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Sammanfattning 
Abstract 
This master essay is about teenagers, alcohol and the preventing 
measures taken by the Swedish government. Consequences of 
the rising consumption of alcohol among adolescents and how to 
prevent dangerous alcohol consumption in the future is one of 
the most prioritized issues in the Swedish society today. Today 
there is no prevention that clearly shows any effect on teenager’s 
alcohol consumption and the education about the dangerous 
effect of alcohol is clearly not the same in schools around 
Sweden. To gain knowledge about how teenagers view their own 
consumption of alcohol we have used the Grounded Theory. This 
means that you collect all data from field studies. We have used 
questionnaire and group interviews with teenagers to collect 
data but we have also studied other researches about this topic. 
All information that we have gained from field studies generated 
more and more questions and theories that we try to enlighten in 
our research finding and then discuss in our analysis. To 
consume alcohol is dependent of culture; adolescents imitate 
adults when it comes to behavior, customs and the pattern of 
alcohol consumption. We can conclude that alcohol prevention 
needs to change focus since it is not working. Instead of only 
targeting teenagers the prevention program should also include 
adults. If you can influence adults, parents and other groups in 
society that may influence teenagers to change their attitude and 
behavior towards alcohol, then we can hope for a change in the 
attitude among adolescents. 
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Förord 
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Tommy och Pernilla för all hjälp och stöttning!  Vi vill också 
tacka våra informanter som har tagit sig tid att prata med oss om 
vilken roll alkoholen har i deras liv. Utan dessa samtal hade vi 
inte kunnat genomföra denna studie då det var ungdomarnas 
perspektiv som var det viktiga för oss. Vår handledare, Elisabet 
Näsman, har varit den som har kommit med förslag och tips på 
hur uppsatsen kunde föras framåt när vi fastnat i vår 
forskningsprocess. Tack Elisabet för alla nedskrivna 
kommentarer och påpekanden. Inget undgår ditt tränade öga! En 
annan person som har varit en värdefull samtalspartner och vän, 
är Torbjörn Sjölund på Stadprojektet i Stockholm. Han har delat 
med sig av sina erfarenheter när det gäller uppsatsskrivande i 
allmänhet och enkätutformning och resultatsammanställning  i 
synnerhet. Tack Torbjörn för givande diskussioner! Gunnar 
Olausson och Lisa Nylund på Linköpings kommun har genom 
sitt intresse för vår uppsats gett oss inspiration och insikter i hur 
man från kommunens sida har en önskan om ett vidare 
samarbete med studenter från Linköpings Universitet. Tack 
Gunnar och Lisa för visat intresse!  

      Christina Malmgren och Cathrine Papanikolaou  
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Inledning 
 

”Ungdomars drogvanor undersökta - Föräldrarna köper ut 
spriten” 

(Östgöta Correspondenten, 020827) 
 

”Alkoholförgiftning  -  Femtio unga dör varje år” 
(Östgöta Correspondenten, 021104) 

 

”Hårdsupande och narkotikabruk ökar - Ungdomar dricker allt 
mer” 

(Östgöta Correspondenten, 030211) 
 

”Beroendekliniken orolig - Ungas alkoholdrickande ökar” 
(Östgöta Correspondenten, 030213) 

  
Ovanstående är bara en del av de många tidningsrubriker som 
har handlat om ungdomar och alkohol under  det senaste året. I 
vintras fick vi även höra en historia som visade sig vara sann 
men som vi hade hoppats att aldrig få höra. En pojke som bara 
var 10 år fick hämtas vid tåget av polis för att han var så full att 
han inte kunde gå. Han hade blivit bjuden på sprit under 
tågresan av ett par äldre ungdomar, som förmodligen tyckte det 
var kul, att se hur en så ung människa skulle reagera när han fick 
sprit i kroppen. Vad är det som håller på att hända ute i 
samhället? Debatten om alkohol har stundtals rullat som stora 
dånande vågor mot västjyllands strand eller skvalpat lite lätt som 
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i en naturskön hamn i Arkösunds skärgård. Samtalsklimatets 
styrka har styrts mycket av vilket ”läger” det gäller. De liberala 
rösterna protesterar mot höga alkoholskatter, införselgränser och 
Systembolagets monopol och har börjat formera en stark 
lobbyverksamhet. Medan andra politiker, folkhälsoförespråkare 
och nykterhetsrörelsen strider för att behålla monopolet och 
skatterna som styrmedel. Struntar vi i våra ungdomar, deras 
välbefinnande och uppfostran?  
 
Restaurangvärlden har också ökat sina intäkter och lockar oss 
med erbjudanden som 2 för 1, halva priset i baren fram till en 
viss tid och allehanda ”afterwork” buffeér som enbart är till för 
att svensken skall lockas att komma ut tidigare och spendera mer 
pengar. Beror det på att svensken i gemen har en bättre ekonomi 
att röra sig med eller är det bara så enkelt att vi har ändrat vår 
inställning till vad vi är villiga att lägga våra pengar på och gjort 
en omprioritering?  
 
Ett nytt fenomen som det också talas mycket om är att vi 
svenskar har tagit till oss ett ”kontinentalt” drickande. Är det bra 
eller dåligt? Som alltid kan man se på saker från två håll. Å ena 
sidan är det väl bra om vi svenskar lärde oss att inte dricka såna 
mängder att det får konsekvenser som minnesförluster, 
misshandel och olyckor med dödlig utgång. Å andra sidan så har 
sjukvården i länder där kontinentalt drickande förekommer 
högre utgifter i sjukvården för sjukdomar förknippade med 
alkohol, som till exempel levercirros.  



3 

Forskare pratar om att svensken har tagit till sig det kontinetala 
drickandet och samtidigt behållit överkonsumtionen på helger.  
 
Alkoholfrågan är något som berör, och upprör, många 
människor och det går inte att undvika att ställas inför fakta. 
Våra egna erfarenheter, människor i vår närhet och speciellt 
ungdomars alkoholdrickande har gjort oss intresserade av den 
problematik som finns. Vi ville utveckla detta till en studie som 
utgår från ungdomars tankar om alkohol och vilken erfarenhet 
de har av alkoholprevention. Det som vi frågade oss var om det 
fanns någon studie på hur ungdomar ser på den svenska 
alkoholpolitiken och vad de anser om den alkoholprevention 
som de (förhoppningsvis) får idag. 
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Bakgrund 
 
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) 
skriver i sin rapport att en samlad bedömning av ungdomars 
alkoholvanor, utifrån olika frågeundersökningar är, att de under 
den senaste tioårsperioden ökat i omfattning.1 I Sverige sker 
alkoholdebuten och utvecklas det regelbundna drickandet högre 
upp i åldrarna än i Central- och Sydeuropa.2 Håkan Leifman 
skriver att de flesta svenska ungdomar, som börjar dricka, gör sin 
alkoholdebut någon gång vid 14-årsåldern.3 Därefter stiger 
alkoholkonsumtionen kraftigt för varje år fram till och med de 
dryga 20, trots information i skolan och från det övriga samhället 
om hur farlig tidig konsumtion av alkohol kan vara.4 Flertalet 
fortsätter också att regelbundet använda alkoholhaltiga drycker 
därefter. Hur fördelas då drickandet mellan olika grupper? Är det 
någon skillnad mellan kvinnor och män? I mätningar av den 
svenska vuxna befolkningen svarar männen för cirka två 
tredjedelar av den totala alkoholkonsumtionen. Svensk forskning 
om ungdomar och alkohol har fått samma svar i 
könsfördelningen.  

                                                           
1 Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN), 
Drogutvecklingen i Sverige. Rapport 2002 Rapport nr 68, red. Ulf 
Guttormsson, (Stockholm, 2002), s. 26. 
2 Håkan Leifman, Ungdomar och alkohol: trender och individuell 
utveckling – en genomgång av litteratur på området. Utgiven av 
Socialdepartementet (Stockholm, 2000), s. 2. 
3 Ibid. s. 2. 
4 Ibid. s. 2. 
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Denna skillnad återfinns redan i 20–års åldern.5 Leifman skriver 
att det mesta tyder på att skillnaderna mellan ungdomar från 
olika sociala grupper är små när det gäller alkoholvanor. Studier 
av gymnasieelever visar däremot, enligt Leifman, att ungdomar 
på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen uppvisar en 
högre konsumtion och ett mer utbrett berusningsdrickande än 
ungdomar på de studieförberedande programmen.  
 
Hur, när och varför dricker ungdomar? Vår erfarenhet är att 
ungdomar sällan dricker ensamma utan tillsammans med 
kompisar eller skolkamrater. Detta visar också en svensk 
ungdomsundersökning som Leifman refererar till och som 
genomförs vartannat år som bland annat ställer frågor om i vilka 
sammanhang ungdomar dricker alkohol.6 De tre vanligaste 
sammanhangen som framkom när det gällde just 
alkoholkonsumtion var i nämnd ordning på privata fester, med 
kamrater utan måltid på restaurang och hemma med kamrater.7 
Drickandet är ett socialt beteende och visar hur viktigt det är att 
ta hänsyn till dryckeskulturen och de rådande samhälleliga 
normerna för att förstå ungdomars syn på alkohol. 
 
Samhällets sociala och kulturella processer kan vara en 
medverkande faktor i skapandet av alkoholens betydelse för 
ungdomar och gruppidentiteten. Ungdomarna vill distansera sig 
från vuxenvärlden och drickandet i ungdomsåren kan ses som en 

                                                           
5 Ibid. s. 3. 
6 Ibid. s. 47. 
7 Ibid. s. 47. 
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opposition mot de vuxnas ideal och kontroll.8 De första åren, när 
de nyttjar alkohol, kan vara ett experimenterande som till stor del 
kan tänkas kännetecknas av att berusningen blir ett centralt 
tema.9 Individuellt kan ungdomar utvecklas av dessa erfarenheter 
men genom detta anses de även utsätta sig för risker. Forskning 
har visat att ungdomar tål alkohol sämre än vuxna och en stor 
del övergrepp, våldshandlingar och skadegörelse sker bland 
ungdomar då de har druckit alkohol.10  
 

Svensk alkoholpolitik 
 
Alkoholkonsumtionen har enligt statistiken, ökat kraftigt i 
Sverige under de senaste åren. Den registrerade försäljningen av 
alkohol har inte varit så här omfattande på femtio år.11 Här finns 
dock ett problem med  hur vi skall hantera uppgifter om den 
hembrända spriten och smuggelspriten som inte finns med i 
statistiken. CAN uppger att under 1990-talet har metoder 
utvecklats för att bättre uppskatta omfattningen av den 
oregistrerade konsumtionen, och då kombineras bland annat den 
kända försäljningen med uppgifter från intervjuundersökningar.12  

                                                           
8 Philip Lalander, Anden i flaskan. Alkoholens betydelser i olika 
ungdomsgrupper. (Stockholm, 1998), s. 33. 
9 Leifman (2000), s. 44. 
10 Ibid.s 48. 
11 CAN, Drogutvecklingen i Sverige. Rapport 2002 Sammanfattning,  
(Stockholm, 2002), s. 25. Internetadress: 
http://www.can.se/rapport/Rapp02sam.pdf  2003-05-10 kl 18.25 
12 Ibid. s. 25. 
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Risken finns annars statistiken inte blir riktig om den 
oregistrerade konsumtionen inte tas med. Det finns också 
undersökningar som pekar på att denna har ökat under de 
senaste åren.13 
 
 

Då den oregistrerade konsumtionen beaktats har 
den totala alkoholkonsumtionen beräknats till 9,2 
liter för år 2001, d v s en uppräkning av 
försäljningen med närmare 3 liter. Ungefär 30% av 
all alkohol som konsumerades år 2001 skulle 
således vara oregistrerad enligt dessa beräkningar. 
Det största källan till den oregistrerade 
konsumtionen utgjordes av privat införsel vid resor 
(69%), därefter kom smuggling (14%) och legal 
respektive illegal hemtillverkning (ca 8% vardera). 
Utvecklingen av andelen oregistrerad konsumtion 
förefaller med utgångspunkt från förhållandevis 
jämförbara studier ha varit ökande under 1990-
talet, och har angetts till ca 20% i början av 
årtiondet och ca 25% vid dess mitt. Andelen 
oregistrerad konsumtion kan således ha ökat med 
bortåt 10 procentenheter de senaste 10 åren, 
samtidigt som motsvarande nivåer och trender 
föregående perioder är mer eller mindre okända. 
Om andelen oregistrerad alkohol ökar betyder det 

                                                           
13 Ibid. s. 25. 
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att försäljningsutvecklingen blir en sämre indikator 
på konsumtionsutvecklingen än tidigare.14 

 
 
Den svenska alkoholpolitiken och svenskarnas inställning till 
alkohol har förändrats genom att man anammat den mer 
kontinentala dryckeskulturen. Alkoholvanor sprids genom ökat 
resande och internationell kommunikation via media. Det är inte 
bara Sveriges EU medlemskap som nu gör att alkoholpolitiken 
håller på att förändras, sedan flera årtionden har också den 
svenska opinionen gradvis blivit alltmer kritisk mot statlig 
inblandning i medborgarnas liv.15 Den ökade 
alkoholkonsumtionen tillsammans med bland annat ett växande 
narkotikamissbruk, kommer sannolikt att ge psykiska och 
socioekonomiska förhållanden som ökar risken för ohälsa och 
skador. För att begränsa framtida alkoholskador har regeringen 
tillsatt en alkoholkommitté, som har tilldelats ekonomiska 
resurser för att stödja det förebyggande arbetet. Det svenska 
dryckesmönstret med berusningskonsumtion bedöms vara särskilt 
skadligt och en förändrad alkoholpolitik med längre öppettider 
och numer även lördagsöppet på Systembolagen, ökade 
införselkvoter och sänkt skatt på vin och öl, ställer nya krav på 
prevention. Syftet med prevention är att förebygga eller begränsa 
problemen och bäst sker detta genom att eliminera eller reducera 

                                                           
14 Ibid. s. 26. 
15 Sven Andréasson, Den svenska supen i det nya Europa: nya 
villkor för alkoholprevention (Stockholm, 2002), s. 20. 
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orsakerna till problemen. Detta förutsätter dock att de 
förebyggande insatserna är effektiva. 
 

Sverige har en unikt bred erfarenhet av vad en aktiv 
alkoholpolitik kan betyda för social välfärd och 
folkhälsa. De medel som används under olika tider 
har växlat i karaktär och idémässigt ursprung, men 
en avgörande betingelse har varit att en aktiv kamp 
mot alkoholskadorna haft stöd av en bred 
folkopinion och av starka ideella organisationer, 
främst nykterhetsrörelsen. Försiktighet och 
restriktivitet när det gäller alkohol har varit en 
viktig, karaktäristisk sida av det svenska samhällets 
demokratisering och modernisering.16 

  
Citatet ovan är från boken ”Kris i alkoholfrågan” som tillkom på 
uppdrag av Alkoholpolitiskt forum, en förening som bildades 
1995 som en mötesplats för människor med intresse för 
alkoholfrågan från sociala och hälsopolitiska synpunkter. 
Flertalet medlemmar arbetar inom vården, forskningen, 
myndighetssektorn, folkrörelserna eller massmedierna.17 Under 
hela 1900-talet har alkoholfrågan, alkoholens verkningar och 
restriktioner av alkoholbruket debatterats. En folkomröstning 
genomfördes 1922 där 49 % av de röstberättigade lade sin röst 

                                                           
16 Sven Andréasson m.fl., Kris i alkoholfrågan (Stockholm, 2001), s. 
11. 
17 Ibid. s. 9. 
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på ett totalförbud för alkoholhaltiga drycker.18 1965 infördes 
mellanölet då man trodde att ett svagare alternativ än starkölet 
skulle göra att totalkonsumtionen minskade men efter tolv år 
förbjöds försäljningen. Orsakerna till förbudet var många, bland 
annat hade konsumtionen av alkoholstarka drycker inte minskat 
utan istället ökat bland ungdomar.19  
 
 Den 1 januari 1995 gick Sverige med i EU och då avskaffades 
samtliga statliga alkoholmonopol förutom 
detaljhandelsmonopolet (Systembolaget). Sedan dess är således 
all alkoholhandel, med undantag för detaljhandeln, öppen för 
privata vinstintressen. De ökade införselkvoterna, från övriga 
EU länder, har inneburit att den alkohol som förs in i landet har 
ökat med ungefär det dubbla mellan 1994-1998.20 Under de år 
som Sverige har varit EU-medlem så har den traditionella 
svenska alkoholpolitiken med höga priser och låg tillgänglighet 
utsatts för stora påfrestningar. De förändringar som har skett, 
och som håller på att ske, är de mest omfattande i svensk 
alkoholpolitik sedan motboken avskaffades 1955.21 
Tillgängligheten på oregistrerad och registrerad alkohol har ökat. 
En debatt om alkoholskatten förekom hösten 2002 då kritik 
framfördes mot de höga alkoholskatterna.  

                                                           
18 Lalander, (1998), s. 24. 
19 Ibid. s. 346. 
20 Håkan Leifman, ”Konsumtionsvanor och alkoholproblem”, i Den 
svenska supen i det nya Europa: nya villkor för alkoholprevention  
red. Sven Andréasson (Stockholm, 2002), s. 30. 
21 Ibid. s. 30. 
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Om dessa skatter sänks så kommer troligtvis den traditionella 
svenska alkoholpolitiken att ytterligare försvagas. Utvecklingen 
har lett till att dagens och morgondagens alkoholförebyggande 
arbetet har börjat diskuteras.22 Riksdagen antog 2001 en nationell 
handlingsplan för att begränsa alkoholskadorna. Där konstateras 
att utvecklingen på alkoholområdet riskerar att leda till ökade 
alkoholproblem och därför bör en stark satsning göras på 
alkoholprevention och då främst på det lokala planet.23  

Syfte och frågeställning 
 
Vårt huvudsyfte med studien är att synliggöra ungdomars 
perspektiv på alkohol. Hur uppfattar ungdomar den 
alkoholpolitik som finns idag? Anser ungdomarna att alkoholen 
spelar någon roll för socialiseringen/inträdet  till vuxenvärlden?  
Vem ser de som ansvarig för att kunskap om alkohol förs vidare 
till ungdomar? Utgångspunkten för denna studie är att utifrån 
ungdomarnas egna berättelser och diskussioner få kunskaper om 
alkoholens betydelse under ungdomstiden. Vi vill påpeka att 
målet för denna undersökning är att få en ökad förståelse för 
fenomenet alkohol och ungdomar.   
 
 
 
 

                                                           
22 Ibid. s. 30-31. 
23 Andréasson (2002), s. 21. 
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Disposition 
 
Uppsatsens upplägg ser ut som följer: Först kommer en 
redovisning om tidigare forskning där vi tar upp den teoretiska 
referensramen som berör ungdomstiden med kultur- och 
normskapande. Sedan följer en metoddel där vi förklarar 
grundad teori och forskningsstudien olika moment. Där tar vi 
upp fältarbete, forskarrollen, enkäter, fokuserade 
gruppintervjuer, observationer och dagboksanteckningar. Vi 
avslutar metoddelen med teoretisk mättnad och forskningsetiska 
överväganden. Därefter kommer användningen av grundad teori 
i den här studien med underrubrikerna en läroprocess, 
fälstarbetsbeskrivning och metodkritik. Sedan behandlas 
alkoholprevention där bland annat skolans preventionsarbete ur 
ett historiskt perspektiv redogörs. Ett preventionsprogram som 
presenteras är Prime for Life och dess tidigare tillämpning i 
Sverige. Resultatdelen är den delen som följer härnäst. Där 
förklarar vi hur vi har arbetat fram de olika kategorierna. Sedan 
kommer analysen och slutdiskussionen.   
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Tidigare forskning 
 
CAN har sedan 1971 genomfört årliga undersökningar av 
skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och 
sniffningsvanor.24 Undersökningarna har utförts i årskurs 9 varje 
år och varannat år även i årskurs 6. De genomförs som anonyma 
gruppenkäter i klassrummen under lektionstid. Syftet är i första 
hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och det bör 
framhållas att undersökningarnas främsta och viktigaste 
målsättning är att belysa förändringarna över tid.25 Resultatet av 
2002 års undersökning är ännu inte sammanställt i någon 
rapport, men en preliminär sammanställning finns att läsa i ett 
pressmeddelande från CAN.  
 
Thomas Hvitfeldt, som är ansvarig för undersökningen, skriver 
så här i en kort sammanfattningen:  
 

De flesta variablerna rörande alkohol visar på en 
nedgång eller stabilisering. Det bör dock påpekas 
att relativt många elever har en betydande 
alkoholkonsumtion.  
 

                                                           
24 CAN,  Internetadress: http://www.can.se/ , 2003-05-07 kl.12.43. 
25 Ibid. 
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Således uppger var fjärde elev i årskurs 9 att de 
dricker motsvarande fyra burkar starköl en gång i 
månaden eller oftare.26 

 
Vi har inte hittat någon tidigare studie som har tagit upp 
alkoholprevention från ungdomars perspektiv. Däremot finns 
det studier om ungdomars alkoholkonsumtion och litteratur om 
olika preventionsprogram. Ninive von Greiff skriver att många 
av de studier som finns att tillgå kring ungdomar och alkohol är 
kvantitativa undersökningar som främst fokuserar på vad och 
hur mycket ungdomar dricker.27  Dessa undersökningar är viktiga 
för att få indikationer om bland annat konsumtionsförändringar 
över tid. Fördelen är också att de ofta baseras på information 
från ett större antal individer och detta möjliggör 
generaliseringar. Studier som fokuserar på hur och varför 
ungdomar dricker är något som vi saknar. När studier har 
redovisats och som visar att dryckesmönstret skiljer sig åt 
minskar behovet av generaliseringar och detta främjar metoder 
som möjliggör djupare förståelse för en individs eller en grupp 
individers sätt att se på och hantera sin verklighet.28 

                                                           
26 Pressinformation från CAN, Preliminär sammanfattning av 
resultaten, Skolelevers drogvanor 2002. Thomas Hvitfeldt  &Björn 
Hibell : Stockholm, Internetadress: 
http://www.can.se/news/newsfiler/skol2002.pdf, 2003-05-07 
kl.13.02. 
27 Ninive von Greiff, Utlevelse och kontroll- hur ungdomar 
resonerar kring alkohol och berusning, Rapport från Addiction 
Research Group, ARG,  Nr 1 Institutionen för socialt arbete,  
Stockholms Universitet  (Stockholm, 2000), s. 18. 
28 Ibid. s. 18. 
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 I flertalet av de studier som vi har hittat ses drickandet som ett 
samhällsproblem men när det gäller ungdomars 
alkoholkonsumtion, saknar vi ungdomars perspektiv. Ser de sin 
alkoholkonsumtion som ett problem? Vad anser de om den 
alkoholprevention som finns idag – är den effektiv? Om inte, hur 
vill de att den skall förändras? Åtskilliga 
alkoholpreventionsprogram som är utvärderade eller beforskade 
både i Sverige och utomlands visar en obetydlig eller ingen 
förändring av ungdomars beteende vad gäller alkoholdrickandet. 
Legitimiteten i de förebyggande insatserna kan ifrågasättas, 
menar von Greiff, då utvärderingar visat att de är föga 
effektiva.29 Attityderna till alkoholdrickandet kan påverkas för en 
kortare tid men det är inget som verkar vara bestående.  
 

Teoretisk referensram 

Ungdomstiden med kultur- och normskapande 
 
I alla tider har familjen, kyrkan och grannskapet utövat kontroll 
över ungdomars uppförande. Vuxensamhället har under olika 
perioder tillskrivit barn och ungdomar särskilda problem som 
har att göra med dikotomierna rätt och fel, ont och gott samt 
moral och omoral.  
 

                                                           
29 von Greiff (2000), s. 5.  
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När de unga har brutit mot moralen, och de etablerade idéerna 
om hur unga människor bör leva sina liv, betraktas ungdomarna  
som ett problem.  I ett samhälle, skriver Pripp, finns det alltid 
vissa sociala grupper eller kategorier som blir mer 
uppmärksammade än andra grupper av myndigheter, debattörer, 
media och forskare.30  
 
Det existerar exempelvis fler bilder, budskap och 
förklaringsmodeller om till exempel ungdomar än vad det finns 
om medelålders vita män i chefsposition. Vidare menar Pripp att 
ju fler budskap som sprids om dessa utpekade och markerade 
grupper desto mer måste de själva förhålla sig till, och eventuellt 
distansera sig, till de egenskaper som tillskrivs dem.31  
 
Denna process har Pripp valt att kalla för en omslutning. Det 
förklarar han som att en viss kategori människor, i det här fallet 
ungdomar, ges ett stort samhälleligt intresse och med det följer 
tillskrivning av  en mängd kollektiva egenskaper. Dessa 
egenskaper kan de som individer senare ha svårt att välja bort då 
de kanske behöver presentera sig i mötet med andra. De omsluts 
av andras uppfattningar och anspråk på individens 
grupptillhörighet och dess karakteristiska egenskaper.32  

                                                           
30 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik”, Etnologiskt fältarbete, red. 
Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 43. 
31 Pripp (1999), s. 43. 
32 Ibid. s. 43. 
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Kort sagt man generaliserar för att göra saker begripliga och 
lättöverskådliga i situationer trots att varje individ har sin egen 
berättelse.  
 
Ohlsson och Swärd skriver att i spänningsfältet mellan kulturella, 
ekonomiska, politiska och sociala institutioner å ena sidan och 
barns och ungdomars handlande å andra sidan, och den tredje 
sidan experternas och föräldragenerationens kunskap har 
uppfattningarna om vilka normer som är gällande för hur barn 
och ungdomar skall leva ständigt förändrats.33 Ohlsson och 
Swärd anser vidare att en del vuxna i samhället alltid har sett 
ungdomar som en grupp med problem som är i behov av 
prevention. Detta synsätt kanske bara rymmer en värdekonflikt 
mellan olika grupper eller skikt i samhället och det är mer 
tendenserna i tiden som upplevs som problem än enskilda 
ungdomars situation.34  
 
Lalander och Svensson menar att ungdomar i dagens samhälle 
exponeras för en rad olika livsstilar som snabbt förändras, 
suddas ut och ersätts av nya. Urbaniseringen och 
sekulariseringen har inneburit att ungdomarna delvis är friställda 
från traditioner och olika typer av auktoriteter, och där medierna 
har fått en större betydelse i de ungas identitetsskapande.35 

                                                           
33 Lars B Ohlsson & Hans Swärd, Ungdom som samhällsproblem 
(Lund, 1994), s. 16. 
34 Ibid. s. 17. 
35 Philip Lalander & Bengt Svensson, ”Ungdomar, normer och 
kultur” i Den svenska supen i det nya Europa: nya villkor för 
alkoholprevention  red. Sven Andréasson (Stockholm, 2002), s. 200. 
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Denna identitet utsätts ständigt för nya prövningar och det är 
inte självklart att ungdomar skall acceptera vuxenvärldens 
normer och värderingar. Unga människor gör avväganden för att 
uppnå sina personliga mål i livet och ungdomstiden är 
betydelsefull för hur individens framtid kommer att gestalta sig. 
Nutidens snabba samhällsförändringar har gjort att ungdomars 
normbildning styrs mindre av familjen och skolan. Istället 
påverkas normerna alltmer av olika medietrender.  
 
