


Statens folkhälsoinstitut
831 40  ÖSTERSUND
www.fhi.se
info@fhi.se

Copyright ©2009
© Statens folkhälsoinstitut
© respektive fotograf

Citera oss gärna – men ange källan. 

Sjunde upplagan
ISBN 978-91-7257-611-7



TONÅRSPARLÖREN
www.fhi.se/tonarsparloren 



I den här boken fi nns en massa citat från tonåringar.
Själva citaten är äkta – ålder och ort också.
Däremot har vi fi ngerat alla namn och bilderna visar andra tonåringar än de som har uttalat sig.
När det gäller övriga bilder är det samma sak: personerna har inget samband med texten.



»JAG BRYR MIG INTE!« Känner du igen repliken? Gissningsvis ja. Det hör 

liksom till tonårstiden att dissa sina föräldrars råd och förmaningar. Det är en 

del i att växa upp. 

Sedan Tonårsparlören kom ut första gången 2002 har det hänt något med 

attityderna kring alkohol. Inte så mycket hos ungdomarna, men hos deras för-

äldrar. För sju år sedan var det rätt vanligt att föräldrar tyckte att det var okej 

att deras barn smakade alkohol hemma. Nu är det bara några procent som 

bjuder sina tonåringar på alkohol. För åtta år sedan köpte en av fyra föräldrar 

ut vin till sina döttrar i nian. Idag är det bara några enstaka som gör det. 

Under samma tid har tonåringarnas alkoholdrickande ganska så stadigt 

minskat. Färre niondeklassare provar alkohol idag än för åtta år sedan. Och 

de som dricker gör det mer sällan och mindre vid varje tillfälle. Konkret betyder 

detta att färre tonåringar råkar i slagsmål på grund av alkohol, färre har oön-

skat sex, färre hamnar i infekterade gräl med sina kompisar. Färre får problem 

i skolan på grund av att de festat. 

Vad dessa förändringar beror på är svårt att säga. Det kan inte bero på att 

det är svårare att få tag på alkohol. Tvärtom är det numera mycket lättare för 

tonåringar att skaffa alkohol, bland annat genom langare. Att vissa unga själva 

har bestämt sig för att dricka mindre, alltså en ny ungdomstrend, är förmodli-

gen inte hela förklaringen. 

Det troliga är istället att föräldrarna har haft betydelse. Att föräldrarna fak-

tiskt påverkar sina tonåringar. Och att tonåringarna visst bryr sig om vad deras 

föräldrar säger – även om det inte verkar så i stunden. Men kanske har den 

nedåtgående trenden avstannat. Därför är det viktigt att fortsätta att hålla dis-

kussionen vid liv. Alla föräldrar vet att det inte räcker att säga till bara en gång. 

Man måste göra det många gånger, även om det uppfattas som tjatigt. Den 

här boken hjälper dig med argument så att du tjatar på rätt sätt. 

Vänliga hälsningar från Statens folkhälsoinstitut
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HUR PRATAR MAN OM ALKOHOL?

Att det är bra att prata med sina barn vet varenda människa. Men ibland kan 

det vara lättare sagt än gjort. Tonåringar är förstås helt olika varandra. Vissa är 

det lätt att prata med. Somliga muttrar bara ohörbart och stänger in sig på sitt 

rum. Föräldrar är förresten inte heller några exakta kopior. 

Men vi kan ändå inte bortse från det samband som är tydligast av alla när 

det gäller tonåringar och alkohol. Det sambandet gäller alla familjer, oavsett 

var man kommer ifrån eller hur mycket pengar man har: Barn som har en nära 

relation till sina föräldrar klarar sig bäst, förutsatt att föräldrarna är tydliga med 

sina förväntningar. Detta verkar vara viktigare än alla andra omständigheter 

när det gäller att begränsa tonåringars drickande. 

Jaha, vad är en nära relation då? Det är ju inte som att sitta med en liten kra-

mig femåring i knät och läsa Bamse. Man får försöka ta sig an relationen på ung-

domarnas villkor. Det handlar mer om att diskutera och lyssna. Alla har vi varit 

där. Det är faktiskt ungefär samma sak att vara tonåring nu som när du var det.

Det kan kännas som om tonåringar glider ifrån en, men det gör de egent-

ligen inte. Föräldrar är precis lika nödvändiga som tidigare. Däremot tycker 

nästan alla vuxna att det blir lite annorlunda att vara förälder när barnen är 

ungefär 12–13 år. Känn dig inte otillräcklig! Man har olika utrymme som förälder 

och det enda du kan göra är att utnyttja de möjligheter som fi nns i din egen 

familj. Här kommer i alla fall några tips på hur du kan tänka och göra. 

BERÄTTA OM EGNA ERFARENHETER. Ett sätt att få en öppen och  

ärlig relation kan vara att ta initiativ till att vara öppen och ärlig själv. 

Du har ju också varit tonåring, och vem vet – du kanske kom hem full eller hade 

kompisar som råkade illa ut. Berätta om det. Det är ju i så fall ett av skälen till 

att du är orolig för ditt eget barn. 
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FÖRKLARA VARFÖR DU ÄR OROLIG. Att bara förbjuda saker och 

säga åt barn vad de inte får göra är ingen effektiv metod. Det är viktigt 

att du samtidigt förklarar varför du är orolig, hur det känns att vara förälder och 

vad du är rädd ska hända. Om man är i tonåren (och annars också) mår man 

bra av att få höra att någon bryr sig om en, tänker på en och oroar sig för att 

man ska råka illa ut. Däremot är det förstås viktigt att ditt barn får veta att det 

fi nns gränser – och var gränserna går. 

UNDVIK ATT FÖRHÖRA – OM DET GÅR. Det bästa är förstås om 

ditt barn kommer och berättar av sig själv. Det är då du får höra de 

verkligt intressanta och viktiga sakerna. Det fi nns säkert tillfällen då du känner 

dig tvungen att få veta. Men på det stora hela är förhöret rätt ineffektivt, för om 

man frågar om alkohol och droger på ett anklagande sätt är det stor risk att 

man får undvikande eller osanna svar. 

UPPMUNTRA TILL ATT VÅGA BERÄTTA VAD SOM HELST. Säg att 

du tycker om din son eller dotter oavsett vad som händer. Det kan låta 

som en självklarhet, men är något av det svåraste med att vara tonårsförälder: 

Å ena sidan är man orolig för vad som pågår och vill absolut inte höra talas om 

att det fi nns spritfester i en 14-årings liv. Å andra sidan vill man förmodligen veta 

vad som händer. I så fall måste man faktiskt vara beredd på att hantera även 

den smutsigaste av sanningar. Barn måste känna att det går att vara ärlig utan 

att ens föräldrar blir helt hysteriska. 

OM DU FÅR HÖRA DET DU INTE VILL HÖRA: Försök kämpa emot 

eventuella impulser att börja skrika eller få panik. Sätt dig ner med ditt 

barn och berätta hur orolig du blir. Om du till exempel har fått höra att din 

15-åring tänker bli full samma kväll, kan du säga att du inte kan acceptera det. 

Det spelar ingen roll att »alla andra dricker«. Du är förälder och får faktiskt be-
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stämma vad som gäller i just din familj. Det kan vara så att din tonåring testar 

dig. Han eller hon har kanske inte alls tänkt bli full, men vill veta var gränsen 

går. Då är det en fördel om du kan ge intryck av att du är lugn, säker och be-

stämd. Ibland går det inte, och då får du väl skrika en stund eller gråta en 

skvätt. Det visar trots allt att du bryr dig.

DISKUTERA ALLT MÖJLIGT I VARDAGEN. Passa på att höra efter hur det 

har varit i skolan eller vad ditt barn tycker i en viss fråga eller hur kompisarna 

mår eller vad som helst. Detta är grunden för vad som menas med en »nära 

relation«. Om man har för vana att diskutera olika saker blir det naturligare att 

fråga om alkohol och droger också, på samma intresserade sätt. Att gå och 

ladda för ett enda stort alkoholsamtal är inte att rekommendera. Mycket hellre 

många små.
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Mattias Rexmo, samordnare på Meeths, 
Individ & familjeomsorg, Göteborgs Stad: 
Det är viktigt att föra diskussion om alla 
sådana här ämnen. Om narkotika, alkohol 
och sex till exempel. Men det kan ju bli väl-
digt krystat om man aldrig pratar med sina 
barn speciellt mycket och så helt plötsligt 
ska ta upp sådana här frågor. Jag tror att 
det är viktigt att prata mycket med sina barn 
oavsett vad det är. Det handlar om att vara 
intresserad av vad de gör och vad som hän-
der i skolan och vilka de umgås med. För då 
skapas det ett förtroende för andra saker 
som är viktiga.

De ska berätta om egna 
erfarenheter, som min farsa 

berättade att han hade stött på 
en gammal klasskompis som drack 

väldigt mycket på högstadiet och nu 
var han alkoholist, han hade stött på 

honom utanför Systemet.

Niklas, 15 år, Stockholm: 

Johan, 16 år, Höganäs: Ja det är klart att det 
är bra att prata, annars tror man ju att de 
skiter i vilket så då kan jag dricka hur mycket 
jag vill och göra vad jag vill. Jag tycker det 
är bra att föräldrar tar upp såna grejer i och 
med att de redan vart med i den åldern och 
kanske gjort samma misstag själva eller större 
misstag.

Alexander, 15 år, Stockholm: 
Alltid när jag ska snacka om 
något allvarligt kör morsan 

skrikstilen, men farsan är lugn 
och så. Han är bra att ha 

ibland.
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BJUDA HEMMA?
Föräldrar har naturligtvis olika uppfattning kring det här med att bjuda barn på 

alkohol. Vissa tycker att man helt ska låta bli. Vissa tycker att det är bra att av-

dramatisera det hela och introducera tonåringar till ett naturligt umgänge med 

alkohol genom att bjuda på ett halvt glas vin vid fi nare middagar, eller på en öl 

i bastun. Andra tycker att det är okej att låta barn smaka hur alkohol smakar 

(äckligt, brukar de fl esta säga) men skulle aldrig ge dem ett eget glas.

Det är väldigt lätt att man gör ungefär som ens egna föräldrar gjorde. Som-

liga kan erinra sig att de blev bjudna på alkohol hemma, utan att det blev 

några problem för det. Andra är övertygade om att de klarade sig bra just 

eftersom deras föräldrar var restriktiva. Av detta förstår man att människor är 

olika. All forskning visar att de barn som blir bjudna på alkohol hemma dricker 

mer än sina kamrater.

TONÅRINGAR ÄR SÄLLAN INTRESSERADE AV ATT »HA ETT 

NATURLIGT OCH AVSPÄNT FÖRHÅLLANDE TILL ALKOHOL«.

De dricker vanligtvis inte för att det är gott eller för att koppla av, som vissa 

vuxna gör. Den bistra sanningen är att de allra fl esta ungdomar dricker för att 

bli fulla, helt enkelt. Inga studier kan bekräfta att ett halvt glas vin då och då gör 

att en tonåring dricker mindre med sina kompisar sedan. Tvärtom – det som 

föräldrar bjuder på blir en bonus som läggs till det andra drickandet. 
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DIN PERSONLIGA INSTÄLLNING ÄR VIKTIG. Aktuell forskning visar 

att det har stor betydelse vilken attityd föräldern har till att barnet drick-

er utanför hemmet. Bland elever i nian som har alkoholliberala föräldrar (som 

tycker att det är naturligt att tonåringen är nyfi ken och vill prova) har ungefär 

hälften blivit berusade fyra gånger eller mer. Bland dem som har restriktiva för-

äldrar är det mindre än en femtedel som har blivit berusade så många gånger.

PRATA IHOP ER I FAMILJEN. Diskutera gärna bjudfrågan med den 

andra föräldern eller med den nya partnern. Även föräldrar som har 

skilt sig kan förhoppningsvis ha en överenskommelse om var gränsen ska gå. 

Att vara inkonsekvent någon gång är inte hela världen. Men att vara konse-

kvent inkonsekvent är inte bra.

Har bara fått smaka Har fått högst 1 glas

Har fått 1–2 glas

35
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57 57 57
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Diagrammet visar hur många procent som säger 
att de ofta berusar sig kopplat till hur mycket 
alkohol de blir bjudna på hemma. De tillfrågade 
går i 7:an och bor i Stockholm.
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Yasmine, 15 år, 
Göteborg: Men det fi nns ju under-
sökningar som visar att de som får 
sprit hemma det är de som lättare 

blir alkoholister.

Marcus, 15 år, Broby: När jag var 
med mamma på fest så ville jag 
smaka hela tiden. Och då sa hon 
att okej du får dricka tills du spyr. 
Och då gjorde jag det. Och sen 
höll jag mig borta från det ett tag 
och sen började jag igen.

Robin, 
15 år, Stockholm: 
Det känns vuxet. 
Vuxet och skönt 
och att man har 

förtroende.

Emelie, 15 år, Höganäs: Men alltså om du dricker 
hemma… du vill ju ändå dricka när du är ute. Bara 
för att du dricker hemma så betyder ju det inte att 
du inte kommer att dricka när du är ute.
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Stefan Sparring, läkare 
på Maria Ungdom i Stockholm: 

Tyvärr kan man inte lära ungdomar hur man 
dricker alkohol genom att bjuda dem hemma. 

Det enda man lär dem är att dricka alkohol.
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FASTA TIDER?
Det här med tider är ett intressant kapitel. Förmodligen skulle nästan varenda 

psykolog skriva under på att det är bra att ha tydliga regler (inklusive fasta 

tider) i en tonårsfamilj. Men om man inför fasta tider på fel sätt så kan det 

faktiskt leda till mer problem. Håll i dig, för nu ska vi försöka reda ut hur det 

kan komma sig.

