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Abstract 
Aim 
The aim of this study was to try to understand youngsters and their attitude to alcohol in the 

countryside and in a large city. The questions at issue have been: How do youngsters from the 

countryside, who drink, and do not drink alcohol, view the school- family- and 

friendsituation? How do youngsters from a large city, who drink, and do not drink alcohol, 

view the school- family- and friendsituation? Can we understand youths’ attitude to alcohol 

on basis of the factors: School, family and friends? Are there any differences and similarities?  

 

Method 
Interviews have been implemented with four youngsters in a large city and in the countryside. 

To gain as much as possible from the interviews a questionnaire was distributed to two 

classes in year nine in the countryside, and one class in the large city.  The interview material 

was analysed on the basis from earlier research and two theoretical models.  

 

Results 
According to the youngsters that drink, both in the countryside and the large city, the most 

common view in school was that high demands are put on the youngsters and that they should 

study more then they do. On the other hand, the ones that stated that they do not drink agreed 

to that it was easy to keep up with school and that they enjoyed school.  

    Concerning the familysituation, individual differences are seen and no clear patterns are 

shown. Either separated- or parents that lives together seems to be risk- or protectionfactors in 

this study. On the contrary, parents’ alcohol consumption seems to affect the youngsters’ 

attitude to alcohol, even if not all of them see it that way. Friends have an important impact in 

the youngsters’ alcohol consumption and their attitude to alcohol.  

 

Conclusion 
The conclusion is that friends and family are factors that influence youngsters and their 

attitude to alcohol. The schools importance seems, on the other hand, to be fairly weak. There 

are differences and similarities between the youngsters’ on the countryside and the large city; 

among other things, the associations they made to the words alcohol and party.  

 

 



Sammanfattning 

Syfte 
Syftet med undersökningen har varit att försöka förstå ungdomars inställning till alkohol i 

glesbygd och storstad. Frågeställningarna studien utgick ifrån var följande: Hur upplever 

ungdomar från glesbygden och storstaden som dricker, respektive ej dricker alkohol att skol-, 

familje- och kamratsituation ser ut? Kan ungdomars inställning till alkohol förstås med hjälp 

av faktorerna: skola, familj och kamrater? Kan några skillnader och likheter mellan glesbygd 

och storstad utläsas?  

 

Metod 
Intervjuer genomfördes med fyra ungdomar i en storstad respektive glesbygd. För att få ut så 

mycket som möjligt i intervjuerna genomfördes en karaktäriseringsenkät med två klasser i 

årskurs nio i glesbygden samt en niondeklass i en storstad. Intervjumaterialet analyserades 

sedan utifrån tidigare forskning samt två teoretiska modeller.  

 

Resultat 
Den vanligaste synen på skolan av de ungdomar som dricker alkohol i såväl storstad som 

glesbygd är att skolan ställer höga krav och att man egentligen borde studera mera. De som 

däremot uppgett att de inte dricker är överens om att det är lätt att hänga med i skolan och att 

man trivs bra. Gällande familjesituationen kan individuella skillnader utläsas och några 

mönster kan ej tydliggöras. Varken separerade eller sammanboende föräldrar kan ses som 

risk- eller skyddsfaktorer i studien. Föräldrarnas alkoholkonsumtion däremot tycks påverka 

ungdomarnas syn på alkoholen, även om inte alla själva anser det. Kamrater har en betydande 

roll i ungdomarnas alkoholkonsumtion och inställning till densamma.  

 

Slutsatser 
Slutsatsen av vår studie är att kamrater och föräldrar är faktorer som påverkar ungdomar och 

deras inställning till alkohol. Skolans betydelse i alkoholfrågan däremot anses som ganska 

svag. Det råder både skillnader och likheter mellan glesbygds- och storstadsungdomarna. 

Bland annat i hur de associerar till orden alkohol och fest. 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 

 
I Sverige har alkohol alltid varit och är alltjämt det viktigaste 

berusningsmedlet. Inte minst bland ungdomar används alkohol i stor 

utsträckning just för att bli berusad, vilket i många sammanhang är helt 

acceptabelt, ja till och med eftertraktat. I Sverige dricker vi bara hälften 

så mycket alkohol per vuxen som i de flesta andra industriländer. Men 

den svenska berusningskulturen medför specifika problem som är 

mindre vanliga i andra länder; olycksfall, sociala skadeverkningar och 

den starkaste kopplingen mellan manlighet, alkohol och våld. Att slåss 

eller göra bort sig under berusning betraktas i många sammanhang som 

förlåtligt och blir ofta föremål för glada skämt.1

 

Forskning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar på en 

nedåtgående trend av alkoholkonsumtionen bland ungdomar det senaste årtiondet.2 

Helsingborgs dagblad har dock skrivit en artikel som heter ”Ungdomar super allt mer” och i 

denna artikel kan vi läsa om Socialstyrelsens årliga rapport om folkhälsan som visar att: 

”Under det senaste decenniet har exempelvis antalet ungdomar mellan 15 och 24 år som lagts 

in på sjukhus för alkoholförgiftning ökat kraftigt. För pojkar och män är siffran fördubblad -- 

för flickor och kvinnor tredubblad.”3 I medias rapporter om ungdomsfylla blir vi medvetna 

om att alkohol fortfarande är ett problem som samhället brottas med. Ovanstående är två helt 

skilda budskap och vi vill med den bakgrunden skapa en egen bild och djupare förståelse för 

ungdomar och deras inställning till alkohol. Eftersom vi ska undervisa elever i Idrott och 

Hälsa kommer vi ha ett ansvar för att dessa elever vet vad god hälsa innebär. Vi anser att 

frågor gällande alkohol är en aktuell hälsoaspekt bland ungdomar. Det är därför viktigt att 

förstå ungdomars inställning till alkohol och varifrån den kommer.  

 

 

 

                                                 
1 Christina Andersson, Marias barn - Om ungdomars väg in i missbruk av alkohol och andra droger, (Malmö: 
Sober Förlag, 1995), sid. 7. 
2 Thomas Hvitfeldt och Linnea Rask, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Skolelevers 
drogvanor 2005, (Stockholm: CAN, 2005), sid. 133. 
3 TT, ”Ungdomar super allt mer”, Helsingborgs Dagblad, 8/3 2006, sid. 10.
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1.2 Forskningsläge 
Inom studiens ämne, ungdomar och alkohol, finns oerhörda mängder litteratur och tidigare 

forskning. Då denna undersökning koncentreras på de tre specifika faktorerna: Familj, skola 

och kamrater som enda analysverktyg, har detta också blivit en naturlig avgränsning i vårt 

sökande och urval. Avgränsningar har även gjorts inom dessa tre områden.   

     

Ungdomars identitetssökande är något som valts att betonas då detta är en ständigt 

återkommande förklaring till ungdomars alkoholkonsumtion i en stor del av litteraturen. Det 

råder dock delade meningar inom forskningen om hur denna identitet skapas och ingår i den 

så kallade ”modernitetsdiskussionen.”4 Å ena sidan är det 50-talets teorier om olika stadier en 

människa går igenom under barn- och ungdomsåren, som understryks av bland andra 

psykologen Erik H. Eriksson och överläkare Jan Ramström. De menar att familjen och 

framförallt föräldrarna är det centrala i ungdomars identitetssökande. Denna studie utgår ifrån 

detta synsätt kring identiteter och har inte gjort några större nedslag i den postmoderna 

litteraturen som har en annan syn. Inom den modernare synen menar man att samhället, i och 

med en radikal förändring, har en större roll inom ungdomars identitetssökande. Varför 

studien utgår ifrån det tidigast nämnda synsättet är på grund av att denna tidigare använts i 

liknande undersökningar samt att den senare ännu inte etablerat sig i lärarutbildningen. Vi 

kommer dock i senare avsnitt återkomma till både Ramström och Eriksson, samt samhällets 

förändring och dess möjliga påverkan på dagens ungdomar i avsnittet En föränderlig värld.  

     

I Öppna för gränser presenteras en enkätundersökning med barn och ungdomar om alkohol. 

Enkätfrågorna innefattar bland annat frågor om vanor, attityder, uppfattningar, hur det sociala 

livet påverkas av droger, fritiden, information om droger i skolan samt föräldrarnas roll i 

alkoholfrågan. Några av de resultat som visats utifrån enkätsvaren är att föräldrarnas inverkan 

är viktig, det är brist på attraktiva alkoholfria aktiviteter och att undervisningen om alkohol i 

skolan bör förbättras.5  

     

Kvantitativ forskning från CAN rapporterar om en nedåtgående trend bland 

alkoholkonsumenter i årskurs nio mellan åren 2000-2005. I 2005 års undersökning visade det 

                                                 
4 Philip Lalander och Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik, (Lund: Studentlitteratur, 2002), 
sid. 14. 
5 Barnombudsmannen: Lena Nyberg, Öppna för gränser, (Stockholm: Barnombudsmannen, 2005), sid. 12. 
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sig att 67 procent av pojkarna och 69 procent av flickorna var alkoholkonsumenter.6 

Stockholmsungdomar konsumerar generellt mer alkohol än vad ungdomar i Norrland gör. Det 

enda undantaget bland såväl flickor som pojkar gäller konsumeringen av hembränt som är 

högre i Norrland.7 Det är också vanligare att föräldrar i stockholmsområdet bjuder sina barn 

på alkohol.8 En norsk undersökning visar att de ungdomar som varit utsatta för hög grad av 

alkoholexponering från föräldrarna riskerar att få dubbelt så stor alkoholkonsumtion senare i 

livet.9 Vidare i CAN: s rapport kan vi utläsa att det är relativt vanligt med försämrade 

prestationer i skolan/arbetet på grund av alkoholkonsumtion. Även relationsproblem med 

vänner och föräldrar förekommer.10

     

Jan Ramström, överläkare vid psykiatriska verksamheten i Nynäshamn, behandlar i boken 

Tonåringar och droger viktiga infallsvinklar som under tonårstiden påverkar en individ, kort 

sagt den psykologiska tonårsutvecklingen. Han betonar ett ständigt identitetssökande i och 

utanför hemmet. Inom hemmet och familjens ramar handlar det till stor del om att frigöra sig 

från sitt beroende av föräldrarna. Detta gäller såväl känslomässigt som materiellt, samt tankar 

och värderingar. Utanför hemmet visar sig detta genom umgänge och det sociala livet. Det är 

inte heller ovanligt att man har korta flyktiga bekantskaper med många olika personer. Allt 

detta handlar om att besvara frågan; Vem är jag?11 Utvecklandet av de nya identiteterna och 

rollerna under ungdomsperioden är inte sällan förenade med konflikter med föräldrarna. 