Media tillhandahåller, i stor utsträckning, de symboler som 
används för att ungdomarna skall kunna skapa sig en identitet. 
Gurinder och Sonesson skriver att forskningen visar att 
medierna är en av våra viktigaste socialisationsagenter.36 När det 
gäller TV-tittandet så väljer ungdomar ofta andra kanaler än de 
public service – kanaler som finns. Gurinder och Sonesson tar 
upp videons tidigare och nu även DVD:ns (författarnas ant.) 
ökande popularitet bland ungdomar som skulle kunna förklaras 
av att dessa medier  ger möjligheter att fritt välja vad man vill se, 
med vem, var och när man vill se. 37 
 
I vårt medialiserade och globaliserade samhälle är processen med 
att socialisera in ungdomar i samhällets normföreställning 
komplicerad.  

                                                           
36 Jan-Olof Gurinder & Inga Sonesson, ”Hur påverkas 
programutbudet av de kommersiella kanalerna?” i 
Kommunikationens villkor red. Inger Larsson & Karl-Erik Rosengren 
(Lund, 1995), s. 51. 
37 Ibid. s. 49. 
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Föräldrarnas ord är inte lag utan en rad andra influenser gör sig 
hela tiden gällande. Vi lär oss vilka normer som gäller i samvaron 
med andra och efterhand blir de självklara, det vill säga vi tänker 
inte på att de finns, men ändå vägleder de våra tankar och 
handlingar.  
 

Människan är kontinuerligt sysselsatt med tolkning 
av omvärlden och hon bär också kunskaper om 
vilka normer som gäller i olika situationer och 
agerar också ofta i linje med dessa oskrivna regler. 
/…/ För att ett samhälle ska kunna hålla samman, 
samt vara någorlunda ordnat, krävs att dess 
medlemmar är socialiserade under liknande 
omständigheter och att de införlivar liknande 
kunskaper.38 
 

Den etablerade generationen, föräldrar, skola och myndigheter, 
lär de nya samhällsmedborgarna vilka normer som gäller.39 
Normer kan vara av materiell art, i form av föreskrifter och lagar, 
men oftast finns de lagrade i vårt omedvetna som 
handlingsmönster och traditioner. Den process där de unga 
internaliserar samhällets regler och normer kallas för 
socialisation. Socialisationen får ungdomarna att anamma 
samhällets spelregler och göra dem till fungerande 
samhällsmedlemmar.  

                                                           
38 Lalander & Svensson (2002),  s. 194. 
39 Ibid. s. 191-192. 
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Goffman skriver om socialisation när det gäller de olika roller 
som vi framträder med:  
 

Socialisation innebär kanske inte så mycket en 
kunskap om de många specifika detaljerna i en 
bestämd konkret roll – ofta har man inte tillräckligt 
med tid och energi för att skaffa sig den. Vad som 
tycks krävas av individen är att han lär sig tillräckligt 
många uttrycksvarianter för att kunna ”hoppa” och 
mer eller mindre klara alla de roller som det är 
sannolikt att han kommer att ges.40  

 
Innebär socialisation för ungdomarna att lära sig olika koder, 
roller eller andra mer eller mindre uttalade regler för hur man 
skall bete sig för att räknas som vuxen? Är verkligheten bara ett 
skådespel där alla vill göra intryck på varandra genom att 
anamma olika roller? Olika framträdanden, roller, socialiseras i 
samhället beroende på de förutsättningar och förväntningar som 
finns i samhället. På ett djupare plan handlar det om hur vi, i det 
här fallet ungdomarna, bygger upp och befäster sina ”jag–
identiteter”. Angelöw och Jonsson tar upp den dramaturgiska 
skolan var främste förespråkare är Erving Goffman.41  Det 
sociala samspelet, det vill säga vad som händer när människor 
möts, är den dramarturgiska skolan är intresserad av och 

                                                           
40 Erving Goffman, Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets 
dramatik (Stockholm, 1994), s.  70. 
41 Bosse Angelöw & Thom Jonsson, Introduktion till socialpsykologi 
(Lund, 1990), s. 27. 
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Goffman anser att vi alla spelar teater och liksom skådespelaren 
på scenen vill vi göra intryck på vår publik.42 När vi presenterar 
oss och vårt agerande försöker vi att kontrollera och styra den 
information vi överför och som ligger till grund för de andras 
intryck av oss. Vi bygger upp och befäster våra ”jag” och 
identiteter i denna process.43 
 
 
Ohlsson och Swärd  skriver om den primära socialisationen som 
utövas av familjen, och den sekundär- eller 
institutionssocialisation som utövas av de samhälleliga 
institutioner som daghem, skola eller kamratgruppen.44 Det finns 
ett intresse av att de unga blir socialiserade, då socialisationen gör 
att ordning skapas. Men socialisationen går aldrig smärtfritt i ett 
snabbföränderligt samhälle, då ungdomarna många gånger gör 
motstånd och försöker att utveckla något eget. Av detta kan man 
förstå att normer inte är statiska, utan de modifieras och ändras i 
takt med förändringar i samhället och i våra kulturmönster.  
 
Termen kultur kan ha en mängd olika betydelser men etnologen 
Öhlander ger en beskrivning av kulturbegrepp som normer, 
värden, erfarenheter och färdigheter. Människan spinner vävar av 
innebörder för att ge mening och begriplighet åt verkligheten.45  

                                                           
42 Ibid. s.27. 
43 Ibid. s.27. 
44 Ohlsson & Swärd (1994), s. 62 
45 Magnus Öhlander, ”Utgångspunkter” i Etnologiskt fältarbete red. 
Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 1999), s. 11. 
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Andra ställer frågor som, att om kultur är ett system kan det vara 
relativt varaktigt eller ständigt föränderligt men det är alltid något 
som en given kategori människor delar. Många anser att behovet 
av att kunna beskriva kulturell komplexitet i ljuset av tidens 
globalisering och ökade kulturella flöden är starkt. Öhlander 
föreslår att man istället för att beskriva studieobjektet som en 
viss kultur som man söker kunskap om istället börjar inrikta sig 
på specifika företeelser. Enskilda individer kan inte längre ses 
som representanter för en given grupp och en kultur som denna 
grupp antas dela.46  
 
Hur är det då med socialisering när det gäller alkohol ? Leifman 
nämner i sin rapport att föräldrarnas vanor och normer är av 
betydelse för ungdomars alkoholvanor. Ju mer vi föräldrar 
dricker desto större är sannolikheten att barnen debuterar tidigt 
och dricker större mängder även senare under ungdomen.47  
Thorsen och Andersson skriver om författaren Pape som i en 
artikel från 1996 påpekar att alkoholkonsumtionen har en viktig 
symbolisk funktion i socialiseringsprocessen från barn- till 
vuxenstadiet eftersom alkohol är ett mycket tydligt inslag i 
vuxenvärlden.48 De flesta människor konsumerar alkohol och då 
blir alkoholen en integrerad del av vår konsumtionskultur, det 
vill säga att alkoholen redan är en kulturellt erkänd, legal och  

                                                           
46 Öhlander, (1999), s. 12. 
47 Leifman, (2000), s. 44. 
48 Thorkil Thorsen & Tommy Andersson, Upplysning och 
undervisning – begränsar det alkohol- och narkotikaproblemen? 
CAN:s rapportserie Nr 60, (Stockholm, 2000), s. 16. 
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relativt lättillgänglig drog. Samtidigt som ungdomarna strävar 
efter att bli vuxna får de ett budskap, från de vuxna som själva 
konsumerar alkohol, att det inte är bra med alkohol. Avsändarna, 
de vuxna, mister då sin trovärdighet på denna punkt och därmed 
kanske också i många andra avseenden.49  Total avhållsamhet är 
ett orealistiskt mål eftersom majoriteten vuxna dricker alkohol. 50    
 
 
Vilken funktion har då rusmedlen för identitetsskapandet? 
Lalander och Svensson menar att något sker med identiteten när 
du första gången blir berusad. 51 Du blir en av ”dem” , en i 
vänkretsen, en i gänget och det är de mest uppenbara 
belöningarna med alkoholanvändningen.52 Känslor av ensamhet 
hävs och en stark känsla av gemenskap framkallas istället. 
Författarna menar att detta blir möjligt beroende på två saker: 
För det första symboliserar alkohol i vår kultur gemenskap. 
Genom att flaskorna ställs på bordet signaleras denna gemenskap 
och festdeltagarna blir medvetna om att andra normer gäller än i 
vardagslivet. Alkoholen fungerar som ”smörjmedel” för att få 
samvaron i gruppen att flyta. För det andra symboliserar 
alkoholen det ickelegitima och delvis förbjudna.  
 
Ungomar i sextonårsåldern dricker hembränt och de gör det mot 
de vuxnas rekommendationer. De lyckas också att få tag på 

                                                           
49 Ibid. s. 16. 
50 Ibid. s. 16. 
51 Lalander & Svensson (2002), s. 202. 
52 Ibid. s. 202. 
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sådana varor som är förbjudna att köpa och detta gör att 
gruppmedlemmarna känner sig starka och självbestämmnde för 
att den förmår att göra det mest förbjudna. Alkohol symboliserar 
på så vis frihet i större utsträckning för de som förbjuds dricka 
än de som tillåts.53 Alkohol blir ett sätt att skapa sig en bild av 
vem man är, det vill säga att konstruera en identitet, och de flesta 
använder troligen alkohol för dess symboliska funktioner än för 
berusning.54 
 

Metod 
 
För att få kunskap om hur ungdomar tänker och reflekterar om 
alkohol har vi valt, att utifrån vissa övergripande teman och 
frågeställningar, ge ungdomarna utrymme att argumentera och 
utveckla sina tankar och åsikter i kvalitativa intervjuer och 
enkäter. I vår studie har vi utgått från ansatsen Grounded 
Theory, på svenska Grundad Teori (GT).  
  

Grundad teori 
 
Vi valde denna ansats för att vi ville närma oss fältet, utan 
förutfattade meningar om fenomenet ungdomar och alkohol. 
Övergripande samhällsfenomen, som i det här fallet är alkohol,  

                                                           
53 Ibid. s. 202. 
54 Ibid. s. 203. 
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är det dock mycket svårt att stå helt blank inför som forskare då 
ämnet i sig berör dig som samhällsmedborgare och konsument. 
Om forskningsprocessen skriver Glaser att: 
 
 

/…forskningsprocessen skall inledas med så få 
förutfattade meningar som möjligt. Det är inte på 
förhand formulerade problemställningar som skall 
styra undersökningen, utan den data man 
upptäcker. Man skall inte försöka besvara en fråga 
som förutsatts vara viktig, utan i stället ta reda på 
vad som pågår hos de människor man undersöker, 
vilka problem de är ställda inför.55  
 

 
Problemet är att alkohol alltid är i fokus och det blir svårt att inte 
förhålla sig förutbestämt. Öhlander anser vi också har en stor 
poäng när han säger att, för det första så måste ett fältarbete 
alltid godkännas av de människor som man möter på fältet. För 
det andra så kan inte fältarbetets karaktär från början bestämma 
relevanta frågeställningar och hypoteser utan istället tillkommer 
nya frågeställningar och antaganden vartefter arbetet 
fortskrider.56  
 

                                                           
55 Jan Hartman, Grundad Teori. Teorigenerering på empirisk grund 
(Lund, 2001), s. 40. 
56 Öhlander (1999), s. 13. 
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Vi har under våra studieår upptäckt att öppen nyfikenhet gör att 
man tar sig an fältet på ett givande sätt. Man styrs inte av de 
regler och normer  som redan kan vara etablerade i fältet och 
därför kan kräva en viss sorts behandling och förförståelse. Med 
GT som ansats känner vi oss inte bundna till en viss teori som i 
förväg röjer fenomenets eller fältets innehåll. GT-traditionen 
tillåter och uppmuntrar den enskilde forskaren att utveckla sin 
egen stil och variera tillvägagångssätt och tekniskt förfarande.57 
Senare i metoddelen kommer vi att presentera hur vi använde 
GT i vår studie. 
 
Grounded Theory är en metod för att induktivt generera nya 
teorier på ett systematiskt och effektivt sätt.58 Tanken bakom 
metoden, skriver Hartman, är att om en teori genereras på rätt 
sätt och därmed är ordentligt grundad i data, så kommer man att 
ha goda skäl att tro att den korrekt beskriver verkligheten- man 
kan helt enkelt “lita på den”.59 Guvå och Hylander skriver att 
GT är ett sätt att skapa teori utifrån data, istället för att testa 
hypotetiska teorier. De menar att metoden förenar induktivt ( 
från empiri till teori) och deduktivt ( från teori till empiri) 
tänkande och skulle kunna beskrivas som en form av abduktion.60 

                                                           
57 Marianne Freyne - Lindhagen, Identitet och kulturmöte-syrianska 
kvinnors exempel. En diskussion om grounded theory (Lund, 1997), 
s. 103. 
58 Hartman (2001), s. 9. 
59 Ibid. s. 9. 
60 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Att tillägna sig Grounded 
Theory, Fograpport nr 43 Institutionen för Pedagogik och Psykologi, 
Linköpings Universitet (Linköping, 1998), s. 3.  
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Med abduktion menas att antaganden inte godkänns eller 
förkastas utan begrepp och teori förändras och utvecklas hela 
tiden beroende på erfarenheter från empirin.61 Efter några år 
skulle det visa sig att Glaser och Strauss hade skilda åsikter om 
hur GT skulle utvecklas och användas och gick således skilda 
vägar.  
 
Den metod som Strauss beskriver har ett helt regelverk som 
tvingar forskaren att behandla data på ett förutbestämt sätt och 
på detta sätt, menar Glaser, hindras teorin från att växa fram ur 
data.62 Beskrivningen av det praktiska arbetet skiljer också dessa 
två forskare åt, då Glaser inte alls ger en uppräkning av regler 
som skall tvinga undersökningen åt ett visst håll. Istället 
diskuterar han sådant som hur man skall samla in data, hur man 
skall använda litteratur, generera begrepp, skriva och sortera 
minnesanteckningar och skriva en forskningsrapport.63  
 
Vi har upptäckt att vår intention i vår forskningsprocess är mer 
lik grundad teori som Glaser beskriver den än vad Strauss menar. 
Forskningsprocessen har tre faser enligt Glaser: 
 
 den öppna fasen genererar kategorier, och den avslutas när 

sökandet efter kategorier är mättat och kärnkategorin har 
hittats. 

 

                                                           
61 Ibid. s. 3. 
62 Hartman (2001), s. 34. 
63 Ibid. s. 34. 
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 den selektiva fasen väljer ut de kategorier som skall finnas med 
i teorin, och deras egenskaper bestäms (vilka kategorier som 
skall vara med bestäms bland annat av att de är relaterade till 
kärnkategorin) 

 
 i den teoretiska fasen bestäms vilka relationer som råder mellan 

kategorierna (dessa relationer uttrycker man med 
“hypoteser” och när dessa relationer är funna, så är teorin 
färdiggenererad) 64 

 
Hur vi har arbetat under faserna och vilka kunskaper om 
ungdomar som vi har fångat upp med vår studie kommer att 
förklaras under rubrikerna ”Användningen av grundad teori i 
denna studie” och även redovisas mer utförligt i vår resultat- och 
analysdeldel. 
 

Fältarbete 
 
Hartman och Kaijser beskriver en fältarbetsmetod som 
naturalistisk och med det menar de att man söker kunskap om 
människor och sociala grupper i de sammanhang där de lever 
och bor, verkar och arbetar.65  

                                                           
64 Ibid. s. 43. 
65 Lars Kaijser, ”Fältarbete” i  Etnologiskt fältarbete red. Lars 
Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 1999), s. 24. och  Jan Hartman, 
Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori (Lund, 
1998), s. 253. 
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Ett annat kännetecken för fältarbete är att man som forskare 
planerar, utför och följer hela forskningsprocessen från början 
till slut för att man skall få den rätta känslan för materialet och 
ämnet. I den här studien var vi två hela tiden och det har under 
vissa omständigheter känts som en oerhörd lättnad att kunna 
dela på både problem och glädjeämnen under fältarbetets gång. 
När man fältarbetar får man en närhet och ett visst inkännande i 
relationen till dem man studerar, som man annars skulle gå miste 
om som till exempel om vi bara hade gjort ett stort antal 
enkätinsamlingar. Vi har i vår studie också kompletterat vårt 
fältarbete genom att följa en kurs som handlar om 
alkoholprevention, träffat andra forskare som gjort utvärderingar 
om ungdomar och alkohol, samt varit med i ett möte där flera av 
deltagarna var instruktörer för preventionsbaserat arbete. Vi har 
även kunnat följa debatten som varit i massmedia mellan olika 
forskare, hälsoförespråkare och politiker. Både 
Folkhälsoinstitutet, Socialdepartementet och CAN har givit ut 
rapporter under vintern 2002-2003, som alla tar upp alkohol och 
ungdomar. Dessa rapporter har varit värdefulla för oss då vi fått 
kännedom om hur, i vilka sammanhang och när man pratat om 
ungdomar inom detta området.  
 
Denna kunskap har sedan kunnat ställas mot vår egen kunskap 
och erfarenhet om hur ungdomar ,och ungdomar som social 
grupp, upplever sin verklighet. Vår ansträngning att empiriskt 
generera en ny teori kan eventuellt visa hur etablerade tankesätt 
omvandlas och hur kulturella mönster sätts på prov och utmanas 
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av, i den här studien, ungdomar, i vardagen. Kaijser utvecklar 
detta ytterligare: 
 

Även om människors vardagsliv står i centrum för 
etnologiskt fältarbete relateras vardagen till 
övergripande samhälleliga strukturer, förändrade 
ekonomiska faktorer, levnadsvillkor och 
maktförhållanden. Med influenser från teorier om 
relationen mellan aktör och struktur, kropp och 
medvetande, modernitet och sen-/postmodernitet 
samt makt och vetande ställs frågor om vilket 
utrymme individen har som agent.66   
 

Kaijser menar här att individen inte kan ses som en fri aktör utan 
istället får man undersöka empiriskt hur individens dagliga liv 
formas av förhållanden och faktorer som i varierande grad står 
utanför vardagsmänniskans kontroll. Detta kan ha en stor 
betydelse för fältarbetets utformning och karaktär. 
 
När man för vänner och bekanta förklarar vad man gör ute i 
fältet så återkommer ofta svaret: “Det måste vara roligt att vara ute i 
verkligheten och träffa ”riktiga” människor”. Visst är det roligt men 
det finns en sida av fältarbete som betyder ensamhet och 
utsatthet. Vi har tidigare gjort fältarbete var för sig men kan 
varmt rekommendera att man är två. Man har alltid någon att 
ventilera sina problem med som är införstådd med ämnet och 

                                                           
66 Ibid. s. 25. 
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situationerna man utsätts för och som vid olika tillfällen kanske 
upplever samma känslor av frustration eller eufori. När vi som 
forskare är ute i fältarbete är det inte bara ett metodologiskt 
förhållningssätt utan vi är även ute på en personlig 
upptäcktsfärd, utanför våra egna preferenser och sociala ramar. 
Kaijser sätter fingret på den ömma pukten när han skriver: 
 
 

Det är sällan möjligt att fältarbeta och lämna 
upplevelserna i fält ”på arbetet” och gå hem. De 
följer med och blir en del av den egna vardagen och 
kan vålla både grubbel och bryderi. Men för den 
som är uppmärksam finns det genom fältarbetet 
inte bara en möjlighet att upptäcka hur andra lever, 
utan en möjlighet att också upptäcka sig själv och 
egna kulturella mönster.67  
 

Vi har båda två under forskningsprocessen genomgått olika 
stadier av återhållsamhet fram och tillbaka, när det gäller vår 
egen alkoholkonsumtion. Samtidigt har vi också blivit mer 
uppmärksamma på vår omgivning och vid olika tillfällen tänkt på 
prevention och restriktioner, när man upplever en konflikt 
mellan den kunskap som vi har förvärvat om alkohol och dess 
påverkan, samt hur människor i verkligheten beter sig i 
förhållandet till alkohol.  
 
 

                                                           
67 Kaijser (1999), s. 38. 
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Forskarrollen 
 
Vi lär oss av de sociala sammanhang som vi ingår i och skaffar 
oss kunskap genom interaktion och observation av människor. 
Denna kunskap har vi även med oss i vår forskarroll. Patel och 
Tebelius skriver att forskarens personliga värderingar och 
erfarenheter påverkar honom/henne i forskningsarbetet.68  Detta 
stämmer väl in med de funderingar som vi har haft innan och 
under studien om hur våra personliga “ryggsäckar” har inverkat 
på forskningsprocessen. Under olika skeenden i studien har vi 
varit tvungna att göra ställningstaganden som kan ha påverkat 
resultatet. Hur vi har förhållit oss till 
objektivitets/subjektivitetsproblematiken69 i vår 
forskningssituation har varit relaterat till den 
vetenskapsteoretiska utgångspunkten. Forskningsproblemets art 
har naturligtvis också spelat en avgörande roll.   
 
I vår studie om ungdomar och alkohol har vi varit tvungna att 
inse vår subjektivitet då vi båda konsumerar alkohol. Att vi båda 
har personliga erfarenheter av alkohol, dess biverkningar och 
vilket utbud som finns på marknaden kan ha påverkat vårt 
agerande gentemot ungdomarna. Det kan ha underlättat för oss 
att känna empati för ungdomarna när de har beskrivit sin relation 
till alkohol.  

                                                           
68 Runa Patel & Ulla Tebelius (red), Grundbok i forskningsmetodik. 
Kvalitativt och kvantitativt (Lund, 1987),  
 s. 44. 
69 Ibid. s. 44-45. 
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Vi som forskare känner oss mer säkra när vi själva har kunskap 
om ämnet och ungdomarna i sin tur kan bli mer avslappnade när 
de inser att vi pratar ”samma språk”.  Dock kan de ungdomar 
som inte dricker alkohol känna sig utanför och bli mer 
tillbakadragna. De värderingar och kunskaper som finns hos oss 
båda har säkert spelat in i studien men genom att vi har varit 
medvetna om vår egen förförståelse och diskuterat vår 
subjektivitet så anser vi att studien har genomförts på ett 
trovärdigt sätt. Om att vara medveten om sin egen förförståelse 
skriver Holme & Solvang följande:   
 

Den kvalitativa forskningsprocessen bygger alltid 
på vissa förutsättningar av värderingsmässig och 
kunskapsmässig karaktär som finns hos den 
enskilde forskaren och i forskningsmiljön. Själva 
forskningsprocessen och framväxten av resultaten 
sker i ständig växelverkan mellan teori och empiri, 
mellan forskare och undersökningspersoner. I detta 
växelspel kommer både normativa och kognitiva 
element i ens uppfattningar att spela in.70 

 
Forskaren tillskrivs också olika roller av individerna på fältet. De 
roller eller snarare identiteter som forskaren får kan vara ett sätt 
för informanterna att förstå och göra forskarens närvaro 
begriplig och legitim. Kaijser utvecklar det genom att påpeka för 
läsaren att, i de flesta fall påverkar de roller som forskaren får av 
                                                           
70 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik. 
Om kvalitativa och kvantitativa metoder (Lund, 1997), s. 98.  
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informanterna den kunskap som han eller hon får ta del av. I 
vissa fall kan det vara helt avgörande för karaktären på det 
material man som forskare får tillgång till.71  
 
Det som man bör tänka på i det här sammanhanget är att 
försöka klargöra hur forskaren har uppfattats och bemöts i fältet. 
Då har man hjälpt till att definiera det material eller den kunskap 
som forskaren införskaffat under sin forskningsprocess och det 
kan i sin tur öka giltigheten hos de resonemang och analyser som 
senare presenteras i det färdiga arbetet. Läsaren kan lättare sätta 
sig in i vad som möjligtvis kan ha inträffat under forskarens 
materialinsamling och bilda sig en egen uppfattning eller 
ståndpunkt när det gäller sanningshalten på resultatet. 
 
För att uppmärksamma hur vi i vår studie kan ha inverkat på 
processen kommer här en kort presentation av oss själva. 
Erfarenheter av ungdomar finns hos oss båda då Christinas man 
har en dotter som är 19 år och Cathrine har tre flickor som är 14, 
18 och 22 år. Uppväxten för både Cathrine och Christina har 
präglats av dubbla budskap från omgivningen när det gäller 
alkohol. Dels har en uppfattning funnits att alkohol inte är bra 
och därför bör undvikas, och dels ett mer liberalt synsätt där 
alkohol har varit tillåtet vid festliga tillfällen. Vi har båda två, 
under tonåren, fått smaka alkohol i hemmet och detta har även 
gällt för hur vi uppfostrat våra barn.  

                                                           
71 Kaijser (Lund, 1999), s. 35. 
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Den svenska alkoholpolitiken med dess olika restriktioner gör 
oss ambivalenta i vårt sätt att förmedla våra ståndpunkter till 
ungdomarna.  
 
För oss är det självklart att barn inte skall dricka alkohol men 
samtidigt tycker vi att det är föräldrarnas ansvar att bestämma 
när och om ungdomar skall få smaka alkohol i hemmet innan de 
är 18 år.  Vi tror att förbud i hemmet kan göra alkoholen mer 
spännande och då finns en risk att vilja bryta mot dessa regler. 
Vår uppfattning är att alkohol då istället konsumeras utanför 
hemmet och många gånger under okontrollerade former. Vi tror 
på en rak och öppen kommunikation med ungdomar när det 
gäller att lära dem om alkohol och vår förhoppning är att detta 
leder till en avdramatisering av alkoholdrickandet. Något som 
har förvånat oss, trots mycket olika uppväxtförhållanden under 
olika decennier, är att vi har så lika erfarenhet och syn på 
alkohol.  
 