FÖRTROENDE ELLER KRISÅTGÄRD? Om man har en nära och öppen rela-

tion blir fasta tider något som visar att föräldrar litar på sina barn. En slags po-

sitiv förväntning och ett sätt att ge ansvar. Men att försöka komma till rätta med 

en revolterande tonåring i familjen genom att plötsligt införa fasta tider gör att 

tiderna upplevs som en bestraffning. Sammanfattningsvis kan man säga att 

det defi nitivt är bra att det fi nns fasta tider när barnen ska vara hemma. Men 

om man redan har problem, eller om kommunikationen inte fungerar (och så-

dant kan hända i alla familjer), så räcker det inte med att införa fasta tider och 

bestraffa den som kommer hem för sent. Då krävs det dessutom något annat, 

något som kan upprätta förtroendet igen. Därför får du förhålla dig till det här 

med fasta tider utifrån hur det är i just din familj. 

BÖRJA TIDIGT. Det kan vara svårt att pang bom införa fasta tider 

när tonåringen är i 15–16-årsåldern. Om det däremot »alltid« har fun-

nits tider så blir de en självklarhet för alla inblandade. De fl esta tonåringar för-

står att föräldrar måste oroa sig och att barn måste vara hemma en viss tid. 
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KOM ÖVERENS OM TIDEN. Ett sätt är att diskutera sig fram till en 

lämplig tid tillsammans med sitt barn. Många ungdomar tycker att det 

är lättare att komma hem i tid då. Förtydliga vad du är rädd för och varför fasta 

tider är viktigt. Det är inte helt nödvändigt att ni är överens. Det är möjligheten 

att diskutera som är viktig för tonåringen, att du är beredd att lyssna till hans 

eller hennes argument. Men barn förväntar sig faktiskt att föräldrar avgör till 

sist. 

PRATA MED ANDRA FÖRÄLDRAR. Det kanske vanligaste argumen-

tet från tonåringar är att »alla andra får«. Det kan säkert stämma ib-

land, men ofta är det mest en upplevelse som många tonåringar har. Ett sätt 

kan ju vara att prata lite med några av kompisarnas föräldrar om hur de gör. 

Men det är viktigt att du litar på dig själv, du måste inte göra som alla andra. 

VÄLJ ETT INTERVALL. En idé kan vara att bestämma att tonåringen 

ska vara hemma exempelvis mellan halv elva och elva – i stället för ett 

exakt klockslag. Då fi nns det lite buffert för sena bussar och annat. 

PRATA IHOP ER I FAMILJEN. Den som får vara ute till elva för ena 

föräldern och till halv två för den andra kan förlora respekten för det 

här med tider. Risken att det uppstår är kanske störst i familjer där man har 

delad vårdnad om barnen, men det är viktigt att försöka prata ihop sig någor-

lunda.
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TIDSFÖRSLAG FRÅN 
ANDRA FÖRÄLDRAR

Vilka tider som är de rätta för ditt barn kan bara du bestämma. Barn mognar ju 

olika fort och tiderna avgörs kanske också av vart de ska. Men vi har helt enkelt 

frågat ett antal tonårsföräldrar när de tycker att tonåringar i olika åldrar bör 

vara hemma. Om det är någon arrangerad grej, ett skoldisco till exempel, så 

tycker de fl esta att det är rimligt att deras barn får stanna tills det är slut. Här har 

vi utgått ifrån att det är helg och att tonåringarna ska ut på egen hand.

13 år: mellan 21.00–22.00

14 år: mellan 22.00–23.00

15 år: mellan 23.00–24.00

16 år: mellan 24.00–01.00



På väg ut



På väg hem



Eddie, 15 år, Luleå: 
Med gamla kompisar får jag vara 

ute nästan hur länge som helst 
eller sova över men när det gäller 
nya kompisar då ska man vara 

hemma elva.

Andrej, 15 år, Stockholm: Men man ska vara 
hemma tolv och liksom bara varför inte ett? Jo 
då är det så mycket skumma typer ute. Vadå 
kommer de ut efter tolv eller? De är väl ute hela 
tiden. Det är ju vi som är de skumma typerna.

Sara, 15 år, Linköping: Mina 
föräldrar var mycket strängare när 
de var gifta. De försöker charma 
en. Speciellt min mamma som bor 
ganska långt bort vill ju gärna att jag 
ska fl ytta dit och så. Pappa vill att jag 
ska fl ytta med till hans fl ickvän. Så 
jag har inga tider. Jag ska skicka ett 
meddelande om jag sover borta så 
att han vet.

Andreas, 16 år, Höganäs: Jag tycker 
man ska bestämma det till sammans. 
Barnet och föräldrarna ska ha en 
liten pakt om såna grejer.
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SÄGA NEJ ELLER OKEJ?
Att vara tonårsförälder är att ställas inför knepiga beslut ibland. Man vill ju inte 

att ens barn ska hamna i fel sällskap och råka illa ut. Men man vill kanske inte 

vara världens strängaste förälder heller. Man vill kunna visa att man litar på sitt 

barn. Nej, det fi nns ingen bok i världen som kan tala om var gränsen ska gå 

i tonårsfamiljer. Det är alldeles för stor skillnad på dem. Det är du som måste 

bestämma vad som är okej och vad som inte är det. Och försöka hålla fast vid 

det även om någon du tycker om blir arg.

FÖRSÖK LYSSNA LITE MER TILL DIG SJÄLV OCH VÅGA LITA PÅ 

DIN EGEN KÄNSLA. Föräldrar har också rättigheter. Bland annat har 

du rätt att ha en egen åsikt. Och att bestämma vissa saker över ditt barn. Ju 

tydligare och tidigare du visar vad du förväntar dig, till exempel att barnet inte 

dricker eller röker förrän hon eller han är myndig och får bestämma själv, desto 

större chans att tonåringen gör som du vill. 

FÖRKLARA VARFÖR DU SÄGER NEJ. Det är viktigt för ditt barn att få 

höra dina skäl. Att du har läst för mycket om fyllefester på Ibiza och inte 

skulle kunna leva med att det hände ditt barn något där. Att det kommer att vara 

så många fulla människor på den där musikfestivalen och att du är rädd för att 

något otäckt ska hända. Eller vad du nu har för skäl att vilja säga nej.

VÄLKOMNA DEBATTEN. Att din tonåring argumenterar och ifråga-

sätter kan kännas jobbigt, men det är också bra. Oftast är det ett sätt 

att pröva var du står. När man är i tonåren söker man sina egna ståndpunkter 

och då är det viktigt att få veta vad ens föräldrar tycker och varför. Allt argumen-

terande är inte kritik. Det bästa du kan göra är att stå för din åsikt och lugnt och 
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vänligt förklara varför du vill ha det så. Om och om igen, ifall det krävs. Om det 

skulle bli gräl är det inte hela världen, tonåringar behöver få bråka och känna 

var gränsen går. 

BE ATT FÅ TÄNKA PÅ SAKEN OM DU BLIR TVEKSAM. Man kan 

inte alltid ha sin uppfattning klar och förberedd när en situation upp-

står. Då får du markera att du vill tänka igenom saken eller diskutera den med 

någon annan vuxen. Det är i alla fall bättre än att bara ge med sig för att man 

inte vet vad man ska säga. 

KOMPISFÄLLAN. Trixet är att vara nära sitt barn, utbyta förtroenden, 

prata om allt mellan himmel och jord – och ändå kunna vara vuxen. 

Allt tyder på att det är bra att vara nära och dåligt att vara precis som en kom-

pis. Du har rollen av att vara den som vet mer, som bestämmer över vissa sa-

ker. Som tur är går det att kombinera.

Lisa, 15 år, Linköping: 
När det är saker som jag inte får för mina föräldrar så 

brukar jag försöka ge dem så dåligt samvete som möjligt. Som 
till exempel om man har varit ute så kanske man säger att man 

inte har haft något kul för man inte har fått smaka något och alla 
andra har druckit och så ser man ledsen ut som om man ska 
börja gråta. Då kanske hon säger men du kan ta lite grann 

men inte så mycket, du får inte komma 
hem full.
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HUR OROLIG SKA MAN VARA?

Alla tonåringar dricker inte alkohol. Men de fl esta gör det, cirka 62 procent 

av alla niondeklassare är alkoholkonsumenter. Och de allra fl esta som dricker 

alkohol försöker undvika att deras föräldrar ska få reda på det. Ungefär som 

många av oss vuxna gjorde när vi var i deras ålder, alltså. Många tonåringar 

skulle säkert säga att det vore skönt om deras föräldrar litade på dem och inte 

oroade sig så in i Norden. Ändå kan man tvärsäkert säga att tonåringar, liksom 

barn i övrigt, innerst inne vill att föräldrar ska visa att de bryr sig om. 

TA INTE PÅ DIG HELA SKULDEN. Du kan inte påverka allting. Den 

tonåring som har bestämt sig för att dricka alkohol ser naturligtvis till 

att göra det på ena eller andra sättet. Det är förstås galet att unga människor 

kan få tag på alkohol så lätt, men det är inget som du ensam kan stoppa. 

Därför är det ingen idé att gå omkring och känna sig som en dålig förälder. Du 

har förstås möjlighet att påverka dina barn men man kan inte ta bort allt annat 

som också påverkar dem: kompisar, frigörelse, nyfi kenhet. Inte kan man ranta 

efter dem överallt heller. 

BERÄTTA HUR DET KÄNNS. Även de mest välmenande förmanin-

gar kan låta som tråkigt tjat. Ett mer effektivt sätt kan vara att berätta 

hur orolig man är. Hur det känns att vara förälder och inte riktigt veta, vad du är 

rädd ska hända. Sådant kan en tonåring mycket väl leva sig in i. »Jag vet att jag 

inte kan hindra dig från att dricka alkohol. Men jag tänker på dig hela tiden när 

du är ute och oroar mig för vad ni gör och vad du kan råka ut för«. Genom att 

säga så ger du faktiskt ditt barn ett eget ansvar att förvalta. 
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KOM ÖVERENS OM VAD NI KAN GÖRA ÅT DIN ORO. Ett tips kan 

ju vara att tonåringen ringer hem ett par gånger under kvällen och 

talar om var han eller hon är. Sådana små åtgärder kan man komma överens 

om eftersom det inte hindrar tonåringen från att vara ute, utan bara har en 

orosdämpande effekt på föräldrar. 

BARN VILL NÄSTAN ALDRIG GÖRA SINA FÖRÄLDRAR LEDSNA. 

De kanske säger att de vill det, men som luttrad tonårsförälder får 

man lov att se förbi den där hårda ytan och försöka komma ihåg att det är ens 

barn som fi nns där bakom. Det är faktiskt möjligt att en aldrig så kaxig tonåring 

tar hand om sig själv lite bättre om han eller hon vet att det sitter en orolig för-

älder hemma.

Här har man frågat niondeklassare hur 
gamla de var när de blev berusade första 
gången. Som synes ingen större skillnad 
mellan tjejer och killar, enligt statistiken.

KÄLLA: »SKOLELEVERS DROGVANOR«, CAN 2008
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KÖPA UT?
Det fi nns väl inga föräldrar som förväntar sig beröm för att de köper ut alkohol 

till sina barn. Alla vet att det är olagligt och att man borde låta bli. Ändå köper 

rätt många vuxna ut. De fl esta vill förmodligen sina barn väl, kanske visa tillit 

eller förhindra att det dricks hembränt – som kan vara livsfarligt. Det bevisar väl 

om något att det är komplicerat att vara förälder ibland. Här fi nns lite fakta som 

kanske kan hjälpa den som är osäker på hur man ska göra. 

DE FLESTA TONÅRINGAR TYCKER ATT DET ÄR FEL ATT FÖRÄLD-

RAR KÖPER UT. Så är det faktiskt, det har man kunnat se i undersök-

ningar. Den som lyckas övertala sin förälder blir säkert nöjd för stunden, men 

innerst inne är han eller hon vanligtvis lite besviken – om man ska tro forsk-

ningen. Hur går det ihop? Förmodligen är det så att tonåringar kan tjata för att 

se var gränserna går, men det innebär inte nödvändigtvis att de vill att föräldrar 

ska ge efter. De behöver känna att någon säger stopp någon gång, tar ansvar 

och talar om vad som är rätt och fel. Det kanske kan hjälpa dig att veta detta 

om du själv blir utsatt för tjat och tycker att det är jobbigt att säga nej.

I SVERIGE ÄR DET FÖRBJUDET ATT SÄLJA ALKOHOL TILL PER-

SONER UNDER 20 ÅR, såvida du inte blir serverad på restaurang 

eller köper folköl. Då är åldersgränsen 18 år. Brottet begås alltså av den som 

förser minderåriga med alkohol, inte av den minderårige som tar emot den. 

Även »oaktsamhet vid försäljning« (till exempel att glömma att kolla legg) kan 

medföra straffansvar. Straffet för olovlig försäljning av alkohol och så kallad 

langning är böter eller fängelse i högst två år. Är det fråga om grovt brott kan 

det bli fängelse i högst fyra år. Om brottet anses vara ringa tilldöms inget straff. 
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För restauranger och livsmedelsbutiker kan olovlig försäljning till ungdomar 

också innebära att deras rätt att sälja dras in. 

MAN UNDVIKER INTE ATT BARN DRICKER HEMBRÄNT GENOM 

ATT LANGA SJÄLV. MAN UNDVIKER INTE ATT BARN KÖPER AV 

LANGARE GENOM ATT LANGA SJÄLV. En del vuxna köper hellre ut en fl aska 

vin än riskerar att deras barn skaffar alkohol på annat sätt – och får tag på 

starkare grejer av langare eller rent av hembränt. Men så fungerar det inte. 

Den som får en fl aska vin eller ett par öl hemifrån kommer sannolikt inte att 

nöja sig med den lilla skvätten. Det troliga är att den alkohol som föräldrar ger 

sina barn adderas till de mängder som de ändå skulle ha satt i sig. Inga tecken 

tyder på att tonåringar undviker att kontakta langare för att de har fått en fl aska 

vin. Istället är nog en fl aska vin precis vad de behöver för att känna sig själv-

säkra nog att skaffa mer sprit och kanske dricka hembränt.

Sofi a, 15 år, Broby: Om man nu vill dricka så tror jag nog att man blir 
glad för att de gör det, men sen ändå om man tänker efter så är det ju 
nog ändå inte så bra att man köper ut. Det är dåligt ansvar att köpa ut 
alkohol till sina barn med tanke på vad som kan hända och sånt där. 
Eller jag vet inte jag är ändå glad att mina föräldrar inte gör det fast jag 
hade ju även blivit glad om de hade gjort det.