Ungdomarna avvisar vissa, men accepterar andra av föräldrarnas värderingar och normer. Det 

är i den utvecklingsprocessen som alkoholen ingår.12 Ramström menar också att det finns 

olika perioder inom tonårstiden. För-tonåren, 10-13 år, Den egentliga tonårstiden, 14-17 år 

och Eftertonåren 18-22 år.13 Eftersom denna undersökning utgår ifrån ungdomar i årskurs nio 

är Den egentliga tonårstiden den mest intressanta. Denna period beskriver författaren som en 

”prövoperiod”. Det är framförallt här den starkaste frigörelsen från föräldrarna äger rum och 

man hoppar från olika bekantskaper för att söka likheter med sig själv. Det är många känslor 

som sätts på spel vilket bidrar till en lätt förvirring. Man börjar inse att barntiden är över och 

                                                 
6 Hvitfeldt och Rask, CAN, sid. 41f. 
7 Ibid., sid. 214f.  
8 Ibid., sid. 216f. 
9 Oddbjørn Evenshaug och Dag Hallen, Barn- och Utvecklingspsykologi, (Lund: Studentlitteratur, 2001), sid. 
330f. (Originalkälla: Pedersen – 1990). 
10 Hvitfeldt och Rask, CAN, sid. 219.  
11 Jan Ramström, Tonåringar och Droger, (Stockholm: Grafisk Press, 1988), sid. 30f. 
12 John Lilja och Sam Larsson, Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger, (Stockholm; Statens Folkhälsoinstitut, 
2003), sid. 117. (Orginalkälla: Jessor  - 1975). 
13 Ramström, sid. 33ff. 
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man kan känna stark sorg, ensamhet och ångest. Ramström anser att man med denna kunskap 

om tonåringars psykiska utveckling kan förklara ett eventuellt missbruk eller varför man 

överhuvudtaget bestämmer sig för att dricka alkohol. Ett exempel som författaren tar upp är 

att eventuella negativa känslor för tillfället dämpas och att det ger en distans till 

verkligheten.14  

     

Lärarstudenterna Daniel Carnudd, Evelina Roos och Camilla Sundqvist skrev i ett kvalitativt 

examensarbete om Skolungdomars användande av och inställning till alkohol. Även de menar 

att frigörelse från familjen är en orsak till alkoholkonsumtion i tonåren. De skriver att genom 

att dricka alkohol visar ungdomarna sig vuxna, men också att grupptryck spelar en stor roll.15  

     

Psykologen Ann Erling och Philip Hwang, professor i psykologi, tar i sin bok 

Ungdomspsykologi – utveckling och livsvillkor upp områden som relationer, kommunikation 

och olika riskfaktorer kring beroende och missbruk. Forskningen visar tydligt att lågt 

känslomässigt engagemang från föräldrar, bristande eller otydliga gränssättningar, otrygghet 

och instabil hemmiljö utgör riskfaktorer som tillsammans kan leda till att tonåringen får 

svårigheter att hantera alkohol och andra droger.16 Vidare kan vi läsa att: ”Vid intervjuer med 

ungdomar anger de själva att de främsta skälen till att de dricker är för att uppleva sig mer 

som en del av kamratgruppen och för att känna sig avslappnade i sällskapet.” Alla skäl till 

varför man dricker syftar till att ”försöka underlätta olika sociala situationer där berusning blir 

ett hjälpmedel.”17 Författarna menar att det inte är lätt att få tonåringar att helt avstå från 

rökning och alkohol, eftersom de utsätts för påtryckningar av kamrater och tar intryck av 

föräldrars och massmedias attityder gällande tobaks- och alkoholvanor.18   

     

I Christina Anderssons bok Marias Barn kan vi läsa: ”[…] den familj som skapar en så bra 

miljö som möjligt för barns uppväxt och utveckling beskrivs så här: Familjen skall inte ha 

splittrats av skilsmässa, uppbrott eller dödsfall. Den skall bygga på stark känslomässig 

sammanhållning, stödjande samspel, enighet, sakna konflikter och dessutom stå självständig i 

                                                 
14 Ramström, sid. 102f. 
15 Daniel Carnudd, Evelina Roos och Camilla Sundqvist, Ungdomars användande av och inställning till alkohol, 
Examensarbete vid grundskollärarutbildningen åk 4-6 på Luleå Universitet, 2003:117 (Luleå: Luleå Universitet, 
2003), sid. 1. 
16 Ann Erling och Philip Hwang, Ungdomspsykologi – Utveckling och livsvillkor, (Stockholm: Bokförlaget Natur 
och Kultur, 2001), sid. 154. 
17 Ibid., sid. 149. 
18 Ibid., sid. 166. 
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förhållande till omgivningen. Barnen skall vara positiva och uppskatta sina föräldrar.”19 Vi 

har också tagit del av ”[…] fyra dimensioner av familjesituationen som är centrala för 

utvecklingen av avvikande beteende hos ungdomar: Det känslomässiga klimatet i familjen, 

föräldrarnas uppfostringsmetod, avvikande beteende hos föräldrarna och familjestrukturen.”20 

Andersson presenterar också en undersökning av Coombs och Paulson som pekar på att ett 

gott förhållande mellan föräldrar och barn motverkar droganvändning i tonåren.21 Vidare 

relaterar Andersson till skolan i två undersökningar: Marklund gjorde 1983 en undersökning 

med ett stort antal elever i svensk grundskola. ”De som avstod från alkohol var välanpassade, 

medan de som drack mycket alkohol inte tyckte om att gå i skolan.”22 Den andra 

undersökningen gjordes i USA och vittnade om att ungdomar använde droger för att andra 

gjorde det och för att bevisa för sina kamrater att de inte var rädda för att använda droger.23 

Slutsatsen blir: ”De flesta forskare är eniga om att familjen sannolikt har stor, i vissa fall 

avgörande, betydelse för utvecklingen av drogmissbruk.”24 Även Lilja och Larsson refererar 

till detta då de skriver att föräldrar som själva inte använder alkohol har i högre grad 

möjlighet att få sina barn att avstå från alkohol. De ungdomar som ofta blir bjudna på alkohol 

hemma har en benägenhet att också få ett högre alkoholbruk än de som mer sällan blir bjudna 

på alkohol av sina föräldrar.25 Lilja och Larsson förklarar också att i skolan tenderar låga 

skolbetyg, låg skolmotivation och en svagt utvecklad tro på sin förmåga att klara skolarbetet 

att öka risken för ett omfattande alkohol- och drogbruk och andra typer av problembeteenden. 

Ungdomar med högt medelbetyg tenderar att ha lägre alkoholkonsumtion än de med lågt 

medelbetyg.26

     

Erik H Eriksson, psykolog och psykoanalytiker har en utvecklingsteori som han liksom Freud 

kallar en psykosocial teori. Ett huvuddrag i denna teori är identifikationen som är en drivkraft 

i utvecklingen. Identifikationen startar tidigt under barndomen och innebär att barnen försöker 

bli lika de människor de tycker om och beundrar eller som har makt. Barn identifierar sig med 

sina föräldrar, syskon, jämnåriga, lärare och andra personer som de på något sätt ser upp till 

                                                 
19 Andersson, sid. 21. 
20 Ibid., sid. 21. (Originalkälla: Graven och Schaef, 1982). 
21 Ibid., sid. 23. (Originalkälla: Coombs och Paulson, 1988). 
22 Ibid., sid. 41. 
23 Ibid., sid. 51. (Originalkälla: Dembo m.fl., 1979). 
24 Ibid., sid. 21. 
25 Lilja och Larsson, sid. 144f. 
26 Ibid., sid. 156f. 
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och de tar efter både beteenden och attityder. Med hjälp av identifikationen prövar barnen på 

nya roller och nya handlingsmönster.27 Vidare skriver han att barn ska bli delaktiga i olika 

sociala sammanhang och medlemmar i olika sociala grupper, allt från det stora och abstrakta 

”samhället” till familjen och kamratgänget. För att detta ska ske måste ett barn lära sig de 

regler och normer som gäller för samvaron mellan människor i skilda miljöer vilket dels 

innebär att gå in i olika roller, det är detta som kallas socialisation. Samspelet mellan barn och 

föräldrar (en sorts socialisationsagenter) under uppväxten är en av de viktigaste delarna av 

socialisationen. Sedan finns det även andra socialisationsagenter: Jämnåriga och syskon är 

viktiga ”fostrare” av varandra. Skolan är en annan socialisationsagent.28 Vi har också i boken 

Barn- och utvecklingspsykologi av Evenshaug och Hallen tagit del av Erikssons begrepp 

identitetsförvirring vilket, precis som Ramström menar, innebär att ungdomar inte har tänkt 

igenom eller hittat svar på frågorna kring identitet och har uppenbara svårigheter att hitta sig 

själva. Några av dessa tappar bort sig själva genom att de slukas upp av det sociala livet, sex 

och missbruk.29 Evenshaug och Hallen skriver också om kamratgruppens betydelse för 

ungdomar. I gruppen med jämnåriga kommer de unga att få kompensation för sin bristande 

vuxenstatus. Där kan de också få sina behov av bekräftelse och tillhörighet uppfyllda. 

Gruppen eller gänget ger de unga identitet och status, och med hjälp av gruppen försöker de 

hävda sig inför vuxensamhället. Jämnåriga kamrater har därmed en viktig funktion att fylla 

under frigörelsen.30 De är också en viktig faktor till varför man dricker. ”Dricka är något man 

gör tillsammans med andra och som man lär sig av andra. [---] Denna uppfattning får stöd av 

de forskningsresultat som visar att de ungdomar som inte dricker ofta uppvisar två 

kännetecken – en svag social integrering i den dominerande kamratgruppen och en klar 

värdeförankring.”31 Att kamratgruppen är av stor betydelse för dagens ungdomar är något 

som även Philip Lalander, docent i sociologi, håller med om. Han menar att kamratgruppen 

anses vara än viktigare idag då kärnfamiljer och de traditionella könsrollerna gradvis 

upplöses.32 Kamratgruppen har också visat sig ha en stark betydelse när det gäller det egna  

 

                                                 
27 Vigdis Bunkholdt, Från födsel till pubertet, (Lund: Studentlitteratur, 1995), sid. 178. 
28 Ibid., sid. 207. 
29 Evenshaug och Hallen, sid. 310. 
30 Ibid., sid. 318. 
31 Ibid., sid. 330f. (Originalkälla: Pedersen -98). 
32 Philip Lalander, Anden i flaskan, (Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1998), sid. 64. 
 

 6



bruket av alkohol. Ungdomar som använder alkohol tenderar att umgås med kamrater som 

använder samma berusningsmedel.33     

     

Många forskare är eniga om att det finns olika skydds- och riskfaktorer som bidrar till barnens 

utveckling. Riskfaktorer som rör familjen är att ha föräldrar som är unga, som har dålig 

utbildning, eller som är ensamstående, att växa upp i en familj där det förekommer allvarliga 

konflikter mellan föräldrarna, där den känslomässiga kontakten mellan familjemedlemmarna 

är dålig, där uppfostran är dålig och inkonsekvent och där föräldrar missbrukar droger. 

Riskfaktorer som rör kamratgruppen är att ha få eller inga kamrater, alternativt ha asociala34 

kamrater, t.ex. sådana som använder droger.35 Även Lilja och Larsson anser att låg social 

kompetens tenderar till ett högre alkoholbruk än ungdomar med en högre social kompetens.36 

Riskfaktorer som rör skolan är att ha lärare som har låga förväntningar på eleverna, som inte 

prioriterar basfärdigheter samt som inte samarbetar med föräldrarna.37

     

Med skyddsfaktorer minskar risken för framtida problem trots förekomsten av riskfaktorer. 

Skyddsfaktorer hos familjen är ett stabilt äktenskap, att föräldrarna har en god känslomässig 

kontakt med sina barn samt att de övervakar barnens agerande.38 Skyddsfaktorer hos 

kamratgruppen är stöd och modellinlärning, och i skolan att undervisningen är inriktad på 

basfärdigheter och att det finns en social ordning.39 ”Ofta brukar kamratgruppen betraktas 

som den viktigaste socialiserande enheten under tonåren. Mycket talar emellertid för att 

familjen, och då främst föräldrarna, är viktigare när det gäller att ge barn och unga en god 

uppväxt också under tonåren.”40  

     

                                                 
33 Lilja och Larsson, sid. 166. 
34 Att vara asocial betyder att man "bryter" mot samhällets normer (I handling eller utseende) och det uppfattas 
som destruktivt mot en själv samt omgivningen. Wikipedia, den fria encyklopedin, sökning på uppslagsord, 
2005-08-13 <http://sv.wikipedia.org/wiki/Asocial> (2006-05-09). 
35 Knut Sundell, Stockholmsungdomars drog- och riskbeteenden, Forsknings och utvecklingsenhetens rapport 
2001:2, (Stockholm: FoU, 2001), sid. 8f. (Originalkälla: Loeber, Green, Keenan och Lahey 1995), 
(Originalkälla: Magnusson 1988), (Rutter, Maughan, Mortimore och Ouston, 1979). 
36 Lilja och Larsson, sid. 114. 
37 Sundell, sid. 8f. 
38 Ibid., sid. 8f. (Originalkälla: Patterson, Stouthamer, Loeber 1984; Kerr och Stattin 2000). 
39 Ibid., sid. 8f. 
40 Ibid., sid. 27. (Originalkälla: Abdelrahman m.fl., 1998). 
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Sammanfattningsvis kan vi se att ”de flesta forskare är eniga om att familjen sannolikt har 

stor, i vissa fall avgörande, betydelse for utvecklingen av drogmissbruk.”41 Vi kan även se att 

kamratkretsen och tron på sig själv är en återkommande faktor till varför ungdomar dricker 

eller väljer att inte dricka alkohol, enligt tidigare forskning. Låga betyg och låg 

skolmotivation ser också ut ha en tydlig relation till ett alkoholbruk.  