Enkäter 
 
Det finns många metoder för att få information om människors 
kunskaper, attityder och beteenden. Vi ville vara öppna för olika 
typer av undersökningar som kunde generera nya frågeställningar 
för att komma vidare i vår forskningsprocess. Enligt GT-
metodiken så finns det inga gränser för vad som går att använda 
för att få ett så brett datamaterial som möjligt.  
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När vi valde enkät var den främsta anledningen att vi ville få ett 
så brett datamaterial som möjligt. De enkäter (bilaga 1) som vi 
delade ut var ett komplement till det övriga materialet och vi fick 
in en större mängd svar för vår fortsatta analys. Fördelen med 
enkäter är att man får ett större urval av informanter som under 
en relativt kort tidsram besvarar samma standardiserade frågor. 
De frågor som vi använde oss av i enkäten var mer allmänt 
hållna än i intervjuerna. Vi ville att utformningen av frågor och 
svarsalternativ skulle vara tydliga så att resultatet blev 
förhållandevis lättolkat.  
 
Vi använde oss av en mix av bundna och öppna svaralternativ. 
Nackdelen med att ha öppna frågor kan vara att det endast blir 
en liten del av respondenterna som svarar på dessa frågor. Vi 
tyckte ändå att det var värt den risken då vi hade en förhoppning 
om att det kunde framkomma svarsalternativ som vi inte hade 
tänkt på och detta kunde generera nya frågeställningar. Innan vi 
designade enkäten så hade vi studerat några andra studier om 
alkohol och ungdomar.  Bland andra ett enkätformulär som 
ingick i utvärderingen av Prime for Life på gymnasieskolor i 
Stockholm.72 Några av frågorna hade vi kommit fram till när vi 
diskuterade vår uppsats med Eleonoragruppen.73 Dessa 
frågeställningar kom upp redan i början av studien då det var 
meningen att vi skulle ha ett mer intensivt samarbete med 

                                                           
72 Torbjörn Sjölund har via mail skickat  de enkätformulär som 
användes för utvärderingen av Prime for Life på gymnasiet i 
Stockholm. 
73 Eleonoragruppen presenteras närmare på s. 49, not. 91.  
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Eleonoragruppen och deras arbete som instruktörer för 
programmet Prime for Life. Då var inriktningen på uppsatsen en 
annan (som vi tidigare har beskrivit under rubriken 
”Andvändningen av GT i denna studie”). När vi ändrade vårt 
huvudsyfte så passade några av frågorna ändå in och vi beslutade 
att behålla dem i enkäten och i intervjuguiden. Vi kände att det 
kunde vara intressant att ta med Prime for Life, som ändå 
förekommer i diskussionerna kring det preventiva arbetet, även 
om det skulle bli en mindre del av uppsatsen. När vi omformade 
vår frågeställning så kom vi att använda kunskapen om Prime for 
Life till att gälla en allmän analys om hur preventionsprogram 
används i skolan.   
 
Vi valde att stanna kvar i klassrummet under tiden eleverna fyllde 
i enkäterna och på så vis fick vi in alla de enkäter som vi delade 
ut. Detta val gjorde vi medvetet för att få en så hög 
svarsfrekvens som möjligt och för att finnas på plats för att 
förklara eventuella oklarheter och motivera eleverna att delta. Vi 
ville också vara säkra på att det inte blev för  mycket diskussioner 
mellan eleverna om de olika frågorna. På så vis fick vi snarlika 
förhållanden vid alla de fyra enkätinsamlingarna i de olika 
klasserna. Ejlertsson skriver om vilka fördelar gruppenkäter har: 

 
Enkäter kan distribueras samtidigt till personer som 
regelbundet träffas i en lokal eller som kan 
sammankallas. Exempel kan vara elever i en skolsal 
eller personalen på en arbetsplats. Enkäterna delas 
ut såväl som besvaras och samlas in i ett 
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sammanhang. En fördel med denna 
distributionsform är, att man har kontroll över både 
vem som svarar och att man inte konfererar med 
varandra. Svarsfrekvensen är normalt förhållandevis 
hög vid gruppenkäter.74  

 

Fokuserade gruppintervjuer 
 
Vid denna magisteruppsats början var det självklart att vi skulle 
utföra intervjuer för att få ett ”djup” inom ämnet ungdomar och 
alkohol, men det var inte lika självklart i vilken form detta skulle 
göras. Vi valde att arbeta med fokusgrupper, som visserligen var 
ett nytt begrepp för oss båda, men som vi ändå tyckte passade in 
som ett alternativ till mer vanliga gruppintervjuer. Enligt Wibeck 
innebär fokusgrupper att man samlar en grupp människor som 
under en begränsad tid får diskutera ett givet ämne med 
varandra.75 Hon forsätter med att beskriva hur gruppen leds av 
en samtalsledare – moderator – som initierar diskussion och 
introducerar nya aspekter av ämnet. Målet med fokusgruppen är 
att deltagarna skall diskutera fritt med varandra och ordet fokus 
indikerar att diskussionen skall röra ett förutbestämt ämne, 76 i 
vårt fall ungdomar och alkohol. Rent praktiskt handlar arbetet 
med fokusgrupper om att rekrytera lämpliga grupper, utarbeta ett 
                                                           
74 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik 
(Lund, 1996), s. 8. 
75 Victoria Wibeck, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer 
som undersökningsmetod ( Lund, 2000), s. 9. 
76 Wibeck (2000), s. 9. 
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stimulusmaterial och en frågeguide, leda gruppsessiorerna, spela 
in diskussionerna, skriva ut dem samt analysera dem.77   
 
För att få kunskap om ungdomarnas föreställningar och attityder 
om alkohol finns det fördelar med fokuserade gruppintervjuer. 
En fördel som Wibeck tar upp är att fokusgruppsmetoden har 
använts och visat sig fungera väl när det gäller forskning om 
känsliga ämnen. Alkoholen kan vara socialt känsligt. En annan 
fördel är att forskaren kan studera den sociala interaktionen och 
hur deltagarna resonerar sig fram till en gemensam eller 
skiljaktliga åsikter. En definition av fokusgrupper är att det är en 
forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt 
ett ämne som bestäms av forskaren.78  
 
Denna definition säger tre viktiga saker:  
 

1. fokusgrupper är en forskningsteknik som syftar till 
datainsamling för forskningsändamål   

 
2. fokusgrupper handlar om att samla in data genom 

gruppinteraktion 
 
3. i fokusgrupper bestämmer forskaren ämnet79 

 

                                                           
77 Ibid. s. 10. 
78 Ibid. s. 23. 
79 Ibid. s. 23.                                                                                                                       
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Ovanstående definition med datainsamling och ämnesval 
stämmer in på det sätt som vi har arbetat med våra intervjuer. Vi 
har genomfört fyra gruppintervjuer med gymnasieelever i årskurs 
tre på två olika gymnasieskolor i Linköping. Sammanlagt har 15 
elever intervjuats och av dessa så har 8 elever gått kursen Prime 
for Life som är ett preventionsprogram som vi kommer att 
beskriva senare i uppsatsen.  Vi valde att göra halvstrukturerade 
intervjuer då vi ansåg det värdefullt att få svar på våra 
frågeställningar men samtidigt var det viktigt att det skulle 
kännas fritt för deltagarna att diskutera utifrån egna åsikter och  
synpunkter om ungdomar och alkohol. Vi hade en fastställd 
intervjuguide (se bilag nr. 2) som var ett stöd för moderatorn då 
vi dels ville att diskussionerna skulle röra sig inom specifika 
ämnesområden och dels för att hjälpa moderatorn att ställa nya 
frågor om det skulle uppstå en svårintervjuvad och tyst grupp. 
Dynamiken i en grupp kan vara väldigt olika och vi kände att vi 
ville vara så väl förberedda som möjligt men ändå låta samtalet 
”ha sin gång”. Hartman skriver om den kvalitativa intervjun som 
ganska fri men att det ändå är  viktigt att förbereda sig ordentligt 
genom en fastställd intervjuguide.80 Om vi inte hade haft en 
intervjuguide att följa finns en risk att det blir en mängd material 
som inte har relevans för undersökningen. I intervjuguiden tog vi 
upp de teman vi ville diskutera. Vi började med att visa några 
tidningsartiklar som handlade om ungdomar och alkohol. Vi 
kommer att mer ingående beskriva hur intervjuverna gick till 
under rubriken Intervjusamtalen. 

                                                           
80 Hartman (1998), s. 252. 
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Wibeck beskriver skillnaden mellan strukturerade och 
ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. Hon skriver att ju mer 
moderatorn styr interaktionen i gruppen, desto mer strukturerad 
kan den anses vara.  
 

Det finns för- och nackdelar både med 
ostrukturerade och strukturerade 
fokusgrupper/…/ Om moderatorn i stor 
utsträckning styr interaktionen i gruppen finns det 
en risk att moderatorns eller forskargruppens 
föreställningar och förförståelse fortplantas till 
gruppmedlemmarna. Dessa föreställningar kan då 
reproduceras genom de data som samlas in. Å 
andra sidan kan moderatorn i en strukturerad 
fokusgrupp vid behov klippa av en ofruktbar 
diskussion och istället ställa frågor som 
forskargruppen är intresserad av. 81 
 

Vi valde ett mellanläge mellan dessa två typer av fokusgrupper. 
Gruppmedlemmarna fick diskutera med varandra och 
introducera nya ämnen men moderatorn hade en beredskap för 
att gå in och styra upp diskussionen om gruppen kom ifrån 
ämnet.  Wibeck menar att det finns inga måsten när det gäller 
formen för fokusgrupper. 
 

                                                           
81 Wibeck (2000), s. 45. 
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Det finns många teorier82 om hur stor en fokusgrupp bör vara 
men vi valde fyra deltagare och tillsammans med moderatorn 
och en observatör/bisittare blev gruppen sammanlagt sex 
personer. Wibeck menar att ett lämpligt deltagarantal är inte färre 
än fyra och inte fler än sex personer.83  Vi ansåg att det skulle kunna 
uppstå problem med fler än fyra deltagare då det rör ett relativt 
känsligt ämne som man kanske inte vill diskutera, och dessutom 
riskera att bli talträngd, med många deltagare. Samtidigt ville vi få 
tid till att intervjua så många som möjligt, under den korta tid 
som vi hade till förfogande, och då fick det inte bli för få 
deltagare i varje grupp.  
 
Val av plats för intervjuerna var något som vi diskuterade.  Det 
var viktigt för oss att eleverna kände sig bekväma med platsen 
och att vi skulle kunna vara ostörda i cirka en timma. Eftersom 
eleverna fick bestämma  dag och tid för intervjun och alla valde 
en tid när de ändå vistades i skolan så blev skolans lokaler det 
naturliga valet. Detta var något som eleverna också tyckte var 
bra. Vi kontrollerade med ansvariga på båda skolorna och fick då 
tillgång till ett klassrum på den ena skolan och ett personalrum 
på den andra. Eleverna verkade känna sig hemma i båda 
lokalerna. Personalrummet var det rum som vi funderade på om 
det skulle vara besvärande för eleverna då vi antog att det var 
lärarnas plats och inte allmän tillgång för eleverna. Men det var 
inget som vi märkte vid intervjuerna. Vi upplevde dock att i båda 
dessa rum så var det en glasvägg ut till korridoren och detta blev 
                                                           
82 För vidare läsning om olika teorier se Wibeck (2000), s. 49 ff. 
83 Wibeck (2000), s. 50. 
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ett visst störningsmoment då både vi, eleverna och de 
förbipasserande blev intresserade av vad som pågick på andra 
sidan glasväggen. Det visar på hur viktigt det är att i förväg 
kontrollera lokalen där intervjun skall göras. Vi antog att i ett 
klassrum och personalrum finns inga glasväggar vilket visade sig 
vara ett felaktigt antagande.  Samtidigt är det svårt att få tillgång 
till lokaler med ett visst utseende och det viktiga för oss var ändå 
att eleverna skulle känna sig bekväma och trygga. Vi tror också 
att ungdomar är vana vid att det ”händer” saker runt omkring 
dem och det är inget som verkar besvärar dem. De tappar därför 
inte fokuseringen lika lätt som vi som forskare kanske gör när vi 
tycker att vi blir störda. 

Moderator och observatör 
 
Vi valde att ha en moderator som ledde samtalet och en bisittare 
som var observatör. Skillnaden för moderatorn i de olika 
formerna av fokusgrupper beskriver Wibeck så här: I en 
ostrukturerad fokusgrupp har moderatorn en roll vars uppgift är 
att introducera ämnet och därefter att ingripa i diskussionen när 
det behövs. I en strukturerad fokusgrupp får moderatorn mera 
rollen av en traditionell intervjuare som håller sig till fastställda 
frågor.84  Vi valde att låta moderatorn arbeta i nåt mellanläge 
mellan dessa två, det vill säga det låg på moderatorn att styra 
intervjun men samtidigt hålla sig i bakgrunden. Detta visade sig 
vara svårt och vi beskriver detta mer under rubriken metodkritik.  

                                                           
84 Ibid. s. 70. 
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Det är viktigt att moderatorn framhåller att hon inte är expert på 
ämnet och inte tar ställning för eller emot exempelvis 
alkoholdrickande85. Detta är en svår balansgång att uppmuntra 
deltagarna till egna åsikter när moderatorn inte skall ge uttryck 
för vad hon tycker. Som moderator kan det inträffa att man 
bildar en norm för vad som är socialt accepterat i gruppen och 
detta kan vara hämmande på den fortsatta diskussionen. 
Egenskaper som Wibeck skriver är viktiga för en bra moderator 
är värme, medkänsla, empatiförmåga och förståelse. Samtidigt 
som hon skall vara engagerad och opartisk!  
 
Något som man också bör tänka på är att olika grupper fungerar 
olika och detta beror då inte på moderatorn utan på gruppens 
sammansättning. Det brukar visa sig efter några intervjuer om 
det är rätt person som är moderator eller inte. Det blev 
uppenbart för oss efter första intervjun då vi bestämde oss för 
att den som var moderator skulle fortsätta med det i de 
resterande tre intervjuerna. Anledningen till detta val var att 
moderatorn trivdes i sin roll och observatören/bisittaren var 
osäker på om hon skulle känna sig bekväm i den positionen. Det 
är viktigt för alla inblandade i intervjusituationer att den som 
leder samtalet känner sig trygg i sin roll. Detta ger ett lugn för 
deltagarna och stämningen blir mer avslappnad. Om man som i 
vårt fall är två personer, och en känner sig mer osäker, så finns 
det ingen anledning att byta moderator. Vi anser inte att vår 
studie har blivit lidande av att det var samma moderator i alla 

                                                           
85 Wibeck (2000), s. 72. 
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fyra intervjuerna.Tvärtom kan det vara en fördel då man har 
chansen att utvecklas och upptäcka vad som fungerar och ta 
tillvara detta i nästkommande intervju. Detsamma gäller för 
observatören som kan känna igen mönster och specifika 
händelser i intervjuerna. 
 
För att lätta på pressen för moderatorn kan det vara bra att ha en 
bisittare eller observatör i gruppen. Wiberg beskriver vilken 
uppgift observatören har, som exempelvis att föra anteckningar, 
sköta bandspelaren och/eller ta hand om bekvämligheten i 
lokalen.86 Observatörens roll bör vara att sitta tyst och observera, 
och inte ge uttryck för vad han eller hon tycker om samtalet. En 
fördel med att det finns med en observatör i gruppen är att 
moderatorn och observatören kan ha en debriefing, det vill säga 
samtal med varandra, efter diskussionerna. Genom dessa samtal 
berättade vi för varandra om spontana intryck från 
diskussionerna, hur moderatorn lyckades med sin uppgift och 
vad som kom fram som de viktigaste argumenten och 
frågeställningarna.  
 
Detta samtal kan också, om det förs anteckningar, användas som 
komplement i analysen.87 Observatörrens roll har varit att göra 
anteckningar om vem som säger vad, vad som händer i den icke-
verbala kommunikationen och om det är något annat som 
observatören ser som kan vara av intresse för en senare analys. 
 
                                                           
86 Ibid. s. 76. 
87 Ibid. s. 76. 
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Intervjusamtalen 
 
Vi startade alltid intervjuerna med att fika och under tiden 
presenterade vi oss. Deltagarna fick säga sina namn och ålder. 
Frivilligheten, rätten att när som helst avbryta deltagandet, 
anonymitetskravet och vårt syfte med intervjun upprepade vi för 
tydlighetens skull. Moderatorn informerade om att hon har en 
dotter i samma ålder som deltagarna men att ingenting av vad 
som framkom vid intervjuerna skulle föras vidare till dottern. 
Det finns alltid en risk att någon av deltagarna skulle träffa på 
eller känna igen dottern när de är i samma ålder och bor i samma 
stad. Vi upprepade även hur lång tid vi hade tänkt oss och 
kontrollerade så att det passade eleverna. Wibeck skriver att det 
är bra att börja intervjuer med någon typ av stimulusmaterial.88 
Det vill säga något som deltagarna rent allmänt känner till eller 
gemensamt kan diskutera om utan att ämnet upplevs vara för 
känsligt. Det är ett sätt att få gruppen avslappnad och få igång 
diskussionen. Vi började varje intervju med att lägga fram ett 
antal tidningsartiklar som berörde ungdomar och alkohol. (Några 
av rubrikerna på dessa artiklar finns i inledningen till denna 
uppsats.) Det märktes dock att ungdomarna var osäkra på vad 
som var ”meningen” med tidningsartiklarna och det verkade som 
om de försökte komma på hur de skulle diskutera utifrån 
artiklarna för att komma med de “rätta” svaren. Efter en 
trevande inledning kom deltagarna igång att prata ganska ledigt 
och uppriktigt.  

                                                           
88 Wibeck (2000), s. 74. 
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Vi försökte hålla frågorna så öppna som möjligt i vår 
intervjuguide (bilaga 2).  Vad innebär det då att ställa öppna 
frågor? Jensen skriver så här: Att intervjupersonen får möjlighet 
att svara med sina egna ord och utifrån sina egna 
förutsättningar.89 Detta är inte alltid så lätt och helst vill vi som 
forskare ge intervjupersonen möjlighet att tala om det nya som vi 
inte känner till. Samtidigt kan moderatorn bara ställa en fråga åt 
gången och frågan måste vara klart formulerad. Vi upplevde att 
arbetet med intervjuguiden var viktig för att få till frågorna så bra 
och förståliga som möjligt. Det är alltid lätt att bli blind för sin 
egen studie och därför ”tro” att deltagarna har klart för sig vad 
som menas. Jensen skriver också om vikten av att frågorna är 
neutralt formulerade.90 Det kändes ibland som om det var 
oundvikligt att ställa ledande frågor och en sådan fråga kunde ge 
väldigt intressanta svar. Det var också ett sätt att få deltagarna att 
plötsligt säga något som kanske inte var tänkt från början. Svaret 
kom då mer från ”hjärtat” utan att ha rättats till för den speciella 
situationen som en intervju är.  När intervjun hade pågått en 
stund så  blev deltagarna mer aktiva och i slutet så märktes en 
avmattning. Anledningen till stagnationen kan vara att 
moderatorns frågor var slut och/eller helt enkelt att ämnet var 
uttömt.   
 
 
 

                                                           
89 Mogens Kjaer Jensen, Kvalitativa metoder för samhälls- och 
beteendevetare (Lund, 1995), s. 71. 
90 Ibid. s. 71. 
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Vi avlsutade alltid varje intervju med att fråga om det var något 
som deltagarna ville ta upp, lägga till eller fråga om. Vi valde att 
spela in intrvjuerna på band och det finns alltid en risk med 
denna metod då intervjupersonerna kan känna sig olustiga över 
att få sina ord inspelade. Här menar vi att när det gäller 
ungdomar så finns en större acceptans för tekniska lösningar. De 
verkade inte bli förvånade eller besvärade över att det fanns en 
bandspelare i rummet. Däremot blev det ett inledande samtal om 
att stänga av mobiltelefoner för att dessa kunde störa 
bandspelaren och även vårt samtal. Detta kände vi gjorde sitt till 
för att komma igång att prata med varandra. Samtalet runt 
bordet om bandspelarens funktion och det tillsammans med 
fikat gjorde att stämningen blev mer avslappnad. 
 
Tyvärr dök inga elever upp till vår första intervju. Vi letade efter 
andra elever från klassen och vi letade efter lärare som vi hade 
träffat tidigare och som var ansvariga för klassen. En av lärarna 
meddelade oss att så här kan det vara, till och med att det var 
vanligt att eleverna inte dök upp utan att meddela sin frånvaro 
till någon. Ingen visste dock var eleverna befann sig då de ofta 
var uppdelade på olika platser för lektioner eller praktik. Cathrine 
fick senare ett meddelande om att den eleven som hade lovat att 
ordna allt hade varit tvungen att jobba och därför inte kunde 
komma. Hon trodde dock att de andra skulle infinna sig men 
tydligen ville, eller vågade de inte det, när eleven som var den 
mest drivande, inte kom. Vi bestämde då ett nytt datum och ny 
tid för en intervju. 
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Även vid denna ombokade intervju så fick vi problem. Vi detta 
tillfälle så hade Cathrine kontakt med den ansvariga eleven dagen 
innan och då var allting i sin ordning. Två av elevens kompisar 
dök upp tre kvart försenade på grund av sjukhusbesök och när 
de fick veta att det inte hade kommit fler så bad de en annan 
kompis att ställa upp. Nu var det tre elever men fortfarande 
saknades hon som hade lovat komma. Hon svarade inte heller i 
mobiltelefonen.  
 
Vi gjorde till slut en intervju på den här skolan med elever som 
hade gått kursen. Dessa elever kom i tid och de hade alla fyra 
deltagit i en av kurserna om Prime for Life som hölls av tre 
instruktörer från Eleonoragruppen.91 Den kursen deltog inte vi i 
utan den som vi var med på utfördes av två instruktörer från 
Prescens92 i Stockholm. Eleonoragruppen var med även på 
denna kurs men då som observatörer. På båda kurserna var det 
stor frånvaro och flera av eleverna som var den första dagen dök 
aldrig upp den andra dagen när kursen skulle fortsätta.  
 

                                                           
91 Eleonoragruppen, som är ett privat företag, arbetar med 
anhörigbehandling när det gäller alkohol och drogrelaterade 
problem. De arbetar även med att göra bedömningar huruvida någon 
har ett fysiskt beroende, samt med strukturerade motivationssamtal 
när det föreligger ett beroende. Vidare innefattar Eleonoragruppens 
arbete informations- och utbildningsinsatser gällande 
alkohol/drogberoende och vilka konsekvenser detta medför. Dessa 
insatser riktas även till skolor i länets kommuner, främst inom 
Linköpings kommun. 
92 Preventionscentrum i Stockholm. 
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De två andra intervjuerna gjordes i mars 2003 på en annan 
gymnasieskola med elever från olika teoretiska program. På den 
här skolan kontaktade vi biträdande rektor för 
gymnasieprogrammen för att få tillstånd att vistas på skolan, 
lämna enkäter och intervjua eleverna. Vi fick också hjälp med att 
få kontakt med två lärare så att vi fick komma under deras 
lektionstid och lämna enkäter. Vid den här tiden kände vi oss 
väldigt pressade av den anledningen att vi inte skulle hinna med 
fler intervjuer. Då fick Eleonoragruppen tider på den här skolan 
och vi kände oss pressade till att genomföra två intervjuer för att 
få ett större analysmaterial. En av intervjuerna gjordes med 
elever som hade gått kursen och den andra med elever som inte 
gått kursen. Vi gjorde på samma sätt som på den första 
gymnasieskolan att vi informerade om vilka vi var, lämnade ut 
enkäter till hela klassen och frågade under tiden de fyllde i 
enkäterna om det fanns några elever som ville ställa upp för 
intervju. Denna gång påminde vi eleverna via mobilen om när 
och var vi skulle träffas och detta var inga problem. Alla elever 
som hade anmält sig kom vid de två olika intervjutillfällena, två 
grupper med fyra elever i varje grupp.  
 

Observationer och dagboksanteckningar 
 
Under tiden som vi har varit ute på fältet , i skolmiljön, på 
Linköpings kommun, konferens i Stockholm eller träffat på 
ungdomar i det privata så har vi observerat, medvetet eller 
omedvetet.  
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När man är uppe i forskningsprocessen så blir man mer 
observant och analyserande på de grupper och ämnen som ingår 
i studien. Att bli uppfylld av sin forskning är något som kan 
”drabba” forskaren och det handlar även GT om.93 Vi har dock 
inte gjort några ”medvetna” observationer där vi har strukturerat 
upp vad som skall undersökas. Det har mer haft en prägel av 
gemensamma diskussioner efter varje plats eller fält som vi har 
besökt. Vi ställde frågor till varandra om vad vi hade observerat, 
hur personerna agerade och av vilken orsak de kan ha agerat som 
de gjorde. Om olika observationsstrategier skriver Holme och 
Solvang att oavsett vilken strategi man väljer blir man en del av 
en social gemenskap.94  
 
Vi påverkar och blir även påverkad av omgivningen. Bara genom 
att finnas där kommer vi att påverka det sociala fenomen vi skall 
studera och den sociala miljön förändras när vi blir en del av den. 
Vi anser att genom våra diskussioner, som alltid har ägt rum 
direkt efter varje möte med olika aktörer, så har vi fått en bra 
genomgång och analys av vad dessa möten har givit oss i form av 
nya frågeställningar. 
  
Vi har även fört dagbok över fältarbetet gång, och detta 
tillsammans med våra övriga intryck har skapat många och långa 
diskussioner och genererat nya problemformuleringar.  

                                                           
93 Bengt Starrin m.fl. Från upptäckt till presentation. Om kvalitativ 
metod och teorigenerering på empirisk grund. (Lund, 1991), s. 53. 
94 Holme & Solvang (1997), s. 115. 
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Dagboksanteckningarna har också hjälpt oss i vårt skrivande av 
denna uppsats då det alltid är svårt i en lång process, att komma 
ihåg vad som hände, när och i vilken ordning.  
 