Andreas, 16 år, 
Höganäs: Min 

mamma gör det men 
jag  tycker inte att 

det är bra.

Martin, 15 år, Höganäs: Jag 
hade inte blivit glad men jag 
hade blivit tacksam.



Gamla hederliga
barskåpstrick
för föräldrar:

a) Gör ett litet streck 
i höjd med nivån i 
fl askan innan du 
lämnar barskåpet 
obevakat.

b) Lägg fl askan 
i frysen när du 
kommer hem. Om 
innehållet fryser 
ligger en hund 
begraven.
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KAN MAN LITA PÅ TONÅRINGAR?

Tonåringar har i alla tider undanhållit föräldrarna viss information. Tänk dig 

tillbaka till din egen tonårstid, du var förmodligen likadan. Om man ska lita 

på sitt barn eller inte beror förstås till stor del på vad som har hänt tidigare. 

Har tonåringen i fråga strulat fl era gånger? Då kanske man måste vara mer 

uppmärksam. Har man å andra sidan ett barn som aldrig har visat tecken på 

att dricka alkohol eller ta andra droger kan man anta en mindre misstänksam 

hållning. Alla barn är förstås olika. Du blir den som måste avgöra vad som 

passar bäst i din familj.

BERÄTTA HUR DET KÄNNS FÖR DIG. Att vara tonårsförälder kan 

vara att pendla mellan hopp och förtvivlan, ena stunden kanske man 

litar på barnets ord och andra stunden inte. Att pendla känslomässigt som ton-

årsförälder är normalt, däremot är det lite vanskligt att inte prata om det. Tyst-

nad är största hindret för en öppen dialog och skapar bara misstänksamhet.

ATT FÖRHÖRA HJÄLPER SÄLLAN. Om ditt barn självmant kommer 

till dig och berättar en sak kan du vara ganska säker på att det som 

sägs är sant. Om du däremot pressar fram information är det större risk att du 

får höra en friserad version. Det är lätt att bli misstänksam när man är tonårs-

förälder. Men om du har sagt åt ditt barn att våga berätta vad som helst och 

om du fi nns där för att lyssna – då har du faktiskt skapat bästa möjliga förut-

sättningar för att få ärliga besked.

ACCEPTERA ATT DU INTE HAR FULL INSYN. Det kan vara mycket 

begärt att man ska få veta allt. Det viktiga är trots allt att tonåringen vet 

att han eller hon kan berätta även en obehaglig sanning utan att bli fördömda. 
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LITA PÅ DIN KÄNSLA. Ofta känner föräldrar på sig om något verkli-

gen är fel. Berätta för ditt barn om du känner dig tveksam till om en 

viss sak verkligen är sann. Det fi nns en risk att din tonåring blir arg för att du inte 

litar på honom eller henne. Men var ändå ärlig om du känner så. Säg ifrån di-

rekt: »Den här gången känns det som om något inte riktigt stämmer«. Vad 

tonåringar vill ha är framför allt en diskussion där de får komma till tals. Likgil-

tigheten är det allra värsta.

Niklas, 15 år, Stockholm: Morsan vill att jag 
ska säga saker som händer, så jag kan få 
beröm om jag berättar. Men man kortar ned 
lite när man ska berätta hur mycket man 
drack. Jag blev bara lite halvfull liksom.

Johanna, 15 år, Linköping: Jag får komma hem 
med halvtvå-bussen om jag blåser på mamma när 
jag kommer hem. Typ sitter man där på bussen så 
stoppar man i sig salami, borstar tänderna…jag 
har med mig salami och tandborste och tuggummi.
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NYA KOMPISAR
Det är ett faktum att något händer när barnen är 12–13 år. Det blir annorlunda 

att vara barn och annorlunda att vara förälder. Någon gång i den här åldern 

är det också vanligt att barn får nya kompisar. Det beror förstås på att många 

byter skola, men också på att 13-åringar utvecklas väldigt snabbt och kanske 

växer ifrån sina gamla kompisar. Det är nu det avgörs om man ska hänga med 

de som är coola, de som går i kyrkan, de som pluggar, de som sportar, de 

som skolkar eller de som är mittemellan. Grovt uttryckt. Tänk dig tillbaka till när 

du började högstadiet. Du tyckte nog också att det var väldigt viktigt vem du 

umgicks med. Det kan vara rätt kul att fundera över hur du själv valde och vad 

det fi ck för konsekvenser. 

JAG-ÄR-INTE-VIKTIG-FÖR-MITT-BARN-LÄNGRE-FÄLLAN. Det kan 

kännas lite knepigt att stå utanför och se hur ens barn uppslukas totalt 

av en massa nya kompisar som verkar vara viktigare än allt annat. Då måste 

du komma ihåg att du fortfarande är enormt viktig för ditt barn (kanske vikti-

gare än någonsin). Dessutom är det ju kul om ditt barn har fått nya vänner. Det 

bästa du kan göra är att fortsätta vara nyfi ken och intresserad av hur ditt barns 

liv ser ut. 

PRATA OM KOMPISSITUATIONEN. Det kan vara en intressant dis-

kussion. Varför vill du vara med dem och inte med dem? Varför är den 

tjejen populär? Varför är de i det gänget så tråkiga? Det viktiga är att inte döma 

ut någon person eller börjar komma med pekpinnar, utan lyssna och diskutera 

på ett förutsättningslöst sätt. Dina synpunkter är viktiga ändå. 
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HA EN ÖPPEN ATTITYD. Säg åt ditt barn att kompisarna är välkom-

na med hem. Om det vill sig väl kan du lära känna dem på ett natur-

ligt sätt. Kanske kan du bli lite kompis med kompisarnas föräldrar också.  

BE OM TELEFONNUMMER. Det är inte alls konstigt att du vill veta 

telefonnummer och adress till den kompis din tonåring är hos. Även 

om det knotas lite kan du vara säker på att ditt barn innerst inne vill att du ska 

ha koll på var han eller hon är. Att föräldrar vet var deras barn håller hus är en 

viktig så kallad skyddsfaktor, det kan forskare påvisa.

Julia, 15 år, Borlänge: 
Men det har man ju hört fl era gånger att 

nu åker jag hem till den och den och dem bara 
men det vet inte jag vem det är. Men hallå ska 

jag ta hem honom och så ska jag tala 
om vilka hans föräldrar är och 

skriva en uppsats eller?
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SITTA UPPE OCH VÄNTA?

Erfarenheten säger att de fl esta tonåringar tycker att det är något bra med att 

föräldrar sitter uppe och väntar när de kommer hem. Fast de visar det rätt säl-

lan. Det är trots allt en stor trygghet för ungdomar att det fi nns en säkerhetschef 

på jour därhemma. Att föräldrarna är uppmärksamma om något skulle gå åt 

fanders.

MAN BEHÖVER INTE KORSFÖRHÖRA. Det räcker fi nt att bara sitta 

i sin favoritfåtölj och fi nnas till – vara lite vaksam och lyssna om det är 

så att tonåringen behöver få prata av sig. Om du vill kan du ju värma lite te och 

fi xa några mackor. Det kan kännas en aning ödsligt att komma hem på natten, 

men det brukar korvmackor kunna ändra på. 

BE DITT BARN ATT KOMMA IN OCH VÄCKA DIG. Om ni har gjort 

upp om en sen tid och du vet med dig att du inte kommer att orka 

sitta uppe så är det inget konstigt med det. Det behöver inte betyda att du inte 

bryr dig om. Men be tonåringen komma in och peta på dig när han eller hon 

kommer hem så att du får se att allt är okej. Då kan du lugnt somna om sen. 

Ett annat tips för att slippa nattvak och oro är att ställa en väckarklocka på 

ringning i hallen, låt säga en halvtimme efter bestämd hemkomsttid. Kommer 

tonåringen hem i tid, stänger han eller hon av alarmet och du kan fortsätta 

sova ostört. I annat fall vaknar du och kan börja efterlysa nattsuddaren.

KOM ÖVERENS OM ATT HA MOBILTELEFONKONTAKT. Be ditt 

barn ringa hem någon gång under kvällen för att berätta att allt är 

bra. Eller rapportera om det av någon anledning verkar bli en försening.
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OM INGEN TONÅRING KOMMER HEM. Säg att du har prövat att 

ringa runt till andra föräldrar utan resultat. Då kan det faktiskt vara 

ett bra tips att ge sig ut och leta. (I ett sådant läge är det väldigt bra att dels ha 

talat om i förväg att man tänker leta, dels känna till barnets planer för kvällen.) 

Det är fruktansvärt att bara sitta stilla och vara orolig. Om du åker ut och letar 

blir det dessutom en tydlig signal om att du bryr dig om och att de där tiderna 

ni har kommit överens om betyder någonting.

Mounia, 15 år, Höganäs: Till en 
viss grad ska man ändå få ta ansvar 

för sig själv, men jag tycker ju ändå det 
är bra om föräldrarna bryr sig. De har 

ju ändå skaffat barnet så då får de 
se till och sköta det också.

Alexander, 15 år, Stockholm: 
Mina föräldrar ska alltid vänta tills jag 

kommer hem och sitta uppe. Det är lite 
jobbigt. Jag får avlösa mina föräldrar när 

min bror inte kommit hem.

Fredrik, 15 år, Broby: De ska ju helst inte 
vara iväg och festa själva när man är ute 
om man inte känner nån på festen dom 
är på förstås.
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OM TONÅRINGEN 
KOMMER HEM FULL

Även i de bästa familjer kan tonåringar komma hem fulla. Ännu vanligare är 

det kanske att de som är fulla inte kommer hem alls utan sover över hos en 

kompis. Eller att man får åka och hämta dem någonstans för att de har druckit 

för mycket. Därför kan man ju börja med att bli glad för att de kommer hem 

över huvudtaget. Det är förstås bättre än att de sover någon annanstans där 

det kanske inte fi nns någon som kan ta hand om dem. 

LÅT DISKUSSIONEN VÄNTA LITE. De fl esta vuxna människor kan 

erinra sig att de själva har druckit för mycket någon gång och kanske 

mått dåligt. I det läget är man inte stor, oavsett hur gammal man är – och då 

kan det vara skönt att någon talar lugnt med en och lägger en sval hand mot 

ens panna. Även den som kommer hem och »bara« luktar sprit bör kanske få 

sova några timmar innan ni pratar om det. Du kan ju alltid säga att du vill dis-

kutera det nästa dag. 

BERÄTTA HUR DU KÄNNER. Om du tycker att det känns oaccepta-

belt att din son eller dotter dricker, är det viktigt att du säger det rätt ut. 

Det fi nns föräldrar som undviker att säga vad de tycker, av rädsla för att barnet 

ska dra sig för att komma hem om han eller hon blir full någon mer gång. Men 

inget tyder på att det blir så. Dina åsikter och känslor är faktiskt viktiga, både för 

dig själv och för ditt barn. Självklart är det en fördel om du kan ha ett lugnt 

samtal. Men är man arg så är man. Det är bättre att visa sina känslor än att tiga 

ihjäl någonting och få dålig stämning i hela hemmet under lång tid.  
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DET ÄR SKILLNAD PÅ ATT VARA DUM OCH ATT GÖRA NÅGOT 

DUMT. När man är i tonåren håller man som bäst på att fi nslipa sin 

självkänsla och då är det viktigt att inte bli fördömd som människa. Därför kan 

ett enkelt knep vara att säga: »Jag tycker att det var dumt gjort« istället för 

»nu var du riktigt dum«. Det är väldigt lätt som förälder att missa sådana där 

nyanser. Men små ord kan ha stor betydelse, särskilt om de upprepas många 

gånger. 

FÖRNAMNSFÄLLAN. Kanske kan du känna igen dig i att du under 

uppväxten mest fi ck höra hela ditt förnamn artikuleras av vuxna när 

de var arga på dig. Det är ju lite synd att det ska vara så. En enkel sak att tänka 

på kan alltså vara att använda barnets förnamn i många positiva samman-

hang också. Ett litet tips som faktiskt stärker självkänslan hos en person.

Claudia, 15 år, Göteborg: Mina föräldrar hade 
verkligen avrättat mig om jag kom hem full så att 
… och sen bor jag så sjukt långt ifrån spårvagnen 
så man har en sån tillnyktringssträcka på nästan en 
kilometer. Så det funkar bra. Däremot har jag släpat 
hem min granne ett par gånger. Hans föräldrar tar 
det ganska lugnt. Men han har en äldre bror som 
har sopat banan ren för honom.

Emma, 15 år, Linköping: 
Det enda min pappa säger 
är »gör inte om det«, det är 
bara att säga en vit lögn så 
går han ju på det.
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STRAFF OCH KONSEKVENSER

Jaha, hur gör man då om reglerna inte följs? Ger utegångsförbud? Nöjer sig 

med att säga ifrån på skarpen? Generellt kan man säga att straff som princip 

lätt skapar en maktkamp som inte har någon vinnare. Men det betyder inte att 

en tonåring ska tillåtas glida undan utan att ta konsekvenserna.

BESTÄM VAD SOM SKA GÄLLA REDAN PÅ FÖRHAND. Gör det till 

en diskussion med barnet – vilken tid är rimlig och vad ska gälla om 

man kommer hem för sent? Låt inte tonåringen bestämma på egen hand, men 

ha gärna en öppen diskussion och lyssna på vad han eller hon tycker. Det är 

bra om det kan kännas som ett ömsesidigt avtal – att du litar på ditt barn och 

att det förtroendet måste förvaltas. 

FÖRKLARA HUR OROLIG DU BLIR. Det måste vara solklart för ton-

åringen att han eller hon utsätter dig för stor oro genom att exempel-

vis komma för sent eller dricka alkohol.

ANVÄND ÖPPNA FRÅGOR. Om ditt barn till exempel kommer hem 

för sent (och ni inte redan har bestämt konsekvenserna), kan du fråga 

vad han eller hon själv tycker: »Vad tycker du vore rimligt? Och hur ska vi göra 

för att det inte ska hända igen?« I bästa fall kommer ni fram till en lösning som 

ditt barn känner sig delaktig i. Om svaret blir undvikande får du ta kommandot 

och säga att »då bestämmer jag någonting. Nästa fredag får du komma hem 

en timme tidigare. Vad tror du om det?« exempelvis. Släpp in ditt barn i för-

handlingen. Låt honom eller henne uttrycka sin åsikt. Men låt dig inte övertygas 

av vad som helst – tonåringar måste kunna ta konsekvenserna av vad de har 

gjort. 



