i hälsokunskap. Nuförtiden finns det allt oftare behov av 

alkoholundervisning redan på lågstadiet, där mest brokighet förekommer i fråga om 

hur undervisningen genomförs (Karekivi 2000, 18-19).

Ju längre man får ungdomarna att hålla sig från att pröva på alkohol desto bättre. 

Ändå måste man komma ihåg att nästan alla redan innan de har fyllt 18 år har 

prövat på alkohol, och de flesta inte längre bara prövar utan använder alkohol. T.

ex. av ungdomarna i Jakobstad som hade fyllt 17 år använde 66 % alkohol i viss 

mån regelbundet (Valli 1998b, 130). Att komma över alkohol är lätt för en 

minderårig (se Valli 1998a, 172). Alltid finns det någon som hämtar alkohol åt en 

minderårig. Lättast är det att få mellanöl och cider. Inte heller att köpa själv är 

svårt för en minderårig, det räcker om man i stort sett ser ur som en adertonåring, 

ty köpmannen tänker på sitt eget försäljningsbidrag och sina månatliga 

försäljningsintäkter. Hos de unga är också mellanölet den populäraste 

alkoholprodukten (Valli 1998a, 171; Hibell m.fl. 1997, 192-200). När alkohol finns 

tillhanda och de unga också i allmänhet använder alkohol i något skede, måste man 

fundera på när man skall lära de unga rätt skick och bruk, när skall man låta dem 

smaka och pröva på alkohol. Man kan också fundera på om det är ett gott 

alternativ att genomföra prövning av alkohol i övervakade förhållanden. Det kan å 

andra sidan sänka tröskeln för nästa tillfälle att pröva på alkohol, varför det är 

viktigt att tidpunkten är väl vald. Å andra sidan skapar det en tryggare omgivning 

varvid man lättare undviker omedelbara tråkiga konsekvenser och skadeverkningar.
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