Teoretisk mättnad 
 
Hur mycket data som skall samlas in är något som inte går att 
fastställa i förväg utan det avgörs från fall till fall. Hartman 
skriver att man skall sluta samla in data om en kategori när den 
är teoretiskt mättad.95 Han menar med mättnad att inga 
ytterligare data kommer att hittas som inte har plats i teorin, det 
vill säga kan ställas under en egenskap eller kategori.96 När 
kategorin är mättad är det dags att gå vidare till nya data över en 
ny kategori. Eftersom GT ständigt genererar nya begrepp och 
idéer så kommer vissa begrepp att vara mättade och andra inte. 
Detta gör att forskningen går i otakt enligt Guvå och Hylander.97 
Vi upplevde en tydlig mättnad när det gällde intervjuerna.  
 
Efter tre gjorda fokusgruppintervjuer upplevde vi en viss 
mättnad men efter den fjärde var det ännu tydligare för oss. Vi 
fick liknande svar som på de tre första intervjuerna och inga nya 
aspekter tillkom. Det kändes som om vi visste svaren i förväg 
och även hur deltagarna skulle föra diskussionen framåt. Då blev 
vi medvetna om vad teoretisk mättnad betyder.  

                                                           
95 Holme & Solvang (1997),  s. 71. 
96 Ibid. s. 71. 
97 Guvå & Hylander  (1998), s. 10. 
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Det här har sedan gällt flera gånger vid materialinsamlandet och 
vid de olika kategoriseringarna. Men det finns också en känsla av 
att inte ”upptäcka” mättnaden. Ibland har vi letat efter nya 
infallsvinklar för att generera nya frågeställningar och när vi har 
hållit på så ett tag infinner sig en ohanterbar situation. Det gäller 
att sätta stopp för att kunna hantera det material som vi redan 
har. På något vis måste man inse sin begränsning. 
 

Forskningsetiska överväganden 
 
Humanistisk–samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR)98 
har antagit ett antal forskningsetiska principer som anger hur 
forskaren bör förhålla sig till de personer som han eller hon 
möter på fältet. Hur mycket måste jag berätta om min studie? 
Vilka måste tillfrågas om lov eller tillstånd när någon skall 
intervjuas eller observeras? Vad får man använda sitt material till 
och vilka skall få tillgång till det? Det är exempel på frågor som 
forskaren måste hantera och finna riktlinjer för. En övergripande 
anvisning ger individskyddskravet, som säger att individer skall 
skyddas mot ”otillbörlig insyn” samt att de inte får ”utsättas för 

                                                           
98 Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, Antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för 
Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. 
Internetadress: 
http://www.hsfr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838, 2003-05-
07 kl. 08.09. 
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psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning”99 
Forskaren i fält måste hitta någon slags balans mellan att vara 
nyfiken och målmedveten men samtidigt vara lyhörd och visa 
informanterna respekt.  
 
Pripp skriver att individskyddskravet kan delas in i fyra olika 
delar: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet och ger följande förklaringar till var och en: 
 
 

• Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter 
om alla undersökningens ”personer skall ge 
största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem”. 

 
• Nyttjandekravet understyker att material som 

handlar om enskilda personer bara skall 
användas för forskningsändamål som 
motsvarar de förpliktelser som utlovats 
under insamlandet. 

 
 

 

                                                           
99 Gudrun Dahl & Ann-Charlotte Smedler, red. Det respektfulla 
mötet: ett symposium om forskningsetik och antropologi (Stockholm, 
1993), s. 120. 
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• Informationskravet säger att ”Forskaren bör 
informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. De bör därigenom 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och 
om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Informationen bör omfatta alla 
de inslag i den aktuella undersökningen 
som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta”. 

 
• Samtyckeskravet betyder att fältarbetaren 

måste ha de undersöktas bifall. Fältarbetet 
utgår oftast från ett samtycke eftersom 
undersökningsdeltagarna själva är aktiva i 
intervjuer och under deltagande 
observationer. Riktar sig forskaren till 
omyndiga personer bör deras föräldrar 
tillfrågas, om undersökningen medför 
risker att de unga kan identifieras. Kravet 
på samtycke är lägre då fältarbetaren 
studerar en offentlig tillställning, eftersom 
risken för identifiering av enskilda är 
betydligt mindre än om sitationen är mer 
privat och av ”etisk känslig natur”.100 

                                                           
100 Pripp (1999), s. 51-53. 
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Vi har under våra möten med informanterna, under både 
enkätutdelningarna och intervjuerna, informerat om deras 
rättigheter, att deltagandet var frivilligt, att de kunde vara 
anonyma och så tydligt som möjligt förklarat vad deras svar 
skulle användas till. Vi har varit extra tydliga med att förklara att 
infomationen om vad var och en säger inte kommer att gå vidare 
till lärare eller annan skolpersonal. Vi informerade också om att 
vi  inte sammarbetade med Eleonoragruppen. Detta för att 
förtydliga för informanterna att vi inte på något sätt med 
intervjuerna ville ”kolla upp” vad de hade lärt sig på kursen och 
inte heller vilken inställning de har till alkohol. Det var också 
viktigt för oss att informera om anonymitetskravet i uppsatsen. 
Vi poängterade att deras namn, skolan namn eller på vilket 
program eleverna studerade inte skulle nämnas i vår uppsats.  
 
Hur reagerade eleverna på vår närvaro och på vår förfrågan om 
de ville delta i en enkätundersökning och intervjuer? Det vi la 
märke till var, efter att ha varit i några klasser, att eleverna aldrig 
ifrågasatte vårt syfte, enkäterna eller varför vi var på deras skola. 
Detta kan tyda på att i skolans värld är eleverna vana vid att det 
finns vissa normer som de skall följa. Läraren och andra vuxna 
bestämmer och har de sanktionerat att vi befinner oss i 
klassrummet så gör de som de blir tillsagda. Ett annat sätt att se 
på detta är helt enkelt att eleverna är så vana vid att få olika 
uppgifter i skolan och då fyller de i dessa enkäter utan att 
ifrågasätta varför. Det ingår i själva undervisningen och de har 
svårt att se var gränserna går för vad som är frivilligt och utanför 
skolarbetets domäner.  
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Hade vi varit på stan och frågat så är det inte säkert att 
ungdomarna hade fyllt i våra enkäter. Då hade de känt sig mer 
fria att välja och ta ett eget beslut.  
 
En annan tolkningsmöjlighet kan vara att i ett klassrum så 
identifierar de sig med gruppen och har kanske svårare att göra 
ett eget val. De vill känna sig tillhöriga. Under ungdomstiden kan 
det kännas svårt att avvika och utsätta sig för att vara 
annorlunda.  
 

Användningen av Grundad Teori i 
denna studie 
 
Hösten 2002 valde vi att ta kontakt med Linköpings kommun 
för att diskutera ett uppslag till vår studie. Vi hade då fått mail 
från Gunnar Olausson, projektledare för Barns och Ungdomars 
Bästa  i Linköping. Han villa ha studenter från samhälls- och 
kulturanalysprogrammet som kunde skriva om något av de 
trettiotal olika delprojekt som ingår i huvudprojektet Barns och 
Ungdomars Bästa. Vid vårt samtal med projektledaren fastnade vi 
för ett av delprojekten som heter Prime for Life och som är ett 
alkoholpreventionsprogram101. Detta program skulle utföras av 
Eleonoragruppen102 på olika gymnasieskolor i Linköping. Vi 
deltog i en Prime for Life kurs för att bilda oss en uppfattning 

                                                           
101 Projektet Prime for Life presenteras mer utförligt på s. 40.  
102 Eleonoragruppen se s. 49, not. 91. 
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om vad programmet innebar. För att få mer kunskap om 
metoden åkte vi till Stockholm på en informationsdag om 
programmet. Där presenterades resultaten från de två 
utvärderingar, på gymnasieelver och värnpliktiga, som hittills 
gjorts i Sverige.  
 
Vår första intention med uppsatsen var att göra en utvärdering 
med eleverna i Linköping om Prime for Life.  Vi planerade att  
utföra intervjuer och en enkätundersökning med eleverna som 
deltog, både före och efter kurstillfällena. Huvudsyftet var att få 
kunskap om vad eleverna tyckte om kursen, och om deras 
synsätt och användning av alkohol hade förändrats. Ett 
forskningsarbete av denna magnitud kräver en bra planering och 
ett effektivt utnyttjande av tiden. Att intervjua, transkribera, 
systematisera och sammanställa en så stor och krävande 
undersökning som vi ville göra med både intervjuer och enkäter 
tar mycket tid i anspråk som vi ganska snabbt insåg att vi inte 
hade. 
 

En läroprocess 
 
På grund av problem för Eleonoragruppen att få tider på 
skolorna, blev vi tvungna att ändra inriktning på vår uppsats. 
Kaijser beskriver denna process, som ”drabbade” oss, i 
nedanstående citat:  
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Fältarbetet är en läroprocess. Flera av de tankar och 
hypoteser, avgränsningar och postulat med vilka en 
studie inleddes kan visa sig felaktiga eller 
missvisande. När en undersökning väl påbörjats får 
man därför ofta både rucka på och omdefiniera 
delar av dess avgränsningar och utgångspunkter. 
Fältarbetet är en arbetsprocess som måste rymma 
både systematik och mer intuitiva infall.103 
 

Det är tillsynes mycket viktigt att förhålla sig både flexibel och 
sytematisk på samma gång. Vi insåg att tidsramen för vårt arbete 
inte kunde medge en utvärdering och intervjuer efter kurserna 
slut.  Vi valde då att fokusera på hur ungdomarna ser på alkohol 
och prevention i allmänhet, men ändå ta tillvara de kontakter 
med fältet som redan var gjorda.  
 
Under dessa premisser kom vi fram till att GT var den ansats 
som skulle passa bra i vår studie eftersom vi inte hade någon 
färdig hypotes som vi ville pröva. Vi ville istället att materialet 
med enkäter, intervjuer och litteratur skulle generera nya 
frågeställningar som i sin tur skulle leda till nya teorier om 
ungdomar och alkohol. Som vi tolkar vad Glaser menar med ett 
forskningsområde är detta ungdomarna i vår studie. För att inte 
hamna i en ohanterbar situation med mängder av datamaterial 
om ungdomarnas liv, så valde vi ett ämnesområde, alkohol.  

                                                           
103 Kaijser, (1999), s. 27. 
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Glaser skriver att ett forskningsområde skall man närma sig utan 
att ha ett specifikt problem i åtanke, något man på förhand 
bestämt sig för att man vill veta om gruppen.104 
Ämnesavgränsningen som vi har gjort tycker vi inte påverkar 
användningen av ansatsen. Trots denna avgränsning anser vi inte 
att studien har frångått Glasers direktiv för hur GT skall 
användas, utan vi hade en öppenhet inför vad som kom att bli 
problemet i gruppen.  
 
 

Fältarbetsbeskrivning 
 
Vi delade ut och fick tillbaka 79 enkäter i fyra olika klasser på två 
gymnasieskolor i Linköping. Av dessa elever gick 38 på ett 
praktiskt inriktat progam och 41 på ett teoretiskt program. Av de 
79 eleverna var 48 flickor och 31 pojkar Alla eleverna gick i 
årskurs tre och hade fyllt 18 år.  Enkäten bestod av 12 frågor 
med olika svarsalternativ (bilaga 1).  Nio av frågorna hade fasta 
svarsalternativ och tre var öppna där respondenten förväntades 
skriva sitt svar med egna ord.  
 
Vi gjorde 4 fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 15 elever. Av 
dessa elever så hade 8 gått kursen Prime for Life och de övriga 7 
hade inte gått kursen. Av totalt 15 elever så var 8 flickor och 7 
pojkar. Eleverna som intervjuades gick i de klasser där vi lämnat 
ut enkäterna.  

                                                           
104 Hartman (2001), s. 61. 
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Vi spelade in intervjuerna på band och efter varje intervju så 
lyssnade vi på det inspelade materialet och antecknade om det 
var något som vi tyckte var viktigt eller uppseendeväckande. Vi 
pratade också igenom hur intervjun hade gått, hur deltagarna 
reagerat och/eller annat som dök upp. Intervjuerna 
transkriberades sedan ordagrannt. 
 

Rekrytering av deltagare – Urval 
 
I vår studie om ungdomar och deras syn på alkohol fick 
urvalsfrågan betydelse då vi ville låta resultatet gälla andra 
ungdomar i samma ålder. Vårt mål var att ungdomarna skulle 
vara 18 år eller äldre och gå sista året på gymnasiet. Anledningen 
till detta val var att Eleonoragruppen skulle ut och träffa 
ungdomar i den åldern och ha kursen Prime for Life. Då blev det 
självklart för oss att det var i dessa klasser vi skulle börja. Vi 
valde att utgå ifrån redan existerande grupper. I vårt fall fanns det 
naturligt en grupp elever som tillhörde samma klass på en 
gymnasieskola. Wibeck skriver att det finns finns flera saker som 
talar för att använda sig av redan existerande grupper. 105 Dels finns 
förhoppningsvis en vana av att diskutera, och dels underlättas 
rekryteringen betydligt.  
 
Det blev naturligt för oss att utgå från de skolor och klasser som 
deltagit i kursen. För att få ett bredare urval valde vi att även 
träffa elever som inte hade gått kursen.  
                                                           
105 Wibeck  (2000), s. 52. 
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När vi hade fått kontakt med de ansvariga på skolorna så var det 
inga problem med ”fortsättningen”, det vill säga att gå vidare till 
olika lärare och elever. Vi blev väl bemötta och det var inga 
problem att komma i kontakt med andra klasser eller att få låna 
lokal för intervjerna.  
 
När vi diskuterade urvalet ville vi få med elever både från 
teoretiska program och mer yrkesinriktade program och vi ville 
att det skulle vara en någorlunda jämn könsfördelning i 
intervjuerna och enkäterna. På de båda gymnasieskolorna finns 
det liknande program men det finns även program som endast 
finns på respektive skola. Detta innebär att skolorna är 
utformade efter sitt speciella programutbud och det kan ha 
betydelse för elevernas val av vilken skola de går i och på vilket 
program. Vi menar att detta gör att urvalet redan i de olika 
klassrummen får en spridning av olikheter i bakgrund, synsätt, 
värderingar och så vidare. 
 

Metodkritik 
 
I metodlitteraturen om GT påpekas ofta värdet av att man 
påbörjar denna typ av undersökningar så “nollställd” som 
möjligt. Om man genom teoretisk och/eller praktisk kunskap är 
väl förtrogen med sin frågeställning, blir man lätt fångad i vissa 
sätt att se på problemet. På så vis skulle man riskera att 
försumma alternativa betraktelsesätt. Det är lätt att vilja 
instämma i detta men hur gör man i praktiken?   
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Vi tror att det inte finns någon forskare som i praktiken är helt 
okunnig om sitt forskningsproblem. Som forskare väljer man ett 
område som man är intresserad av och vill utveckla. Det går 
aldrig att helt ”ta bort” sin förförståelse. För vår del upptäckte vi 
under studiens gång att vi båda två hade liknande erfarenheter av 
familjens inställning till alkohol under uppväxten, och även en 
liknande syn på hur vi idag tycker att ungdomar  skall behandlas 
när det gäller alkoholdrickande. Har då denna likhet i synen på 
hur vi förhåller oss till ungdomar och alkohol gjort oss till sämre 
forskare i denna studie? Frågan är värd att diskuteras då detta 
uppdagades för oss under vår presentation av forskarrollen. 
Självklart kan det finnas ett värde i att ha en mix av personer 
med olika förförståelsegrunder i en forskargrupp, men eftersom 
nya funderingar och insikter om vårt fält och om oss själva hela 
tiden dyker upp i grounded – metodiken, så gäller det att vara 
uppmärksam på vad denna nya kunskap genererar.  
 
En nackdel med att gå kursen Prime for Life utan att ha några 
förkunskaper om preventionsprogram i allmänhet och Prime for 
Life i synnerhet, var att denna okunskap gjorde att kursen 
påverkade oss mycket. Det var svårt att förhålla sig objektiv till 
det som presenterades. Vi blev uppfyllda av infomation och 
matades med statistik av olika slag.  Direkt efter kursen hade vi 
en hel del synpunkter på kursens upplägg. Det kändes bra att 
lägga kursen lite ”åt sidan” ett tag för att sedan analysera den 
pånytt och då med mer objektiva ögon. Det blev också lättare av 
att vi studerade och skaffade oss information om en del andra 
preventionsprogram och hur de har utvärderats.  
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Att ha större kunskap om ett speciellt preventionsprogram och 
inte andra kan ses som en nackdel men vi menar att den 
information som vi skaffade oss om de olika programmen och 
kurserna, tillsammans med de forskningsrön som vi hittade i 
litteraturen, gav oss en god inblick i hur olika 
preventionsprogram fungerar.   
 
Språket i enkäterna försökte vi hålla på en nivå som vi tror 
passade ungdomarna, det vill säga rakt och enkelt. Det kändes 
viktigt, som även Ejlertsson tar upp, att försöka anpassa språket 
till målgruppen. Om målgruppen, som i vår studie var 
skolungdomar, bör man vid formuleringen ta hjälp av antingen 
någon person som är verksam nära ungdomar i de aktuella 
åldrarna eller av ungdomarna själva.106 Därför valde vi att låta en 
av Cathrines döttrar som är 18 år och går sista året på gymnasiet, 
läsa igenom enkäten och fick förslag på en del ändringar. På så 
vis minskade vi risken med att använda främmande ord eller ord 
som skulle kunna tolkas annorlunda av ungdomar än av vuxna. 
Här måste dock påpekas att detta ”pilottest” givetvis var alldeles 
för begränsat, både i ansats men också vad gäller genus, klass och 
etnicitet osv. Det var ändå en hjälp för oss, speciellt i ordvalet av 
hur man benämner flickor och pojkar där vi hade olika åsikter.  
 
Är man kille eller tjej i 18-års åldern?  Eller vill man benämnas 
kvinna och man? Vi blev inte helt på det klara med vad som 
passade bäst men vi valde kvinna och man då vi anser denna 

                                                           
106 Wibeck  (2000), s. 42. 
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definition som mer vanligt förekommande när det gäller olika 
enkäter eller blanketter som skall fyllas i. Kvinna och man 
kändes som ett mer formellt och vuxet språkval. Det blev dock 
en skillnad i ordvalet när vi pratade om och direkt till 
ungdomarna. Då använde vi tjej och kille. Vi tycker att detta 
ordval passar bättre i samtalet med ungdomarna. Dessa ord 
använder vi (och ungdomarna) i vardagligt tal och då känns det 
naturligt.  Det är viktigt att vi använder ord som känns rätt. 
Ytterligare diskussioner om vilket språk man bör använda får 
dock inte plats i denna studie.  
 
När man studerar interaktionen är det viktigt att komma ihåg att 
grupperna är arrangerade i nya situationer där deltagarna 
uppmuntras till att formulera sina idéer verbalt inför varandra. 
Riskerna kan vara att vissa ämnen inte kommer upp på grund av 
att det finns saker som tas för givna . Alla vet vad de andra 
tycker i vissa frågor och därför kan det kännas onödigt att ta upp 
dem. Vi anser också att det kan finnas en osäkerhet bland 
deltagarna att ta upp vissa ämnen som kan leda till konflikter 
eller verkar vara för känsliga och därför blir dessa utelämnade. 
En annan risk som man måste vara medveten om, är de roller 
som eleverna redan har i den vardagliga interaktionen, som de 
lätt kan falla in i även i fokusgruppen.107 Detta fenomen var 
något som blev väldigt tydligt för oss. I en av klasserna som vi 
lämnade ut enkäter till, stannade vi kvar och var sedan med på 
kursen Prime for Life.   

                                                           
107 Ibid. s. 53. 
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Vi deltog endast som observatörer för att se hur eleverna tog till 
sig budskapet och vi ville också observera hur instruktörerna 
genomförde kursen i en gymnasieklass. Tidigare hade vi deltagit i 
en kurs för endast vuxna. 
 
När vi observerade blev det snart klart för oss vilka roller 
eleverna hade. De elever som sedan ställde upp för intrevju var 
kvar i sina roller även i den nya situationen som 
fokusgruppsintervjun innebar. Detta med vilken roll eleverna 
hade i sin klass, och som senare var viktigt för moderatorn att 
tänka på vid intervjutillfällena, upptäcktes även när vi  inte 
stannade kvar i klassrummet i mer än kanske 15 minuter vid 
enkätutlämnadet. När vi kom in i de olika klassrummen och 
presenterade oss så var eleverna tysta men när de sedan fick 
enkäten och vi frågade om det fanns några frivilliga till intervjuer 
så fick vi klart för oss vilka som var de mer pratsamma och 
ledande. När den eller de elevena hade sagt om han eller hon 
ville ställa upp för intervju så kunde fler tänka sig detta. 
Detsamma inträffade i alla de fyra klasserna som vi var i.  
 
Det tog alltid en stund av lite lättsamt prat och en hel del skratt 
om vårt syfte, ämnet (alkohol) och hur intervjun skulle gå till 
innan den första anmälde sig. Vi fick också tips, från en av 
instruktörerna för Prime for Life, om att bjuda på fika  vid 
intervjutillfället som extra bonus för de som anmälde sig. Vi 
tyckte ändå att det var ganska svårt att få elever att anmäla sig. 
Att fylla i enkäterna var inga som helst problem även om vi 
informerade om att det var helt frivilligt men när det gällde 
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intervjuer så var det besvärligare. Vi fick verkligen tala för vår sak 
och be om deras hjälp. Det kändes dubbeltydigt att dels tala om 
att det var helt frivilligt men sedan få böna och be om deras 
hjälp. Denna svårighet kan nog bero på att de är ovana vid att bli 
intervjuade och att vi kände oss pressade av att inte ta för lång 
tid av lektionen. Vi fick tillåtelse av lärarna att vara 10-15 minuter 
på deras lektion och då ville vi hålla den tiden. Denna tidspress 
gjorde att vi valde att inte sätta så stor vikt vid, om det var lika 
många killar som tjejer som anmälde sig. Könsperspektivet var 
inte något som vi hade tänkt på som huvudsyfte med uppsatsen, 
men vi tar upp det när det gäller val av dryck och 
dryckesmönster i vår resultatdel. 
 
När vi diskuterade hur vårt urval av informanter för intervjuerna 
skulle göras så var vi tvungna att ta tidsaspekten i beaktande. Vi 
försökte ta ställning till hur många intervjuer vi skulle klara av, 
transkribera och koda innan skrivprocessen påbörjades. Vi kom 
fram till att fyra fokusgruppintervjuer med fyra elever i varje 
grupp var något som vi borde klara av. Det som hade störst 
betydelse för vårt beslut var hur snabbt Eleonoragruppen skulle 
få tillträde till olika skolor och klasser för att utföra sina kurser 
om Prime for Life. Vid denna tidpunkt i januari 2003 visste vi 
inte om det fanns några mer bestämda datum, än på en 
gymnasieskola och i en klass, men förhoppningen var att komma 
vidare så snart som möjligt. Vår önskan var att få två grupper 
från teoretiska program och två grupper från mer praktiskt 
inriktade program. Av dessa ville vi sedan också få en grupp som 
inte hade gått kursen. 
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Tidsaspekten var något som vi alltid reflekterade över och vi 
upplevde detta som stressande, speciellt när det hände saker som 
vi inte kunde påverka. Det kändes ibland som om stressen för att 
hinna bli klar med olika delmål, gjorde att vi tappade 
koncentrationen på det som vi verkligen kunde genomföra. Att 
arbeta med GT som ansats innebär att omförhandla och pröva 
nya argument men det var svårt att inse att detta var något att 
räkna med, när det blev förseningar och inställda möten. Vi fick 
lära oss att även inställda möten kunde generera frågeställningar 
och framförallt gav detta tillfälle till möten med människor som 
annars inte var aktuella för fältarbetet. Genom att vi rörde oss 
mycket  i skolmiljön så var vi tvungna att kontakta 
expeditionspersonal, lärare och elever för att få information om 
var, när och hur vi skulle kunna komma i kontakt med de elever 
som hade meddelat oss att de var villiga att ställa upp för en 
intervju.  
 
Något som vi snart lärde oss var att mobiltelefonen gällde när 
det handlade om att få, och hålla kontakt med ungdomarna.  
Genom att SMS:a, spela in ett meddelande eller på annat sätt 
använda mobiltelefonen för att bekräfta tid och plats, ändra 
datum eller meddela förseningar, kommunicerade vi med 
ungdomarna. När det gällde kommunikationen med lärare, övrig 
skolpersonal,  Eleonoragruppen, projektansvariga och andra 
myndighetspersoner  så var det mest effektivt att använda e-mail. 
Hur viktigt det är att ta till sig de seder och bruk som gäller på 
fältet där man befinner sig var något som vi lärde oss. 
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Lyhördheten och uppmärksamheten måste finnas för att lära sig 
hur det fungerar och för att få tillträde till, och även kunskap, om 
fältet.  
 

Socialt önskvärda svar  
 
I både enkäter och intervjusitutationer finns det en risk att få 
socialt önskvärda svar. Ejlertsson skriver om detta när det gäller 
enkäter som behandlar känsliga område. ”Den svarande överdriver 
lätt sina svar för att så bra som möjligt passa in i det som är socialt 
önskvärt”. 108 Samhällets normer kan påverka svaren på vissa 
frågor. När det gäller ungdomar och alkohol anser vi att denna 
risk är speciellt uttalad när det gäller den egna 
alkoholkonsumtionen. Speciellt de som konsumerar alkohol i 
stora mängder, så kallade högkonsumenter kan vilja dölja sitt 
alkoholintag. Från samhällets sida förekommer både uttalade och 
outtalade normer och detta kan ha inneburit att vi har fått svar 
som inte har varit så sanningsenliga. Något som spelar in är vilka 
olika roller vi har i olika sammanhang. Hur vill vi bli betraktade, 
det vill säga, vilka roller vill vi bli tilldelade? Här finns en grupp 
ungdomar som går i samma klass och som kommer att träffas 
även efter intervjusituationen. Som de blir betraktade i gruppen 
kommer sedan att finnas kvar även i klassrummet.  
 

                                                           
108 Ejlertsson  (1996), s. 59. 
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Därför kan det vara en önskan att föra fram de svar och 
synpunkter som verkar “passa in” för den roll som man vill ha 
inför sina klasskamrater.  
 