EN GÅNG ÄR INGEN GÅNG. Det är lätt att missa en kvart om bussen 

är försenad. Handlar det om enstaka små förseningar måste man 

kunna lyssna till förklaringar, och man vinner kanske inget på att börja införa 

sanktioner. Säg till exempel: »Jag tror på det du säger så därför blir det inga 

inskränkningar den här gången – men du måste ta din del av ansvaret i fort-

sättningen.«

SANKTIONER FUNGERAR BARA I KOMBINATION MED DIALOG. 

Om man utan ett ord drar in veckopengen eller ger utegångsförbud, 

fi nns det risk att ens barn stänger av och att »straffet« får motsatt effekt. Det är 

viktigt att du samtidigt förklarar varför exempelvis tider är viktiga – och att din 

son eller dotter får chans att ge sin syn på saken.

Sofi a, 15 år, Broby: 
Om jag sover hemma 

så har jag fast tid. 
Och om jag kommer 

hem för sent så säger 
hon att jag inte får 

vara ute nästa helg. 
Men det får jag ändå, 

så det funkar inte 
så bra.

Robin, 15 år, Stockholm: 
Straff funkar inte på mig, jag 
blir bara sur och vill göra 
om det.

Andrej, 15 år, Stockholm:
Om man har gjort en dum grej och så får 
man en månads utegångsförbud då blir 
man ju bara förbannad på sina föräldrar. 
Man vet ju själv när man har gjort fel.
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FÖRÄLDRAFRITT

Många tonåringar känner ett visst grupptryck kring det här med FF-fest. Om 

alla andra har fester hemma då och då kan man känna att man inte borde 

vara sämre själv. Det är alltså inte säkert att alla tonåringar tycker att det är så 

särskilt kul att vara den som har festen. De kan mycket väl vara rädda för att 

saker ska gå sönder, att det ska komma livsfarliga typer som inte är bjudna 

eller att folk ska tycka att det är årets sämsta fest. 

BE DIN TONÅRING FÖLJA MED OM DU SKA BORT. Bara för att 

man är i tonåren kan man inte alltid få vara hemma när resten av 

familjen går på fest, åker på resor eller till landet. Att lära sig kompromissa är 

viktigt, det måste man kunna om man ska bli tagen på allvar. Det är förresten 

inte säkert att ungdomarna tycker att det är så värdelöst och tråkigt som de 

först ger sken av. Det kan vara ett sätt att markera sin självständighet. 

TA HJÄLP AV ANDRA FÖRÄLDRAR ELLER VUXNA. Berätta för 

andra föräldrar om du är bortrest. Kanske kan någon vuxen i närhe-

ten komma förbi och kolla läget under kvällen. Överhuvudtaget är det bra att 

meddela kompisarnas föräldrar att man inte kommer att vara hemma.

RING HEM UNDER KVÄLLEN OM DU ÄR BORTREST. (Tala om i för-

väg att du tänker ringa.) Att du hör efter så att allt är bra visar att du 

bryr dig om och på sätt och vis är närvarande fast du inte är där. 
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HJÄLP DITT BARN ATT SÄGA NEJ. De tonåringar som klarar sig 

bäst har visat sig vara de som har självförtroende nog att säga nej. 

Om du tror att ditt barn helst vill slippa ha fest kan ni hjälpas åt att komma på 

några användbara sätt att säga nej på. Exempelvis kanske din son eller dotter 

någon gång kan få skylla lite på dig när det känns svårt att klara av ett nej på 

egen hand.

OM FESTEN ÄR HOS NÅGON ANNAN – TITTA IN OCH KOLLA 

LÄGET. Ingen dum idé alls om du är orolig för vad som ska hända, 

även om det förmodligen känns naturligare om man har en 14-åring än en 

16-åring. Du kan ju göra klart på förhand att du tänker komma förbi om du blir 

orolig, så att ditt barn vet. Det bästa är om du kan dyka upp utan att det känns 

som en polisrazzia. Du behöver ju inte gå in och störa, ibland kan det räcka att 

bara titta in och se att allt verkar okej. Då har du visat att du bryr dig om och så 

har du fått se vad som verkligen pågår. Alla fester är ju inte röjarfester. Det fö-

rekommer ju faktiskt videokvällar med popcorn också. 

TÖM BARSKÅPET SJÄLV. Annars fi nns det risk att din tonåring gör 

det. Allvarligt talat – det är långt ifrån alla tonåringar som stjäl sprit 

från sina föräldrar. Men sju procent av alla tjejer och fyra procent av alla killar i 

nian säger att de får sprit av sina föräldrar »utan lov«, vilket måste betyda att de 

snor den. Det kan i alla fall vara bra att vara lite uppmärksam och kanske inte 

lämna en massa alkohol lättillgängligt hemma när man reser bort. Håll lite 

uppsikt på medicinskåpet också, särskilt om du förvarar starka värk- eller 

sömntabletter där.



Peter Hallgren och Camilla Limsjö, Råd och 
Stöd i Linköping: Kanske ska man vara beredd 
att offra lite av sin egen tid att åka till sommar-
stugor och så. Det kanske man inte kan göra i 
samma utsträckning när barnet är 13–14 år. Man 
får kompromissa med barnet. Ibland får det följa 
med och ibland så får man faktiskt vara hemma 
också.

Yasmine, 15 år, Göteborg: 
Ofta är det ett gäng. Och så har 
man fest först här och sen där och 
så blir det typ men …ska inte du 
ha fest snart. Och så i Örgryte så 
har vi ju väldigt bra hus och det är 
ju soft och så. Men det hela har 
urartat nu så nu är det ingen som 
har fest längre. Alla husen blir ju 
helt raserade och det är ju inte så 
att deras föräldrar inte har råd att 
bygga upp dom men dom kanske 
inte har lust.
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SNOKA OCH KONTROLLERA

Får man kontrollera att uppgifterna stämmer om man inte tror på det som ton-

åringen säger? Ja, det får man. Det är klart att det är olyckligt om ens barn 

tycker att man inte litar på något han eller hon säger. Men man måste se saken 

utifrån hur det tidigare har fungerat. Om du inte har några som helst bevis för 

att ditt barn har undanhållit saker förut behöver du kanske inte kontrollera. Men 

grundregeln måste ändå vara att en orolig förälder har rätt att ta reda på hur 

det egentligen ligger till.

STÅ FÖR DET. Berätta att du bryr dig om och att det är därför du kän-

ner dig tvungen att undersöka om en viss sak stämmer. Det kan 

handla om att ringa upp och kolla att ditt barn verkligen är där hon eller han 

har sagt sig vara. »Man är inte förälder för att jävlas«, har någon klok människa 

sagt. Du har ansvar för ditt barn och de fl esta tonåringar förstår att föräldrar 

måste oroa sig ibland. 

ATT SNOKA I BARNENS RUM KÄNNS FÖRMODLIGEN INTE BRA 

FÖR NÅGON. Men om man är riktigt orolig, om man misstänker att 

ens barn tar narkotika exempelvis, då kan man inte sitta med armarna i kors. 

Berätta för ditt barn att du kände dig tvungen att kolla i rummet – och varför. 

Förmodligen blir han eller hon arg, men det får inte stoppa dig om du misstän-

ker det allra värsta. Om det är narkotika inblandat vill nog de fl esta tonåringar 

innerst inne att föräldrarna ska uppmärksamma det och göra något.

DAGBOKEN. Att läsa någon annans dagbok är kanske det mest inte-

gritetskränkande som fi nns och bör vara en allra sista utväg. Det kan 

skapa en djup förtroendekris och sådana tar lång tid att reparera.





Elin, 15 år, Luleå: Ja, mamma har 
snokat i mitt rum. Jag hade många 
kompisar som rökte och då börjar man 
ju lukta rök så då trodde de att jag hade 
rökt. Men då blev jag jäkligt arg så då 
var hon jäkligt ursäktande i en månad 
och köpte allt som jag pekade på.

Sara, 15 år, Linköping: 
Pappa går aldrig in i mitt 
rum för det är ett tjejrum, 
han kan gå in till min brorsa 
men han går aldrig in till mig. 
Hos honom kan han gå in 
och rota fram massa grejer 
medan jag bara sitter där 
och liksom bara jaha… min 
brorsa lägger sin sprit i min 
garderob så om jag är sugen 
så tar jag hans sprit för att 
inte slösa på min.

Niklas, 15 år, 
Stockholm: Jag tror att 

mamma läser av ganska bra. 
Jag säger att vi ska hem till han 

och ha kul och se på fi lm och 
poppa popcorn. Men då har hon 

alltid koll och ringer kanske 
två tre gånger extra för 
att kolla. När kommer 

du hem och så.



Kärlekspar 1973

Flickrum på 2000-talet
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SKA TONÅRINGAR 
FÅ RESA SJÄLVA?

Hm. Tonåringar mognar visserligen olika fort, men det fi nns ändå all anledning 

att bli fundersam om ens 16-åring vill åka på charterresa med sina kompisar. 

Framför allt ska man inte känna sig tvingad att säga ja bara för att »alla andra 

får«. Det är ett faktum att många tonårsföräldrar skulle ha sagt tvärt nej om de 

hade fått vara en fl uga (eller kackerlacka) på hotellrumsväggen och kunnat se 

hur det kan gå till ibland.

SPRÅKRESEARRANGÖR. De stora språkresearrangörerna har ett 

totalt förbud mot alkohol och narkotika. Den som ertappas med det 

ena eller andra skickas hem på egen bekostnad och får inte tillbaka pengar för 

tiden som är kvar. Men man måste också veta att det är omöjligt för en språk-

researrangör att ha fullständig kontroll över alla ungdomar på kvällstid. Även 

om ledarna är ute och rör sig på stan går det naturligtvis att undvika dem för 

den som vill. På alla språkreseorter fi nns ett barliv där det är mycket lätt för 

tonåringar att köpa alkohol. Dessutom fi nns det mycket narkotika i omlopp och 

inställningen till droger är oftast mer liberal där än här. 

CHARTERRESOR OCH SKIDRESOR. De fl esta arrangörer har 18-års-

gräns för sina resenärer – fast man får resa som 16-åring om man kan 

visa upp föräldrarnas underskrift. Om något händer kommer det alltså att an-

ses vara föräldrarnas ansvar eftersom de har skickat iväg sina barn på resan. 

Många charterresor är designade för att passa krökarsugna tonåringar. Till-

gången på alkohol och narkotika är hög och inga vuxna står i vägen. Man kan 

helt enkelt anta att tonåringar som har rest i väg för att festa kommer att kunna 
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hålla på med det helt ostört. Det innebär en kraftigt ökad risk och som förälder 

måste du ta ställning till om du vill utsätta ditt barn för den risken eller inte. 

PRATA IGENOM RISKERNA INNAN. Om ditt barn exempelvis ska 

åka på språkresa är det bra att diskutera vad som kan hända. Kanske 

har du själv varit på någon språkresa som du kan berätta om? Vetskapen om 

att du är orolig kan faktiskt motivera ditt barn att försöka ta vara på sig själv.

RING VÄRDFAMILJEN. Om ditt barn ska bo i familj på språkresan 

kan du kontakta dem och höra hur saker och ting fungerar. Då får du 

en relation med familjen och kan berätta att du inte vill att ditt barn dricker al-

kohol.

ALLA ANDRA FÅR FAKTISKT INTE. Det är inget konstigt med att en 

förälder säger nej till att en tonåring åker på charterresa. Att säga nej 

är en rättighet du har. Däremot kan det kanske bli enklare för ditt barn att ac-

ceptera om du också berättar varför du väljer att säga nej.

Magdalena Öhrn, informationschef på Ving: 
Om jag ansåg att min tonåring var mogen nog 
skulle jag absolut låta henne eller honom åka 
själv. Det är upp till mig som förälder att avgöra, 
men att resa på egen hand kräver att man kan ta 
ansvar för sig själv. Som researrangör kan vi inte 
styra över olika länders lagar. Däremot har vi reg-
ler för vilka som får boka en resa med oss. Ingen 
under 18 år tillåts resa utan intyg från målsman.

Jonna, 15 år, Borlänge: Jag 
tror att jag skulle få åka. Fast 
kanske inte till Grekland.



Hotell Malmen 1976
Språkresa på 2000-talet
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ANDRAS BARN I TRASSEL

Det är lätt att tänka att det förmodligen bara är andras barn som dricker alko-

hol och hamnar i problem. Ofta är det ett gigantiskt missförstånd. Men det kan 

förstås hända att man får höra att någon annan tonåring dricker för mycket 

eller håller på med droger. I så fall bör du försöka göra något. Alla som arbetar 

med missbruk skulle mangrant skriva under på att det är mycket lättare att 

hjälpa till om man kan komma in tidigt, innan det har gått för långt. 

GÅ INTE BAKOM RYGGEN PÅ DITT BARN. Om han eller hon be-

rättar något om en kompis i förtroende, får du förklara varför du inte 

kan hålla tyst om det. Det handlar faktiskt inte om att skvallra. Det handlar om 

att bry sig om. Varför berättade ditt barn om det där överhuvudtaget? Kanske 

fanns det innerst inne en förhoppning om att du skulle göra något. Låt din son 

eller dotter få veta vad du tänker göra och varför, så känns det inte som om du 

sviker ett förtroende. 

TA INTE HELA ROLLEN AV KURATOR SJÄLV. Det fi nns en liten risk 

med att bli som en stödperson för någon annans barn: Att du får 

mindre tid med ditt eget. Tonåringar mår bra av att få ha sin mamma och 

pappa ifred. Det är arbetsamt att vara i puberteten, man behöver allt stöd man 

kan få. Det är naturligtvis inget fel i att stötta en annan tonåring om du känner 

att du kan och vill. Men det kan också vara en bra idé att ta hjälp av andra 

vuxna. Först och främst bör du ta kontakt med barnets föräldrar. Om de inte tar 

tag i situationen (vilket är mycket, mycket ovanligt), kan du alltid kontakta skol-

kuratorn eller socialtjänsten. Det viktiga är ju att någon reagerar snabbt. Ingen 

tonåring ska behöva må dåligt utan att någon vuxen bryr sig om eller lägger 

sig i.
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RING OCH PRATA MED ANDRA KLOKA MÄNNISKOR om du är 

osäker på hur du ska göra. Bra kontakttips fi nns på sidan 124.