 

1.3 En föränderlig värld 
I och med den senaste tidens globalisering har världen moderniserats och det upplevda 

avståndet mellan olika länder och världsdelar har förkortats genom den moderna 

kommunikationsteknologin. Delar av världen ingår i vår vardag genom musik, TV, och 

datorer och tillhandahåller referensmaterial för identitets- och kulturskapande.42 Eftersom 

alkohol är en närmast självklar plats i rockartisters och filmstjärnors liv medverkar det till 

ungdomarnas alkoholinställning.43 Till skillnad från det moderna samhället och synsättet på 

identitetsskapande där man skapade sin identitet genom arbete och med föräldrar och andra 

närstående som ”mallar” har man i det postmoderna (nutida) samhället en möjlighet att 

”köpa” sig en identitet i den gigantiska konsumtionssfären.44 Detta innebär att man i större 

utsträckning har möjlighet att ”hämta” kulturer och stilar från hela världen att identifiera sig 

med. Det ges större möjligheter att tillsammans med andra ungdomar skapa en gemenskap 

genom den delade stilen och skapa en egen kultur, så kallad ungdomskultur.45 Det blir då 

svårare för föräldrar och andra närstående att påverka och prägla sina barn med deras normer 

och värderingar genom den ökade konkurrensen från omvärlden.  

     

Att kamratgruppen blir allt viktigare för ungdomar idag, anser Lalander också bero på att 

skilsmässor blir allt vanligare och att könsrollerna i samhället löses upp.46  

 

                                                 
41 Andersson, sid. 21. 
42 Lalander och Johansson, sid. 13. 
43 Lalander, sid. 322. 
44 Lalander och Johansson, sid. 14. 
45 Ibid., sid. 83. 
46 Lalander, sid. 64. 
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1.4  Teoretisk utgångspunkt  
Författarna Lilja och Larsson menar att det är nödvändigt att använda sig av teoretiska 

perspektiv, begrepp och modeller för att kunna analysera ungdomar, alkohol och droger. En 

modell kan ge värdefulla kunskaper i en aspekt på alkohol- och drogbruk medan en annan 

modell kan ge mer värdefulla kunskaper i en annan aspekt. Därför kan det vara nödvändigt att 

komplettera olika modeller för att få kunskap utifrån flera olika aspekter.47 Genom de två 

socialkonstruktivistiska modellerna som beskrivs nedan kan vi analysera och försöka förstå 

alkoholbruket ur ett socialt och kulturellt perspektiv.48 Ett kulturellt perspektiv i denna studie 

innefattar vilken kultur man tillhör rent familjärt och kamratmässigt medan det sociala 

perspektivet tar hänsyn till normer och värderingar inom dessa kulturer.     

    
Eftersom studien fokuserar på aspekterna skola, familj och kamrater och hur de påverkar 

ungdomars inställning till alkohol har vi valt att använda oss av två socialkonstruktivistiska 

attachmentmodeller som analysverktyg. Dessa modeller uttrycker konkreta kategoriseringar 

på faktorer inom skol, familj- och kamratsituationer som kan bidra eller motverka 

alkoholkonsumtion bland ungdomar. I och med dessa utarbetade kategorier kan resultaten i 

denna studie lättare jämföras och analyseras.  

 

1.4.1 Catalanos sociala utvecklingsmodell 

Professorn Richard Catalano vid universitet i Washington har konstruerat en modell om 

ungdomars sociala utveckling innefattande skola, föräldrar och kamrater. Catalano menar att 

familjen och föräldrarna har en avgörande roll för många faktorer under ungdomsåren. Om 

man har en nära anknytning till föräldrarna med en god kontakt så har man i regel en nära 

anknytning även till skolan. Man löper också mindre risk att falla in i alkohol- och 

drogmissbruk. Det har dock även visat sig att ungdomar som har en stark anknytning till 

kamrater och kamratgrupper tenderar att ha en svagare anknytning till föräldrarna.49  

     

                                                 
47 Lilja och Larsson, sid. 31. 
48 Ibid., sid. 37ff. 
49 Ibid., sid. 64. 
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En svaghet med modellen är att den självklart inte stämmer överens med alla ungdomar. Det 

finns även socialt välanpassade ungdomar representerade bland missbrukarna. I de fall det 

inte förefaller sig på detta viset finns ingen alternativ utvecklingsprocess beskriven.50      

     

Modellen beskrivs med följande punkter: 

 

• Familjeinteraktionen skapar en grund för social närhet mellan barn och föräldrar.  

• Anknytningen till familjen kan leda till både lågt och högt alkoholbruk beroende på 

föräldrarnas normer för alkoholbruk.  

• I ungdomsåren anknyter ungdomarna till kamratgrupper. Nära familjeanknytning 

tenderar att leda till en nära skolanknytning och en inriktning på socialt accepterade 

legala aktiviteter. Svaga sociala band till föräldrar ökar risken för beteendeproblem 

och för kontakt med avvikargrupper och avvikarprocesser. Dessa ungdomar löper 

större risk än andra ungdomar att delta i kriminella aktiviteter omfattande alkoholbruk 

och illegalt drogbruk.  

• Det är framförallt i övergångarna mellan olika undervisningsstadier - förskola, 

grundskola, gymnasium och högre studier - som är förenade med höga risker för att 

ungdomar hamnar i avvikarprocesser. 

• De socialt välanpassade ungdomarna kan väntas uppfatta ”kostnaderna” för 

omfattande alkohol- och drogbruk som betydligt högre än avvikarungdomarnas 

skattningar av kostnaderna. 

• De socialt välanpassade ungdomarna har förmodligen lättare att byta ”deljag” (deljag 

– förklaring sid.12) beroende på omgivningens krav och därmed undvika konflikter 

med omgivningen. 

• Avvikarungdomar har förmodligen i många fall en hög social kompetens men det är 

inte social kompetens som värderas högt i de övriga samhället.51  

 

1.4.2 Rhodes sociala stressmodell 

Även professorn Jean E. Rhodes, vid universitet i Boston, har utvecklat en modell med 

utarbetade riskfaktorer för drogmissbruk inom denna studies huvudbegrepp: Skola, föräldrar 

                                                 
50 Lilja och Larsson, sid. 65. 
51 Ibid., sid. 64. 
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och kamrater. Rhodes har koncentrerat sig på riskfaktorer i samband med stress och andra 

påfrestande situationer. 

 

Modellen beskrivs med följande punkter: 

 

• Individen har bristande anknytning till familjen, skolan eller andra vuxna som kan 

fungera som rollmodeller och samtalspartners. 

• Individen har bristande förmåga att genom kognitiva copingprocesser handskas med 

svårigheter. 

• Den sociala omgivningen ger små möjligheter att stödja positiva individuella 

utvecklingsmöjligheter. 

• Individen utsätts för social stress till exempel i form av svårigheter att skapa sociala 

kontakter.52 

 

1.5 Definitioner och centrala begrepp 
För att underlätta förståelsen redovisas nedan centrala begrepp för studien. Vissa av dessa 

presenteras genom officiella definitioner medan andra förklaras med författarnas egna 

tolkningar.   

 

1.5.1 Glesbygd  

Glesbygden som denna studie utgår ifrån ligger i Norrland. ”Glesbygder har mer än 45 

minuters bilresa till närmaste tätort större än 3 000 invånare samt öar utan fast 

landförbindelse. Definitionen kan inkludera både landsbygd och tätorter med upp till 3 000 

invånare.”53 En kommun med mindre än 5 invånare/km² och mindre än 20 000 invånare är en 

glesbygdskommun enligt Kommunförbundet. Det finns 29 glesbygdskommuner enligt denna 

definition och de ungdomar som ingår i den här studien bor i en av dem.54

 

 

                                                 
52 Lilja och Larsson, sid. 65. 
53 Glesbygdsverket <maria.modigh@glesbygdsverket.se> Glesbygdsverkets definition av gles- och landsbygder, 
2003-08-05, <http://www.glesbygdsverket.se> (2006-02-23). 
54 Kommunförbundet, <irene.bergstrom@skl.se> Kommungruppsindelning fr.o.m. 1 januari - 2005, 2005-10-28, 
<http://www.skl.se/artikel.asp?A=11248&C=445> (2006-03-10). 
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1.5.2 Storstad 

Enligt Kommunförbundet är en storstad en kommun med en folkmängd som överstiger 200 

000 invånare, till dessa städer hör: Stockholm, Göteborg och Malmö.55 I denna undersökning 

kommer Stockholm att utgöra begreppet storstad. 

 

1.5.3 Ungdom och identitet 

I studien består begreppet ungdomar av elever i år nio. I denna ålder handlar det mycket om 

identitet eller identitets- och rollförvirring. Även en integrerad jagbild och framtidstro eller 

splittrad jagbild, negativ identitet, överdriven anpassning och depression kan förekomma.56 

Kort sagt, det pågår mycket i utvecklingen till att bli vuxen. Något psykologer talar om är 

bland annat coping som brukar avse en individs förmåga att tåla stress, inklusive de tankar, 

känslor och beteenden som är involverade i det system som bestämmer en individs 

stresstålighet. Social kompetens kan tolkas som en förmåga till problem-fokuserad coping. 

Det har visat sig att ungdomar med låg social kompetens tenderar att ha ett högre alkoholbruk 

än ungdomar med en högre social kompetens.57 För att analysera alkohol- och drogbruk har 

Robert Ornstein presenterat en Jagmodell. Enligt Ornstein består vårt medvetande av många 

deljag. En viss situation aktiverar ett eller flera deljag. Med ett deljag menas en viss 

meningsstruktur som används för att lösa en typ av problem. Till varje deljag hör också ofta 

en speciell självbild. Ornstein menar också att vi inte alltid är medvetna om vilka deljag som 

aktiveras och hur deljagen påverkar vårt beteende. Ett exempel är att en person aktiverar vissa 

deljag på en fest, och på en lektion i skolan andra.58

 

1.5.4 Alkohol - dess normer, värderingar och attityder 

Alkohol har enligt Svenska Akademiens ordbok betydelsen (färglös, lätt flytande) vätska, som 

utgör den berusande beståndsdelen i jästa drycker; vattenfri (vin) spiritus.59 Idag finns många 

olika sorters drycker som innehåller alkohol: Cider, Alkoläsk, Öl, Vin etc. Detta gör att det 

finns ett stort utbud. Det borde finnas något som passar alla individer om man väljer att dricka 

                                                 
55 Kommunförbundet, <irene.bergstrom@skl.se> Kommungruppsindelning fr.o.m. 1 januari, 2005, 2005-10-28, 
<http://www.skl.se/artikel.asp?A=11248&C=445> (2006-03-10). 
56 Lilja och Larsson, sid. 50f. 
57 Ibid., sid. 114. 
58 Ibid., sid. 44ff. 
59 Svenska Akademiens ordlista, sökning på uppslagsord, 2006-02-06, <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/> (2006-
04-06). 
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alkohol. I många av dryckerna är det till och med svårt att känna smaken av alkoholen och 

detta kan göra att den i vissa fall blir lättare att dricka. 

     

Alkohol är något som människor i vårt samhälle kommer i kontakt med förr eller senare i 

livet. Första mötet med alkohol kan alldeles säkert vara avgörande för om en människa i 

framtiden kommer att börja dricka alkohol själv. Dagens ungdomar växer upp i ett samhälle 

där det finns tillgång till alkohol, där den är ett lagligt berusningsmedel och där en majoritet 

av vuxengenerationen också dricker alkohol. Att dricka alkohol är en integrerad del av den 

kultur som de unga ska växa in i.60 Den vuxna generationens höga värderingar om alkohol 

som njutningsmedel och användningen av den vid högtidliga och festliga sammanhang gör att 

den förknippas med positiva upplevelser och värderingar, som skapar en positiv förväntan hos 

de unga.61

     

Andersson menar att om attityden till alkohol är positiv hos en tonårings kamrater är det 

mycket stor risk att denna tonåring själv också kommer att dricka. Detta är den tydligaste 

faktorn till att ungdomar dricker. Efter denna kommer tonåringens egen inställning till 

alkohol.62 I Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger kan olika faktorer som kan ha samband 

med alkoholdebuten tas del av. Dessa är bland andra föräldrarnas och kamraternas normer, 

kulturella faktorer samt individens egna alkoholförväntningar.63 Det är alltså tydligt att de 

normer och värderingar som finns bland människor kan påverka ungdomarnas alkoholbruk.  