 
Vi har tidigare redogjort för hur Goffman beskriver hur vi vill 
göra intryck på vår publik.109 När vi presenterar oss själva och 
vårt agerande inför andra människor försöker vi kontrollera och 
styra den information vi överför och som ligger till grund för de 
andras intryck av oss. I vår studie var ungdomarna publik inför 
varandra och inför moderatorn och bisittaren, och vi som 
forskare var publik inför dom vid enkätutlämningen. Även om 
detta kan vara ett osäkerhetsmoment så bedömer vi att resultatet 
från enkäterna och intervjuerna, tillsammans med det övriga 
datamaterialet gav oss en bra grund för vår fortsatta 
teorigenerering.  Det visar vikten av mångfald, att samla in 
material med olika tekniker, för att minska riskerna med socialt 
önskvärda svar. 

Moderatorn 
 
Moderatorn har haft en framträdande roll, i den typ av 
fokusgrupper som vi använt i vår studie. Svårigheter med att 
göra halvstrukturerade intervjuer är bland annat att styra 
intervjun och samtidigt försöka att hålla sig i bakgrunden. Det 
finns inte några klara regler för hur mycket eller lite moderatorn 
skall styra samtalet, men det är en svår balansgång som är värd 
                                                           
109 Se diskussionen om Goffmans dramaturgiska perspektiv  s. .9.  
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att diskutera. Moderatorn i vår studie upplevde ibland att hon 
styrde intervjun och att det inte blev det kommunikativa arbete 
som gruppen utförde som bestämde diskussionens form. 
Anledningen kan ha varit moderatorns ålder (hon har barn i 
samma ålder som de intervjuade), viljan att föra samtalet framåt 
(i första fokusgruppen var deltagarna väldigt tystlåtna) och 
engagemanget för ämnet (svårt att vara passiv).  
 
En annan roll för moderatorn som kändes pressande var att se 
till så att alla i gruppen kom till tals. I en av de fyra grupperna 
upplevde moderatorn att samtalet fungerade bra och att de flesta 
deltagarna fick komma till tals. Det fanns alltid en eller två i varje 
grupp som var mer drivande. I en grupp var det två elever som 
var tillbakadragna och tystlåtna, och i de övriga två fanns det en 
elev som uppträdde på samma sätt.  Wibeck skriver om det 
makt- och dominansförhållande som kan finnas i en grupp och 
då är det viktigt att fördela ordet även till de personer som är 
tystlåtna.110 
 

 

 
 
 
 

                                                           
110 Wibeck (2000), s. 129. 
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Alkoholprevention  
 
Någon gång under uppväxten och även när man är vuxen så blir 
vi föremål för prevention. Barn skall lära sig om trafikvett, 
ungdomar skall lära sig om alkohol/narkotika och när vi blir 
äldre så skall vi exempelvis lära sig om kost och motion för 
hälsans skull. I denna studie har vi forskat kring prevention för 
ungdomar, från deras synsätt, när det gäller alkohol och den 
undervisning som förekommer i skolan. Att alkohol orsakar 
omfattande och allvarliga problem för såväl enskilda som för 
samhället i stort är väl känt. Ungdomar är en särskilt känslig 
grupp då de inte är så medveten om alkoholens inverkan och 
risker när de börja dricka. Många prövar sig fram för att finna sitt 
eget förhållningssätt till alkohol och för de flesta går det bra men 
det finns de som inte klarar av det. De hamnar lätt på glid ute i 
samhället. Som vi uppfattar idén med prevention är det i 
huvudsak dessa människor vi försöker nå med informationen. 
Att förebygga dessa problem som kan uppstå är angeläget för 
hela samhället, men samtidigt en mycket svår uppgift.  
 
Prevention är ett brett och oprecist begrepp som inte är alldeles 
enkelt att vara insatt i. Det talas ofta om tre olika stadier i 
preventionsarbete, primär-, sekundär- och tertiär prevention, och 
begreppen har hämtats från det medicinska området. 
Indelningen av begreppen beskriver Thorsen och Andersson i 
CAN:s rapportserie enligt följande: 
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• Primär prevention: Att motverka att 
skadlig alkohol/narkotikakonsumtion 
uppstår och utvecklas. 

 

• Sekundär prevention: Att inom 
högriskgrupper upptäcka och begränsa 
eller eliminera enskilda individers eller 
gruppers skadliga bruk av alkohol och 
narkotika. 

 

• Tertiär prevention: Att bland alkohol- 
och narkotiksamissbrukare bedriva 
behandling för att rehabilitera, motverka 
återfall och begränsa risken för en negativ 
sjukdomsutveckling.111 

 
I dessa tre preventionssteg riktar man sig till olika målgrupper. 
Thorsen och Andersson förklarar de olika stegen på följande 
sätt: I det primära preventionssteget är målgruppen personer 
som inte har alkoholproblem och som inte är i en överhängande 
fara för att få det. I det sekundära preventionssteget är 
målgruppen personer som använder alkohol på ett sådant sätt att 
de befinner sig i en riskzon. Och i det tredje och sista 
preventionssteget riktar man sig till personer som har 
alkoholproblem av fysisk, psykisk, social, ekonomisk eller 

                                                           
111 Thorsen  & Andersson (2000), s. 8. 
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juridisk karaktär.112 I litteratur som berör prevention, efterlyser 
man intitialt en noggrann kartläggning av målgruppen som skall 
bli nådd av budskapet. Ungdom som grupp för prevention 
behandlas dock som en homogen målgrupp.  
 
Går vi djupare och tittar på strukturer ser vi att ungdomar likväl 
som övrig allmänhet kommer från olika sociala grupper och 
situationer, och de är givetvis i olika åldrar  och av olika kön. 
Kort sagt de är individer med olika referensramar och de tror på 
olika auktoriteter. Jarlbro upplyser läsaren om att ungdomar 
historiskt sett har betraktats som en homogen samling individer 
med gemensamma värderingar, beteenden och upplevelser. Den 
moderna ungdomsforskningen poängterar i allt större 
utsträckning de stora skillnader som finns mellan olika 
ungdomskulturer.113 Frågan är om inte den efterlysta 
kartläggningen också skall avse att definiera målgruppen utifrån 
livsstil och riskperception innan man genomför olika 
preventionsprogram.  
 
 En annan fråga som bör lyftas till ytan när det gäller 
preventionsarbete är hur man får ungdomarna att inte bara förstå 
budskapet utan också i praktiken följa det? Eriksson och Jarlbro 
skriver att detta är ett av de centrala teoretiska problemen inom 
fältet planerad kommunikation: Hur ska man kunna förklara gapet 

                                                           
112 Ibid. s. 48. 
113 Birgitta Eriksson & Gunilla Jarlbro ”Hälsokommunikation” i 
boken Kommunikationens villkor red. Inger Larsson & Karl-Erik 
Rosengren (Lund, 1995), s. 40. 
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mellan människors kunskaper och beteenden? 114  Åtskilliga 
utvärderingar både i Sverige och i andra länder visar att många 
informationsinsatser kan leda till förbättrade kunskaper och 
förändrade attityder, medan få insatser verkligen får effekter på 
individers beteenden115 Sambandet mellan attityd, kunskap och 
beteenden är tydligen inte så enkelt i verkligheten som det ser ut 
teoretiskt. Det finns ingen garanti för att individen handlar i 
enlighet med den nya kunskapen eller attityden. Kunskaper är 
givetvis en viktig betingelse för beteendeförändring men det är 
inte tillräckligt.  
 
 
Eriksson och Jarlbro diskuterar om budskapet skall innehålla 
hotsekvenser eller ej, men kommer inte fram till något svar. De 
utttrycker att det är viktigt att budskapet intresserar mottagargruppen 
och får den att känna att ”detta berör mig”. 116 Målet med allt 
upplysnings- eller informationsarbete måste vara att nå fram till 
mottagaren med ett meddelande eller budskap som inte 
förvanskas på vägen och som vederbörande tolkar på avsett vis.  
 

 
 
 

                                                           
114 Eriksson & Jarlbro (1995 s. 41. 
115 Ibid. s. 41. 
116 Ibid. s. 42. 
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Hur har skolans preventionsarbete sett ut historiskt 
och hur formeras den i dag?  
 
Sven Bremberg skriver i Den svenska supen i det nya Europa att 
behovet av att kunna undervisa alla barn om risker med alkohol 
till och med var ett av argumenten för att införa allmän 
folkskola.117 Thorsen och Andersson skolans preventionshistoria 
så här: Från folkskolans start fram till 1940-talet var 
skräckpropaganda den dominerande preventionsmetoden. 
Därefter vann faktaundervisningen alltmer terräng. Det gällde att 
informera och upplysa om alkohol och narkotika, dess funktion 
och skadeverkningar. Under 1970-talet försköts tyngdpunkten 
från en fokusering på själva drogen till en fokusering på 
individen och individuella egenskaper som antogs vara viktiga i 
utvecklingen av alkohol- och narkotikavanor. Det kunde gälla 
egenskaper som självförtroende, förmåga att fatta beslut och att 
forma värderingar.  
 
Utvecklingen fram till 2000-talet har fokuserat på konkreta 
färdigheter i att stå emot grupptryck, att kunna säga nej, och att 
kunna hantera problem och kriser. I utvecklingen av de senare 
strategierna när det gäller prevention är ett viktigt inslag, 
elevernas aktiva deltagande och praktiska träning i form av 
rollspel och värderingsövningar.118  

                                                           
117 Sven Bremberg, ”Kan skolan minska ungdomars bruk av 
alkohol?” i Den svenska supen i det nya Europa: nya villkor för 
alkoholprevention  red. Sven Andréasson, (Stockholm, 2002), s. 137. 
118 Thorsen & Andersson (2000), s. 31. 
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Vi ser, både från vår egen skolgång och från elevernas 
information, att samtidigt som det har skett en förändring och 
utveckling av preventionsstrategier vad gäller skolan, så 
förekommer fortfarande en del av de ”gamla” metoderna vid 
sidan av eller tillsammans med de nya. Det kan bero på att inte 
heller de nya metoderna har visat sig fungera så bra som vi hade 
hoppats om vi ser till utvärderingar som är gjorda under senare 
delen av 1990-talet. Vi har ännu inte funnit den perfekta 
metoden för effektiv skolundervisad alkoholprevention. Statens 
folkhälsoinstitut har fått i uppdrag av regeringen att analysera 
vilka insatser som kan vidtas för att stärka den 
alkoholskadeförebyggande verksamheten i skolan. 
 
 
 

”I samverkan med Skolverket och i samråd med 
Svenska Kommunförbundet analysera vilka insatser 
som kan vidtas för att stärka den 
alkoholskadeförebyggande verksamheten i 
skolan…”119   

 
Preventionsprogram om alkohol och narkotika riktade till 
ungdomar genomförs i dag i stor utsträckning i skolan, integrerat 
i undervisningen eller i form av olika temadagar.  

                                                           
119 Annika Strandell, Förebyggandets konst. Insatser för att stärka 
den alkoholskadeförebyggande verksamheten i skolan 
SKOLhälsoVÅRD nr 2/2002-2003 (Stockholm, 2002), s. 13. 
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Målet är att minska efterfrågan på alkohol, narkotika och tobak. 
Von Greiff skriver att det finns en utbredd tanke om att ju 
tidigare och oftare skolungdomar får lära sig om drogers negativa 
konsekvenser desto mindre risk är det att de börjar 
konsumera.120  
 
Hur ser då arbetet ut på skolorna när det gäller ANT-
undervisningen (Alkohol, Narkotika och Tobak)? Vi börjar med 
att redovisa ANT-undervisningens mål som är att höja 
medvetenheten om riskerna med droger hos eleverna men innehållet och 
formerna för detta varierar stort enligt Sjölunds rapport.121 Han 
fortsätter med att sammanfatta vissa huvudtyper av skolbaserad 
upplysning inom alkohol- och narkotikaområdet som mer i detalj 
finns beskrivna i  Thorsen och Andersson rapport:122 
 

• Skräckpropaganda 
Information som syftar till att skrämma bort 
individer från bruk av alkohol, tobak och andra 
droger. Ej så vanligt längre då det visat sig att 
skräckpropaganda kan väcka ett intresse för 
droger son inte fanns där innan.  
Brukare av den aktuella drogen har ofta svårt att 
tro på de hemskheter som målas upp då de redan 
har egna erfarenheter som säger annorlunda. 

                                                           
120 von Greiff (2000),  s. 12. 
121 Torbjörn Sjölund & Sven Andréasson, Prime for Life i gymnasiet, 
1, STAD-projektets rapport nr. 23 (December 2002), s. 5.   
122 Thorsen & Andersson (2000), s. 33 ff. 
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• Faktaförmedling 

Nästan all ANT-undervisning innehåller inslag av 
objektiv faktaförmedling. Helst skall den vara 
värderingsfri, sann och vederhäftig. Den 
förebyggande effekten av ren faktaförmedling är 
starkt ifrågasatt. Tvärtom har det i ett flertal 
studier visat sig att även faktaförmedling kan 
stimulera ett intresse för, och användning av, 
droger. Skillnaden mellan skräckpropaganda och 
faktaförmedling kan ibland mer ligga i syftet än 
själva pedagogiken men ren faktaförmedling är 
sällsynt som ANT-undervisning. 
 

• Affektiva metoder 
Affektiva metoder syftar till att stärka individers 
egenskaper och förmågor för att bättre kunna stå 
emot olika former av tryck mot att använda 
droger. Tydliggörande av, och i viss mån övning i, 
beslutsfattande, stresshantering, självförtroende 
och framför allt klargörande av värderingar är 
vanliga. Ett problem med denna typ av 
förebyggande strategi är att förmågorna som 
tränas är svagt korrelerade med alkohol- och 
drogbruk. 
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• Social kompetens 
Ett vanligt inslag i preventionsprogram är att 
upplysa om ”majoritetsmissförståndet” (att 
många andra dricker mer än de faktiskt gör). Då 
pedagogiken är utformad som övningar i att 
hantera denna och andra frågor kan man prata 
om social kompetens som en strategi. Det bygger 
på social inlärningsteori och färdighetsträning är 
en grundläggande komponent. Att träna 
kommunikationsfärdigheter liksom att hantera 
riskfyllda situationer är vanliga inslag. 
 

• Multipla strategier 
Förebyggande arbete som försöker att integrera 
olika typer av undervisning.123 

 
De flesta av dessa program är dock mer eller mindre heterogena, 
både i fråga om teoretisk och metodologisk bas och hur det 
faktiskt fungerar i undervisningssituationen. Sjölund skriver att 
Thorsen och Andersson drar slutsatsen att social kompetens är 
den enskilt mest lovande strategin men betonar samtidigt att 
multipla strategier både är vanligast och verkar mer effektivt än 
någon strategi enskilt.124 
 
 

                                                           
123 Sjölund & Andréasson (2002) s. 5. 
124 Ibid. s. 5. 
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År 1999 genomförde Skolverket, med hjälp av en grupp 
skolinspektörer, en kvalitetsgranskning av ANT-undervisningen 
och de kunde konstatera stora brister och lämnade därför en till 
delar starkt kritisk bedömning av läget.125 Inspektörsgruppen 
redovisade en rad olika punkter som visade var i organiseringen 
av prevention som skolorna hade misslyckats. 
Kvalitetsgranskarna pekade på att verksamheten saknade 
genomtänkta mål, uppföljningen av arbetet fungerade inte, 
personalen fick inte behövlig kompetensutveckling och det 
efterlystes elevmedverkan i större utsträckning, liksom samarbete 
med föräldrar och det övriga närsamhället.126 Strandell menar att 
undervisningen av ANT inte har någon väldefinierad plats i 
skolans verksamhet och att risken är överhängande att denna 
undervisning faller mellan två stolar när skolan gör upp sina 
planer.127 Även skolan har som bekants drabbats av den 
allmänna nedskärningen av resurser till olika 
samhällsinstitutioner och därför har skolan kanske inte pengar 
att klara undervisning utöver det målstyrande dokumentet (Lpo 
94) som ANT-undervisningen egentligen kräver. Strandell 
påpekar att ANT-undervisningen numera har en låg status på 
skolorna och får mycket mindre stöd utifrån än tidigare.128  
 

                                                           
125 Strandell (2002), s. 16. 
126 Ibid. s. 16. 
127 Ibid. s. 16. 
128 Ibid. s. 17. 
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Prime for Life 
 
Ett av de preventionsprogram som förekommer i Sverige är 
Prime for Life. Detta program kom vi i kontakt med via 
Linköpings kommun och vi har även deltagit i en Prime for Life 
- kurs för att lära oss mer om programmet.  
Preventionsprogrammet går att använda både för att förebygga 
alkoholskador för de som ännu inte utvecklat alkoholproblem 
(prevention) och för att påverka beteendet hos de personer som 
ligger i riskzonen för eller redan har utvecklat alkoholism 
(intervention). Prime for Life uvecklades i USA av Prevention 
Research Institute (PRI) i Lexington, Kentucky.129  Programmet 
har använts under 20 år i USA främst bland de som redan 
konsumerar riskfyllt eller har fått allvarliga personliga 
konsekvenser på grund av alkohol. Det är tidigare utvärderat av 
PRI i USA men någon oberoende publicerad utvärdering har 
inte gjorts.130  
 
I  informationsmaterialet från PRI deklareras att metoden bygger 
på alkoholforskning kombinerat med 
kommunikationsvetenskapliga metoder för att få deltagarna att ta 
till sig ny kunskap, redskap för att själva kunna ta ställning och 
eventuellt också ändra sitt beteende.  

 

                                                           
129 Prevention research institute, PRI, Internetadress: 
http://www.askpri.org. 2003-04-29 kl. 13.28 
130 Sjölund & Andréasson (2002), s. 9. 
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Med hjälp av begreppen ”högriskval” och ”lågriskval” sätter 
programmet den individuella konsumtionen i centrum. 
Utgångspunkten är att ”vem som helst kan bli alkoholist”. För 
att varje deltagare skall kunna välja sin strategi för att undvika 
alkoholproblem används fem steg till riskreducering. Med fokus 
på den enskilde individen får varje deltagare kartlägga sin egen 
risknivå. Till varje risknivå finns sedan rekommenderade 
riktlinjer för lågrisk. Ett viktigt inslag i utbildningen är att visa 
vilken viktig faktor mängden och hur ofta man dricker är, men 
också vilken roll psykologiska, biologiska och sociala faktorer 
har. Metoden beskrivs som ett bra sätt att få människor att 
stanna upp, titta på sin egen risk och sina egna val (dvs. sin 
alkoholkonsumtion) och kanske göra andra, nya ”lågriskval”.   
 
 
Prime for Life är ett delprojekt som ingår i ett större projekt som 
heter Barns och ungdomars bästa där Linköpings kommun och 
Östergötlands Läns Landsting samarbetar. Delprojektet som 
utförs av Eleonoragruppen riktar sig till ungdomar som går sista 
året på gymnasiet. Projektet kommer att utföras på tre av 
Linköpings gymnasieskolor. Målet, med Prime for Life-kurserna, 
är att minska den totala konsumtionen av alkohol för elever i 
årskurs 3 på gymnasiet, samt att påverka eleverna att göra ett 
”lågriskval” när det gäller alkohol och droger. Syftet med 
projektet är att pröva metoden med elever i årskurs 3 samt med 
föräldrar och lärare för att se om denna metod fungerar i 
drogförebyggande syfte.  
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Den litteratur som finns om programmet på svenska består av 
handböcker och kurskompendium.131 Litteraturen finns endast 
tillgänglig för instruktörerna och de som deltar i kurserna. Detta 
faktum plus att det inte tidigare har gjorts någon oberoende 
utvärdering har gjort det svårt att läsa in sig och skaffa 
förkunskaper om programmet  innan vi själva fick gå kursen. För 
första gången har en utvärdering132 av Prime for Life gjorts i 
Sverige av STAD-projektet133 i samarbete med 
Preventionscentrum Stockholm (PreCenS) och Försvarsmakten. 
Uppdragsgivare och finansiär för projektet är 
Socialdepartementet. I förordet till rapporten står följande: 

 
Den alkohol- och drogpolitiska situationen i 
Sverige på 2000-talet kräver att nya metoder för 
prevention utvecklas. Den tilltagande 
globaliseringen och Sveriges EU-medlemskap 
begränsar på en rad viktiga punkter  
 

                                                           
131 Prime for Life - För gymnasiet: studiehandbok, Prevention 
research institute, PRI, 2000 och Prime for Life -  Sverige: 
studiehandbok, Prevention research institute, PRI, 2001. Inom det 
svenska biblioteksväsendet finns en studiehandbok på Kungliga 
biblioteket, Internetadress: http://www.kb.se.  2003-04-29 kl. 11.33, 
och den finns för närvarande inte tillgänglig för utlåning enligt 
bibliotekets sökfunktion. 
132 Sjölund & Andréasson, (2002)  
133 STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och 
drogproblem) är ett tioårigt projekt vars uppdrag är att identifiera , 
tillämpa och utvärdera lovande metoder för prevention inom alkohol- 
och narkotikaområdet. 
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statens möjligheter att föra en 
tillgänglighetsbegränsande politik.  
Samtidigt talar allt mer av den internationella 
forskningen för att det är just på 
tillgänglighetsområdet som de största framgångarna 
uppnåtts. Detta understryker behovet av att i 
lokalsamhället utveckla nya metoder där insatser för 
att påverka såväl efterfrågan som tillgänglighet vävs 
samman i nya former för samhällsbaserad 
prevention.134  

 
Rapporten visar att Prime for Life till viss del uppfattas olika av 
elever beroende på om de läser teoretisk eller praktisk inriktning, 
och om skolan de går på är belägen i innerstaden eller i någon av 
förorterna.135 Författarna fortsätter dock med att poängtera att 
skillnaderna i studiens resultat måste utforkas ytterligare innan 
man drar några slutsatser om inriktningen på program och 
geografiskt läge. En annan slutsats är att deltagarnas subjektiva 
uppfattning av kursen inte speglar de skillnader som uppkommer 
i förändrade kunskaper, attityder och intentioner. Rapporten 
visar inte att ungdomarna har förändrat sitt alkoholbeteende efter 
att ha gått kursen. En ny utvärdering skall göras fem månader 
efter den första delrapporten. 
 
 

                                                           
134 Sjölund & Andréasson (2002), s. 23. 
135 Ibid. s. 24. 



86 

Prime for Life för gymnasiet är en två-dagars kurs som syftar till 
att med information om personliga riskfaktorer, tillsammans med 
kunskaper och strategier för att göra hälsobefrämjande val, 
förebygga missbruk och alkoholberoende bland ungdomar.136 
Bruket av alkohol finns etablerat hos stora grupper ungdomar 
relativt tidigt under tonåren. Tidig debut medför en ökad risk 
och Prime for Life vill etablera ett förhållningssätt som minskar 
dessa risker. Genom metoden skall ungdomarna reflektera över 
sitt förhållande till alkohol. Genom att arbeta med Prime for Life 
i flera klasser på samma skola är tanken att påverka de elever 
som har en riskkonsumtion av alkohol. Undervisningen baseras 
primärt på instruktörernas aktivitet med övningar där eleverna 
deltar, och pedagogiska PowerPoint bilder visas.137 För att få 
använda programmet skall instruktörerna genomgå en veckas 
instruktörsutbildning. Kursen innehåller en studiehandbok som 
eleverna sedan får behålla. Då detta preventionsprogram ingår 
som en del i vår studie och så kommer det att diskuteras mer, 
senare i uppsatsen, utifrån ungdomarnas synpunkter och även 
vår erfarenhet av att ha deltagit i kursen.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
136 Ibid. s. 3. 
137 Ibid. s. 9. 
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Tidigare tillämpning av Prime for Life-metoden i 
Sverige 
 
Grunden till Prime for Life – metoden  kommer från studier 
gjorda i början av 1980-talet i USA. Ray Daugherty och Terry 
O´Bryan, som startade PRI 1983, hade båda lång erfarenhet av 
drogförebyggande verksamhet och ville utveckla sina metoder i 
en fri form. Resultatet blev ”riskreduceringsmodellen”, en 
utbildningsmodell med syfte att förebygga och minska alkohol- 
och drogproblem. Till Sverige kom metoden relativt nyligen.  
 
Hösten 1998 beslutade dåvarande ÖB general Owe Wiktorin att 
krafttag måste tas inom Försvarsmakten för att minska 
alkoholkonsumtionen. Beslutet fattades efter att den militära 
ledningen under en rad år tagit del av statistik från Pliktverket 
som visar att alkohol och drogkonsumtion ökat markant bland 
dem som mönstrar. På uppdrag av Försvarsmakten, 
Folkhälsoinstitutet, Läkare mot tobak och Försvar mot droger 
genomförde CAN, under våren 2000 en drogvaneundersökning 
bland värnpliktiga i Sverige.138 Sammanlagt deltog 2 900 
värnpliktiga vid 56 förband i denna undersökning. Resultatet från 
denna undersökning ledde till bedömningen att det krävdes en 
ny drogpolicy inom Försvarsmakten och samtidigt genomfördes 
en ny drogförebyggande utbildning, Prime for Life, inom alla 
nivåer. Målet är att all personal och alla värnpliktiga skall ha 
genomgått utbildningen år 2003. 

                                                           
138 CAN, Internetadress: www.can.se, 2003-05-07 kl.14.14. 
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Resultat 

Hur vi har arbetat fram kategorierna 
 
I detta avsnitt skall vi försöka göra det möjligt för dig som läsare 
att följa vår process med materialet och sedan redovisa vad vi har 
fått för resultat. Vad hade eleverna för perspektiv och tankar om 
alkohol och dess betydelse? Vilken preventionsundervisning har 
de själva fått? Hur vill de ha den? Dessa är några av de frågor 
som vi kommer att ta upp i detta kapitel. Först vill vi ge en 
övergripande förklaring av hur vi har gått tillväga med 
kategoriseringen i vår databearbetning.  
 
Efter varje intervjutillfälle så har vi direkt lyssnat igenom 
intervjuerna, noterat och diskuterat vad som sades i  stora drag: 
Vilka områden har berörts och vilka frågor blev det mest 
reaktioner på? Den här fasen var vår öppna kodningfas. Den 
skulle med tiden leda oss in på ett mer speciellt område. Sedan 
har vi transkriberat varje intervju. Under denna process har vi 
försökt att vara så öppna som möjligt inför vårt material.  
Här har vi tagit hjälp av Glasers teoretiska kodfamiljer och har 
på detta sätt utkristalliserat vilka kategorier som finns i 
materialet. De teoretiska koderna växer fram ur datan på samma 
sätt som de substantiva koderna vilket är de som uppträder först 
i materialet. Starrin m.fl skriver att utan substantiva koder är de 
teoretiska koderna tunna abstraktioner.139  

                                                           
139 Starrin m.fl. (1991), s. 42. 
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På grund av tidsbrist och den ganska snäva ramen för vårt 
uppsatsarbete så har den öppna fasen och den selektiva 
kodningen inträffat nästan samtidigt.  
 