Robin, 15 år, Stockholm: Ja, han hade ju kommit hem till mig och min morsa är ju alltid 
öppen och välkommen mot alla som kommer och hon visste inte vem han var och så. 
Han var ny här. Han var inte van med hur mamma behandlade oss. Han kände ju 
trygghet hos min morsa. Så när hon skulle skjutsa hem honom så bröt han ihop för han 
börja väl tänka på hur han hade det och så. Så han berättade allt för min morsa. Liksom 
om hur han haft det. Han hade försökt döda sig själv genom alkohol. Han hade druckit så 
mycket han bara kunde. Han har det inte lätt.

Malin Andersson, Fältgruppen 
i Göteborg: Jag har exempel på föräldrar 

som tycker de är så himla schyssta för att de 
nästan har fritidsgård hemma dit alla får komma. 
Och sen glömmer de nästan bort sina egna barn. 

Alla andra kommer till dem och pratar om sina 
problem medan deras eget barn inte pratar alls 

utan mår jättedåligt. Jag har fl era exempel 
på sådana ungdomar som jag 

har träffat.
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DRICKA SJÄLV?
Vuxna får dricka alkohol. Tonåringar under 18 år får inte dricka alkohol. Den 

regeln har inte kommit till utan anledning. Många föräldrar tycker att det är en 

jobbig sak att argumentera om. Det är rätt vanligt att tonåringar drar till med 

att »men du dricker ju« när man pratar om att de ska låta bli. Men faktum är 

att tonåringar egentligen inte är mogna att dricka alkohol. De kan inte bedöma 

konsekvenserna av sitt drickande på samma sätt som vuxna. Du måste ju inte 

avstå från att köra bil bara för att din tonåring inte får köra bil. Du måste inte 

avstå från alkohol heller. Däremot är ditt förhållningssätt till alkohol avgörande 

för hur din tonåring kommer att hantera sitt drickande. Här kommer några tips 

som kanske kan hjälpa till. 

PRATA OM HUR DU SER PÅ ALKOHOL. Varför dricker du? Varför får 

vuxna dricka och inte barn? Vad kan alkohol ställa till med? Den dis-

kussionen kan hjälpa dig att bli tydlig och ditt barn att hitta sina egna åsikter. 

Kolla in »Varför är alkohol farligt för unga?« på sidan 76. 

VÅGA VARA VUXEN. Se det som en självklarhet att vuxna får dricka 

alkohol om de vill medan tonåringar ska låta bli. Det fi nns inget som 

säger att du måste backa för att undvika bråk. Risken fi nns att du ger efter för 

att vara till lags eller slippa argumentationen – och det är inte bra för någon. 

NÅGON KANSKE MÅSTE ÅKA OCH HÄMTA. Därför kan det fi nnas 

anledning att låta bli alkohol när ens barn är på fest någonstans och 

kan vilja ha skjuts hem. Gör upp en plan tillsammans med de andras föräldrar 

om vilka som har »körjour«. Då slipper du sitta och oroa dig för vem som kan 

rycka ut.
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TA HJÄLP OM DET BEHÖVS. Föräldrars sätt att vara har stor inver-

kan på tonåringar, betydligt större än vad många tonårsföräldrar tror. 

Dryckesvanor går lätt »i arv«. Om någon vuxen i familjen har alkoholproblem 

fi nns det professionell hjälp att få, både till stöd för tonåringen och för den 

vuxne. På sidan 124 fi nns några användbara kontakter.

Malin, 15 år, Luleå: Det fi nns många 
föräldrar som super sig fulla när 
barnen är med och det tycker jag är 
hemskt. För att om du super dig full 
har du fortfarande ansvar för ditt barn 
och händer det nåt kan du inte göra 
nåt åt det.

Elin, 15 år, Luleå: 
Ja, ska du supa som 

förälder så kan du gå ut på 
puben med din väninna 

och se till att hålla 
barnen borta.
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VARFÖR DRICKER 
TONÅRINGAR?

När man är tonårsförälder kan man inte påverka allt som ens barn gör. Det är 

ju meningen att barnen ska bli vuxna och själv måste man ge dem allt mer eget 

ansvar. Du är inte längre den enda som bestämmer i barnens liv – det fi nns en 

massa andra saker som påverkar och som kanske gör att de dricker alkohol.  

GEMENSKAPEN. De fl esta vuxna tycker faktiskt att det var rätt besvärligt att 

vara tonåring, bland annat för att man kände sig rotlös och lite ensam ibland. 

Då kan alkohol kanske fylla en funktion eftersom den hjälper människor att 

känna samhörighet med andra. Tonåringar är nästan alltid fl era när de dricker 

och de fl esta tycker att det blir lättare att umgås och att de kommer närmare 

sina kompisar. 

IDENTITETEN. Alla vet att tonåringar söker sin identitet och håller på att bli 

vuxna människor. Men om man tänker efter är det inte så många vuxensaker 

som tonåringar kan göra. De kan vanligen inte bo i en egen lägenhet, ha må-

nadslön eller köra bil, exempelvis. Alkohol är en av få vuxna saker som tonår-

ingar kan få tag på. De känner sig helt enkelt vuxna och erfarna när de dricker, 

vilket många gånger kan vara viktigare än att bli full och ha roligt. 

ÄVENTYRET. Tonåringar kan känna en viss tomhet och tycka att livet mest be-

står av krav, rutiner och scheman. Du kanske har varit skoltrött själv, i så fall vet 

du hur det känns. I sådana lägen längtar man ofta efter att något sensationellt 

ska hända, en häftig upplevelse av något slag. Alkohol kan bli ett sätt att nå 
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dit. För vissa blir det också en »time out«, ett avbrott från alla krav, ett sätt att 

bara vara. 

NORMERNA. Det fi nns en massa oskrivna regler för hur man ska vara. Alla vet 

exempelvis att man får dricka alkohol på restauranger men inte i mataffärer. 

Att det ser bättre ut att ha en vinfl aska på matbordet än en vinfl aska på natt-

duksbordet. Att man ska dricka sprit ur glas och inte ur fl askan. Runt tonåringar 

fi nns också sådana här normer. Man kanske är konstig om man inte dricker på 

Valborg eller har med sig egen alkohol på fester. Det kan vara väldigt svårt att 

stå emot allmänna förväntningar att vara si eller så, oavsett om man är barn 

eller vuxen. 

SAMHÄLLET I ÖVRIGT. För ungdomar kan det lätt uppstå en viss osäkerhet 

kring alkohol och droger. Å ena sidan säger föräldrar att man inte får dricka. 

Å andra sidan får man följa med dem till Systembolaget och handla inför hel-

gen. Å ena sidan har man hört i skolan att knark är livsfarligt, å andra sidan 

kan man läsa i tidningar att Brad Pitt röker marijuana varje dag. 70-talet var 

en tid av ungdomsrevolt och Flower power, och då drack ungdomar mer än 

någonsin. På 80-talet kom sundhetsidealet, det blev en slags revolt mot knark 

och supande i hela samhället – och då gick konsumtionen mycket riktigt ner. 

Numera kan man se TV-serier som helt och hållet utspelar sig i barer och fi lmer 

där folk snortar kokain utan att se särskilt nergångna ut för det. Det påverkar 

förstås hur tonåringar ser på alkohol och droger nuförtiden. 

SEXUALITETEN. Det här med sex är ett särskilt känsligt kapitel när man är 

ung. Alkohol kan upplevas som ett hjälpmedel när man ska ta kontakt, man 

kan känna sig modigare och mer attraktiv helt enkelt. Även om många överdo-

serar så att hela manövern får motsatt effekt.



Kompisar 1973

Kompisar på 2000-talet
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VARFÖR ÄR ALKOHOL 
FARLIGT FÖR UNGA?

Det är väldigt bra att diskutera med sin tonåring om vad man är orolig för och 

vad som kan vara farligt. Det gäller förstås inte bara alkohol och narkotika, 

utan preventivmedel och cykelhjälm och fl ytväst också. Men ibland kan det 

vara skönt att ha argumenten helt klara för sig. Vilka är egentligen de största 

farorna med att börja dricka alkohol i tonåren? 

FULLA TONÅRINGAR KAN RÅKA VÄLDIGT ILLA UT. Våld och alkohol hänger 

ihop. I åtta av tio fall av våldsbrott fi nns alkohol med i bilden. Oftast är förövaren 

berusad och i hälften av fallen också offret. Risken för alla sorters olyckor ökar 

eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt; trafi kolyckor, fallolyckor, 

brandolyckor och drunkningsolyckor exempelvis. Men alkohol ger också rela-

tionsproblem som kan vara allvarliga. I undersökningar uppger många tonår-

ingar att de har hamnat i gräl med sina kompisar, haft sex fast de egentligen 

inte ville eller haft sex utan att använda skydd när de har varit berusade. 

TONÅRINGAR KAN INTE BEDÖMA KONSEKVENSERNA AV SITT DRICKANDE. 

Inte på samma sätt som de fl esta vuxna kan. De har svårare att märka när de blir 

berusade och blir ofta alldeles för fulla alldeles för fort. Den som dricker väldigt 

mycket och ofta i tonåren kan bli beroende på bara några år. För vuxna tar det oftast 

längre tid, och då kan det vara lättare att se signalerna och själv dra i bromsen. 

KNOPPEN KÄNSLIGAST FÖR ALKOHOL. Alkohol är skadligt för hjärnan oav-

sett ålder, men eftersom detta organ utvecklas ända upp till 25-årsåldern är 

ungas hjärnor ännu ömtåligare. Känsligheten förklarar varför risken att utveckla 

beroende ökar ju tidigare i livet man börjar dricka. En vanlig uppfattning är att en 
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växande kropp tål alkohol sämre än en fullvuxen. Ett påstående som till och med 

små, nätta mammor försöker hävda gentemot sina femtonåriga söner som när-

mar sig två meter och har storlek 45 i skor. Sanningen är att alkohol är farligt för 

såväl växande som fullvuxna kroppar, men att kroppsstorleken har betydelse. En 

liten kropp har inte så mycket kroppsvätska att späda ut alkoholen med vilket gör 

att det går snabbare att bli berusad. Rent fysiologiskt har tjejer sämre förmåga att 

bryta ner alkohol än killar, vilket gör att de ännu lättare tar skada.

NÄSTAN ALLA SOM PRÖVAR NARKOTIKA FÖRSTA GÅNGEN ÄR BERUSADE. 

Om din tonåring inte dricker minskar alltså risken radikalt för att han eller hon 

prövar narkotika. Dessutom kan man se en tidig alkoholdebut som ett var-

ningstecken på att allt inte står rätt till. De som berusar sig tidigt är överrepre-

senterade bland dem som begår brott några år senare. Fast det är svårt att 

veta vad som är hönan och ägget. Förmodligen fi nns det fl era orsaker som 

ligger till grund för både den tidiga alkoholdebuten och andra problem. 

DEN SOM BÖRJAR DRICKA TIDIGT KAN FÅ PROBLEM LÄNGRE FRAM. 

Det är alltid väldigt svårt att säga vad som orsakar vad. Men man kan ändå se i 

forskningen att de som börjar dricka alkohol tidigt oftare får problem med alko-

hol senare i tonåren. De allra fl esta som dricker mycket under tonåren trappar 

ner när de blir äldre och dricker normalt. Men det fi nns också studier som visar 

att risken att få alkoholproblem i vuxen ålder är större om man började väldigt 

tidigt och drack mycket i tonåren. 

I TONÅREN ÄR PERSONLIGHETSUTVECKLINGEN SOM KÄNSLIGAST. 

Då måste man utveckla sin självkänsla när det gäller att exempelvis snacka, 

dansa, fl irta och ha roligt – helst utan alkohol. Annars fi nns det stor risk att man 

alltid kommer att behöva alkohol för att göra de där sakerna. Alkoholen kanske 

underlättar i början men i längden kan drickandet bli ett socialt handikapp. 
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HUR MYCKET DRICKER 
TONÅRINGAR?

Om du var tonåring på 70-talet minns du kanske att det var en rätt liberal tid 

när det gäller alkohol och droger i Sverige. Inte minst mellanölet, som kom 1965 

och försvann 1977, innebar att många unga drack mycket alkohol. Ungdoms-

fylleriet under 70-talet var en av de viktigaste orsakerna till att många svenskar 

(inte minst många politiker) fi ck en mer restriktiv syn på alkohol. Under 80-talet 

vände trenden ner, men problemen ökade igen under 90-talet och var på väg 

upp i samma siffror som under mellanölstiden. De senaste sex till sju åren har 

trenden lyckligtvis vänt. Tonåringar dricker mindre. Men det senaste året syns 

tecken på att minskningen kan ha avstannat. Därför är det viktigt att hålla dis-

kussionen levande. 

Samma utveckling har vi när det gäller narkotika. I början av 90-talet var 

det tre till fyra procent av ungdomarna i årskurs nio som hade provat narko-

tika, sedan blev det många fl er och nu har det sjunkit en aning till ungefär sex 

procent. 

1974 1986 2008

ÄR ALKOHOL KONSUMENTER POJKAR
FLICKOR

87%
89%

79%
77%

64%
66%

DRICKER MYCKET NÅGON 
GÅNG PER MÅNAD ELLER 
OFTARE

POJKAR
FLICKOR

33%
19%

23%
14%

25%
24%

ÄR BERUSAD VARJE/NÄSTAN 
VARJE GÅNG MAN DRICKER

POJKAR
FLICKOR

43%
34%

33%
27%

23%*
24%*

*SIFFRORNA GÄLLER 2005
KÄLLA: SKOLELEVERS DROGVANOR, CAN
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Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, undersöker varje 

år skolelevers drogvanor. Eftersom man har ställt i stort sett samma frågor till 

niondeklassarna sedan 1971 kan man lätt följa trenderna i ungdomars alko-

holvanor. En skillnad är att ungdomar dricker lite mindre idag än för sju-åtta 

år sedan. En annan skillnad är att tjejer numera dricker sig berusade i högre 

utsträckning än killarna. 