     

En alltför hög grad av berusning tolkar ofta ungdomarna själv som ett tecken på omogenhet. 

Ungdomarna tänker också på att de inte får vara alltför berusade när de kommer hem för att 

undvika negativa reaktioner från föräldrarna. Ungdomar anser också att det inte är bra att bli 

för onykter då detta kan leda till att kamrater måste hjälpa den alltför onyktra personen. Detta 

kan medföra att kamraternas kväll inte heller blir speciellt lyckad. Ungdomar som blir så 

berusade att de överskrider den sociala normen kan få svårigheter att efteråt att i nyktert 

tillstånd upprätthålla en självbild som kontrollerad och socialt framgångsrik.64 Alla ovan 

nämnda faktorer har att göra med att ungdomarna vill följa normer så att inte kamrater och 

föräldrar skall uppfatta individens handlingar som negativa.  

                                                 
60 Evenshaug och Hallen, sid. 330.  
61 Ibid., sid. 331.  
62 Andersson, sid. 52. 
63 Lilja och Larsson, sid. 77. 
64 Ibid., sid. 118. 
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1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen var att försöka förstå ungdomars inställning till alkohol i glesbygd 

och storstad. 

 

    Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

• Hur upplever ungdomar från glesbygden och storstaden som dricker, respektive ej 

dricker alkohol att skol-, familje- och kamratsituation ser ut? 

• Kan ungdomars inställning till alkohol förstås med hjälp av faktorerna: Skola, familj 

och kamrater? 

• Kan några skillnader och likheter mellan glesbygd och storstad utläsas?  
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2. Metod 
Det främsta intresset med studien var att få en djupare förståelse för ungdomar och alkohol. 

För att uppnå detta användes en kvalitativ studie i form av intervjuer med fokus på områden 

som berörde frågeställningarna. För att kontrollera intervjufrågornas konstruktion och 

utformning genomfördes en provintervju med en 14-årig pojke.  

 

För att avgöra vilka som kunde ge det största underlaget i intervjuerna genomfördes en 

mycket kortfattad karaktäriseringsenkät. Utifrån karaktäriseringsenkäterna valdes fyra 

personer ut från varje geografiskt område, två som drack alkohol och två som inte gjorde det. 

Dessa enkäter samlades in från två klasser i en glesbygd och en klass i en storstad. 

Anledningen till att endast en klass i storstaden deltog i studien var på grund av att denna 

bidrog med tillräckligt underlag för intervjuer. Totalt samlades 59 enkäter in och åtta 

intervjuer genomfördes.  

     

Resultaten från intervjuerna analyserades sedan utifrån två socialkonstruktivistiska 

attachmentmodeller för att uppnå den eftersökta förståelsen. Intervjuer bedömdes vara den 

bästa metoden till studien då vi ansåg att de mest sanningsenliga svaren och den bästa 

grunden för analys och diskussion därmed skulle kunna ges. Enkätsvaren redovisas ej i 

studien då de inte är av betydelse för resultaten och syftet. 

 

2.1 Avgränsning 
I den existerande forskningen anges många olika orsaker och teorier till ungdomars 

alkoholvanor och inställning till alkohol. Endast tre av dessa orsaker har tagits i beaktning i 

denna undersökning. Dessa är: Skolan, familjen och kamratkretsen.  

    

Studien har inte haft för avsikt att behandla könsperspektivet. Detta har valts bort på grund av 

tidsbrist samt att det har varit en etisk fråga att inte avslöja ungdomarnas identiteter.  

 

2.2 Urval 
Eftersom en av oss avser att i framtiden arbeta i storstad och den andra i glesbygd föll det sig 

naturligt att välja att göra undersökningen med ungdomar från respektive område. För att 

praktiskt kunna genomföra studien valdes skolor som vi tidigare haft kontakt med i dessa 

områden. För att studien skulle begränsas användes två klasser i år nio på glesbygdskolan och 
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en klass i år nio på storstadsskolan. Båda skolorna har elever med olika sociala bakgrunder. 

Även om den sociala bakgrunden ej skulle analyseras ansåg vi att det ändå var bra med en så 

stor social mångfald som möjligt. Det var också därför vi valde att intervjua fyra flickor och 

fyra pojkar.   

 

2.3 Karaktäriseringsenkät 
Enkäten bestod av tre korta frågor som innefattade kön, alkoholkonsumtion samt om man 

kunde tänka sig att ställa upp i en eventuell intervju (Se bilaga 1). Utdelningen av enkäterna 

skedde 4-7 dagar före de första intervjutillfällena. Vid enkättillfället utreddes också en del 

frågetecken från elevernas sida så att det var införstådda med vad de deltog i.  

 

2.4 Studieobjekt 
Studieobjekten valdes ut via en karaktäriseringsenkät (Se bilaga 1). Kriterierna var att det 

skulle vara två personer från vardera område som dricker alkohol relativt regelbundet samt 

lika många som inte dricker alkohol. För att få en så homogen grupp som möjligt var hälften 

flickor och hälften pojkar i respektive område och grupp.  

     

I storstadsskolan var ungdomarna 16 år gamla. En del kom från höginkomsttagande familjer 

och andra från medelklass. I den norrländska glesbygdsskolan var ungdomarna 15 och 16 år 

gamla och kom från förhållandevis medelinkomsttagande familjer.    

 

2.5 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes av endast en av oss på varje skola. Det var också den som delade ut 

enkäten som genomförde intervjuerna. Innan enkätutdelningen och intervjuerna startade 

presenterade vi oss lite närmare och berättade om de forskningsetiska reglerna65 som bland 

annat tydliggjorde för intervjuobjekten att de när som helst fick avbryta intervjun. Vi frågade 

också om det kändes bra att ställa upp i intervjuerna.  

     

Intervjuerna genomfördes i ett avsides rum där ingen annan än intervjuaren och 

intervjuobjektet befann sig. En mall över intervjuområden och frågor användes (Se bilaga 2) 

och följdfrågor ställdes i den mån det behövdes. Genom halvstrukturerade intervjuer 

                                                 
65 Bo Johansson och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och 
språklig utformning, (Uppsala: Kunskapsföretaget, 2004), sid. 23f. 
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eftersträvades ett förtroendefullt samtal som skulle få ungdomarna att prata öppet och därmed 

öka undersökningens validitet. Intervjuerna tog ca 20-40 min och spelades in på Mp3 och 

bandspelare. Under alla intervjuerna förde vi också anteckningar för att senare kunna 

påminnas om intressanta svar och uttalanden. För att inte göra intervjuobjekten nervösa och 

stressade lades Mp3 och bandspelare upp och ned för att inte visa tiden och det rullande 

bandet. Intervjuerna dokumenterades senast 36 timmar efter att de genomförts.  

 

2.6 Intervjuanalys 
För att kunna analysera svaren från intervjuerna dokumenterades dessa och skrevs ut. De 

lästes igenom flera gånger för att fastställa vad som var relevant att ha med i resultatdelen. 

Skillnader och likheter, samt intressant fakta som senare kom att kunna knytas an till i 

diskussionsdelen, den existerande forskningen och syftet, valdes ut.  

     

Steinar Kvale, verksam vid Psykologiska institutionen vid Århus universitet, menar att man 

genom ett narrativt förhållningssätt till intervjuanalysen går tillbaka till den historia som 

ursprungligen berättades. En narrativ syn på intervjuforskning ger enhetlighet åt den 

ursprungliga intervjusituationen, analysen och rapporten.66 Vi har försökt att förhålla oss till 

detta i analysen av intervjuerna och redovisandet av resultaten. Meningskoncentrering och 

narrativ strukturering67 har varit till hjälp i genomförandet av själva analysen. Detta har gjort 

det möjligt att återge materialet från intervjuerna på ett narrativt sätt i resultatdelen. Själva 

analysen kommer dock presenteras i diskussionsdelen.  

 

2.7 Reliabilitet och validitet 
Det är svårt att tala om reliabilitet och validitet i en kvalitativ intervjuundersökning då en 

intervjusituation inte kan återskapas av någon annan person. Kvale menar att en för stark 

tonvikt på reliabiliteten kan motverka kreativitet och föränderlighet.68 För att ändå ta detta i 

beaktning i studien har vi vidtagit några åtgärder samt funderat en del omkring detta.  

     

För att kontrollera intervjufrågornas konstruktion och utformning genomfördes en 

provintervju med en 14-årig pojke. Vissa av frågorna gav dock inte de svar vi ville ha och 

                                                 
66 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997), sid. 168.  
67 Ibid., sid. 174. 
68 Ibid., sid. 213. 
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detta berodde på att pojken var för ung. Den här pojken ansåg att de som gick i nian nog hade 

mer att berätta gällande inställningen till alkohol då många säkert provat alkohol.    

     

Genom att tala om för ungdomarna att undersökningen var viktig och att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt vill vi tro att de gett sanningsenliga svar och en korrekt bild av sig 

själva. Informationen ungdomarna fick var att deras inställning till alkohol skulle undersökas. 

     

Det som kan ha påverkat validiteten negativt är att intervjuerna inte genomfördes av samma 

person på båda skolorna. Detta kan ha lett till att frågorna inte ställdes på samma sätt vilket 

kan ha medfört att svaren påverkats. Vi är dock medvetna om detta och för att motverka 

problemet gick vi, innan intervjuerna, igenom intervjuområden och frågor och diskuterade hur 

dessa borde ställas. Vidare kan reliabiliteten ha påverkats av att vi som intervjuare har varit 

och är nybörjare inom denna metod, samt att tolkningarna från ungdomarnas utsagor kan ha 

skiljt sig. Genom att låtit någon annan bedöma tolkningarna av intervjuerna skulle studien ha 

fått en ökad reliabilitet. Detta var dock inte möjligt på grund av tidsbrist. 

     

Lilja och Larsson menar att genom att belysa ett forskningsområde utifrån olika perspektiv 

kan det ge mer valid kunskap. De menar också att forskning utifrån olika modeller leder till 

samma slutsatser, vilket medför att slutsatserna blir relativt giltiga.69 Genom att använda två 

olika modeller hoppas vi kunna koppla samman resultaten till redan existerande forskning 

inom området och därmed öka validiteten. Vidare menar de att om man inom forskning vill 

uppnå en hög validitet så kan man inte begränsa sig till ett vetenskapligt paradigm, utan måste 

använda ett multidimensionellt synsätt.70 Till den största delen har det äldre synsättet på 

identitetsskapande använts. Det nyare synsätten har dock tagits i beaktning vilket torde ge en 

högre validitet. 

     

Vi anser att intervjuområdena och följdfrågorna är mycket relevanta utifrån syftet och 

frågeställningarna, och menar därför att vi undersökt det vi avsett att undersöka. 

      

 

 

                                                 
69 Lilja och Larsson, sid. 31.  
70 Ibid., sid. 37. 
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2.8 Forskningsetiska regler 

Innan studien påbörjades skickades ett informationsbrev ut till elever och föräldrar (Se bilaga 

3) på glesbygdsskolan. Eleverna på storstadsskolan var enligt vår kontaktperson redan 

beviljade att ställa upp i enkät- och intervjuundersökningar därför behövdes inte något 

informationsbrev skickas till dessa. De fick dock information när vi befann oss på plats. Innan 

enkätutdelningen och intervjuerna startade klargjordes de forskningsetiska reglerna.71 Dessa 

tydliggjordes även på enkäten (Se bilaga 1). 

     

För att inte röja intervjupersonernas identiteter har studien inte tagit hänsyn till 

könsperspektivet och därför helt valts bort. 