Under  vårt arbete med att kategorisera har vi upptäckt  att det 
finns två olika typer  av  kategorier.  Starrin m.fl. föreslår följande 
indelning på detta fenomen:  a) disciplinbundna begrepp och b) 
vardagsbegrepp.140  Med disciplinbundna begrepp menas typiskt 
beteendevetenskapliga begrepp som socialisation och social 
kontroll. De koncentrerar verkligheten och har specifika 
betydelser, medan vardagsbegreppen hämtas från det fält man 
studerar och är konkreta ord som symboliserar vad som sagts på 
fältet. För varje teoretisk kodfamilj finns det en uppsättning med 
begrepp som kan användas för att förbinda de deriverade 
koderna med varandra. Starrin m. fl presenterar en bearbetning 
av Glasers kodfamiljer och vi har använt oss av bland annat 
stamträdsfamiljen som tankestruktur vilket innebär att man 
använder begrepp som social kontroll, socialisation, social 
ordning, social institution och social interaktion för att bearbeta 
materialet.141  
Dessa begrepp kan sägas representera den etablerade, klassiska 
sociologin. Starrin m.fl. menar att dessa koder är lämpliga att 
använda vid processtudier av stora grupper av människor och 
menar vidare att koderna representerar vår traditionella syn på 
sociala problem.142  

                                                           
140 Ibid. s. 44. 
141 Ibid. s. 45. 
142 Ibid. s. 46. 
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Vi har även använt oss av den kulturella familjen som innebär 
begrepp som sociala normer, socialt värde och 
trosföreställningar.143 Denna kodfamilj kommenteras av Starrin 
m.fl. genom antagandet att vissa sociala fenomen som till 
exempel sociala normer och trosföreställningar till viss del, delas 
av ett antal människor. Den kulturella kodfamiljen har till uppgift 
att specificera det som är gemensamt för en grupp människor 
men även att ta fram vad som skiljer dem åt.144  
 

Kategorierna 
 
Slutligen kom vi fram till ett antal kategorier som innehåller 
information om vad ungdomarna har för tankar om alkohol och 
prevention. Dessa textrader som beskriver innehållet i 
intervjuerna har vi sedan ännu en gång reducerat till en 
sammanfattning som speglar innehållet i de kategorier vi 
kommer att redovisa här i resultatdelen. När vi skriver citat från 
intervjuerna så står M för moderatorn och I för informanter. 
Siffrorna 1,2,3 respektive 4 framför informanterna är inget 
bestämt nummer som hänvisar till samma person utan är enbart 
för att skilja dem åt och påvisa att flera informanter citeras i 
exerpten. 
 
 
 

                                                           
143 Ibid. s. 46. 
144 Ibid. s. 46. 
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Mediabilden 
 
Det första ämnet vi berörde i intervjuerna, som också blev den 
första kategorin, var vad som skrivs i tidningarna om ungdomar 
och alkohol. Stämmer bilden i media eller upplever de något 
annat? Vissa uppgav att de inte tänkte så mycket på det. Det som 
inte berörde  dem själva som personer var inte heller något de 
gick och funderade över. 
 

M: Ungdomar gör så och ungdomar dricker, och de 
som dricker de dricker alltmer … det är mycket 
sånt tänker man på det eller? 
I1: Näe inte jag 
I2: Näe inte jag heller 
I3: Näe man bryr sig inte heller   
 

Men de noterade att det aldrig skrivs något bra eller positivt om 
ungdomar och alkohol. Det framställs ofta som att ungdomar 
dricker rätt mycket. När vi diskuterade medias framställning av 
ungdomar som storkonsumenter  och problemskapare när det 
gäller alkohol framstod  det som om det inte bekom dem. Deras 
kroppsspråk visade med tydlighet att det inte var något som 
engagerade dem. Med axelryckningar och hummanden visade 
eleverna att de inte hade några åsikter om ämnet. De relaterade 
inte problemet till sig själva utan det var andra människor som 
fanns bakom rubrikerna.  
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I1: Och sen går det väl ner i åldrarna också och så 
där och det är ju absolut inte bra att många unga 
dricker 
I2: Och det märker man ju när det står alltid 13, 12-
13 åringar dricker, tänker man ju själv när man gick 
på högstadiet att … man gick i sjuan då var det 
ingen som drack, sen när man gick i nian så började 
flera som då gick i sjuan att dricka. 
 

De avskärmade sig inte från problemet i sig som ungdomsgrupp 
men de tog inte åt sig som personer. Vi tolkar ovanstående citat 
som att de ser problemen och förändringarna som någonting 
som har försämrats sedan de själva var i den åldern. Vi kan se 
detta som att de upplever sig själva vara vuxna och ta ett ansvar 
för de som är yngre. 
 
 

Ungdomsbegreppet och ålder 
 
Den andra kategorin i materialet behandlar ungdomsbegreppet. 
När är man ungdom och när är man vuxen? De flesta av 
informanterna kom fram till att även om de hade fyllt 18 år så 
var de fortfarande en ungdom. Vuxen var de inte förrän de 
passerat 20 år eller så. Vilka som avses vid användandet av 
benämningen ungdomar i media är ofta oklart. I samhället kan 
detta leda till tolkningar som påverkar och ibland leder fram till 
felaktiga resonemang om vissa individer och grupper. 
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Ungdomarna i våra intervjuer ser med ambivalens på begreppet. 
De tycker att begreppet ungdomar är några år yngre än dem 
själva men samtidigt anser de att de själva är ungdomar. Så här 
kom det till uttryck under intervjuerna:  
 

M: Jag tänkte på vad är ungdom … är ni 
ungdomar? 
I1: Det står ju att ibland en del 22 åringar är 
ungdomar så man vet ju inte liksom. 
I2: När jag tänker ungdomar så tänker jag ändå … 
I3: Femton fjorton 
I2: Ja några år yngre än vad vi är ändå 
I4: Fast vi är ju ändå fortfarande ungdomar 
M: Om jag frågar er ni är inte vuxna va eller … när 
är man vuxen då? 
I1: Man måste var 20 i alla fall tycker jag. 
I2: Ja a 
I3: Nehej då är man inte vuxen 

 
Ambivalensen och oenigheten träder tydligt fram hos 
informanterna. Några ansåg att när de hade fyllt 20 år så var de 
vuxna. Andra ansåg att de skulle vara några år äldre än 20 för att 
vara vuxna. Någon påpekade att det var sättet de var på som 
visade om de var vuxna eller inte. 

 
Under diskussionen om ungdomsbegreppet så kom de även in 
på det sätt som de uppfattade alkoholkonsumtion, när det 
skedde öppet på gator och torg.  
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Någon påpekade att det fanns en klar skillnad om vederbörande 
var ungdom eller vuxen. Citatet nedan får illustrera hur denna 
åsikt framkom:  
 

I1: Jamen det är väl fler folk som liksom kollar och 
typ känner sig illa vid om de ser en 13-åring som 
står på stan och dricker än om de ser en 30-40-
åring stå på stan och dricka. 
 

De upplevde på detta sätt att det finns vissa kriterier som måste 
uppfyllas för att ”brottet” skall betraktas som 
uppseendeväckande eller inte. Vi tolkar det som att måste man 
vara ung och stå på stan och dricka för att det skall väcka anstöt 
hos många.  
 

Åldersrelaterad dryckeskarriär 
 
Den tredje kategorin handlar om vid vilken ålder de började 
dricka alkohol. En enig röst från alla intervju- tillfällen hävdade 
med bestämdhet att i högstadiet började de flesta  använda  
alkohol. Smaka alkohol gjorde de någon gång under sista året på 
mellanstadiet eller på sommarlovet mellan 6:an och 7:an. Men att 
nyttja alkohol mer regelbundet inför fester och discon började de 
inte med förrän i åttan.  
 

I1: Ja det var väl kanske i sommarlovet sexan till 
sjuan någon hade en sån här lite flygflaska man tog, 
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och det tog säkert fem dagar och man var sex 
stycken och det är en sån liten 4:a ungefär, så jag 
menar det var väl då som man började prova 
kanske men dricka det var väl mer när man gick i 
åttan, så var det 
I2: Men det exploderar ju sen när man går i 
högstadiet, när man går i sjuan, åttan så exploderar 
det hur mycket man dricker //…// Det börjar 
som att man dricker små mängder, det är liksom 
har man supit en gång (fingerknäpp) då går det så 
snabbt man börjar supa. Så var det i alla fall för mig 
när jag gick från sjuan till åttan, jag drack inte alls 
alkohol men så i åttan började jag 
 
 

Vi tolkar detta som att första gångerna de smakade alkohol så var 
det i mindre mängd. Det kan vara någon liten flaska som de har 
tagit  med sig hemifrån och de gör det i grupp. När de kom upp i 
årskurs åtta så började de mer kontinuerligt att dricka alkohol 
och då ökade också mängden. De bytte uttryck från smaka till 
supa, när de talade om att konsumera alkohol i den åldern. 14-års 
åldern verkar vara, enligt ungdomarna, den ålder då de flesta av 
ungdomarna tog det första steget till ett konsumtionssätt “som 
alla andra”. Det kan ha att göra med åldern och själva skolgången 
i sig. Vi tolkar att i sjuan är man ny på högstadiet och vet kanske 
inte hur regler för umgänget runt fester och discon fungerar. I 
åttan har de bättre socialiserats in i umgängesregler och åsikter. 
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Det tar sig uttryck i en konformitet, de gör som alla andra, en 
slags snöbollseffekt.  

 
Informanterna talade också om en annan orsak till att de mer 
kontinuerligt använde sig av alkohol i högstadiet. Där kom de i 
kontakt med äldre ungdomar och det är där som de skaffat sig 
äldre kompisar som dricker.  
 

M: När börjar man dricka då? 
I1: Jag vet inte 
I2: Oftast när man börjar på högstadiet så umgås 
man med dem som är äldre //…// Det blir ju så 
… de har ju kanske redan börjat testa på och då blir 
det ju att man … man går i sjuan testar eller om 
man är med äldre de ordnar fester, så dricker man 
hos dem 
 

Vi tolkade det som att ungdomarna har en bild av att, ungdomar 
på högstadiet, umgås med äldre. Då var det de äldre kompisarna 
de drack hos. Ungdomarna uppgav att det var de äldre 
kompisarna som skaffade alkohol åt dem.  
 
Några av informanterna hade också en föreställning om att i 
storstäder så börjar de att dricka alkohol tidigare än i mindre 
städer eller på landsbygden.  
 

I1: Jag tror att bor man i en storstad så börjar man 
dricka mycket tidigare än vad man gör om man bor 
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i en liten stad //…// Typ Stockholm , Malmö eller 
Göteborg där är det ju lägre åldrar. 

 
Varför trodde de så?  Det kom inte fram under intervjun men de 
hade en bestämd uppfattning om saken.  En tolkningsmöjlighet 
till detta påstående skulle kunna vara att ungdomarna både hör, 
ser och läser inslag i TV och tidningar om dessa ungdomar som 
bor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa ungdomar ses 
ofta som problemungdomar i förorter. Då får andra ungdomar 
en bild av deras beteende och dryckesvanor som blir gällande för 
alla ungdomar i förorterna. De använder själva uttrycket ”om 
man bor i en liten stad” som vi kopplar ihop med att 
ungdomarna i intervjun jämför städer såsom media framställer 
det. Linköping är en liten stad i jämförelse med de andra.   
 

Könsskillnader 
 
Den fjärde kategorin var den som det pratades mest om under 
samtliga intervjuer och den handlar om skillnaden mellan killar 
och tjejer i vad de dricker och hur. Moderatorns frågor väckte 
livliga diskussioner. De var inte överens om hur det skiljer sig 
mellan killar och tjejer. I början av intervjuerna visade det sig att 
de inte hade tänkt så mycket på om det är skillnad eller inte men 
efter en stunds funderande så var de överens om att det skiljde 
sig. 
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M: Är det skillnad på killar och tjejer? 
I1: Ja a det tror jag nog 
I2: Det som killar börja dricka det är ju öl 
M: Vad är det första tjejer börjar med då? 
I2: Cider 
I3: Häxblandning 
M: Vad är häxblandning då? 
I2: Man tar från föräldrarna och häller ihop 

 
Killarna sa att de själva drack öl och tjejerna cider och det var 
båda könen överens om. Sedan hävdade tjejerna att det var de 
som drack mest sprit men det ville killarna inte hålla med om.  
 

I2: Killar dricker mer sprit och öl, tjejer tror jag 
dricker mer vin och cider 
 
 

I den enkätundersökning som vi gjorde i samband med 
materialinsamlandet visade det sig dock att tjejerna stod för den 
högsta spritkonsumtionen i det urval av elever som vi hade gjort. 
De stod för den högre konsumtionen av samtliga slags alkohol 
som nämndes utom just starköl och mellanöl, men ligger inte så 
långt efter killarnas konsumtion av dessa heller. (Se tabell 1) En 
annan möjlig tolkning av enkätsvaren är att tjejer överlag har 
uppgett fler svarsalternativ och därmed har det uppkommit en 
överrepresentation av tjejer.  
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Tabell 1. Vilken typ av alkohol dricker du?

Killar Tjejer

 
Som vi kan se i tabell 1 så bekräftas uppdelningen av cider 
respektive öl som huvudsakliga alkoholsorter för tjejer respektive 
killar. Varför finns då denna uppdelning? Informanternas svar 
ligger i genusuppfattningens tecken.  
 

I1: Det är manligt att dricka öl 
I2: Det var ju typ inga tjejer som drack öl. 

 
Varför de påstod att inga tjejer dricker öl, när 
enkätundersökningen visade på ett annat resultat, kan bero på att 
de tjejer vi intervjuade inte dricker öl och tror  att det inte är 
något vanligt förekommande hos tjejer.  

Flera svarsalternativ var möjliga, därav flera svar än antalet elever. 
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Tjejer drack till och med mer folköl än killar. Det kan tolkas som 
att killar tycker att folköl inte är manligt eller starkt nog för att de 
skall dricka det.  

 
Den andra halvan av kategorin som handlar om hur man dricker 
gav svar som visade att tjejerna och killarna hade olika 
uppfattning om konsumtionen i respektive grupp. Tjejerna 
menade att killar visar sin manlighet genom att visa hur mycket 
de klarar av att dricka. Killarna hävdade att tjejerna drack mycket 
men inte lika mycket som killarna. Men blev mer påverkade för 
att de tål mindre. Citatet nedan som innehåller flera informanters 
åsikter visar på hur olika de uppfattade saken i fråga: 
 
 
 

I1: Jag tror killar dricker mer men tjejer tål ju 
mindre för de blir ju fullare. 
I2: Jamen det är inte lika ofta som man ser en tjej 
stappla fram som en pojke. 
I3: Näe det var mindre tjejer, men de drack mycket 
mer. 
I1: De drack mer ja, killar kanske bara tog ett par öl 
då när man .. tjejer drack ju massor. 
I3: Om man tänker så i högstadiet så var det ju en 
del tjejer som .. att de tjejerna som drack, de drack 
mer och oftare 
I4: Jag skulle säga att tjejer dricker .. inte mer men 
de blir mer påverkade än killar. 
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Oenigheten träder tydligt fram när de skall förklara hur de 
dricker och i vilka mängder. Vi tolkade det som att varken 
killarna eller tjejerna ville hävda att de drack så mycket som de 
egentligen gör. Utan de ville framstå som att de dricker lagom i 
relation till vad de själva klarar av.   
 
Ungdomarna kom även in på beteendet hos killar och tjejer när 
de dricker och menar att det skiljer sig åt hur man är om man är 
kille eller tjej. I nedanstående citat är det två tjejer som diskuterar 
med moderatorn. 
 

I1: Tjejer blir väl mer, oftast påverkade 
I2: Det märks mer på tjejer tycker jag 
I1: Tjejer blir lite mer flamsiga 
I2: Ja lite mer flamsiga än killar 
I1: Killar är mer lugna 
I2: Tjejer hoppar mer omkring, springer bara 
omkring och fjompar sig 
M: Men är de fulla då? Eller är det bara att vi är 
glada 
I2: Glada i och för sig va! 
 

Vi tolkade detta citat som att tjejerna inte kunde avgöra om de 
var glada eller påverkade av alkohol, när de hoppar omkring och 
fjompar sig som de uttryckte det. Men de uttryckte också att blir 
tjejer för fulla så vill de gärna att någon tar hand om dem.  
 



102 

I1: Jamen tjejer är så här … 
I2: Tjatiga 
I1: Ja jobbiga rent allmänt men de blir ju … 
I2: Tjuter ibland //…// De försöker ja för vi som 
tjejer har lättare och böla och vill att någon tar hand 
om en det kan ju vara så med 
  

Vi ser det som att tjejerna uttrycker en föreställning om att 
tjejer har lättare för att visa känslor under alkoholpåverkan 
och gråter när dessa  känslor blir för starka. Killarna 
däremot brukar anses klara sig själva och behålla ett lugn 
som inte tjejer kan göra. Killar anses istället ha en tendens 
att visa negativa sidor och bli våldsamma om det är något i 
omgivningen som stör. 
 
 

I1: Typ ja, det beror från kille till kille också vissa 
kan bli skitvåldsamma om det finns alkohol, då 
tycker jag när det är killar så märks mer om det är 
något allvarligt om tjejer dricker lika mycket mängd 
alkohol som killen så märks det mer på killen 
I2: Killar muckar lite mer 
I1: Ja de blir ju tuffa 
M: Även mot tjejer eller? 
I2: Näe mot andra killar 
I1: Eller om det är någon papperskorg som står i 
vägen 
I2: Mot saker och ting 
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Vi tolkar det som att är man tjej så kan man visa mer känslor  
och utlämna sig till andra kamrater att ta hand om en när man 
inte klarar av det själv. Men är man kille så ska man klara sig 
själv. Och i stället för att visa känslor som gråt och 
oförmögenhet att ta hand om sig själv, så visar man negativa 
känslor. Killarna kan bli provokativa och vilja bråka med andra 
killar eller visa aggression mot fysiska ting.  
 

Åldersrelaterat dryckesmönster 
 
Kategori nummer fem visar på hur dryckesmönstren ser ut. När 
de var yngre så drack de det som var starkast för att bli fulla. De 
drack inte för att de tyckte det smakade gott. De beskriver något 
som kallas ”häxblandning”. De tog skvättar från olika flaskor  
och blandar i en flaska så att det inte ska märkas så mycket 
hemma att de hade tagit alkohol. Denna dryck tillsammans med 
folköl och folkcider är en av de saker man börjar dricka på 
högstadiet. Som vi ser det så har ungdomarna efterhand format 
sin egen dryckeskarta fram till den ålder de är i dag , för hur de 
dricker och vad. De informanter som vi pratade med sade att nu 
när de var 19 år så drack de för att det var gott och inte för att bli 
fulla som beskrivs som det centrala när de var  yngre.  Citaten 
nedan visar på hur eleverna talade om det. 

 
M: //…// Man vet ju inte vad man ska köpa i 
början //…// Man vet ju inte vad man ska dricka 
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man dricker väl det som finns eller …? (fråga från 
moderatorn) 
I1: Sno hemifrån det som finns liksom 
M: Vad vet du vad du ska ta, Det som syns minst 
eller? 
I2: Det som är mest alkohol i 
M: Det är så, ja man tänker så? 
I2: Ja 
I1: För då var man ju ute bara för att bli full, man 
drack inte för att det var gott, amn drack för att 
man skulle bli full 
I2: Men då ville man ju ha så mycket alkohol som 
möjligt så då tog man det som var mest 
procenthaltigt; 
 

Att sno hemifrån blir legitimt och de tar vad som finns till hands. 
Effekten av alkoholkonsumtionen blir ändå det viktiga då citatet 
tyder på att ungdomarna tar det som är starkast, det vill säga 
högst procent, för att bli berusade.  
 
Samtliga informanter vid de olika intervjutillfällena visste hur 
eller vem de skulle kunna fråga för att få tag i hembränt. Detta är 
något som ofta förekommer på fester och förfester, och  både 
tjejer och killar dricker det.  
 

I1: Mycket hembränt tycker jag att det finns ju. 
I2: Man sitter och förfestar det är ju mer vanligt än 
vanlig sprit. 



105 

Men frågan om hembränt visade sig vara något som skiljde tjejer 
och killar åt. Tjejerna tyckte att det var mest äldre killar som 
drack hembränt medan killarna inte höll med. De tyckte snarare 
att det minskade när man kom upp i åldrarna. En av 
informanterna säger så här: 
 
 

I1: Jo det är nästan lite fjortisdricka att sitta och 
dricka hembränt och jag menar man kan ju inte 
sitta och vara snål, faan nu ska vi dricka, och ska 
man köpa sprit så okej det kanske blir en Explorer. 
 

Vi tolkar ovanstående citat som att informanterna talade om 
hembränt som en markör för status och ålder. Killarna ansåg att 
man inte dricker hembränt när man har kommit upp i en viss 
ålder. Det är något som yngre håller på med. En annan tolkning 
skulle kunna vara att när man är äldre kan dryckesvalet visa 
vilken status man har ekonomiskt. Några utav ungdomarna i 
intervjuerna tjänade egna pengar, och alkoholvalet kan vara ett 
sätt att skilja sig från andra, genom att visa sin ekonomiska 
situation. Infomanterna menade alltså att det var en 
kostnadsfråga om de drack hembränt eller inte. Här ser vi att 
tillgången styr efterfrågan och detta i sin tur beror på prisnivån. 
Yngre ungdomar har ont om pengar och köper därför hembränt 
som är billigare än systembolagssprit. 
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I1: Annars så kan vi köpa hembränt 
I2: För att det var ju så, de som inte ville dricka de 
köpte ju sprit … för systemsprit är ju hundra 
gånger svårare att få tag på än hembränt … och det 
är ju dyrare också 
M: Är det lätt att få tag i hembränt? 
I2: Det är starkt och det är billigt 
M: Men alla vet var man får tag i hembränt eller 
skulle ni inte säga det? 
I1: Alla känner väl någon som vet i alla fall 
 

 
Ett annat tema som kom upp under dryckesmönster var att 
idrottare, drack mycket när de väl  kunde festa. Vid lagfester och 
liknande sammanhang dracks det, som någon av killarna 
uttryckte det, rejält: 
 

I1: Ja men de är ju värre för lagfester och så, där 
dricks det ju så mycket som möjligt. 
I2: När man hade vunnit något stort mästerskap 
eller vad det var, då var det ju en stor jäkla brakfest. 
I1: Då var det verkligen att röja loss 
I2: Då festar man rejält när man väl gör det //…// 
Ja när man väl får chansen så 
 

I citatet nämns man och det syftar då på informanten själv hans 
egna erfarenheter av lagfester.  
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Även olika yrken togs upp till diskussion och de nämnde 
restaurangbranchen, för att någon arbetade inom det yrket, som 
ett område där det dricks mycket alkohol.  
 
 

I1: Det är väl ganska mycket i hotell och restaurang, 
att det är mycket alkoholism och sånt 
M: Är det mycket alkoholism i 
restaurangbranschen? 
I2: Mycket drickande är det 
I1: Ja a, det blir ju ofta om man är någonstans och 
jobbar man tar en öl efter att man har slutat, så tar 
man en öl 
 

Ungdomarna menade att det är allmänt känt att folk som jobbar 
inom restaurangyrket är en riskgrupp som lätt kan utveckla 
alkoholism. Detta påstående klargjorde för oss att ungdomarna 
anser att det finns grupper i samhället som utsätts för större 
risker i och med det yrkesval de har gjort. De pekade även på en 
öl efter jobbet som ett alkoholmönster relaterat till arbetslivet. 
 

Alkoholpolitik 
 
Den sjätte kategorin ledde oss in på alkoholpolitik. Flera av 
informanterna hävdade att något måste göras åt de höga 
skatterna på alkohol och en röst sade sig vara emot 
spritmonopolet överhuvudtaget.  



108 

Då de höga skatterna pressade upp priset på systembolagsspriten 
var det en av de anledningar som gjorde att de köpte hembränt 
att dricka. 
 

I1: Nä men jag tänkte på att jämföra med 
systembolagssprit, köper du kanske en liter sprit för 
2-300 spänn //…// Och en liter hembränt kan du 
få för 60 spänn och det räcker att ha med sig 2 dl 
 

Alkoholpolitiska beslut ses som skälet till att det dricks hembränt 
bland ungdomar, fastän de inte är lagligt får dricka 
överhuvudtaget förrän de fyllt 20 år. Vi kan även utläsa en 
planering av tillgång på ekonomiska medel gentemot mängden 
alkohol. Ungdomar med liten ekonomisk budget, oavsett ålder, 
anses välja det alternativ som de får ut mest alkohol av. 
 

Festardag 
 
Den sjunde kategorin som gick att urskilja ur materialet var 
vilken dag som är festardagen. Unisont sa ungdomarna att 
lördagar var den dag då de gick ut och festade. På vår fråga 
varför de inte gick ut på fredagar blev svaret att det är då som de 
”yngre” går ut och det är inte heller mycket folk ute. Själva gick 
de på bio, restaurang eller satt hemma och myste på fredagar om 
de hade sällskap. Någon uttryckte också att på fredagar så laddar 
man upp inför lördagen. 
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M: Vilken är festadagen i Linköping? 
(Alla informanter) unisont: Lördagar 
I1: Fredagar är dödstråkigt 
I2: Fredagar är inget folk ute 
I3: Jag tror det är mest yngre som festar på fredagar 
M: Varför är det så tror ni? Varför går inte ni ut 
fredagar till exempel? 
I4: Det är jobbigt 
M: Det är inte kul då alltså? 
I1: Näe man vill gå ut när alla andra går ut 
I4: Jag brukar vara trött efter skolan i och för sig 
 

Jämför vi  med de vuxnas mönster så går  de ut mest frekvent på 
lördagar. Att ungdomar i 18-19 års ålder beskriver lördagar som 
den stora festardagen, kan var ett sätt att distansera sig från de 
yngre och närma sig vuxenvärlden. Vi kan även tolka det som att 
de jämställer skolgång med arbete, då en av informanterna 
uttryckte trötthet som en orsak till att de inte gick ut på fredagar. 
De behövde ta igen sig efter skolan för att kunna ladda upp inför 
lördagens eskapader.  
 