LOKALA SKILLNADER. Att ungdomar dricker alkohol är inte en natur-

lag. Där det fi nns ett bra förebyggande arbete kan man faktiskt hålla 

problemen nere. Kanske gör din kommun egna drogvaneundersökningar 

bland ungdomar? Ring din kommun och fråga om det fi nns någon som sam-

ordnar det alkohol- och drogförebyggande arbetet, så kan du få veta hur det 

ser ut där du bor.

Claudia, 15 år, Göteborg: Tänk om ens 
föräldrar visste hur mycket man drack… 
eller hur mycket man tålde. Vi var i Grekland 
nu i somras och då fi ck jag ouzo… och jag 
reagera typ inte ens och dom bara… hur 
känner du dig Claudia…jag bara: nej, det 
är ganska lugnt. Det verkar ju inte så bra 
kanske.
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VAD DRICKER TONÅRINGAR?

PÅ SENARE ÅR HAR NÅGOT HÄNT när det gäller unga människors drickande. 

Förr var folköl den kanske vanligaste berusningsdrycken bland niondeklassare. 

Men ny forskning visar att det numera är starköl och starksprit som dominerar 

bland berusningsdryckerna. För tjejer kommer först sprit och sedan kommer 

ingenting och sedan kommer blanddrycker (ofta cider, som lömskt nog smakar 

läsk men är lika starkt som starköl), starköl, folköl och vin i rakt nedstigande 

led. Killarna dricker mer starköl än sprit. Varför berusningsvanorna ändrats kan 

man bara spekulera i. Kanske är det »drinktrenden« som bidrar. Kanske är 

det den ökade införseln av alkohol till Sverige som gör sprit mer lättillgängligt 

för unga. Självklart är det väldigt oroande att tonåringar dricker så här mycket 

starksprit. Om man i femtonårsåldern har svårt att bedöma effekterna av alko-

hol i största allmänhet, blir det inte enklare med 40-procentig sprit. 

KONSUMTIONEN AV HEMBRÄNT MINSKAR. Samtidigt som spritkonsumtio-

nen har ökat väldigt kraftigt så har drickandet av hembränt gått ner. När man 

frågade 16-åringar år 1999 var det cirka 40 procent som hade druckit hembränt 

det senaste året, nu är det cirka 12 procent. Men fortfarande är hembränt po-

pulärt bland yngre tonåringar eftersom det oftast är lätt att få tag på. 

Killar

39
Starköl10

Folköl

Sprit

283
Vin

20
Blanddrycker

%

Här kan man se vad tonåringar i Sverige 
dricker mest av (räknat i ren alkohol). 
De som har svarat går i nian.
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FOLKÖL ÄR STARKARE ÄN MÅNGA TROR. När tonåringar börjar 

dricka allt starkare saker, fi nns det en risk att börja se alkoholsvagare 

drycker som ofarliga. Det kan verka nästan omöjligt att dricka sig berusad på 

folköl, men faktum är att det går alldeles utmärkt. Ett sexpack folköl innehåller 

ungefär lika mycket alkohol som sex normala groggar. 

Alla dessa enheter innehåller lika mycket alkohol:

 En grogg = ett glas vin = en starköl = en cider = en folköl
 4 cl sprit   12 cl   33 cl  33 cl   50 cl 
 (40%)  (12%)  (5%)  (5%)  (3,5%)

Tjejer

29
Blanddrycker Vin

6

Sprit

38 7
Folköl

Starköl

20

%

KÄLLA: »SKOLELEVERS DROGVANOR«, CAN 2008



.



Punkkonsert 1978

Djurgården på 2000-talet
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VARIFRÅN FÅR DE ALKOHOL?

Egentligen är det lite märkligt att det är så lätt för tonåringar att bli fulla. De 

fl esta vuxna tycker ju att alkohol är något som tonåringar ska låta bli. Men 

någon vuxen måste ju ha skaffat fram alkoholen, eller hur? Alkohol blev ett 

ungdomsproblem först då tonåringar fi ck ett eget utrymme i kulturen. Med ton-

åringens frigörelse på 60-talet kom också ökat drickande och ökade problem. 

På grund av detta har många föräldrar insett att alkohol innebär stora risker för 

tonåringar. Det är inte alls lika många föräldrar som köper ut åt sina barn nu 

som för 10–15 år sedan. Faktum är att de senaste sex till sju åren har andelen 

föräldrar som köper ut till sina tonåringar halverats.

ÖL OCH SPRIT. Den vanligaste vägen som tonåringar får tag på öl och sprit är 

via äldre kompisar eller deras syskon. Ganska långt efter kommer »andra vux-

na« och på tredje plats kommer föräldrar. Ungefär fyra procent av 15-åringarna 

säger att de får sprit av sina föräldrar. Barskåpsplundring är inte helt ovanligt 

heller. Sju procent av tjejerna säger att de tar sprit av sina föräldrar utan lov. 

VIN. Vin är det däremot vanligt att föräldrarna köper ut. Tio procent av fl ickorna 

och åtta procent av pojkarna säger att de får vin av sina föräldrar. Det är en 

tredjedel så många som för bara sju år sedan, men fortfarande för många. 

Man måste komma ihåg att tonåringar sällan har intresse av att avnjuta ett 

glas vin för att det är gott. De allra fl esta vill bli fulla, och då är vin lika använd-

bart som något annat med alkohol. Framför allt har det visat sig att det fi nns ett 

starkt samband mellan föräldrarnas attityd och hur mycket tonåringar dricker. 

Om du köper ut en fl aska vin signalerar du att det är okej att dricka alkohol, 

vilket förmodligen gör större skada än själva vinfl askan i sig. 
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HEMBRÄNT OCH SMUGGELSPRIT. Hembränt har funnits i urminnes tider och 

länge har det varit något oskyldigt över det. Man ser för sin inre syn små far-

bröder som sitter och puttrar till husbehov i röda stugor. Sådana gubbar kanske 

fortfarande fi nns, men framför allt sker nu den olagliga tillverkningen i fabriker 

runt om i landet. Spriten från fabrikerna säljs till ungdomar genom ett nätverk 

av försäljare. Tullen i Skåne beslagtar varje år ungefär så mycket smuggelsprit 

som ryms i 100 långtradare. Och då ska man komma ihåg att tullen bara tar 

uppskattningsvis en procent av allt som förs in! Langningen till ungdomar sker 

inte bara från Systembolaget. Det kommer också massor av sprit och öl i bus-

sar, bilar och släpkärror från Tyskland och Danmark, som säljs vidare till ungdo-

mar, grannar och jobbarkompisar. Läs gärna mer om illegal sprit på sidan 90. 

Johanna, 16 år, Linköping: Min lillebror är 
fyra år yngre så alltså när jag är tjugo är han 
sexton och då om han frågar mej om att 
köpa ut skulle jag antagligen göra det. Men 
om mina föräldrar fi ck reda på det så skulle 
de inte tycka att det var okej och det känns 
bra att de inte tycker att det är okej.

Erik, 15 år, 
Göteborg: Jag har kompisar 

som har skägg och de tar bara 
på sig ett par glas ögon och går 

på Systemet.







90

OLAGLIG ALKOHOL
Sedan våra införselregler ändrades strömmar det in alkohol från andra EU-

länder och övriga världen. 2008 var den siffran närmare bestämt cirka 52 000 

liter sprit och över 300 000 liter öl. Per dygn! En femtedel av spriten och hälften 

av ölen säljs vidare på olaglig väg; från garage, lägenheter, bakluckan på bilar, 

under disken på jourbutiker eller rakt hem till dörren. Det värsta är att den här 

alkoholen ofta säljs till ungdomar. Hela fyra av tio ungdomar i åldern 16–19 år 

har det senaste året köpt olaglig alkohol. Det blir allt vanligare att fl ickor köper 

av langare. På bara fem år har det blivit dubbelt så vanligt att 15-åriga fl ickor 

dricker smuggelsprit.  

VEM LIGGER BAKOM? Både kriminella nätverk och till synes vanliga privatper-

soner driver den olagliga handeln. Införseln sker ofta genom resor till Tyskland 

eller något annat lågprisland med en skåpbil som fylls till bredden. (När tullen 

stoppar en sådan skåpbil är det inte ovanligt med mer än 1 500 liter alkohol i 

bilen.) Väl hemma säljs alkoholen till den som vill köpa. Vuxna eller ungdomar 

spelar ingen roll. 

BERÄTTA FÖR ANDRA VUXNA HUR DET LIGGER TILL. Många 

vuxna vet inte att »den trevliga grannen« som säljer alkohol privat, 

nästan alltid också säljer till ungdomar. Frågan är hur många som tycker att det 

är okej att köpa sprit av någon som också säljer till ens barn.
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HUR GÅR FÖRSÄLJNINGEN TILL? Den skiljer sig på fl era sätt från 

den langning som du kanske känner igen från din egen tonårstid: För 

det första är alkoholen från utlandet billigare än den alkohol som säljs på Sys-

tembolaget. Ett fl ak starköl kan exempelvis kosta så lite som 200 kronor. För det 

andra håller dagens langare enorma mängder i lager. Villakällare, garage och 

butiksförråd packas till sista centimetern. För det tredje är de här spritbutikerna 

ofta öppna dygnet runt, alla dagar i veckan. Många säljare sprider sitt mobilte-

lefonnummer och levererar på studs till den adress som beställaren begär. 

Mobilnummer till langare cirkulerar på varje högstadie- och gymnasieskola. På 

fl era orter fi nns jourbutiker och tobaksaffärer som drygar ut kassan genom att 

sälja olaglig alkohol. 

TIPSA POLISEN. Om du sett någon som säljer alkohol till ungdomar 

kan du ringa polisen och berätta vad du vet. Ett sådant tips kan vara 

avgörande för att stoppa en försäljare. Numret till polisens allmänna tipstelefon 

är 114 14.

UPPMJUKADE ATTITYDER TILL ALKOHOL. Samtidigt som tonår-

ingar dricker lite mindre idag än för sju år sedan tycks det som om at-

tityderna till den olagliga handeln har mjukats upp en aning, både hos tonår-

ingar och vuxna. Vad detta beror på är svårt att säga efter bara två års mätning, 

men det är oroande. All forskning visar nämligen att tillgängligheten och ung-

domars problem med alkohol hör ihop.
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VAD ÄR DET FARLIGA MED OLAGLIG ALKOHOL? Många vuxna 

köper alkohol från samma langare som säljer till ungdomar. Det man 

kanske inte tänker på är vilka konstiga signaler det sänder till barnen. Om för-

äldrarna själva handlar i ett garage är det svårt att med bibehållen trovärdighet 

prata om lagar och åldersgränser. Dessutom: Ju enklare det är för ungdomar 

att få tag i alkohol, desto större problem. På kort sikt kan det vara skador på 

hjärnan, våldsbrott och olycksfall. På lång sikt leder ett tidigt drickande ofta till 

alkoholproblem senare i livet.

SÄG NEJ SJÄLV. Om du och många andra vuxna slutar köpa olaglig 

alkohol skulle många säljare tvingas sluta. Därmed skulle tillgången 

för ungdomar minska.

Niklas, 15 år, Stockholm: 
Antingen kan man fråga 
kompisar som köper ut 
på Systembolaget eller så 
fi nns det folk som kör ut 
anonymt. Men då måste 
man ha ett telefonnum-
mer. Jag har tyvärr inte 
det telefonnumret, men 
jag vet en massa kompi-
sar som har det faktiskt.

Sanna, 16 år, Helsingborg: 
Jag har varit med en gång när 
den där killen kom och levere-

rade. Det gick till ganska snabbt 
och lite anonymt så där för han 
var rädd för polisen. Det kan ju 

vara lite läskigt faktiskt.

Måns, 16 år, Göteborg: 
Hela månadspengen går 
ju åt till alkohol. Det är väl 
ungefär… om jag får ut 
500 kronor i månaden går 
kanske 350 till bärs, och 
150 till cigaretter och mat.



Gallerian, Stockholm 1980.

Solna på 2000-talet
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ALKOHOL OCH 
ANDRA DROGER

NÄSTAN ALLA SOM PRÖVAR FÖRSTA GÅNGEN ÄR BERUSADE. Ofta pra-

tar man om alkohol som en inkörsport till narkotika. Att de som berusar sig i 

tonåren ofelbart kommer att leta efter ständigt högre kickar och till sist är helt 

fast på heroin. Som tur är stämmer det inte. De fl esta ungdomar som dricker 

alkohol skulle aldrig ens fundera på att testa narkotika. Däremot vet man med 

bestämdhet att nästan alla som prövar narkotika för första gången gör det 

under berusning. Därför minskar risken att barnet testar narkotika betydligt om 

han eller hon är nykter. Dessutom har det visat sig att föräldrarnas inställning 

till alkohol spelar roll även här. Det är större risk att barn prövar narkotika om 

de har »liberala« föräldrar – som bjuder på alkohol, köper ut eller tycker att det 

är okej att barn dricker alkohol när de är ute och roar sig. Titta på diagrammet 

på sidan 99! 

NARKOTIKABRUKET HAR ÖKAT SEDAN SLUTET AV 80-TALET. Tillgång-

en på narkotika är mycket stor i hela Sverige. Ungefär sex procent av landets 

nionde klassare har använt narkotika, vilket kan jämföras med fyra procent 1992. 