                                                 
71 Johansson och Svedner, sid. 23f. 
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3. Resultat 
3.1 Tillvägagångssätt 
Resultaten redovisas genom fyra olika berättelser. Dessa berättelser skildrar glesbygds- och 

storstadsungdomarnas inställning till alkohol, samt deras skol- familje- och kamratsituation. 

Genom alla berättelser i resultatdelen kommer ungdomarnas utsagor från intervjuerna kunna 

följas i ordningen; Skola, familj och kamrater. Skillnader och likheter går att utläsa i 

berättelserna och de mest intressanta kommer att redovisas i diskussionen. Vidare i 

resultatdelen redovisas de största likheterna och skillnaderna mellan glesbygds- och 

storstadsungdomarna i frågan om vad de tänker på när de hör orden fest och alkohol.  

 

3.2 Röster från glesbygden – Del 1 
Den första berättelsen handlar om två ungdomar från en glesbyggd i Norrland. Dessa 

ungdomar har flyttat runt en del under sin uppväxt men går nu på samma skola i årskurs nio. 

Medan en av dem har trivts med att ha flyttat runt och inte tycker det har inneburit några 

problem, tycker å andra sida den andra att det har varit svårt att fästa sig vid kamrater.  

     

Att de ligger efter i skolarbetet och bör plugga upp sina betyg är något som båda är medvetna 

om. Det upplevs dock som svårt att komma ikapp, att skolan är skit och att ungdomarna inte 

har ork att gå i skolan. När det blir stressigt och jobbigt i skolan och ungdomarna tycker 

allting är dåligt är det lätt att ibland dricka lite mer alkohol än vanligt.  

     

Det kan ibland vara svårt att ta emot order från lärarna om vad som ska göras och skolan kan 

också ge en känsla av instängdhet. Ungdomarna får nu den hjälp de behöver för att kunna 

plugga upp betygen, men känner att lärarna överlag har höga förväntningar på eleverna. 

 
När man inte klarar av någonting själv så säger de åt en att man ska göra bättre, 

men de vet inte om man kan själv eller inte. Det är lite jobbigt. 

 

Ungdomarna anser att det både är manliga och kvinnliga lärare som har höga förväntningar, 

men skillnaden är att männen går mer rakt på sak och säger om eleven är dålig.  

     

En av ungdomarna är lite stökig i skolan, men samtidigt munter och trevlig. Den andra är av 

uppfattningen att han/hon är snäll och trevlig men borde vara effektivare i skolan.   
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Relationen till föräldrarna upplevs inte som bra då den ofta leder till bråk och osämja. Att det 

är stressigt i skolan är en bidragande faktor till detta. Föräldrarnas bråk sinsemellan gör också 

att det blir jobbigt att vara hemma. Ungdomarna har delade meningar om hur viktigt det är 

med uppmuntran från föräldrarna. En av ungdomarna har unga föräldrar som det känns svårt 

att prata med om allvarliga frågor, varför den här personen hellre vänder sig till en närstående 

släkting när viktiga saker behöver diskuteras. Att inte ha någon vuxen att anförtro sig till är en 

annan verklighet.  

     

Att det konsumeras alkohol är något föräldrarna troligen inte är medvetna om, då de är emot 

detta. De skulle förmodligen inte bli arga om det kom till deras kännedom utan snarare vara 

förstående, men låta sina barn ta konsekvenserna av det. Ungdomarna har dock provsmakat 

alkohol av sina föräldrar någon gång.  

     

Alkohol har varit en naturlig del i en av ungdomarnas vardag, då denne vuxit upp med bland 

annat alkoholister, medan den andra har vuxit upp i en familj med relativt måttlig 

alkoholkonsumtion. 

     

När ungdomarna dricker alkohol kan deras beteende förändras, en av ungdomarna har fått 

höra att denne blir mer social när alkohol konsumeras. 

     

Ungdomarnas sociala liv består bland annat av olika kamratgrupper. I de olika 

kamratgrupperna finns olika inställningar till alkohol; en del dricker mer än andra medan 

somliga är helt emot. I det sociala livet anses det också skönt att ha en stöttande bästa vän vid 

sin sida. 

    

Det uttrycks att grupptryck kan vara en orsak till ungdomarnas inställning till alkohol, även 

om de för det mesta själva bestämmer om de ska dricka eller inte.  

 
Somliga vill ju inte dricka, men de dricker ju bara för att andra gör det. 
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3.3 Röster från glesbygden – Del 2 
Även denna berättelse handlar om två ungdomar som bor i den norrländska glesbygden. 

Dessa har helt tagit avstånd från allt vad alkohol innebär och har så gott som aldrig druckit en 

droppe. De uppger sig själva att vara ambitiösa, trevliga och ordningsamma och trivs mycket 

bra i skolan eftersom det är trevlig personal och stämning. Att ha en klass där alla blir 

accepterade och där man själv kan välja vad man vill göra är också uppskattat. 

    

I skolan har ungdomarna flertalet gånger arbetat med frågor kring alkohol. Eleverna har satt 

upp kollage, diskuterat olika scenarion och sett vad som kan hända med kroppen. Deras egen 

inställning till alkohol kan mycket väl ha blivit påverkad av detta.  

 
Ja, man ser ju vad det kan få för konsekvenser av det så man avstår ju hellre ifrån det. 

 

Ja, det här med att man ser hur kroppen lider av det, det påverkar. 

 

En av ungdomarna anser att det nog är viktigast med information från skolans sida till dem 

som står på gränsen till att börja dricka alkohol. De som redan har börjat dricka är det 

antagligen svårt att påverka.  

     

Att lärarna på skolan har höga krav på eleverna är en gemensam uppfattning.  
 

En del av dem har rejält höga krav och en del har väl lite måttliga. 

 

Detta kan medföra att eleverna ibland känner sig orättvist behandlade då kraven ofta skiljer 

sig mellan klasserna.  

 
Det känns lite orättvist, men det är väl bra också. Det ska ju inte vara ett dåligt resultat. 

 

     

Att dessa ungdomar inte dricker alkohol har till stor del att göra med deras föräldrars 

inställning till alkohol, samt det goda förhållandet till sina föräldrar. De kan prata öppet med 

dem om allting.   
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Ja, jag tycker att jag kan berätta saker. Jag brukar berätta vad som händer på skolan och så. De liksom vet saker 

fast jag inte egentligen har sagt det. De märker ju på mig om jag kanske är ledsen och sånt. Det är det nog kanske 

inte alla som gör. 

 

Föräldrarna skulle inte bli arga på ungdomarna om de en kväll kom hem i onyktert tillstånd. 

De skulle bli förvånade och besvikna. Att ungdomarna skulle komma hem onyktra är dock 

något som troligen inte skulle hända då dessa ungdomar anser att alkohol är onödigt.  

 
Jag har liksom aldrig känt att jag skulle ha något behov av att dricka alkohol. 

 
Ja, man klarar sig mest lika bra utan det. 

 

     

En av ungdomarna anser sig inte vara speciellt social och har endast en liten kamratgrupp 

som denne umgås med. Det är dock en trygghet att ha kamrater som känner likadant om 

alkohol och detta anges som en orsak till varför det inte förekommer så mycket grupptryck i 

dessa ungdomars kamratgrupper. Risken att dricka alkohol anses enligt ungdomarna vara 

större om också de närmsta kamraterna gör det. Det är dock svårt att motstå att dricka 

alkohol när det är vuxna som bjuder. 

     

Vissa kamratgrupper kan ha en negativ inställning till de ungdomar som väljer att inte dricka 

alkohol.  
 

Ja, de tycker väl att man är töntig och löjlig som inte dricker då eller nåt. 

 
De tror nog inte att vi, jag tror att de har den uppfattningen att vi är väldigt såhär snälla och inte gör sånt man 

inte får och sådana där saker. 

 

     

Ungdomarna som inte dricker alkohol relaterar alkoholkonsumtion till 

personlighetsförändringar som inte tilltalar dem.  

 
[---] De tänker inte efter när de gör saker. 

 
Högljudda blir de ju. Så kanske de pratar med folk och säger saker. De kan ju fråga saker som de kanske inte 

skulle frågat annars. 
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En del tror ju att de törs göra mer saker bara för att de är fulla men det blir ju hellre sämre. 

 

Det syns ju på dem, de gör ju bort sig och blir lite slimig i beteendet. 

 

3.4 Röster från storstaden – Del 1 
Den tredje berättelsen handlar om två 16-åringar som går i årskurs nio i en storstadsskola. 

Ungdomarna dricker alkohol allt ifrån flera gånger i veckan till några gånger i månaden.  

Det som genomsyrar elevernas inställning till skolan just nu är att de har ganska låg 

studiemotivation och tycker överlag att det är tråkigt att gå i skolan. De känner dock ett 

ansvar att plugga till proven och i viss mån göra sina läxor med förklaringen att de vill 

komma in på en bra gymnasieskola och tillfredsställa sina föräldrar med goda studieresultat.  

 
Jag vill komma in på en bra skola, och sen vill jag att mina föräldrar ska låta mig göra fler saker, till exempel; 

min pappa låter mig inte gå på festival om jag inte får VG i matte i år igen för jag hade det förra året. 

 

Det råder dock delade meningar mellan de båda om svårighetsgraden i undervisningen. En 

åsikt är att det är förhållandevis lätt att hänga med och att det inte alltid är nödvändigt att göra 

läxorna då det räcker att vara aktiv och uppmärksam på lektionerna. Ett annat synsätt är att det 

är svårt att hänga med i skolan och att det känns som att alla andra är mycket bättre vilket 

medför en känsla av uppgivenhet. 

 
Jag har ganska svårt att hänga med, det känns som att alla är mycket bättre än mig och så. 

 

Skolan prioriteras inte just nu. Fritidsintressena går före vilket medför att skolarbetet gärna 

skjuts upp eller helt enkelt inte blir gjort.  

     

Trots tillräcklig drog- och alkoholinformation från skolan anser ungdomarna att det inte 

påverkar deras val till att dricka.   

 
Ja, alltså jag tror nog att man behöver, jag tycker det känns viktigt att 

bestämma själv, sen är det bra att få information för alkohol kan vara 

väldigt farligt, det kan vara väldigt, väldigt dåligt. Jag tycker det är bra 

att man ska få information om vad som kan hända och vissa saker 
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måste man ta reda på själv, men det gör man. Jag tycker man ska få 

information och sen får man bedöma själv hur man ska göra. 

 

Det är en relativt stor skillnad i familjeförhållandena mellan de båda. Den ena har äldre 

syskon medan den andra har yngre syskon. En av ungdomarna har skiljda föräldrar sedan lång 

tid tillbaka men har en bra relation till de båda och menar att det går bra att prata om allt med 

dem. Den andra bor med båda sina föräldrar men anförtror sig inte fullt ut till båda då det är 

lättare att prata med den ena.  

 
[…] inte allt, ganska mycket med Förälder 1, eller jag skulle ju kunna göra det med Förälder 2 också men vi 

bråkar ganska mycket. 

 

När det gäller rutiner och regler har det funnits och finns fortfarande många bestämmelser att 

förhålla sig till. Det var dock mer förut och nu känns det lite öppnare, exempelvis får 

ungdomarna komma hem senare på kvällarna när de varit ute. Även då de inte alltid är helt 

överens och nöjda med vissa ståndpunkter så förstår de att föräldrarna bryr sig. 

 
Jag känner att de bryr sig om mig, det måste man ändå känna även om man kan bli förbannad om man måste 

vara hemma tolv någon dag, för det känner jag, att de bryr sig om mig. Det hade varit annat om jag bara; jag drar 

nu. Även om jag kan misstycka någon gång sådär. 

 

Föräldrarna accepterar inte alkoholkonsumtion i så unga åldrar men är medvetna om att den 

förekommer, om än dock inte till vilken utsträckning. I den ena familjen beskrivs en delad 

acceptans hos föräldrarna genom att förälder 2 anser det vara okej att dricka ett glas vin ibland 

medan förälder 1 är helt emot detta. Det är dock förälder 2 som blir argast och överreagerar i 

de situationer då personen ertappas onykter. Ungdomarna har blivit ertappade i onyktert 

tillstånd av båda eller den ena av föräldrarna vilket har lett till samtal efteråt och/eller 

utegångsförbud.  