Anledningar till att dricka  - eller avstå 
 
Kategori nummer åtta handlar om olika anledningar till varför de 
dricker alkohol eller inte. Informanterna har under kategorin 
dryckesmönster uppgett att när de var yngre så drack de för att 
bli fulla.  
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Här utvecklar de sina tankegångar och säger sig dricka alkohol 
för att det är socialt, roligt och det gör att de kan slappna av och 
att de känner en slags gemenskap. Nu dricker de alkohol för att 
de tycker det är gott. I vår enkätundersökning hade vi frågan: 
Dricker Du alkohol? Om de svarade Ja så ville vi att de också 
svarade: Av vilken anledning de dricker? Samma fråga ställdes 
även när de hade svarat Nej: Av vilken anledning dricker de inte? 
I tabell 2 kan man se hur svarsalternativen fördelade sig. 
 

 

Tjejer

94%

6%

Ja
Nej

 
Killar

16%

84%

Ja
Nej

 

Tabell 2. Dricker du alkohol?
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Sammanlagt besvarade 79 elever enkäten. 84% av killarna och 
94% av tjejerna drack alkohol. Dvs. 16% av killarna och 6% av 
tjejerna drack inte alkohol. 
 
Följdfrågorna lämnade vi öppna i enkäten.De hade alltså inga 
svaralternativ för att så lite som möjligt skulle inverka på vad 
eleverna svarade. Det svar som nästan hälften av de 79 elever 
som ingick i undersökningen svarade på varför de drack, var för 
att de tycker det blir roligare, och de har kul när de dricker. En 
tredjedel av eleverna skrev också att de dricker för att de tycker 
det är gott.  

 
I1: Oftast dricker man ju för att få roligare 

 
Vi tolkade det som att eleverna upplevde en mätbar känsla som 
kunde avgöra om de hade roligt när de drack eller inte. De 
resonerade också om att vi svenskar är lite instängda och har 
svårt för att slappna av i andras sällskap om vi inte dricker lite. 
 
 De nämnde också att det kan vara personliga egenskaper som 
gör att man måste dricka för att inte verka tråkig och osocial. 
Informanterna talade också om att de inte kände sig tvungna att 
dricka på fester eller när de går ut. De sade  att de inte riktigt 
kände att de var på samma nivå som de andra och därför kunde 
de uppfattas som tråkiga.  
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M: Men är det för att du tycker det är tråkigt, eller 
för att du tror att de andra tycker du är tråkig? 
I1: Man känner själv ja…man känner sig jättetråkig 
och man sitter där så här 
I2: Man känner sig tråkig 
I1: För det var någon gång jag skulle upp tidigt på 
söndagen sen så var det fest på lördagen så skulle 
inte jag dricka, men sen det blir väldigt tråkigt folk 
blir ju oftast väldigt glada när man dricker och så 
sitter man där och man är lite trött och det blir 
tråkigt på något sätt liksom .. fast det beror ju helt 
på vad det är för fester och så, men då så skulle jag 
nog ha roligare om jag druckit lite, det är ju ändå 
gemenskap då liksom om alla dricker. 

 
Citatet ovan handlar om henne (I1 informanten är en tjej) själv 
som den som har tråkigt. 
 
Moderatorn frågade då om det var något slags grupptryck som 
gjorde att de drack, fast de egentligen inte ville.  
 

I1: Det spelar ingen roll vad de andra tycker, det är 
vad man själv tycker 
 

Något grupptryck såg alltså eleverna inte men de tolkade att 
själva kände de sig osociala och tråkiga om de inte drack och de 
tyckte att de som inte drack på fester var lite tråkigare än de 
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andra. Någon utav informanterna menade till och med att de 
som är nyktra inte egenligen har på en fest att göra. 
 

M: Men ser man upp till honom eller tycker man att 
han är lite trist, vad skulle ni göra om ni var på 
samma fest som honom? 
I1: Personligen om man är på en fest liksom så 
tycker jag personligen att man inte har där att göra 
egentligen 
 

Av elevernas svar kunde vi uttolka att de bildade någon slags 
gemenskap eller grupp med dem som drack och en som var 
nykter blev alltid lite utanför. Ungdomarna uttryckte även att de 
inte pratar lika mycket med en som är nykter på en fest, för de 
vet att denna person inte ligger på samma nivå beteendemässigt 
och tankemässigt.  

 
Samtidigt som de säger detta så påpekar flera av informanterna 
att de kan gå ut utan att dricka alkohol, de kan ha lika kul ändå 
och de faller inte för att någon tjatar om att man skall ta något att 
dricka. Vi tolkar att det finns en beundran för de som säger ifrån 
på grund av att de skall idrotta. De blir respekterade för skälet är 
i det fallet legitimt för gruppen.   
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I1: Och sen om man har den här 
målmedvetenheten också att skaka av sig allt 
I2: Jag tycker det är bra att man kan stå på sig 
liksom, näe jag dricker inte och då ska alla acceptera 
det 
 

Vi kan se att ungdomarna uttrycker en viss självständighet eller 
status med dessa åsikter om att kunna säga ifrån när de inte vill 
konsumera alkohol. Vi tolkar det som att de ser sig själva som 
individer med en egen vilja och inte som en i mängden som bara 
följer med strömmen och anpassar sitt beteende efter de normer 
som råder för tillfället.  
 
Andra anledningar till att de inte nyttjade alkohol var att de 
utövade någon idrott i högre divisioner vilket innebar att de 
tränade konstant och hade matcher varenda helg. Informanterna 
påpekade klart att om de skulle idrotta på hög nivå så skulle de 
hålla sig borta från all alkohol- och tobaksanvändning. Samtliga 
informanter trodde att idrott kunde fungera som en slags 
prevention. Med detta citat vill vi också påvisa att alkohol, enligt 
ungdomarna,  är något som skall hållas ifrån ungdomar som 
idrottar. 
 

I: Och det blir ju att man har matcher på helgerna 
och då väljer man ju hellre att vara hemma och vila 
upp sig till matchen .. så där tror jag verkligen att 
idrotten kan hålla ifrån en att dricka.  
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En av eleverna nämner också att när han var yngre och började 
med idrott på fritiden så fick han lite föreläsningar om att 
alkohol är farligt för kroppen och sporten. Men det var ingen 
utbildning som återkom under hans fortsatta idrottande. 
 
Ett skäl till som informanterna sade var giltigt,  som anledning 
till att säga ifrån,  om att dricka alkohol eller inte, var om man 
skulle upp och jobba dagen efter. 
 

I1: För mig är det väldigt sällan som jag dricker på 
fredagar … eller det är ju om det är något speciellt 
alltså… i dag är det ju en speciell dag (alla hjärtans 
dag) eller är det när det gäller att festa? För 
lördagen så ska jag jobba 
 

Vi tolkar det som att man även här vill distansera sig ytterligare 
från de yngre ungdomarna, genom att framhäva sin position som 
ansvarstagande arbetare. De har uppnått en status genom sitt 
arbete som gör det giltigt och lättare att säga ifrån till alkohol om 
de skall jobba dagen efter. Ungdomarna visar att de tar ansvar 
och har arbetsmoral, som innebär att de ej dricker dagen innan 
en arbetsdag eller till exempel skall spela en match. 
 

Skolans alkoholundervisning 
 
I nionde kategorin har vi kommit fram till alkoholundervisningen 
i skolan. Alla informanter uppgav att de hade fått någon slags 
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alkoholundervisning på högstadiet och flera utav dem även på 
gymnasiet. En del minns knappt hur det hade varit, medan andra 
nästan i detalj kunde berätta när och hur de hade fått 
alkoholinformation i skolan. 
 

I1: Jag kan ta det, vi hade på min skola //…// Då 
hade man vissa lektioner när en lärare var sjuk så 
var det en som vikarierade//…// Då pratade den 
läraren om kanske matte och gjorde några tal eller 
så och under hela 40-50 minuter så pratade han 
enbart … du gick ju också på den här skolan 
(informanten vänder sig till en av de andra 
informanterna) 
I2: Ja vem pratar du om nu? 
I1: Nu pratar jag om han som hade skägg och 
glasögon som undervisade matematik och teknik, 
gick alltid så här och hade väskan och var alltid 
glad. 
I2: Skägg? 
I1: Ja du vet vem det är va? Ja han brukade 
vikariera på vissa lektioner och då tog han upp 
liksom en erfarenhet som handlade om alkohol, 
tillexempel om att det var en han skulle skjutsa ett 
par till TNE (Tillnyktrings enheten) Deras flicka 
hade tydligen blivit insatt där och satt på avgiftning 
och allting alltså … så berättade han om 
konsekvenserna som hon hade råkat ut för och vad 
som händer 
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I2: På en mattelektion alltså? 
I1: Ja på mattelektion eller tekniklektion 
I2: Ja men jag kommer inte ihåg vad det var 
 

Här tolkade vi det som, att de individuellt tar till sig och relaterar 
till den alkoholundervisning de fått tidigare i skolan. Som det 
framgår av ovanstående citat, så skiljer det sig väsentligt från 
person till person. Någon kommer ihåg i detalj. För andra är 
alkoholundervisningen ett suddigt och diffust minne. Flera av 
eleverna sade att de har fått träffat interner från Roxtuna 
anstalten som ligger utanför Linköping.  
 

I1: Vi hade när vi gick i nian då var det några 
interner från Roxtuna som var hos oss och de var 
före detta missbrukare och berättade i skolan 
 

Internerna har då pratat om alkohol och droger .Detta är något 
som de har uppskattat och de tror även att det i dessa fall har 
påverkat deras inställning till alkohol och droger. De har träffat 
någon som vet hur det är och vad de talar om. Det är 
självupplevt och känns mer äkta än,  när någon lärare står och 
pratar om alkohol och droger. När en lärare eller annan 
skolpersonal har undervisat om alkohol har de flesta eleverna 
upplevt det som ett slags ”mässande” och att de bara talar 
negativt om alkohol. 
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I1: Och sen hade vi vanlig alkohol, narkotika och 
tobaksundervisning där läraren stod och 
mässade//…// Informationen var ju bara att 
läraren berättade i princip att alkohol är ju inte bra, 
narkotika och tobak är inte bra 
 

Vi tolkar det som att de efterlyser en mer varierad undervisning 
och vill gärna att vuxna delger sina erfarenheter annars upplever 
de budskapet som ointressant: 
 

I1: Läraren pratar om sina egna erfarenheter, det 
ger ett djupare intryck än att säga att alkohol inte är 
bra för kroppen. 
I2:  Att han liksom bara spontant kom in på 
alkohol och tar en diskussion. 
 

Vi menar: För att ungdomar skall kunna ta till sig ett budskap så 
skall personen ge information från sin egen upplevelse och 
erfarenhet. Inte bara predika det negativa som kan inträffa utan 
även lyfta fram positiva saker med att konsumera alkohol.  
 
Hälften av informanterna hade gått kursen Prime for Life och vi 
ville veta om denna form av alkoholundervisning var något som 
uppskattades och fungerade. Samtliga elever som gått kursen 
upplevde den som krånglig och lite trälig. Med krånglig åsyftades 
den statistik som det hänvisades till och de gränser som visade 
olika stadier av alkoholism.  
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I1: Det var så krångligt allting, det var så mycket 
statistik som man inte brydde sig om. 
I2: Så var det olika gränser till alkoholism, det 
kändes som om vi inte behövde det. 
I3: Det kändes som om man vet redan det dåliga. 

 
Ungdomarna brydde sig inte, behövde inte och visste redan enligt citatet 
ovan. Vi tolkar detta som att de inte bryr sig om informationen 
är för svårtolkad. Att inte behöva och visste redan tolkar vi som att 
de olika steg till alkoholism som ingår i informationen är inget 
som berör dem för att de tror inte att det kommer att drabba 
dem. De är ju i det här fallet “bara” ungdomar och alkoholism är 
något som känns “långt bort”. 
 
Med trälig så menade de att det var lång tid att sitta och lyssna på 
någon i fyra timmar och upplägget på kursen syftar till att 
instruktörerna skall upprepa budskapet om och om igen. Detta 
upplevdes som tråkigt och segt och då lägger eleverna inte ner så 
stor uppmärksamhet. Flera av informanterna sade sig inte ha fått 
någon tankeställare av kursen utan de skulle fortsätta att dricka 
som de hade gjort förut.  
 

M: Så det är inte så att det här Prime for Life var 
något nytt som som ni kände att, ja ja, så kan det 
vara 
I1: Näe det var ingen tankeställare direkt 
M: Drack du mindre sedan när du hade varit där? 
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I1: Nähej (skratt) men det var ändå intressant att 
lyssna 
 

Vi tolkade det som att ännu en gång så bevisas det att om de inte 
känner att det berör dem, så tar de inte åt sig av informationen. 
De kan inte överföra informationen på sin egen situation och 
slår istället ifrån sig. 
 

I1: Det är nog bättre än om man nu ska vi prata om 
alkohol, då blir alla så här *suck* och så, man har 
hört det där, så man tar inte åt sig så mycket 

 
Det här påståendet tolkade vi som att eleverna efterlyste 
preventionsundervisning som måste komma mer naturligt i den 
övriga undervisningen. Syskon och kamrater är dem som de i 
huvudsak har lärt sig om alkohol ifrån. Att syskon talar om för 
dem hur det är och vad de skall dricka tycker de är bra och gör 
det även själva om de har mindre syskon. Vi tolkar det som att 
ungdomarna tar ett ansvar för de familjemedlemmar som är 
yngre. De får lära sig om alkohol av dem äldre syskonen hellre än 
att de skall lära sig av andra runt omkring. De tycker även att 
föräldrar måste bry sig och prata med sina barn, men de får inte 
vara för stränga och tjata, då blir det roligt och utmanande att 
göra tvärtom. 
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I1: Jag vet inte, ofta om föräldrarna tjatar så .. då 
vill man ändå göra det liksom, om till exempel 
mamma och pappa skulle säga att du får inte börja 
dricka, då gör man det ändå. 
I2: Då är det bara roligt och trotsa föräldrarna 
 

Ungdomarna framförde även åsikter om att föräldrar bör föregå 
med gott exempel.Dom skall lära ut efter hur de själva gör som 
alkholkonsumenter. Eleverna kunde också konstatera att de lär 
sig av sina misstag och/eller om de hade sett någon råka illa ut. 
Det såg de som avskräckande. En av eleverna sade sig ha lärt sig 
om alkohol för att hennes far var alkoholist, och hon skulle 
aldrig bli som honom, det var hon livrädd för. 
 

I1: Det som har fått mig att dricka mindre det är att 
jag har en pappa som är alkoholist det har fått mig 
att tänka efter, jag fick reda på det i en ganska bra 
ålder. Jag fick reda på det när jag gick i, ja 
sommarlovet mellan sexan och sjuan//…// Så det 
har fått mig att tänka efter ganska rejält för att jag 
är verkligen livrädd för att bli lik honom, det skulle 
jag inte tillåta mig själv att bli 
 
 

En ganska bra ålder tycker informanten är mellan sexan och sjuan, 
och det tolkar vi som att hon ansåg att hon var mottaglig för den 
typ av information om alkoholens skadeverkningar som hennes 
pappa är drabbad av.  
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Hon fortsätter med att uttrycka sin rädsla med att inte tillåta sig 
och vara livrädd för  att bli som han och det tolkar vi som att hon 
tycker att pappan är, för henne, ett avskräckande exempel. 
 
Informanterna ansåg att alkoholundervisningen skulle börja i 
femman eller sexan för det är i den åldern som ungdomar börjar 
att prata om alkohol med varandra. De tyckte även att lärare 
borde var mer observanta på när det börjar pratas om alkohol 
mellan elever och då ta tag i ämnet.  Ungdomarna tycker att det 
är då som alkohol blir intressant för yngre elever och då har 
lärarna ett ansvar att ta upp ämnet alkohol till diskussion. 
 
Ett förslag som flera av eleverna nämnde var att åka till Roxtuna-
anstalten tidigare. De ansåg att det skulle gå lika bra med 
trettonåringar som med sextonåringar. Däremot så trodde de 
inte att något liknande som Prime for Life var att satsa på då 
yngre elever har ännu svårare att sitta still någon längre tid.  
 
Sammantaget tyckte alla informanterna att 
alkoholundervisningen måste göras roligare och intressantare. 
Detta kunde de dock inte utveckla vidare och inte heller komma 
med egna förslag. Förutom det som de redan hade nämnt. I 
huvudsak hade de själva lärt sig om alkohol av syskon eller 
kamrater. Men de talade också om att det finns i den svenska 
kulturen och att svenskar till sin natur är lite instängda och 
dystra.  
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I1: För att det är en naturlig del i våran kultur 
//…// Liksom det ligger så djupt rotat i den 
svenska folksjälen //…// För att generalisera man 
är ju lite ganska ändå instängd som svensk eller 
ganska tråkig och dyster, säger inte så mycket 

 
Om de menar att dricka alkohol överhuvudtaget,  eller om de 
syftar på sättet vi dricker alkohol här i Sverige,  framkom inte av 
intervjun, det var inget som informanten utvecklade. Men det är 
en intressant vinkling om man anser att alkoholdrickandet är ett 
slags kulturellt arv från tidigare generationer och att det har 
format dagens konsumtionsmönster när det gäller både ung som 
gammal. Ungdomar likväl som vuxna konsumerar alkohol främst 
på helgerna. Vi tolkar att ungdomarna anser att dricka på 
helgerna är kulturellt betingat och för att tillhöra gruppen så 
krävs det att de dricker som “alla andra”. 
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Analys 
 
Ungdomars tidiga användning av alkohol är både en fara för dem 
själva och för samhället. Leifman skriver att under 
övergångsperioden mellan ungdom och vuxenliv är 
alkoholkunsumtionen väldigt hög och i Sverige är konsumtionen 
som högst vid drygt 20 år.145 Två områden, som vi har kommit 
fram till efter vårt arbete med resultatdelen, som bör utvecklas 
och få ett större utrymme i forskningen är 
preventionsvetenskapen och sociologin innehållande kulturella- 
och sociala normer, socialisation och sociala roller. Vi anser att 
det är  de här områdena som påverkar ungdomar i sitt 
alkoholdrickande.  
 
För att lösa frågan om rätt preventionsstrategier måste vi veta 
varför ungdomar, som enligt lagen inte har rätt att nyttja alkohol, 
dricker. Den frågan är lika svår att besvara som varför vuxna 
dricker alkohol. Normen i dagens samhälle är att dricka alkohol. 
I all alkoholinformation, preventionsprogram och i media har de 
negativa sidorna av alkohol belysts i mycket större omfattning än 
de positiva. Men det bör ju vara de positiva aspekterna av 
alkohol som gör att man överhuvudtaget dricker både som ung 
och vuxen. Ungdomar börjar inte att nyttja alkohol för att uppnå 
de negativa effekterna utan för att alkoholen avses ingå i ett 
flertal sociala och kulturella sammanhang.  

                                                           
145 Leifman (2000), s. 42. 
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Leifman pekar på att alkohol kan var en markör för samhörighet 
och vänskap.146 Vi kan även se att ungdomar uppfattar 
alkoholkonsumtion som en slags ”rit de passage” när de övergår 
från ungdom till vuxenliv. Alkohol som symbol för ungdomarna 
är en barriär som skall passeras för att tillhöra vuxenvärlden. I 
ålderstrappan från barn till vuxen finns ett antal steg, till exempel 
sexualdebuten, alkoholdebuten och att ta körkort , som är 
markörer på vägen. Dessa markörer är betydelsefulla på så vis att 
ungdomarna har förändrats inför sig själva och vuxenvärlden.  
 
Ungdomarna i studien pratar med ambivalens om normer och 
socialisation. De dricker på fester för annars kan de bli 
betraktade som någon som är tråkig eller har tråkigt. Samtidigt 
säger de att det inte är grupptrycket som gör att de dricker. Men 
de känner att de inte riktigt hör ”dit” om de inte dricker. Det här 
resonemanget kopplar vi till Lalander och Svenssons teorier: att 
unga socialiseras in i olika normer som till exempel att dricka 
alkohol..147 Alkohol, förekommer alltmer ute i samhället i olika 
sammanhang och det har blivit en mer naturlig del av vår vardag. 
Vi tolkar ungdomarna i studien som om de känner en slags 
stimatisering om de inte dricker. De kan då hävda att det inte är 
ett grupptryck utan att det istället är en internalisering av den 
gängse normen, att de dricker alkohol när de är på fest eller 
dylikt. När de diskuterar normer är det viktigt att tänka på att de 
inte är oföränderliga, utan att de modifieras och förändras i takt 
med förändringar i samhället och i våra kulturmönster. 
                                                           
146 Ibid. s. 48. 
147 Lalander & Svensson (2002), s. 194. 
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Ungdomsproblematiken med alkohol är förmodligen bara en 
spegelbild av den vuxna världens problem med alkohol. 
Eftersom det är de vuxna i samhället som skapar normerna, där 
alkohol har en given plats, så har vi förmodligen fått ”barn av vår 
tid”.  
 
Ungdomarna talar om kompisar eller syskon som den de i 
huvudsak har lärt sig om alkohol ifrån. Visserligen framkommer 
det inte att de även har tagit efter kompisars eller syskons 
alkoholvanorna,  men det anser vi ändå är troligt. Hur 
ungdomarna konsumerar alkohol bestäms av normen i gruppen. 
Men även familjen  som är den primära socialisationsagenten, ger 
avtryck på alkoholkonsumtionen. Forskning visar på att 
svensken i gemen har ökat sitt intag av alkoholhaltiga drycker 
och att det har skett en liberalisering när det gäller alkohol. 
Alkoholpreventionsforskningen påpekar att vi inte kan med 
säkerhet säga att föräldrars attityder till ungdomar och alkohol är 
en signal till ungdomarna om hur de kan eller skall använda 
alkohol. De kan inte utesluta möjligheten att riktningen är den 
motsatta: att ungdomars attityder och alkoholvanor i slutänden 
också påverkar föräldrars attityder.148  
 
Ungdomarnas åsikter om preventionsmetoder var klara. De 
menade att någon som står och pratar i ett klassrum är inget som 
påverkar dem att inte dricka alkohol.  

                                                           
148 Laura Ferrer-Wreder, Nikolaus Koutakis & Håkan Stattin. 
”Alkoholprevention i familjen” Ur Den svenska supen i det nya 
Europa. red. Sven Andréasson (Stockholm, 2002), s. 117. 
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Detta gäller också om föräldrarna skulle totalförbjuda 
konsumtion, det skulle snarare få motsatt effekt, enligt 
ungdomarna i vår studie. Thorsen och Andersson skriver att 
avhållsamhetsmodellen har varit den vanligaste 
preventionsstrategin som skolan förmedlat. Modellen innebär att 
arbeta för en total avhållsamhet så länge som möjligt, och att 
söka förmå ungdomarna att skjuta på alkoholdebuten så länge 
som möjligt och helst att någon debut gjordes överhuvudtaget.149 
Thorsen och Andersson hänvisar till Globetti som påpekar att 
det finns risker med denna metod. Avhållsamhetsmetoden kan 
förvärra situationen genom att göra alkohol till en ”förbjuden 
frukt” och därmed till en attraktiv symbol för ungdomar som vill 
revoltera mot vuxenvärlden.150 Varför är då 
avhållsamhetsstrategin inte en tänkbar metod att använda i 
upplysningssyfte?  
 
Det viktigaste skälet, som flera utav informanterna också 
påpekade, är att alkohol är en kulturellt erkänd och legal drog 
som samtidigt är relativt lättillgänglig. De vet att de flesta 
människor konsumerar alkohol regelbundet eller i alla fall någon 
gång under sitt liv. Alkohol är med andra ord en så integrerad del 
av vår konsumtionskultur att ett propagerande för total 
avhållsamhet lätt skulle uppfattas som ett falskt budskap. Särskilt 
om avsändarna av avhållsamhetsbudskapet är vuxna 
alkoholkonsumenter och mottagarna är ungdomar som strävar 
efter att bli vuxna.  
                                                           
149 Thorsen & Andersson (2000), s. 16. 
150 Ibid. s. 16. 
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Informanterna upphöll sig vid alla intervjutillfällena vid 
könsskillnaden i konsumtion och pratade om normer men även 
om sociala roller. Killar dricker öl och tjejer dricker cider var det 
svar som genomgående kom fram vid alla intervjuer. Att dricka 
öl var manligt och något som tjejer sällan gör, även om vår 
enkätundersökning pekade på ett annat resultat (se tabellen på 
sid. 99). Är dryckesvalet något som man ärver från tidigare 
generationer eller är det sociala och kulturella mönster som 
internaliseras under ungdomsåren? Som vi kan se det så 
socialiseras du in till ett visst dryckesmönster. Om vi ser på hur 
reklam och industrin runt alkohol är uppbyggd så kan vi utläsa 
ett mönster, som bygger på genustänkandet, där det finns en klar 
uppdelning över manligt och kvinnligt. Öl-reklam riktas till 
”riktiga” män och cider till kvinnor med ”solsken i blick”. 
Ungdomars identitet byggs bland annat upp från ideal och 
förebilder som media tillhandahåller.  
 
Visar media bilder på män som dricker öl och kvinnor som 
dricker cider, så anser vi att det förmodligen har en effekt på 
normföreställningen hos ungdomarna om att män och öl hör 
ihop respektive kvinnor och cider. 
 
Bryggeribranschen riktar sig även specifikt till ungdomar som 
grupp, genom att producera den så kallade alkoläsken, som är en 
söt, fruktsmakande dryck med starka färger och låg alkoholhalt. 
Allt för att göra den mer attraktiv för ungdomar. 
 
 



129 

Vi menar att när det gäller ungdomarnas socialisering och 
normbildande  uppfattning om alkohol, så spelar medias 
förhållningssätt till alkohol en betydande roll. Brännström och 
Nowak skriver att människors handlande och tänkande bestäms 
av samspelet mellan å ena sidan deras egenskaper och 
förutsättningar och å andra sidan deras omgivning.151 Deras 
resonemang handlar om informationskampanjer till allmänheten, 
men vi anser att det även gäller för hur reklam är uppbyggd för 
att påverka oss som konsumenter att ta ställning.  
 