Hasch är den vanligaste drogen bland svenska ungdomar. Ungefär 40 procent 

av niondeklassarna säger att de vet hur de skulle kunna få tag på det. Inställ-

ningen till narkotika har på senare år varit mer liberal. Exempelvis säger många 

unga som då och då använder LSD, amfetamin, kokain eller ecstasy att det inte 

är något konstigt med det och att de aldrig skulle bli narkomaner. Det är förstås 

en livsfarlig inställning. Utomlands, till exempel i England och USA, har också 

människor en mycket mer öppen attityd till droger än här.  
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LÄKEMEDEL OCH ALKOHOL. Narkotikaklassade läkemedel kan köpas bil-

ligt på den illegala marknaden eller hämtas ur ett vanligt badrumsskåp. Åtta 

procent av tjejerna och tre procent av killarna i nian säger att de har använt 

läkemedel tillsammans med alkohol. Sömnmedel och lugnande medel som 

Rohypnol, Valium, Stesolid, Sobril, Imovane, Stilnoct och Sonata används för att 

förstärka effekten av andra droger eller för att dämpa abstinensbesvär. Dessa 

används också med folköl eller annan alkohol för att förstärka ruset. Prepara-

ten kan vara mycket farliga, är beroendeframkallande och kan ge besvärliga 

abstinensbesvär när man slutar använda dem. Det har också blivit vanligare 

att ungdomar beställer droger på Internet. Vissa av dem är narkotikaklassade, 

andra har ännu inte hunnit bli det. Under det senaste året har en drog som 

kallas Krabba blivit populär. Den kallas så därför att den luktar som krabb-

skal. Den innehåller Katinon, som är den verksamma substansen i drogen Kat. 

Den ger ett amfetaminliknande rus och den blandas ofta med alkohol. Men 

det kommer hela tiden nya droger på Internet och de säljs till vem som helst, 

oavsett ålder. Därför kan det vara bra att ha ett öga på vad tonåringen gör på 

nätet, och kanske kolla om det kommer ovanliga paket med posten. 

TOBAK. Nikotin och alkohol har mycket gemensamt. Båda drogerna ökar 

kraftigt produktionen av dopamin, hjärnans belöningssystem, som gör att man 

mår bra. Men nikotin är många gånger mer beroendeframkallande än alko-

hol. Det är lättare att bli slav under cigaretten eller snuset än under ölburken, 

även för tonåringar. Tidigare har man trott att de som blir beroende av nikotin 

använder tobak dagligen. Ny forskning visar att det inte gäller unga människor. 

Tonåringar kan vara beroende av nikotin även om de bara röker eller snusar på 

helgerna. Det fi nns också tecken på att nikotin bygger om hjärnans belönings-

system vilket kan göra personen mer tillgänglig för missbruk av alkohol och 

andra droger. Att nikotin skapar en beroendehjärna. Ett tecken på det är att de 

fl esta alkoholister också är rökare. Detsamma kan sägas om narkotika: Nästan 
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alla narkotikamissbrukare är också rökare. När det gäller nikotin fi nns därför 

bara ett enda råd: Gör allt för att tonåringen inte ska röka eller snusa. Det gäller 

även om föräldrarna själva röker eller snusar. 

De fl esta ungdomar provar en cigarett och går inte vidare. Det ska kanske 

inte överdramatiseras, även om det kan vara bra att prata med sin tonåring 

om varför. Men om tobak har fångat ditt barns intresse är det viktigt att bryta 

detta. 

* Diskutera igenom ditt barns skäl för att röka eller snusa.

* Ta eventuellt även upp alkohol.

* Prata om vinsterna med att inte röka eller snusa (ger pengar att göra något 

roligare, bättre andedräkt/kroppsdoft, friskare färg på hyn, bättre kondi-

tion).

* Fundera över var ditt barn tillbringar tiden efter skolan och med vilka 

kompisar.

* Tveka inte att kontakta lärare eller andra föräldrar.

* Uppmuntra och stöd rökfria aktiviteter (exempelvis idrott och bio).
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FORSKNING VISAR ATT BARN GÖR SOM SINA FÖRÄLDRAR. Om föräld-

rarna röker eller snusar tenderar barnen också att göra det. Men forskning 

visar också att om föräldrar når barnen med ett tydligt tobaksfritt budskap så 

minskar risken att barnen börjar använda tobak, även om föräldrarna gör det. 

Om du vill läsa om olika former av droger och hur man känner igen dem, fi nns 

det fl era bra sidor på Internet, se tips på sidan 125.

Här kan man se att 15-åringar som ofta blir bjudna på 
alkohol hemma både berusar sig och prövar narkotika 
i högre utsträckning än de som inte blir bjudna.

KÄLLA: »ELEVERS DROGVANOR I STOCKHOLM«, KNUT SUNDELL, 2002

9 11
16

23

3 6
10

20

Får inte smaka

Får smaka

Får eget glas

Blir bjuden ofta

Använt narkotika

Berusad varje vecka

%



100

ALKOHOL OCH VÅLD

Att alkohol och våld hör ihop råder det inga tvivel om. När tillgången på alko-

hol ökar så ökar våldsbrotten i ungefär samma grad. Ungefär 40 procent av 

våldsbrotten begås av ungdomar mellan 15 och 20 år, och i över hälften av 

fallen fi nns alkohol med i bilden. Oftast är det förövaren som är berusad men 

nästan lika ofta har offret druckit. Faktum är att alkohol har en betydligt starkare 

koppling till våld än vad narkotika har.

Det har också visat sig att folk som är berusade lättare blir offer för oprovocerat 

våld än nyktra människor. Det kan bero på att man inte är lika uppmärksam på 

stämningen runt omkring sig när man är full. I nyktert tillstånd skulle man kan-

ske ta en liten omväg eller titta åt ett annat håll om man mötte ett gäng ligister 

på gatan. Som berusad tycks denna lilla skyddsmekanism vara ur funktion. 

Man väjer inte för bråk på samma sätt, helt enkelt. 

Mycket av våldet sker på offentlig plats, till exempel på krogen eller utanför, 

efter stängningsdags. Ett gott råd du kan ge ditt barn är att inte hänga kvar 

utanför ett disco eller en krog efter stängning.

Pojkar råkar ut för våldsbrott oftare än fl ickor. Enligt statistiken är det tolv pro-

cent av killarna och åtta procent av tjejerna i nian som säger sig ha varit i 

slagsmål eller råkat ut för bråk i samband med att de har druckit alkohol. Tjejer 

å sin sida bråkar mer med sina vänner och sina föräldrar när de har druckit. Var 

fjärde tjej i nian har bråkat med sina kompisar i berusat tillstånd.





Bredäng 1977

Midsommar 1960

Skolavslutning på 2000-talet
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ALKOHOL OCH SEX

Många tror att de fl esta unga är berusade vid sexdebuten. Men de intervju-

undersökningar som har gjorts bland lite äldre ungdomar (17 år) ger en helt 

annan bild. Ungefär var tredje pojke och var fjärde fl icka hade druckit alkohol 

vid sitt första samlag. Bara drygt var tionde tonåring säger att de brukar dricka 

före sex.

Men det är ändå ett faktum att alkohol påverkar sexualiteten och det förekom-

mer att särskilt tjejer blir utnyttjade när de är berusade. Fortfarande fi nns det de 

som tycker att unga tjejer som dricker mycket och ligger med många killar är 

lösaktiga och får skylla sig själva – medan killar som dricker mycket och ligger 

med många tjejer anses vara tuffa och populära. Även vissa unga tjejer tycker 

att det är så. Därför kan det vara idé att prata med sitt barn om den här saken. 

Oavsett om man har en son eller dotter är det viktigt att de förstår att inget kan 

ursäkta ett övergrepp. Man kan inte skylla på att man var full när man hade 

sex med någon mot den personens vilja – och man kan inte säga att den som 

är full får skylla sig själv. 

Sexuella övergrepp i samband med alkohol är inte något som bara drabbar 

tjejer. Det händer förstås också att killar har sex med någon de inte vill ha sex 

med eller har sex utan att använda skydd. Runt sju procent av killarna och tje-

jerna i nian säger att de har haft »oönskad sex« i samband med att de har varit 

påverkade av alkohol. Tolv procent av tjejerna och nio procent av killarna svarar 

i samma undersökning att de har haft »oskyddat sex« när de har druckit.
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Eddie, 15 år, Luleå: 
Om man börjar med att vara 

full när man ligger med folk så 
är man nog oftast alltid full 
när man ligger med folk.

Yasmine, 15 år, Göteborg: Omdömes-
förmågan kanske inte blir så bra. Till 
exempel om man kommer in på en 
fest och så, FUCK, vad alla killar är fula 
och så…. Efter ett sexpack så är alla 
jättesnygga. Men sen tror jag att många 
killar också utnyttjar situationen ganska 
rejält när tjejer är fulla.

Tina Lenntorp, kurator, Stockholms skolors 
ungdomsmottagning: På mottagningen 
pratar vi med ungdomarna om att alkoholen 
kan påverka kärleken negativt, dels fysiskt, 
men framför allt känslomässigt. Sex måste 
alltid vara okej för båda två. Med alkohol i 
kroppen känner du inte den närhet som du 
kan få och ge.



Gärdet 1982

Gärdet på 2000-talet
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OM DU VILL GÖRA MER

NATTVANDRA. På många ställen i Sverige fi nns det organiserad nattvandring. 

Det är förstås väldigt bra att det fi nns vuxna ute. Risken är annars att tonåringar 

som dricker för mycket kan hålla på med det helt anonymt utan att någon vet 

vilka de är. Det fi nns också ungdomar som inte har så särskilt många vuxna att 

prata med eller som kan tycka att det är lättare att prata med någon som de 

inte känner. Nattvandrarna gör en stor insats och många är oerhört engage-

rade i tonåringar – både sina egna och andras. 

Men man behöver ju inte vara med i en nattvandrarförening för att vara ute 

på stan lite då och då. Det är bara att gå ut. Ju fl er vuxna som är ute och rör sig 

på kvällarna, desto bättre är det förstås. Man kan ta en promenad eller gå på 

bio, det är också ett sätt att se hur det är på stan – och att synas. 

TA UPP ALKOHOLFRÅGAN MED ANDRA FÖRÄLDRAR. Överhuvudtaget är 

det ofta ett stort stöd att prata med andra vuxna – som har en relation med 

ditt barn eller befi nner sig i samma situation. Om föräldrarna i en skola eller 

ett bostadsområde kommer överens om gemensamma regler för alkohol – så 

gör det att tonåringarna dricker mindre. Det fi nns det forskning som visar. Det 

signalerar till barnen att de vuxna bryr sig om normer, och då blir det ett större 

steg att bryta mot dem. Ett bra tillfälle kan vara skolans föräldramöte. Kanske är 

det möjligt att komma fram till rimliga hemkomsttider, hur barnen ska hämtas, 

hur man gör om man är bortrest och mycket annat. 
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Robin, 15 år, Stockholm: 
De är sköna. De kollar bara, man kan 
stå och snacka med dem med en öl i 
handen. De är mer som en i gänget.



Djurgården 1981
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Dricker ej
Ej svar

Aldrig
Mer sällan
Några gånger per år
Någon eller ett par gånger i månaden
Någon gång i veckan

FÖRR OCH NU
HÄR KAN MAN JÄMFÖRA HUR OFTA TJEJER OCH KILLAR I NIAN BLIR 

BERUSADE OCH JÄMFÖRA DET MED HUR DET VAR 1974.

Alkoholkonsumtionen i Sverige har gått i vågor. På 70-talet var den väldigt hög, 

bland annat beroende på mellanölet som man kunde köpa i vanliga affärer. 

Det var dessutom en liberal tid både när det gäller alkohol och narkotika. Under 

80-talet kom en slags motrörelse mot droger och då gick konsumtionen ner. 

Men under 90-talet och de första åren av 2000-talet drack unga allt mer. Och 

även om alkoholdrickandet sedan dess har sjunkit igen ser mönstret lite annor-

lunda ut. Till exempel blir tjejer oftare berusade nu än på 70-talet. 

Så här ofta dricker ungdomar alkohol som motsvarar 
en helfl aska vin, en halvfl aska sprit eller fyra starköl.

KÄLLA: »SKOLELEVERS DROGVANOR«, CAN 2008
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Killar, 1974

Tjejer, 1974

Killar, 2008

Tjejer, 2008
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Skolklass 1975

Skolklass på 2000-talet
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Sanna, 16 år, Helsingborg: 
Det händer att tjejer spelar 

att de är fulla för att de vill att 
killarna ska ta hand om dem. 

Jag har testat det själv.

Sofi a, 15 år, Broby: Jag kan 
komma till en fest och tänka att ikväll 
ska jag inte dricka något, men så får 
man en massa drinkar och så blir det 
roligt och fnittrigt.
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UNGDOMAR SOM 
INTE DRICKER

Tonåringar som avstår från alkohol är i minoritet. Egentligen är det ganska 

underligt. Tänk efter. Det är förbjudet för dem att köpa alkohol, det är förbjudet 

att sälja till dem. 

VUXNAS DUBBLA BUDSKAP. Nästan ingen vuxen tycker att det är ok att de 

dricker. Ändå betraktas tonåringar som inte dricker alkohol som lite udda, inte 

bara av sina kompisar utan även av vuxna. Deras kompisar kan tycka att de 

sabbar festen genom att inte dricka. Att de rentav är spioner utsända av föräld-

rar. Sådant kan kännas tufft. En strategi för att hantera situationen kan vara att 

spela full för att få vara med i gänget. Eller dra till med svepskäl av typen »jag 

dricker, men inte just ikväll«. Men jämnåriga är inte alltid det största problemet. 

Det är tvärtom en trend bland vissa tonåringar att inte dricka. Nästan var tredje 

15-åring uppger att de inte dricker alkohol alls. Studier visar istället att det lika 

ofta är vuxna som ifrågasätter nyktra ungdomar som deras kompisar. 

VARFÖR ÄR DET SÅ? Vi vuxna minns vår egen ungdomstid då många av 

oss drack för att umgås och för att våga vara oss själva. Vi svenskar lever i 

en berusningstradition som sträcker sig till Bellmans dagar, och den går i arv 

mellan generationer. Visserligen förmanar vi våra tonåringar, men i det tysta 

förväntar vi oss kanske att de ska bete sig som vi gjorde. Det kan också vara 

så att föräldrar är rädda att deras tonåringar ska hamna utanför gänget. Att de 

inte är tillräckligt sociala om de inte dricker. Att de inte ska bli bjudna på fester 

och därmed går miste om något. Normen i samhället är att man ska dricka al-

kohol, men dricka måttligt. Dricker man inte alls kan det ses som tecken på att 
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man är onormal. Det krävs alltså en väldig karaktärsstyrka hos tonåringarna att 

tacka nej till alkohol. De måste stå emot trycket från sina jämnåriga kompisar 

och från vuxna. 