 

Föräldrarnas förhållningssätt till alkohol anges vara normalt, vilket beskrivs som att de 

dricker ett glas vin eller en öl till maten alltifrån flera dagar i veckan till endast under 

helgerna. På fester kan de däremot dricka och bli onyktra vilket också uppfattas som normalt. 

De brukar inte bli bjudna på alkohol av sina föräldrar även om de har fått smaka någon gång 

då och då.  
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Ungdomarna är också överens om att de får den uppmärksamhet och uppmuntring de behöver 

både när det gäller skolan och fritidsaktiviteter. En av dem upplever dock att föräldrarna blir 

mer arga vid dåliga skolresultat än vad de blir glada vid bra skolresultat.  

 
[…] ibland till exempel om jag får bra på prov så säger de inte lika mycket som om jag får dåligt på prov, då blir 

de ju mer arg än vad de blir glad, men då brukar jag säga till. 

 

De flesta kamraterna är några år äldre än de själva. Dessa har de lärt känna på fritiden under 

diverse aktiviteter men även genom andra kamrater. Båda har ett speciellt fritidsintresse där 

likasinnade kamrater också återfinns. Inom den närmsta umgängeskretsen upplevs ingen 

rangordning mellan varandra och ingen anledning att ge efter för grupptryck i någon situation. 

De närmsta kamraterna dricker också alkohol, och även om ungdomarna anser sig ha ett bra 

självförtroende, så menar de att kamraterna förmodligen påverkar till att de dricker. 
 

[…] nej mer kompiskretsarna då i så fall, alltså mer, sedan har man ju alltid själv en inställning, hade jag inte 

velat, jag känner mig själv som person, hade jag inte velat dricka alkohol så hade jag inte gjort det, för jag 

känner att jag är en stark person så jag hade struntat i det. 

 

Det behöver inte vara fest för att man ska konsumera alkohol, det kan ingå i andra aktiviteter 

som exempelvis att sitta och se en film. Vid dessa tillfällen kan även föräldrar vara hemma då 

ungdomarna sitter i ett annat rum. En av dem har själv blivit ertappad drickandes alkohol 

hemma, med sina kamrater. Föräldrarna blev då arga men tillät ändå utgång senare på kvällen. 

I anknytning till detta tror personen att föräldrarna känner att de inte har så mycket att säga till 

om. 

 
[…] ja fast X märkte det, men jag fick ändå gå ut sen på kvällen, […] de bryr väl sig men de känner väl att de 

inte har så mycket att säga till om. Vissa av mina kompisar är ju över arton så de får ju göra vad de vill. Alltså, 

ingen som jag umgås med och dricker har ju stränga föräldrar. 

 

De har båda kamrater som inte dricker alkohol och när de umgås med dessa så ägnar sig 

ungdomarna åt aktiviteter där alkohol inte ingår.   

 

3.5 Röster från storstaden – Del 2 
Den fjärde och sista berättelsen handlar om två ungdomar ifrån storstaden som inte dricker 

alkohol. De trivs relativt bra i skolan men har inte någon vidare studiemotivation. De gör vad 
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de måste för att få bra betyg och för att kunna komma in på den gymnasieskola de önskar. De 

har lätt att hänga med i undervisningen och har inte svårt för någonting. En av ungdomarna 

beskriver sig själv som väldigt tyst och ofta ensam i skolan eftersom kamraterna går i andra 

klasser. Att ha lätt att umgås med alla, att vara odisciplinerad och ofta prata rätt ut är något 

som karaktäriserar den andra.  

 
[…] i tyska till exempel är jag extremt självsäker då jag är typ bäst i 

gruppen och jag kanske inte räcker upp handen hela tiden och jag kan 

prata rätt ut och såhär. Andra kanske är lite mer disciplinerade men jag 

tror att, de brukar säga att jag e ambitiös, jag förstår inte riktigt varför 

men. Och sen så att jag kanske kan; de sätter mig ofta med sådana som 

kanske inte är så, ja, jag kan vara med alla och liksom samarbeta och 

så. 

 

Ungdomarna upplever att skolan heller inte har påverkat deras inställning till alkohol då 

information om alkohol och droger endast är upprepningar om saker som de redan vet. 

Båda har skiljda föräldrar sen lång tid tillbaka, förutom detta är familjeförhållandena mycket 

olika. Den ena bor med en av föräldrarna och dennes nya familj, den andre bor ensam med en 

av dem. Föräldrarna litar på dem och de har aldrig haft någon anledning att prata om alkohol i 

familjen. En god kontakt med föräldrarna där man kan prata öppet med varandra om allting är 

en aspekt som beskrivs. I jämförelse med detta berättas det även om en familjerelation där 

ingenting anförtros till föräldrarna, personen vänder sig istället till kamrater. Samma person 

berättar också om en öppen uppfostran där barnen under uppväxten i princip har fått göra som 

de vill och sällan har haft bestämda tider att vara hemma. 

 

De får den uppmärksamhet och uppmuntring de behöver men eftersom småsyskonen tar 

mycket tid så kan föräldrarna vara stressade.  

 
[…] alltså X glömmer ju ibland, för att jag menar den minsta, Z sover 

inte så mycket på nätterna och sådär så då är X ju liksom ganska 

stressad ofta men X kommer ihåg saker som, jag har ett stort intresse 

för ….. till exempel, och då får jag gå på ….. -kurs med andra och Y 

peppar ju också till sånt, men jag är ganska självgående som person och 

jag tar eget ansvar och det vet de och därför så är de inte extrema. 
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Föräldrars alkoholkonsumtion är mild vilket förklaras med att de aldrig är fulla utan tar ett 

glas vin på fredagskvällen. Anledningen till att de inte dricker alkohol är inte på grund av att 

föräldrarna uttalat ett förbud utan att de själva har tagit detta beslut.  

     

De har tillräckligt med kamrater både i skolan och på fritiden. En av ungdomarna kan 

upplevas vara ensam, det är dock ett eget val då kamraterna går i andra klasser. Den andra 

beskriver sig själv som en ”ledartyp” som har många olika kamrater. 

 
[…] jag är ganska sån här ledartyp men jag tvingar ju inte folk att göra saker, även om det kanske, eller ja, det 

kan vara saker som typ; Nu går vi från matsalen, jag reser mig, alla andra reser sig, men det är ju inte för att jag 

tvingar dem till det, jag ska lämna min tallrik liksom […] 

 

Ungdomarna och deras kamrater är helt ointresserade av fester och alkohol och har därför valt 

bort detta och prioriterar istället andra saker som exempelvis dataspel eller hemmamiddagar.  

Att det är tråkigt att dricka alkohol är en orsak till varför de inte gör det. Även om kamraterna 

dricker alkohol ibland så väljs det ändå bort eftersom det är onödigt. Samma person anser sig 

ha bra självförtroende och kan säga ifrån om det är något personen inte vill delta i. 

 
Jag tycker att jag har ganska bra självförtroende om jag ska vara ärlig 

[…] jag säger liksom nej jag vill inte och då är det så, för så var det för 

ett tag sen, då skulle de typ dricka någonting på en middag och en av 

mina kompisar frågade; vill du vara med på det här, och jag sa:  

Nej är ni dumma i huvudet och jag tänker inte vara med, och då förstod 

de och då behövde jag inte vara med och då pratade vi inte mer om att 

jag inte ville vara med. 

 

3.6 Likheter och skillnader i tankar kring alkohol och fest  
Likheterna som studien visar är att de ungdomar som dricker alkohol i glesbygd och storstad 

relaterar ordet fest till: Alkohol, mycket folk och att träffa kamrater. Vissa skillnader kunde 

också utläsas mellan de två ungdomsgrupperna. Ungdomarna från glesbygden beskriver att 

festerna brukar hållas hos kamrater i frånvaro av föräldrar. Festen kan hållas i en lokal eller 

lägenhet antingen i byn eller inne i staden. Anledningen till att det sker i frånvaro av 

vuxna/föräldrar är att de flesta föräldrar anser att alkohol är oacceptabelt. En annan anledning 

är att ungdomarna inte heller vill ha vuxna i närheten när de dricker. När ungdomarna från 

storstaden svarar på samma fråga berättar de att fest är att ha kul och för att träffa folk av det 
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motsatta könet. Om man ska åka till en fest så gör man det i första hand för att ha kul. Enligt 

en av ungdomarna behöver inte föräldrarnas närvaro vara ett hinder för att dricka alkohol.  

     

När ungdomarna från glesbygden som dricker ska förklara ordet alkohol associerar de till 

olika sorters sprit och läkemedel. Ungdomarna från storstaden som dricker relaterar däremot 

först och främst till fest. De uppger också att de vet på ett ungefär hur alkohol påverkar 

kroppen och att det är farligt i för stora mängder.  

 
[…] det är en ganska svår fråga, jag vet på ett ungefär hur alkoholen 

påverkar kroppen och det är inte på nåt bra sätt i alla fall men ändå så 

är det ju så att det känns kul och på nåt sätt så känns det som om 

hjärnan gillar saker som inte är bra för kroppen. Det är lite konstigt 

faktiskt, det är precis som om man gillar mat som är dålig med mycket 

fett i och sådant, som typ pizza och sådant. Det är ganska liksom, 

samma jämförelse, alltså enda skillnaden mellan och käka dålig mat 

och att dricka alkohol är ju att man förlorar hjärnceller när man dricker. 

Det påverkar ju liksom levern, det är ju massa socker i alkohol. 

 

När de ungdomar som inte dricker alkohol ska relatera till ordet fest är både glesbygds- och 

storstadsungdomarna överens om att fest innebär att det förekommer alkohol och att det är 

mycket folk närvarande. Skillnaderna var mer påtagliga då ungdomarna från glesbygden som 

inte dricker alkohol relaterar ordet fest till att det innebär massa sprit och musik, samt:  
 

Ungdomar som är allmänt fulla och knappt kan stå på bena. 

 

Festen hålls hos någon där föräldrarna inte är hemma eller kanske i en stuga i fjällen. Från 

intervjuerna kom också fram att:  

 
Man kan ju ha fest utan alkohol, men oftast är det ju alkohol med. 

 

Ungdomarna från storstaden däremot förklarar att detta är något väldigt ointressant och har 

helt tagit avstånd från att dricka alkohol och att gå på fester, så de är inte själva inkluderade i 

sina tankar om alkohol och fest.  

     

När ungdomarna som ej dricker fick till uppgift att förklara vad de tänker på när de hör ordet 

alkohol relaterade glesbygdsungdomarna till att det är personer som är fulla, som mumlar och 
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mår dåligt. Alkoholister och fester är också ord de refererar till. Storstadsungdomarna 

däremot beskriver att de aldrig druckit alkohol och heller inte är intresserade av att göra det.  

 
Alltså, jag tänker inte så mycket, jag har aldrig druckit någonting och jag känner inget behov av att göra det 

heller, inte i nuläget i alla fall […] 
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4. Avslutande diskussion 
Syftet med undersökningen har varit att försöka förstå ungdomars inställning till alkohol i 

glesbygd och storstad. Studien utgick ifrån följande frågeställningar: 

 

• Hur upplever ungdomar från glesbygden och storstaden som dricker, respektive ej 

dricker alkohol att skol-, familje- och kamratsituation ser ut? 

• Kan ungdomars inställning till alkohol förstås med hjälp av faktorerna: Skola, familj 

och kamrater? 

• Kan några skillnader och likheter mellan glesbygd och storstad utläsas?  

 

Den avslutande diskussionen har för avsikt att ta upp de mest intressanta resultaten och knyta 

samman dessa till den existerande forskningen.  

 

4.1 Diskussion 
Tidigare forskning tyder på att kamratgruppen, skolan och framförallt familjen är den 

viktigaste faktorn till ungdomarnas inställning till alkohol. Det mest intresseväckande 

resultatet i vår studie är att samtliga ungdomar har angett att det är deras närmaste kamrater 

som i högsta grad har påverkat deras inställning till alkohol men att även föräldrarna har en 

betydande del. Eftersom ungdomarna i studien samtidigt inte anser sig påverkas av 

grupptryck i någon större utsträckning tolkas detta som att de medvetet söker sig till kamrater 

som har samma inställning som de själva har. Även Lilja och Larsson menar att kamraterna 

har en stor betydelse för individens egna bruk av alkohol. Ungdomar tenderar att umgås med 

kamrater som använder samma berusningsmedel.72 Att kamratgruppen blir allt viktigare kan 

bero på, som Lalander skriver, att skilsmässor blir allt vanligare och könsroller i samhället 

löses upp.73 Eftersom största delen av storstadsungdomarna har skiljda föräldrar kan detta 

vara en orsak till att kamraterna anses så viktiga.  