Brännström och Nowak förklarar att denna ”omgivning” 
innefattar för det första materiella/fysiska förhållanden, för det 
andra sociala förhållanden (andra människor och grupper), och 
för det tredje symboliska företeelser som de menar är budskap 
uttryckta av människor i den nära omgivningen eller i medier av 
olika slag.152 Både en informations- och reklamkampanj riktar sig 
till bestämda grupper eller kategorier av människor, vilkas 
handlande man försöker påverka genom att införa vissa budskap 
i deras omgivning.  
 
Informanterna talade om medias roll, i det här fallet 
tidningsartiklar, när det gäller ungdomar som begrepp. Vi 
upptäckte att de hade svårt att förklara sin syn på när de räknar 
sig själva som ungdom respektive vuxen.  

                                                           
151 Jan Brännström & Kjell Nowak, ”Informationskampanjer” i 
Kommunikationens villkor red. Inger Larsson & Karl-Erik Rosengren 
(Lund, 1995), s. 116. 
152 Brännström & Nowak (1995),  s. 116. 
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Förklaringen till denna ambivalens kan vara att ungdomstiden 
det senaste decenniet har flyttats fram från att man var vuxen 
efter konfirmationen till att i dag inträffa när man fyllt 25. I 
media kan allt mellan 13 till 25 år framställas som ungdomar 
vilket ger en missvisande information. Det är stor skillnad om 
man pratar, som i det här fallet om alkoholkonsumtion och 
ungdomar, som kan visa sig vara allt mellan 13-åringar till 25-
åringar. I dessa sammanhang måste det vara av en betydande 
skillnad vilka förklaringar man lägger på begreppet ungdom. En 
13-åring är förmodligen ovetande om alkoholens effekter och 
kan därför få livshotande skador av för tidig alkoholkonsumtion. 
Medans en 25-åring, som visserligen också kan få livshotande 
skador, ändå har laglig rätt att konsumera alkohol i obegränsad 
mängd. 
 
Ungdomsbegreppet innehåller både kulturella, sociala, 
psykologiska och biologiska dimensioner. Begreppet skall 
beskriva livsfasen mellan barn och vuxen då det innebär inte bara 
en biologisk förändring utan även en psykologisk. Socialt innebär 
denna period att de börjar frigöra sig från familjen. en process 
som är ett steg i riktning mot vuxenlivet och under denna period 
blir kamrater många gånger viktigare än familjen.  
 
Von Greiff skriver att även kulturellt urskiljs ungdomar som 
grupp, genom att identifiera och studera ungdomskulturer avgränsas 
ungdomar även kulturellt.153  

                                                           
153 von Greiff. (2000), s. 7. 
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Ungdomarna i vår studie identifierade sig med 
ungdomsbegreppet men ansåg sig samtidigt vara vuxna nog att 
kunna hantera sin egen alkoholkonsumtion.  
 
Vi tolkade det som att de ansåg att de visste hur mycket alkohol 
de kunde dricka och att de kunde ta hand om sig själva på ett bra 
sätt, men vi förstår också ambivalensen hos informanterna att 
veta när man är vuxen och när man är ungdom. 
 
Vi upplevde också att ungdomarna i vår studie strävade efter 
bekräftelse och tillgång till de äldre kompisarnas eller 
ungdomarnas värld. Ålderstrappan som vi tidigare har diskuterat 
menar vi går att applicera på följande resonemang: Går de på 
högstadiet vill de komma in på discon som arrangeras av 
gymnasieskolor, går de på gymnasiet vill de komma in på krogen 
där åldersgänsen ofta är  20 år eller äldre. Lalander och Svensson 
skriver om den form av samhörighet som skapas vid drickandet 
och som ger individen ett skydd vid mötet med andra 
männsikor.154 Det vill säga att glaset i handen blir ett tecken på 
tillhörighet i festgemenskapen och ungdomar förbereder sig 
genom så kallade förfester där alkoholdrickandet tillsammans 
med  andra aktiviteter, ritualiserar gemenskapen.  
 
Alkoholen blir ofta en sammanhållande faktor i en grupp. 
Ungdomar upplever då att de bättre kan hantera den kritiska 
miljön som ett diskotek eller skoldans kan ses som.  

                                                           
154 Lalander & Svensson (2002) s. 202. 
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Lalander  och Svensson refererar till Giddens som menar att en 
kritisk miljö är en miljö, exempelvis diskotek, där det kan finnas 
en rad identitetsmässiga risker med att inte bli uppmärksammad 
eller sedd som en attraktiv man eller kvinna.155 Genom alkoholen 
kan ungdomar inte bara förstärka redan existerande gemenskaper 
utan också skapa nya. Alkholkonsumtion gör också att vi kan 
skapa en bild av vem vi är, det vill säga konstruera vår identitet. 
De flesta använder alkoholen för dess symboliska funktioner 
snarare än för berusning. Det var något som framkom väldigt 
tydligt i ungdomarnas diskussioner men det var ibland svårt för 
dem att förklara sin inställning till detta med att alkoholen 
spelade en annan roll än vad de menade.  
 
Våra ungdomar ville framhålla sitt mer sofistikerade drickande 
och skapa skillnader mellan dem och de yngre som de menar 
dricker bara för att berusa sig. När de var yngre räckte det med 
en öl eller två för att de skulle känna sig erfarna. Nu har de blivit 
mer vuxna i sitt drickande och då dricker de för att det är gott 
och inte primärt för att bli berusade. Detta ser vi som att 
användandet av alkohol är rituellt i den meningen att det visar på 
vem de vill, respektive inte vill vara. Drickandet blir till en 
vuxenritual då alkohlen är tillåten endast för vuxna. Lalander och 
Svensson skriver att ritualen antagligen blir extra viktig i dagens 
samhälle då det saknas tydliga vuxenritualer och ungdomarna 
befinner sig i den oklara positionen mellan barn och vuxen.  

                                                           
155 Ibid. s. 203. 
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Det är så ritualer fungerar att de skingrar ambivalens och 
osäkerhet. Ritualen gör att de upplever sig vara någon att räkna 
med och därför våga möta andra människor.156 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
156 Ibid. s. 204. 
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Slutdiskussion 
 
Att dricka alkohol betraktas som en normalitet i västvärlden och 
så länge som det är fallet får vi leva med alkoholens dubbla sidor, 
oberoende av om man är konsument eller inte. Svenskarnas 
alkoholkonsumtion är fortfarande bland de lägsta i Europa och 
världen. Trots detta faktum så betraktas problem som omgärdar 
alkoholkonsumtion, både sociala och fysiska, som ett av det 
största och mest svårlösta samhällsproblem vi har i Sverige. 
Alkoholens roll i vår svenska kultur är flerfaldig och svår att 
beskriva. De flesta har en mängd åsikter som bland annat beror 
på vem som dricker men även vad, när, hur och varför personen 
dricker. Alkoholen utgör en viktig del i det sociala umgänget 
mellan människor och likställs med ledighet och fest. I Sverige är 
uppfattningen bland vuxna att det normala är att dricka alkohol 
och det uppfattas oftast som avvikande att inte dricka. I dagens 
samhälle lyfter människor på ögonbrynen om du inte dricker 
alkohol. Istället borde det självklart accepteras och passera 
obemärkt förbi. På något sätt så har det, när det gäller att 
konsumera alkohol eller inte, inträffat en omvänd stigmatisering. 
Om vi inte dricker alkohol så utpekas ofta den nyktre som 
konstig och onormal. Men det vore väl egentligen det mest 
förnuftiga om vi såg till både vår kropp och människor i vår 
omgivning. 
 
Vi anser att det måste satsas än mer, både ekonomiskt och 
socialt, på alkoholpolitiskt arbete som förebyggande verksamhet. 
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Samhällets preventiva insatser inom skola, genom media och 
med opinionsbildning måste sätta ett högre mål när det gäller att 
minska totalkonsumtionen. Vi tror att de senaste årens stora 
samhällsförändringar, däribland inträdet till EU, ställer nya krav 
på anpassning av den svenska alkoholpolitiken efter 
internationella normer och regler. Vi har märkt att de 
alkoholliberala rösterna i samhället har blivit allt högre och de 
har skaffat sig mer makt och inflytelserika poster. Detta har 
tillsammans med den ökande kritiken från allmänheten och 
efterfrågan på mer kontinentala regler, satt press på ytterligare 
förändringar av den svenska alkoholpolitiken. Vi tror att den 
grupp i samhället som påverkas mest av dessa attitydförändringar 
runt alkohol är ungdomar. Forskning har visat att just ungdomar 
är den grupp som är mest känslig för förändringar i både  pris 
och tillgänglighet. 
 
En första grundläggande fråga, som vi ställer oss, är vilka mål 
och förväntningar det är rimligt att ha när det gäller upplysning 
och undervisning som redskap för att förmå individer, i vårt fall 
ungdomar, att begränsa sina alkoholvanor. Forskningen har i dag 
begränsade kunskaper om varför vissa individer konsumerar 
alkohol på ett skadligt sätt. De har också, vad vi kan konstatera, 
begränsade kunskaper om effekten av olika 
preventions/undervisningsinsatser. Det forskningen känner till 
är att faktakunskaper, attityder och värderingar endast i 
begränsad utsträckning påverkar människors beteende.  
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Till detta faktum kan läggas att resurserna för upplysning och 
undervisning är starkt begränsade i relation till motkraften som 
ett konsumtionssamhälle producerar via varor och tjänster.  
 
Det kan vi se som mycket allvarligt då behovet av en bra 
förebyggande verksamhet i skolan inte minskar utan tvärtom 
ökar, när alkoholpolitiken ute i samhället liberaliseras. Generellt 
sätt så tror vi att man inte kan ha så höga förväntningar på att 
upplysnings och preventionsprogram kan ha stora direkta 
effekter på individens alkoholvanor. Särskilt inte då de flesta 
människor redan är medvetna om alkoholens negativa 
verkningar. Denna basala medvetenhet gör att potentialen i 
preventionsprogram och undervisning är ringa. Dock hindrar det 
naturligtvis inte att upplysning och undervisning kan vara 
värdefulla insatser för att bibehålla den grad av medvetenhet som 
redan existerar.  
 
Ungdomarna i vår studie pekar på brister och oengagemang när 
det gäller kvalitetsgod ANT-undervisning och/eller 
alkoholundervisning överhuvudtaget. En förutsättning för att 
kunna utarbeta fungerande preventionsmetoder är kunskap, inte 
bara om vad och hur mycket unga människor dricker, utan även 
varför och på vilket sätt. Anledningen till varför ungdomarna i 
vår studie dricker var för att det var gott, gav gemenskap i 
gruppen och för att det blev roligare. Ungdomarna uppgav att 
drickandet skedde på helgen tillsammans med kompisar. Vi 
kunde också se att de traditionella könsskillnaderna återkom när 
de pratade om det motsatta könets alkoholkonsumtion.  
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Vi tror att skillnaderna i vad de dricker finns, men att de 
överdrivs för att tydliggöra och markera könsskillnader. Det 
verkar också finnas någon form av underliggande norm att de 
skall dricka även om de inte tycker om det, eftersom det är en 
sådan självklarhet i processen till vuxenvärlden. 
 
Som vuxna kan vi många gånger känna att normer är de medel vi 
tar till för att skydda våra barn mot de faror som vi i olika 
sammanhang inte kan råda över. Vi tycker att man i allmänhet 
kan skönja en viss likgiltighet inför den ökade konsumtionen av 
alkohol ute i samhället. Systembolaget ökar sin försäljning, 
införseln av alkohol från utlandet har ökat med större 
införselkvoter, smugglingen och hembränningen är också 
områden där tull och polis har upptäckt en viss uppgång men där 
mörkertalet är stort, samtidigt som nykterhetsrörelsen har tappat 
mark. Eftersom det skett en liberalisering av alkoholanvändandet 
så har det även skett en förändring av normerna runt alkohol, det 
är mer som är tillåtet. Vi tror att det har skett en stegvis höjning 
av toleransen till alkohol som man inte har kunnat märka eller 
påverka som samhällsmedborgare, den har smugit sig på.  
 
Då infinner sig genast frågan om det bästa sättet för att skapa 
normer för en sund dryckeskultur, skulle vara att skriva artiklar i 
dagstidningar eller skapa stora annonskampanjer som vi möter 
runt om i samhället och som riktar sig till alla. Tyvärr så har det 
nog aldrig uppmätts någon beteendeeffekt eller 
förändringsutvärdering efter tidningsartiklar som det har gjorts 
efter annonskampanjer.  
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Men nog skulle vi kunna få igång en stor samhällsdebatt om 
ämnet alkohol om det fanns de som vågade vara provokativa och 
sticka ut hakan. Ett annat förslag i dessa ”dokussåpatider” vore 
väl att göra en dokussåpa som tog upp olika samhällsfenomen 
istället för att frottera i promiskuösitet, svartsjuka och ren 
elakhet. När vi ser på TV hur till exempel fotbolls- och 
ishockeysegrar firas så ser ungdomarna att det är stora banketter 
där det bland annat bjuds på alkohol och ungdomarna kan se 
onyktra spelare uttrycka sin glädje med ena armen om 
lagkompisen och i den andra en flaska.  
 
Samma bilder får vi när det gäller motorsporter. Efter målgång 
skall vinnaren skaka sin champagneflaska på prispallen och 
spruta över sina kombatanter och ta ett par rejäla klunkar för att 
fira segern. Men vad kan det ge för intryck på yngre egentligen, 
då bilkörning och alkohol borde var det som allra minst skall 
förknippas med varandra.  
 
En fråga som vi ställer oss är: Ger vi ungdomar för stort ansvar, 
eller har den liberala synen på alkohol slagit igenom så stort att vi 
vuxna tycker att de är mogna att klara balansgången till 
vuxenlivet själva, till exempel kontakten med alkohol, även om 
de inte är 18 år? Alkoholforskningen vill att föräldrar är 
konsekventa när det gäller att inte köpa ut eller låta ungdomar 
smaka på alkohol hemma förrän de har uppnått laglig ålder. Men 
varför har vi då två gränser för alkoholinköp, 18 år på krogen 
och 20 år på Systembolaget, var finns konsekvensen i det?   
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Forskningen om alkoholens skadliga effekter förekommer sällan 
i media, förutom i den vetenskapliga världen. Media behandlar 
inte frågan, förutom en och annan reklamkampanj mot att köra 
alkoholpåverkad, och det kan bero på att nyhetsvärdet inte är så 
stort när det gäller denna forskning. Däremot är det av stort 
värde för media när det gäller forskningsrön som påvisar 
alkoholens positiva effekter. Då blir det oftast stor 
uppmärksamhet i dagspressen. Vi anser att medierna måste bli 
mer medvetna om sin betydelse av att vara normbildare och 
därför ta ett större samhällsansvar. Det gäller att arbeta på flera 
plan samtidigt för att få en förändring. Människor måste börja 
prata om alkoholens skadliga effekter vid köksbordet och i 
lunchrummet. Flera forskare poängterar hur viktigt det är att 
försöka kombinera flera olika medier men vill man få tillstånd en 
beteendeförändring hos en målgrupp är oftast  det bästa mediet 
människor, det vill säga interpersonell påverkan.  
 
När vi har deltagit i Prime for Life-kursen, så har det förvånat 
oss att det förekommer påståenden från instruktörerna om att  
modellen bygger på noga utvalda forskningsbaserade fakta om 
hur alkoholskador och alkoholism uppkommer. Denna 
forskning finns dock inte redovisad i studiematerialet och inte 
heller kan vi hitta någon oberoende vetenskaplig dokumentation.  
Vidare går det att läsa i studiematerialet: genom att presentera dessa 
fakta på ett objektivt sätt kan man få människor att förändra sitt synsätt. 
De utvärderingar som vi har tittat på rapporterar om att en viss 
förändring kan ske i synsättet men att detta inte påverkar 
beteendet.  
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Sjölunds och Andréassons STAD-rapport har inte heller påvisat, 
i den första delrapporten, som kom ut i december 2002, att 
programmet Prime for Life skulle innebära någon statistisk 
säkerställd förändring av ungdomars beteende. Stockholm stad, 
Värnpliktsverket och Nykterhetsrörelsen har alltså köpt ett 
koncept som inte är opartiskt utvärderat. Prime for Life och 
andra preventionsprogram som används inom det svenska 
skolväsendet uppvisar ingen eller mycket ringa 
beteendeförändringar hos skolelever och vi frågar oss då varför 
man fortsätter att använda dem.    
 
Fokuseringen på ungdomar när det gäller preventionsprogram 
motiveras ofta med att det är i ungdomsåren de blir erbjudna 
alkohol för första gången och att okunskap kan vara särskilt 
farlig i en sådan situation. Ett annat argument är att ungdomar 
vanligtvis inte har etablerat några fasta alkoholvanor och att de 
därför kan vara lättare att påverka genom upplysning. Ytterligare 
ett skäl är att ungdomar  går i skolan och därför är lätta att nå 
med information.  
 
De flesta preventionsprogram riktade till unga inkluderar sällan 
föräldrarna. Vi frågar oss därför om det inte vore bättre, eller i 
alla fall som ett komplement, att preventionsprogram även 
riktades till föräldrar och andra vuxna i ungdomarnas närhet. Då 
skulle de vuxnas alkoholvanor påverkas och förhoppningsvis 
skulle detta leda till att ungdomarna i sin tur blev påverkade.  
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Inom alkoholforskningen talar det mesta nämligen för att 
familjen är den enskilt viktigaste faktorn i det förebyggande 
arbetet. 
 
Föräldrarna och familjen står för utformningen av det 
grundläggande norm- och värdesystemet som senare kan bli mål 
för konfrontation när ungdomar möter en bredare 
umgängeskrets. Konfontationen med andra värderingar och 
normer kan i vissa fall leda till provokation. Eftersom 
ungdomarna befinner sig i en marginalposition, de är inte längre 
barn men inte heller vuxna, kan denna period från barn till 
vuxenvärlden leda till normbrottsbeteenden som att dricka sig 
berusad, skolka från skolan och strunta i föräldrarförbud. I vår 
studie framförde ungdomarna liknande resonemang när de talade 
om att föräldrar måste sätta gränser, men samtidigt inte vara för 
stränga för då ville man göra tvärtemot. Om de vuxna försöker 
att föra en stark avhållsamhets attityd mot ungdomars 
alkoholvanor så tror vi, att generations klyftan kommer att öka, 
och för en del ungdomar kommer alkohol att vara än mer 
eftersträvansvärt. Vi tror istället att de vuxna bör möta 
ungdomarna med förståelse och respekt, då är det mer troligt att 
ungdomarna är beredda att lyssna på vad de vuxna har att säga.  
 
Under studiens gång har vi kommit fram till olika frågor och 
funderingar rörande ungdomar, alkohol och normer. Dessa har 
redovisats här i slutdiskussionen men vår huvudfråga kvarstår: 
Hur ska vi komma till rätta med användningen av alkoholhaltiga 
drycker innan ungdomarna är mogna att ta det steget själva? 
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Kanske skulle preventiva insatser riktade till ungdomar lyckas 
bättre på sikt om de,  istället för att varna för diffusa risker, i en 
för ungdomar avlägsen framtid tog fasta på de sociala normer 
och värderingar som gjort alkohol alltmer accepterat. I stället för 
att fokusera ensidigt på ungdomarna borde därför större insatser 
läggas på föräldrarnas och omgivningens påverkan. Vi anser 
därför att den bästa preventionen är den som inte kallas för 
prevention och inte använder orden alkohol och förbud. Det 
handlar istället om att på olika sätt få ungdomar att känna sig 
delaktiga, respekterade, bekräftade och älskade. Ytterligare 
forskning inom detta område behövs verkligen då ungdomar är 
de som skall forma framtiden för nästkommande generationer. 
Först när vi vuxna förändrar vårt beteende och vår inställning till 
alkohol kan vi hoppas på en förändring bland våra ungdomar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



143 

Sammanfattning 
 
Denna magisteruppsats handlar om ungdomar, alkohol och 
prevention. Konsekvenserna av det ökande alkoholdrickandet 
ses som ett av de stora problemen i dagens samhälle och 
ungdomar är den grupp där resurser för prevention prioriteras. 
Alkoholundervisningen som ges i skolan skiljer sig åt och inget 
av de preventionsprogram som finns idag visar på någon 
bestående effekt på ungdomars alkoholbeteende. Vi har i denna 
uppsats utgått från ungdomarnas egna tankar om alkohol och 
prevention. För att få kunskap om detta har vi använt oss av 
Grounded Theory som ansats. Grounded Theory innebär att vi 
som forskare så förutsättningslöst som möjligt går ut på fältet 
och samlar in information om det som vi vill undersöka. Genom 
att utgå ifrån de enkätundersökningar, fokusgruppintervjuer och 
de studier av tidigare forskning som vi har studerat, redovisar vi 
den information som fältet gav oss. Denna information 
genererar sedan nya frågeställningar och teorier om fenomenet 
ungdomar och alkohol. I resultatdelen redovisar vi de olika 
kategorier som framträder ur materialet och vi lyfter detta till en 
vidare diskussion i analysen. Sammanfattningsvis har vi kommit 
fram till att de ungdomar som dricker gör sin alkoholdebut 
någon gång i 14-års åldern. Att dricka alkohol är kulturellt 
betingat och det är något som vi socialiseras in i. Ungdomar tar 
efter de vuxna när det gäller normer, beteenden och 
dryckesmönster. Skolans alkoholundervisning är viktig men den 
fungerar inte som den bedrivs idag.  
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Slutligen menar vi att för att komma till rätta med en allt för tidig 
alkoholdebut, det omfattande berusningsdrickandet och de 
konsekvenser som detta drar med sig, bör fokus inte enbart ligga 
på ungdomar utan information och resurser till 
alkoholprevention bör också tillföras föräldrar och andra 
normbildande grupper i samhället. Först när vi vuxna förändrar 
vår inställning och vårt beteende när det gäller 
alkoholkonsumtion kan vi hoppas på en förändring även bland 
våra ungdomar. 
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Bilagor 
 

Bilaga nr. 1 – Enkätformuläret 
 

Enkätundersökning om 
alkoholvanor 

 
Vi hoppas att Du vill svara på ett antal frågor om din erfarenhet och 
inställning till alkohol. Svara så gott Du kan och fundera inte för 
länge på varje fråga. Sätt kryss för det alternativ som bäst passar in 
på dig. Undersökningen är helt anonym.                            
 
  
1.                        Kvinna    (   )                    Man   (   ) 
 
2. Dricker Du alkohol? 
             
                             Ja            (   )   Av vilken anledning dricker Du 
alkohol? 
 
 
Svar:…………………………………………………………………
…………………….. 
                  
                             Nej          (   )  Av vilken anledning dricker Du inte 
alkohol? 
 
  
Svar:……….…………………………………………………………
…………………… 
  
Om Du svarat Nej på fråga 2, gå vidare till fråga 9 om Du inte 
vill  läsa igenom alla frågor.  
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3. Hur ofta dricker Du alkohol? 
 

 (   )    mindre än 1 gång / mån 
                             
 (   )   1 gång / mån 
 
                                (   )    1 gång / veckan 
 
                                (   )     flera gånger / veckan 
 
 
4. Vilken typ av alkohol dricker Du? (Flera svarsalternativ 

möjliga) 
 
                            (   )    Starköl 
 
                            (   )    Mellanöl 
 
                            (   )    Folköl 
 
                            (   )    Starkcider 
 
                            (   )    Cider   
 
                            (   )    Vin 
 
                            (   )    Starkvin 
 
                            (   )    Systembolagssprit 
 
                            (   )    Hembränt 
 
 
 
 
 
5. Hur mycket dricker Du när Du dricker alkohol?    
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(   )   1-3 glas 
                            
                           (   )    4-6 glas 
                             
                           (   )    7-9 glas 
                            
                           (   )    10 glas eller mer  
 
 
6. När Du dricker, blir Du berusad? 
 
 (   )     Aldrig 
 
 (   )     Ibland 
 
 (   )     Ofta 
 
 (   )     Varje gång 
 
 
7.  Händer det när Du har druckit att Du mår fysiskt eller psykiskt 
dåligt, eller ångrar något Du har sagt eller gjort? 
 
 (   )     Aldrig 
 
 (   )     Ibland 
 
 (   )     Ofta 
 
 (   )     Varje gång 
 
 
 
 
 
 
8.  Hur ofta under det senast året har Du druckit så att du dagen efter 
inte kommit ihåg vad Du  
 sagt eller gjort? 
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 (   )     Aldrig 
 
 (   )     Ibland 
 
 (   )     Ofta 
 
 (   )     Varje gång 
 
 
 
 
9.   Vilka tror Du blir alkoholister?         Ge 3 exempel 
 
Svar:…………………………………………………………………
……………………… 
 
………………………………………………………………………
……………………… 
 
………………………………………………………………………
……………………… 
 
 
 
10.  Känner Du någon som har problem med alkohol? 
 
                             Ja   (   )                                        Nej   (   )  
 
 
 
11. Tycker Du själv att Du vet tillräckligt om hur alkohol påverkar 
Dig? 
 
                              Ja   (   )                                        Nej   (   ) 
12.  Vad tror Du att den här kursen, Prime for Life, kommer att lära 

Dig om alkohol? 
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Svar:…………………………………………………………………
……………………… 
 
………………………………………………………………………
……………………… 
 
………………………………………………………………………
……………………… 
 
 
 
 
 
Tack för Din hjälp! 
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Bilaga nr. 2 - Intervjuguiden 
 
Följande diskussionsfrågor fanns med i vår intervjuguide när vi 
intervjuade eleverna: 
 

 Vilka funderingar får ni när ni läser dessa tidningsartiklar? 
(Artiklarna är från dagstidningar och handlar om ungdomar 
och alkholproblematiken) 

 Hur tycker ni att ungdomar och alkohol framställs i pressen? 
 Stämmer den bilden med verkligheten? 
 Dricker ungdomar mycket alkohol? 
 Vad dricker dom och när? 
 Finns det någon skillnad mellan killar och tjejer vad man 

dricker och hur mycket? 
 Tror ni att idrotten kan göra så att det dricks mindre alkohol 

bland ungdomar? 
 Finns det olika dryckesmönster i olika ungdomsgrupper? 
 När fick ni information om alkohol i skolan ? 
 Hur skulle ni vilja ha informationen och vid vilken ålder? 
 Vems ansvar är det att lära ungdomar om alkohol? 

 
Nedanstående frågor ställdes endast till de 8 elever som hade gått 
kursen. 
 Vad tyckte ni om Prime for Life kursen? 
 Varför tror ni att just ni fick gå den här kursen? 
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