FÖRDOMAR. Det fi nns en fördom som säger att tonåringar som inte dricker är 

försagda typer med sociala handikapp. Det stämmer inte. Det fi nns en annan 

fördom som säger att nyktra tonåringar är militanta veganer och står långt till 

vänster politiskt. De fi nns, men de är inte så värst vanliga. Forskning visar istäl-

let att tonåringar som inte dricker är ganska mycket som andra, möjligen mer 

samhällsintresserade och lite mer medvetna. 

DUBBLA BUDSKAP. Som vuxen kan du fundera på vilka värderingar du för-

medlar. Om du å ena sidan kräver att tonåringen inte ska dricka och samti-

digt släpper ur dig kommentarer om att nykterister är tråkmånsar, så sänder 

du dubbla budskap. Det känner unga av. Ingen vill ju vara en tråkmåns ens i 

mammas eller pappas ögon. Då kan det vara lättare att börja dricka. Likså kan 

det vara svårt att förvänta sig att tonåringen ska vara nykter och återhållsam, 

samtidigt som du själv har en mycket liberal hållning till alkohol. Det gamla 

ordstävet att unga inte gör som vuxna säger utan som vuxna gör, stämmer 

dessvärre. Som förälder är du din tonårings första förebild. 
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ALLA DRICKER INTE. Tänk på att inte förmedla bilden av att »alla« dricker 

alkohol. Ungefär tio procent av befolkningen är nykterister (i många andra län-

der är det fl er) och många avstår från alkohol under delar av livet. Var tydlig 

med att nykterhet är helt normalt.

DU MÅSTE INTE SÄGA »NÄR DU BÖRJAR DRICKA«. Du kan säga 

»om du väljer att dricka«. Sådana små ordval gör stor skillnad.

OM DIN TONÅRIG INTE VILL DRICKA. Var öppen för att din ton-

åring kanske inte vill dricka. Det är inte normalt eller självklart att alla 

börjar dricka eller blir nyfi kna på alkohol i tonåren. 
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SÄG INTE BARA ATT ALKOHOLBRUK ÄR FARLIGT. Utan diskutera 

varför. Fråga vad din tonåring själv tror. Berätta om egna erfarenheter 

utan att skämta bort pinsamma eller mindre positiva sidor.

DISKUTERA DITT EGET DRICKANDE. I många familjer är den egna 

alkoholkonsumtionen ett tabubelagt ämne. Se till att ha ett moget och 

öppet förhållningssätt vad gäller ditt eget alkoholbruk. Var beredd på att du 

kan få ta kritik och frågor. Slå inte ifrån dig! 

Paula Liljeberg, överläkare på 
Maria Ungdom:
Det mesta som barnen går ut med 
i livet har de fått hemifrån. Hur 
föräldrar dricker blir en förebild för 
ungdomar. Är man berusad varje 
fredag så blir det normen. 

Nina Svensson, 
Ungdomens Nykterhetsförbund: 

Plötsligt börjar vuxna fråga en massa 
saker som de inte frågar annars. Om 

pojkvänner och sånt. Man far inte illa av det, 
men det är rätt obehagligt. Det behövs 
mötesplatser där man kan skapa nya 

relationer utan att alkohol fi nns med. Vi 
träffas och har kul. Spelar teater. 
Bakar pizza. Sen har vi massa 

kurser som folk 
åker på.
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A
Acid LSD
Adam ecstasy
Ante amfetamin
Aprak jättefull
Apvatten sprit
Arrok alkohol
Aspackad jättefull

B
Bangad full
Bazza ligga (ha sex)
Beckvatten sprit
Beng full
Bengta supa
Benny sprit

Benso läkemedel
Berka öl
Berre öl
Bertil öl
Betongkeps bakfylla
Biggen öl
Birk öl
Birra öl
Bisse öl
Blagad full
Blannevann läsk
Blaskvatten cider 
Blykeps, blyluva bakfylla
Bockad  full
Bocken hembränt
Boje öl

Bonkad bakfull
Bonnevodka hembränt
Booza dricka alkohol
Borsta dricka alkohol
Borta full
Braja hasch
Brass hasch
Brusevann sprit (Skåne)
Bräma hembränt
Bulle efterfest
Bunka dricka
Bälga supa
Bängläsk cider & 

alkoläsk
Bärs öl
Bäverfull jättefull

ORDLISTA

Det är ju inte så att svenska språket innehåller ett exakt antal ord. Särskilt 

tydligt blir det när man ber tonåringar dela med sig av ord som kretsar kring 

fest och alkohol – det verkar som om antalet synonymer är oändligt. Den 

här ordlistan har vi sammanställt med hjälp av drygt 1 200 unga människor i 

hela landet, så den borde ge en viss inblick i ungdomskulturen kring alkohol. 

Alla ord är förstås inte med, och vissa ord tycks ha olika betydelse i olika 

delar av landet. Men ett är säkert: Alkohol måste vara svenska ungdomar 

väldigt kärt, med tanke på hur många namn det har.
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C
Chateau de garage 

hembränt
Chewbacca jättefull
Chilla festa
Chilla ta det lugnt
Chin, chin skål

D
Darris bakfull
Diggo fest
Doka dricka
Dole hasch
Dragen full
Drake full
Drinka dricka alkohol
Dunder sprit
Dunkedryck hembränt
Dunsta gå iväg
Dyngrak jättefull
Dålig i kistan/kaggen 

dålig i magen
Dårre bakfylla
Däckad jättefull, kan 

inte gå
Däng full
Dörm full

E
E ecstasy
Eau de garage hembränt
Efterdonk bakfylla
Eldvatten sprit
Elefantkiss öl
En gul en öl
Essence ecstasy

F
Farmors hallonsaft sprit
Fattigdryck hembränt
Feber bakfylla
Fecke fest
Ferre fest
Fesa fest
Festisvärk bakfylla
Fet fest bra fest
Feting stor fest
Fiesta fest
Fiffl a dricka alkohol
Filk folköl
Fixare en som köper ut
Fjortisblandning 

blandning av olika sor-
ters alkohol, ofta slattar

Fjortisdricka folköl
Fjortisdryck hembränt
Fjortisfylla jättefull
Fludder läkemedel
Flyga festa
Fobis folköl
Folkdoja folköl
Folle folköl
Fotbollssaft öl
Foxa loss dansa
Framnykter bakfull
Förfarta förfesta
Förgiftad full
Förkröka förfesta

G
Gas drink
Gasa dricka alkohol
Gille fest

Gitta gå
Glajdare shotsdrink
Gnidpartaj sex
Greppa burken 

börja dricka
Groggy full
Groova festa
Gräs marijuana
Grön full
Gubbe kola kokain
Guzz tjej
Guzzig full och fnittrig
Gå in i dimman supa

H
Hafl a fest
Harald Bertil hembränt
HB hembränt
Helbränd jättefull
Hemsvenat hembränt
Herr Bertil, 

Herr Bengtsson 
hembränt

Hinkad full
Hippa fest
Hojt snaps
Hojtarolja brännvin
Hoola balloo fest
Huba huba festa
Hum bum hembränt
Hurvel en klunk 

starksprit
Häxa (från häxblandning) 

blandning av olika 
sorters alkohol, ofta 
slattar
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I
Illegal hembränt
Isad full

J
Jodd full
Joddlarvatten sprit
Jolly fest
Jona brännvin
Jordgubbssaft ren sprit
Jupp fest på stan

K
Kajja full
Kaka efterfest
Kanakas jättefull
Kanon full
Karatefull jättefull
Karonka fest 
Kemisk obalans 

bakfylla eller fylla
Kitt hasch
Klapp full
Klapp kadisch jätte full
Klapp kanon jättefull
Klappskalle full typ
Knall full
Knas full
Knäcka en bärs 

öppna en ölburk
Knök full
Koks kokain
Koksi sprit
Krappis eller Krapula 

bakfull (från fi nska)
Krämad full

Kylarvätska 
hembränt och fanta

Kärringdricka 
cider & alkoläsk

L
Laddad full
Lerre sprit
Licke likör
Lispad jättefull
Lodad full
Lonkero gin
Lucköppning att träffas 

och prata om vad som 
hände kvällen innan

Lullig småfull
Lurig småfull
Lyckoläsk sprit

M
Magjäsare öl
Malt öl
Marinerad full
Megasås sprit
Minusvatten sprit
Moja blanda drink
Moonshine hembränt
Mosig full
Mupp bakfull
Mustig full
Må bäver vara bakfull
Mörsken bakfull

N
Nitad full
Nödraket folköl

O
Olja dricka alkohol
Olja sprit
Ondsaft dåligt rödvin

P
Packad full
Pann knack bakfull
Pappasaft öl
Pardi fest
Parra festa
Parta dricka alkohol
Partika fest
Pela folköl
Pels öl
Pilo full
Pimpla supa
Pimpla bärs dricka öl
Pingla dricka vin
Pirr en tjej man har 

chans på
Pirra full
Pirum full
Pivo öl
Plakat jättefull
Planka dricka alkohol
Pluska dricka alkohol
Pot marijuana
Propp full
Pröjsa betala
Puff bakfull
Punköl folköl
På lyset full
På pickalurven full
På sniskan jättefull 
På örat full
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R
Radiostyrd jättefull
Raffe amfetamin
Raggarolja hembränt
Rajblask cider & alkoläsk
Raketbränsle sprit
Raknacke nykter
Redlös jättefull
Risto jättefull
Rivjärn sprit
Rocken fest
Roppa läkemedel
Rulla hatten festa
Rundfl ata krogrunda
Rymdsemla snygg tjej
Råttfull bakfull
Rävgift hembränt
Röj fest
Röka hasch
Rökare snaps
Röten bakfull

S
Schleten jättefull, ibland 

bakfull
Schmutt shotsdrink
Seg bakfull (av det 

lättare slaget)
Serri seriöst
Shejka loss dansa
Silvergrogg ren sprit
Sjuttibumling 

sjuttio femma
Skallebank bakfylla
Skattefritt hembränt
Skvimpa vitt vin

Slirig full
Slurre sprit
Smasha röka hasch
Smusse sprit
Smutsvatten sprit
Sne full
Snoppad hög
Snö kokain
Snödörm jättefull
Snörfull jättefull
Sportdryck sprit
Sprille sprit
Sprite sprit
Sproil sprit
Spånk, spånken sprit
Starkvatten sprit
Stork bakfull
Strongfolle starköl
Stärkande sprit
Sursaft vin
Svampa dricka alkohol
Swing fest
Sviskon person som 

blivit full på likörer
Syppe sprit
Syra LSD
Sänka celler 

dricka alkohol
Sänka några 

kalla dricka öl
Sänkare starköl

T
Tank sprit
Tanka dricka alkohol
Tankad full

Tjongsvål bakfylla
Toastad full
Toktankad  jättefull
Trepinnars starköl
Trädparty skogsrave
Träskalle bakfylla
Tvåpinnars folköl

U
Utgång fest

V
Vaket amfetamin
Varm i jacket full
Viggo cigarett
Vingelvatten 

hembränt eller sprit
Vriden full
Vrål fest
Värma förfesta

W
Wastad full
Whack full

Y
Yr i mössan full

Z
Zombiedyng jättefull

Å
Ågren bakfylle ångest

Ö
Överpartad bakfull
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BRA KONTAKTER 

Om du känner att du behöver prata med någon för att få råd och stöd om ditt eller 

andras barn kan du alltid ringa socialtjänsten i din kommun/stadsdel eller till en 

BUP-mottagning i ditt område. Där fi nns socialarbetare och psykologer som är vana 

att tala med ungdomar och föräldrar om alla sorters frågor, stora som små. Dess-

utom fi nns det fl era olika organisationer som arbetar med att ge stöd till föräldrar 

och barn. Här får du några exempel på användbara kontakter:

Rädda Barnens Föräldratelefon: 020-786 786

Öppet: mån kl 12.00–20.00, tis–fre kl 18–21, lör–sön kl 13–16.

Se även www.raddabarnen.se

BRIS Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50 

Öppet: mån–fre kl 10–13.

Se även www.bris.se

BRIS, Barnens Hjälptelefon (för dig upp till 18 år): 0200-230 230

Öppet: mån–fre kl 15–21, lör–sön (helger) kl 15–18.

Se även www.bris.se

Al-Anon (för anhöriga och vänner till alkoholister), kontakttelefon: 070-610 96 61

Öppet: tis kl 19–21, övrig tid telefonsvarare med möjlighet att lämna meddelande.

Se även www.al-anon.se

AA, Anonyma Alkoholisters jourtelefon: Stockholm 08-720 38 42, 

Malmö 040-30 55 44

Öppet: Stockholm alla dagar kl 11–13 och 18–20, Malmö alla dagar kl 18–21.

Se även www.aa.se
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BRA WEBBTIPS

www.fhi.se Statens folkhälsoinstitut – fakta, nyheter och statistik om droger.

www.drogportalen.se ett samarbete mellan ett stort antal organisationer och 

myndigheter med fakta och nyheter om droger.

www.simon.org.se Sveriges Invandrare Mot Narkotika. En resurs i kampen mot 

droger och en bro mellan invandrare, fl yktingar och det svenska samhället. Har 

lokalföreningar i hela landet.

www.can.se Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Fakta om 

droger och en biblioteksdatabas. 

www.drugsmart.com vänder sig främst till unga med fakta om droger.

www.vuxnamotdroger.nu IOGT-NTO:s förebyggande sajt som vänder sig till 

föräldrar och yrkesverksamma.

www.mentor.se erbjuder mentorskap till ungdomar och utbildning till föräldrar 

för att ge ungdomar styrkan att stå emot våld och droger.

www.tobaccofreekids.org amerikansk sajt med fakta om tobak.

www.tobaksfakta.org stöds av organisationer inom Svenskt nätverk för tobaks-

prevention. Ger fakta om tobaksbrukets effekter på hälsa och ekonomi.

www.ragnarok.se informationssajt för unga om rökningens skadeverkningar ur 

olika aspekter.
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