     

Evenshaug och Hallen redovisar forskningsresultat som påvisar att ungdomar som inte dricker 

alkohol ofta uppvisar två kännetecken – en svag social integrering i den dominerande 

kamratgruppen och en klar värdeförankring.74 Detta visade sig tydligt i både storstad och 

                                                 
72 Lilja och Larsson, sid. 166. 
73 Lalander, sid. 64. 
74 Evenshaug och Hallen, sid. 330f. 
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glesbygd då det klargjordes att hälften av dem som inte drack var ganska osociala, hade ett 

fåtal kamrater och var helt på det klara med varför alkohol bör undvikas. Eftersom kamraterna 

har en stor inverkan kan få kamrater medföra färre åsikter och attityder och därmed minska 

risken att komma i kontakt med ungdomar med riskbeteenden. Sundell däremot menar att få 

eller inga kamrater, alternativt asociala kamrater är riskfaktorer.75 Lilja och Larsson menar 

även de att ungdomar med låg social kompetens tenderar till ett högre alkoholbruk än 

ungdomar med högre social kompetens.76 Vår studie kan dock inte visa på att få kamrater 

skulle vara en riskfaktor då dessa ändå umgås med andra som inte dricker alkohol.  

     

Asociala kamrater kan däremot ses som en riskfaktor då en av ungdomarna umgås med 

kamrater ur denna kategori. Rhodes skriver att om man har svårighet att skapa nya sociala 

kontakter utgör detta en hög risk för drogbruk.77 Detta tolkar vi som att man då kanske har 

lättare att falla för grupptryck. Vi har dock inte kunnat styrka detta i vår undersökning.     

 

En riskfaktor man tydligt kan se i denna undersökning, som vi inte funnit i tidigare forskning, 

är att ha äldre kamrater. Ungdomarna ser upp till dessa och tar efter både beteenden och 

attityder.78 De äldre har också kommit längre i mognadsprocessen och har makten att köpa ut 

alkohol, vilket de yngre ungdomarna beundrar. Vi tror också att flickor som har äldre 

pojkvänner kan föras in i ett för tidigt vuxenbeteende med alkoholkonsumtion som resultat.  

 

Catalano anser att avvikarungdomar förmodligen i många fall har en hög social kompetens 

men att det inte är social kompetens som värderas högt i det övriga samhället.79 Några av 

ungdomarna som dricker i vår studie anses sociala och har kamrater som de umgås med. En 

av ungdomarna från glesbygden har även fått höra att denne blir mer social när denne dricker 

alkohol, vilket tolkades positivt av kamraterna. Därför kan vi inte understryka att social 

kompetens inte värderas högt i det övriga samhället. Vidare anser Catalano att de socialt 

välanpassade förmodligen har lättare att byta deljag beroende på omgivningens krav och 

                                                 
75 Sundell, sid. 8f.  
76 Lilja och Larsson, sid. 114. 
77 Ibid., sid. 65.  
78 Bunkholdt, sid. 178. 
79 Lilja och Larsson, sid. 64.  
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därmed undvika konflikter med omgivningen.80 Resultaten i vår studie visar dock på att även 

ungdomar som inte anser sig speciellt sociala och anser sig ha en trygg familj ändå kan 

undvika konflikter med omgivningen och dess krav. Detta kan bero på att dessa ungdomar är 

trygga i sig själva, även om de inte är sociala. 

     

Vi tror att ungdomar som väljer att ställa upp i intervjuer överlag har gott självförtroende då 

dessa tendenser har visats i studien. Detta kan vara en anledning till att intervjuobjekten inte 

anser sig blivit påverkade av grupptryck i så stor omfattning. Skulle studien ha utgått ifrån en 

annan metod som exempelvis enkäter, skulle detta kanske ha gett en bredare syn då även 

ungdomar med sämre självförtroende och som i högre grad blivit utsatta för grupptryck skulle 

ha deltagit. 

         

I enkätundersökningen ”Öppna för gränser” av Barnombudsmannen visade resultaten på att 

undervisningen om alkohol bör förbättras enligt eleverna.81 I jämförelse till detta visar 

tendenser i vår undersökning att undervisningen om alkohol anses vara tillräcklig och 

upprepande eftersom detta är saker ungdomarna redan vet. Då denna studie endast utgår ifrån 

två skolor skulle skillnaden kunna bero på att dessa två skolor anser alkoholfrågan som viktig, 

i jämförelse med andra skolor i landet.  

     

Ramström menar att negativa känslor tillfälligt kan dämpas med hjälp av alkohol och att detta 

ger en distans till verkligheten.82 Detta tycks stämma överens med vår studie då det anges att 

en negativ och stressig skolsituation kan medföra att ungdomarna dricker mer än vanligt. Som 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) rapport visar83 verkar det 

dock inte vara vanligt med försämrade skolprestationer som en konsekvens av 

alkoholkonsumtion. Detta kan bero på att ungdomarna i den här undersökningen inte tycks ha 

utvecklat ett allvarligt alkoholberoende och fortfarande känner ett ansvar för skolan. Trots 

detta ansvar fanns dock både på glesbygds- och storstadsskolan en genomgående negativ 

inställning till skolan. Detta kan knytas an till Marklunds undersökning som presenteras i 

Anderssons Marias barn, där det framgår att elever som inte tycker om att gå i skolan dricker 

                                                 
80 Lilja och Larsson, sid. 64.  
81 Barnombudsmannen: Nyberg, sid. 12. 
82 Ramström, sid. 102f. 
83 Hvidfeldt och Rask, CAN, sid. 219. 
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alkohol.84 Även i studien av Lilja och Larsson påpekas att låg skolmotivation, låga betyg och 

en svag utvecklad tro på sig själv kan öka risken för ett omfattande alkoholbruk.85 Detta 

visade sig allra tydligast på glesbygdsskolan men representerades även av storstadsskolan. Att 

detta visades tydligast på glesbygdsskolan kan förklaras genom att dessa elever gav klarare 

signaler till Lilja och Larssons ovan nämnda faktorer för ett omfattande alkoholbruk, samt att 

dessa hade en sämre relation till sina föräldrar och bristande eller ingen uppmuntring alls ifrån 

föräldrarna.   

     

Att ungdomar med högre medelbetyg har en tendens till en lägre alkoholkonsumtion än de 

med lågt medelbetyg86 var något som tydligt kunde utläsas på båda skolorna. Vår studie visar 

också på att ungdomarna som har en stabil familjesituation har högre medelbetyg och finner 

sig bekvämare i skolan. Detta kan knytas an till Catalanos och Rhodes attachmentmodeller.87

     

Att föräldrarelationen har stor, för att inte säga avgörande betydelse för ungdomars inställning 

till alkohol är något som många forskare framhåller. Ofta tar ungdomarna intryck av 

föräldrarnas attityder gällande alkoholvanor.88 I de flesta fall har de alkoholkonsumerande 

och de som tagit avstånd från alkohol i vår undersökning en benägenhet att ta efter sina 

föräldrars beteenden. Några av ungdomarna uttalade en direkt koppling mellan sin egen och 

sina föräldrars inställning till alkohol medan andra menade att de inte alls påverkats. De som 

själva ansåg sig ha påverkats av föräldrarna var framförallt de som inte dricker alkohol. Detta 

är något som även Lilja och Larsson pekar på i sin forskning. De menar att föräldrar med låg 

alkoholkonsumtion har större möjlighet att få sina barn att avstå från alkohol.89 Ett fåtal av de 

ungdomar som drack menade att de inte blivit påverkade av föräldrar trots att dessa hade en 

relativt öppen inställning till alkohol. Detta har vi dock svårt att tro då barn, enligt Eriksson, 

identifierar sig med sina föräldrar, syskon, jämnåriga, lärare och andra personer som de på 

                                                 
84 Andersson, sid. 41. 
85 Lilja och Larsson, sid. 156f. 
86 Ibid., sid. 156f. 
87 Ibid., sid. 64f. 
88 Erling och Hwang, sid. 166. 
89 Lilja och Larsson, sid. 144f. 
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något sätt ser upp till. De tar ofta efter både beteenden och attityder.90 Vi tycker oss se ett 

samband mellan en hög alkoholkonsumtion bland några av de intervjuades föräldrar och 

ungdomarnas egen inställning till alkohol, även om ungdomarna själva inte anser det vara på 

detta sätt. Skillnaden i ungdomarnas upplevda påverkan av föräldrarna kan relateras till 

Ramströms teorier om frigörelsen från sina föräldrar. I denna ingår att skaffa sig egna tankar 

och värderingar och samtidigt acceptera delar av föräldrarnas. Att några anser sig påverkas av 

föräldrarna och andra inte kan bero på att de är i olika faser i frigörelseprocessen. Den 

egentliga tonårstiden innefattar den starkaste frigörelsen och inträffar mellan 14 och 17 års 

ålder. Eftersom våra studieobjekt befinner sig mitt i denna period är det mycket möjligt att de 

ligger i olika faser inom perioden.  

     

Socialt välanpassade ungdomar kan väntas uppfatta konsekvenserna för omfattande alkohol- 

och drogbruk som betydligt högre än avvikarungdomarnas skattningar av konsekvenserna.91 

Om vi tolkar de ungdomar som inte dricker alkohol som socialt välanpassade och de 

ungdomar som dricker som avvikarungdomar; då kan vi se tecken på att de som inte dricker 

alkohol anser att deras föräldrar skulle bli förvånade och besvikna på dem om de drack 

alkohol. Samtidigt som det kom fram att föräldrarna till ungdomarna som dricker alkohol 

skulle vara förstående och peka på att ungdomarna får ta sina egna konsekvenser av 

alkoholkonsumtionen. Detta tycker vi visar på att de socialt välanpassade ungdomarna 

faktiskt uppfattar konsekvenserna högre, dels därför att de skulle göra sina föräldrar besvikna.  

     

Något som ofta återkommer i ungdomsforskning är förekomsten av konflikter mellan 

ungdomarna och deras föräldrar. En anledning till dessa konflikter är ungdomars sökande 

efter en identitet då förhållandet till föräldrarna ofta sätts på prov. I CAN: s rapport framgår 

att relationsproblem med föräldrar förekommer på grund av alkoholkonsumtion.92 Vi har 

även sett att det kan vara tvärtom. Alkoholkonsumtionen kan bli en följd av konflikter med 

föräldrarna då detta medför att ungdomarna inte vill vara hemma och därför umgås mer med 

kamrater, kamrater som dricker alkohol.  
 

                                                 
90 Bunkholdt, sid. 178. 
91 Lilja och Larsson, sid. 64. 
92 Hvidfeldt och Rask, CAN, sid. 219. 
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Många forskare är eniga om att olika skydds- och riskfaktorer bidrar till barn och ungdomars 

utveckling. I de fall ungdomarna dricker alkohol i glesbygden hittar vi riskfaktorer som: 

Allvarliga konflikter mellan föräldrarna, unga föräldrar och där en dålig känslomässig kontakt 

mellan familjemedlemmarna förekommer.93 Hos de ungdomar som inte dricker alkohol i 

glesbygden kan vi tydligt se förekomsten av viktiga skyddsfaktorer: Stabilt äktenskap mellan 

föräldrarna, föräldrarnas goda känslomässiga kontakt med sina barn samt att föräldrarna 

övervakar barnens agerande.94 I storstaden däremot kan vi se motsatsen hos de flesta 

ungdomarna gällande dessa faktorer. I de fall där ungdomarna konsumerar alkohol beskrivs 

stabila äktenskap, en god kontakt till föräldrarna, samt föräldrar som bryr sig om och 

övervakar sina barn. I vissa fall där ungdomarna helt tagit avstånd från alkoholen beskrivs 

faktorer som i Sundells rapport ses som riskfaktorer. Exempelvis separerade föräldrar som 

medfört en sämre relation till en av föräldrarna och en inkonsekvent uppfostran. En anledning 

till att dessa skillnader förekommer mellan glesbygd och storstad kan bero på att kamraterna 

är den helt avgörande faktorn till ungdomars inställning till alkohol, då samtliga ungdomar 

har angett att de påverkats av sina kamraters inställning. 

     

I glesbygden finns tydliga samband mellan ett svagt socialt band till föräldrarna och 

alkoholkonsumtion medan det i storstaden inte lika tydligt förhåller sig på detta sätt. Studien 

visar tydligt att anknytningen till familjen kan leda till lågt alkoholbruk beroende på 

föräldrarnas normer. Eftersom de drickande ungdomarna i glesbygden har flyttat runt och inte 

har fått möjlighet att skapa ett samspel i familjen kan detta ha medfört att ungdomarna inte 

har den sociala närhet till sina föräldrar som de skulle behöva. Till dessa ungdomar kan vi 

också knyta an delar av Rhodes attachmentmodell95 genom att vi har blivit delgivna att 

bristen på samtalspartners förekommer, samt att ungdomarna inte får den uppmuntran som de 

ibland kan behöva. Rhodes menar att om ungdomarna har en bristande anknytning till 

familjen, skolan eller andra vuxna som kan fungera som rollmodeller och samtalspartners 

samt att den sociala omgivningen ger små möjligheter att stödja positiva individuella 

utvecklingsmöjligheter96 anses detta som en riskfaktor för drogmissbruk. 

     

                                                 
93 Sundell, sid. 8f. 
94 Ibid., sid. 8f. 
95 Lilja och Larsson, sid. 65. 
96 Ibid., sid. 65. 
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4.2 Slutsatser 
Hur kan vi då förstå ungdomars inställning till alkohol och varför de väljer att dricka eller 

inte? Efter genomförd studie kan vi nu förstå att kamraternas inställning till alkohol är av 

största betydelse. Hur ungdomar påverkas av föräldrarnas inställning och beteenden varierar. 

Vissa medger att de tar efter föräldrarnas attityder till alkohol medan andra gör tvärtemot.  

     

En annan viktig slutsats är att skolan faktiskt anses ge tillräcklig information om alkohol och 

dess konsekvenser, men att det snarare handlar om ungdomarnas mottaglighet av den.      

     

Gällande likheter och skillnader verkar samtliga ungdomar vara överens om att en fest innebär 

att alkohol konsumeras. Skillnaden är då istället att storstadsungdomarna som ej dricker 

alkohol har helt tagit avstånd från allt vad fest heter och deltar aldrig på sådana. De ingår 

alltså inte själva i deras associationer utan pratar bara om andra personer. 

Glesbygdsungdomarna däremot har deltagit på fester där alkohol förekommit, då utan att 

dricka, och anser att det faktiskt går att ha fest utan alkohol.   

 

4.3 Vidare forskning  
Eftersom vi kommit fram till att kamratgrupper och dess attityder till alkohol är en avgörande 

faktor till ungdomars alkoholkonsumtion och inställning till denna, finner vi att det nu skulle 

vara intressant att väcka frågan: Hur väljs dessa kamrater?  

     

En förutsättning till att ungdomar ingår i olika ungdomsgrupper är att de känner en storts 

likhet med varandra.  För att ta reda på vad denna likhet består i bör man ta del av två olika 

processer: Selektion och socialisation. Selektion innebär att individerna redan har något 

gemensamt när de söker kontakt medan socialisation innebär att likheterna blir ett resultat av 

umgänget och utvecklas under tiden.97

 

 

 

                                                 
97 Andersson, sid. 62. 
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Bilaga 1 
Enkät till elever i år 9      Nr: 
 

Deltagandet i enkätundersökningen och intervjuerna är frivilligt. Era svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och när resultaten presenteras kommer det inte att vara möjligt att 

identifiera enskilda elevers svar. Intervjuerna kommer att spelas in på band och de enda 

personer som kommer ha tillgång till banden är vi som skriver uppsatsen och vår blivande 

opponent. Vi som intervjuar har tystnadsplikt. Banden med intervjuerna och även 

enkäterna kommer att raderas när examensarbetet är slutfört.  

 
Till alkohol räknas: Vin, Starksprit, Öl, Cider, Alkoläsk, Blanddrycker.  
 
Fyll endast i ett alternativ: 
 
 
1.  Flicka  □ 
 

Pojke  □ 
 
 
     Ja Nej 
2.  Har du druckit alkohol någon gång?   □ □ 
 
 
 
3.  Hur ofta dricker du alkohol?  Dricker ej. 

□ 
 

En gång i veckan eller oftare. 
□ 

 
Någon gång i månaden. 
□ 

 
Mer sällan (än en gång i månaden) 
□ 

 
 
4.  Kan du tänka dig att ställa upp i en intervju? Ja Nej 

       □ □ 
 

Tack för din medverkan! 



Bilaga 2 

Intervjuområden och eventuella följdfrågor! 
 

• Allmänt 
 
- Hur gammal är du? 
- Vad tänker du på när du hör ordet fest? 
- Vad tänker du på när du hör ordet alkohol? 
- Kan du berätta om din relation till alkohol. Vad kan denna bero på tror du? 
- Vilka/Vem/Vad kan ha påverkat denna? 
- Varför dricker/dricker inte du alkohol? Till drickande: Hur påverkas du av att dricka 

alkohol? Förändras du? På vilket sätt i så fall? 
- Tror du att din familj har påverkat dig till varför du inte dricker/dricker alkohol? 
- På vilket sätt? 
- Tror du att din kompiskrets påverkat dig till varför du inte dricker/dricker alkohol? 
- På vilket sätt? 
- Tror du att skolan påverkat dig till varför du inte dricker/dricker alkohol?  
- På vilket sätt? 
- Finns det något annat som påverkat dig till varför du inte dricker/dricker alkohol? 

(Idrottsförening, konfirmationsläger, andra upplevelser)  

 
• Familjerelationen 
 
- Kan du berätta om din familj? Hur är klimatet i din familj (Känslomässiga, hårda etc) 
- Vad jobbar dina föräldrar med? Tycker du att ni har det bra ställt? 
- Kan du berätta om hur du blivit uppfostrad av dina föräldrar. (Rutiner och regler etc) 
- Hur ser relationen ut till dina föräldrar? (Kan du prata öppet med dem om allt etc). 
- Kan du berätta om dina föräldrar och uppmuntring, uppmuntrar de dig? Är de bra på 

att uppmuntra dig? När, vad, hur, vem? Önskar du att de skulle uppmuntra dig mer? 
Uppstår situationer då du känner att dina föräldrar inte ”ser” dig? 

- Har du någon annan än dina föräldrar som du ser upp till och som du kan prata med? 
- Vad har din familj för relation till alkohol? 
- Förekommer allvarliga bråk mellan dina föräldrar? 
- Har du någon gång blivit bjuden på alkohol av dina föräldrar? 
- Eller av dina syskon? 
- Vet dina föräldrar om att du dricker? Tror du att de vet? Vad tror du att dina föräldrar 

skulle säga om de visste? 
 
• Kompiskretsen 

 
- Kan du berätta om hur din kompiskrets ser ut? (Hur rangordningen i gruppen ser ut). 
- Hur tror du att andra ser på din kompiskrets? 
- Händer det ofta att du är ensam, ensamvarg? 
- Har du någon gång känt dig mobbad? 
- Dricker dina närmaste vänner alkohol? Tror du att du påverkats av det? 
- Har du någon gång känt att du gjort saker för att imponera på andra? Isf Vad? Kan 

detta bero på att du har dåligt självförtroende? Hur anser du att ditt självförtroende är? 



- Upplever du att dina kompisar gör saker eller beter sig på ett visst sätt för att imponera 
eller vara tuff? Om ja, ge exempel på vad detta kan vara.  

- Vad är dina erfarenheter av grupptryck? (Till drickande: Har det påverkat dig till att 
du druckit alkohol?) 

 
• Skolan  
 
- Vad tycker du om skolan? 
- Hur går det för dig i skolan? 
- Har du svårt/lätt att hänga med? 
- Hur är det med din studiemotivation?  
- Hur såg dina betyg ut vid höstterminens slut? 
- Hur skulle personal på skolan beskriva dig? ( Stökig, jobbig, tyst, snäll, ordningsam, 

gnällig).  
- Kan du berätta om lärarnas förväntningar på er elever.  
- Hur fungerar samarbetet mellan lärare och föräldrar? Kan du ge exempel på varför det 

är så? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm 2006-02-28 

 
Till elever och målsmän i skolår 9! 

 

Vi som skriver det här brevet heter Anna-Sara Carlsson (Stockholm) och Charlotta 

Brännström (Stockholm). Vi går lärarutbildningen på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) 

och ska nu under våren skriva vårt examensarbete (C-uppsats) i idrottslärarutbildningen.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att: Analysera ungdomars inställning till, och kunskap om 

alkohol. Våra frågeställningar bygger på att jämföra storstad och glesbygd och se om det finns 

skillnader och likheter mellan dessa. Vi kommer således att använda oss av två skolor, en i 

glesbygd och en i storstad. För att begränsa oss har vårt urval blivit elever i skolår 9. 

 

För att uppnå vårt syfte kommer vi (Anna-Sara) att dela ut korta enkäter till alla elever i 9:an i 

slutet av v.11 och genomföra 4 intervjuer i början av v.12. Viktigt att komma ihåg är att 

deltagandet i enkätundersökningen och intervjuerna är frivilligt, eleverna kommer att vara helt 

anonyma och när resultaten presenteras kommer det inte att vara möjligt att identifiera 

enskilda elevers svar. Intervjuerna kommer att spelas in på band och de enda personer som 

kommer ha tillgång till banden är vi som skriver uppsatsen och vår blivande opponent. 

Personen som intervjuar (Anna-Sara) har tystnadsplikt. Banden med intervjuerna och även 

enkäterna kommer att raderas när examensarbetet är slutfört.  

 

Om ni har några frågor angående uppsatsen eller om ni målsmän inte vill att er son/dotter ska 

delta i undersökningen så skulle vi vara tacksamma att ni hör av er till Anna-Sara innan 14/3. 

Om ni elever själva bestämmer att ni inte vill delta är det bara att meddela Anna-Sara det när 

hon kommer v.11. Vi hoppas dock att ni vill ställa upp i vår undersökning, det vore verkligen 

guld värt för oss! 

 

Med Vänliga Hälsningar // Charlotta och Anna-Sara 

 

Anna-Sara  Hem: 08-278570, Mobil: 070-2025780 

 E-mail: ihs1284@stud.gih.se 

 
 



Bilaga 4 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar:  
 

• Hur upplever ungdomar från glesbygden och storstaden som dricker, respektive ej 

dricker alkohol att skol-, familje- och kamratsituation ser ut? 

• Kan ungdomars inställning till alkohol förstås med hjälp av faktorerna: Skola, familj 

och kamrater? 

• Kan några skillnader och likheter mellan glesbygd och storstad utläsas?  
VAD? 
Ämnesord Synonymer 
Ungdomar  
Alkohol  
Stad  
Norrland  
Storstad  
Glesbygd 
Jämtland 
Norrbotten 
Teenagers 
Alcohol 
Alcoholic Abuse 

 

 
VARFÖR? 
Vi valde dessa ämnesord därför att dessa ingår i vårt övergripande syfte och vi ansåg oss kunna få 
relevanta träffar som skulle matcha våra förväntningar och önskemål.  

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

 
KOMMENTARER:  
Vi valde att inte använda några synonymer till våra sökord då vi tyckte att vi fick fram många 
relevanta träffar på de ursprungliga sökorden. Vi har hittat relevant litteratur ifrån tidigare 
examensarbeten. Vi har även letat efter information bland bokhyllor på biblioteken Jämtlands Läns 
Bibliotek, Mittuniversitetet Östersund, Lärarhögskolan i Stockholm, GIH Stockholm, Solna 
Stadsbibliotek, Stadsbiblioteket i Stockholm.  
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