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I undersökningar som handlar om alkoholkonsumtion bland ungdomar genomförs 
det regelbundet studier som mäter hur skillnader i alkoholkonsumtion ser ut över tid hos 
ungdomar. De flesta studier visar hur ungdomar konsumerar alkohol, inte varför de konsumerar 
alkohol. Vår studie undersöker vad ungdomar har för uppfattningar om varför resultatet ser ut 
som det gör i en kvantitativ rapport, som redogör för ungdomars alkoholvanor i Västerviks 
kommun.  

Studiens syfte är att undersöka alkoholkonsumtionens betydelse för ungdomar och hur 
ungdomar själva uppfattar att det sker en ökning av årskonsumtion av alkohol från årskurs 9 till 
år 2 på gymnasiet samt vilka risk- och skyddsfaktorer ungdomarna själva anser påverkar 
ungdomars alkoholkonsumtion. Utifrån vårt syfte formulerades tre forskningsfrågor som vi sökt 
svar på i studien. Svaren söktes med hjälp av en kvalitativ ansats som innebar att vi genomförde 
tre semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med ungdomar på en gymnasieskola i Västerviks 
kommun. Vid analys av resultatet valde vi att använda symbolisk interaktionism. Genom 
symbolisk interaktionism undersöktes hur ungdomar definierar situationer, hur de i 
interaktionen är aktivt handlande ungdomar som omger sig med symboler i nuet som beskriver 
hur hen vill vara eller inte vara.  

I resultatet framkommer det att ungdomar tycks ha en liberal syn till att konsumera 
alkohol. Framförallt lyfter ungdomar fram de positiva effekterna med att konsumera alkohol. 
Vidare ger ungdomar beskrivningar där de menar att ökningen av årskonsumtion av alkohol 
sker med anledning av att det finns traditioner som är befästa och som förknippas med att 
konsumera alkohol på gymnasieskolorna i Västerviks kommun. Även att vuxna i skolvärlden 
inte tycks ta ansvar till att lyfta diskussionen med ungdomar om vad alkoholkonsumtionen står 
för. Att vuxna inte tar ansvar för att lyfta diskussionen tycks vara en riskfaktor. Slutsatsen är att 
vuxna behöver ta ett större ansvar till att prata med ungdomar om alkohol och vad deras syfte 
med att konsumera alkohol är.   

Nyckelord: ungdom, alkoholkonsumtion, gemenskap, symboler, socialpedagogik, socialt 
arbete  
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Inledning  

En rapport (Henriksson, 2015) visar att det sker en markant ökning av årskonsumtion av 
alkohol hos ungdomar mellan årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Västerviks kommun. När 
resultatet jämförs med åtta andra kommuner i Kalmar län visar det att årskonsumtionen av 
alkohol i Västerviks kommun är allra lägst av kommunerna i årskurs 9 och tredje högst på 
gymnasiet år 2. Även när resultatet jämförs med riket i genomsnitt ligger Västerviks kommuns 
ungdomar i gymnasiet år 2 högre med en skillnad på 1,4 liter per år, när det handlar om hur 
mycket alkohol ungdomar dricker. Rapporten utgår från det fyraåriga 
projektet ILFA (Indikatorbaserat Lokalt Förebyggande Arbete), där CAN (Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning) genomfört skolundersökningar år 2015 och 2017 på uppdrag 
av kommuner och landsting (ibid.). Resultatet från rapporten gjorde oss nyfikna på hur det 
kommer sig att ökningen är så markant? Det gjorde oss intresserade att ta reda på vad ungdomar 
själva uppfattar att ökningen kan bero på? En vardagsförklaring kan vara att ungdomar helt 
enkelt fyller 18 år. De blir myndiga och därav ökar konsumtionen i takt med det. Dock fyller 
ungdomar 18 år i alla andra kommuner, så vad är det som är speciellt med Västerviks 
kommun?  Vad har ungdomar för syfte när de konsumerar alkohol? Anledningen till att 
ungdomar konsumerar alkohol är olika, exempelvis kan ungdomar använda alkohol som ett 
redskap för att stilla sina behov (Goldberg, 2010). Sedan länge är det känt att det finns risker 
med att konsumera alkohol. Men vill ungdomar vara medvetna om det? Alkohol påverkar den 
psykiska och fysiska hälsan negativt, särskilt vid ett långvarigt bruk, som i sin tur kan vara 
början på ett beroende (ibid.).  
 
Artikeln Ungas mindre drickande förbluffar: Enormt (Asker, 2017) i Svenska Dagbladet tog 
upp att alkoholkonsumtionen i Sverige bland ungdomar stadigt har gått ner under 2000-talet. 
Det förklaras med att ungdomars sätt att umgås har förändrats. Ungdomar spenderar bland 
annat mer tid med varandra via sociala medier i dag och när skärmtiden ökar dricker de mindre 
alkohol. Alkoholen har numer inte samma givna plats när ungdomar umgås. 
Det gör oss intresserade av att ta reda på vad det är som sker hos ungdomar i Västervik, 
varför dricker de som de gör? I artikeln (ibid.) lyfts det fram att bara för att siffrorna på hur 
ungdomar konsumerar alkohol går ner, så måste det preventiva arbetet fortsätta. Det finns en 
risk med att slå sig till ro som vuxen och tro att problemet med ungdomar som konsumerar 
alkohol är över, det förebyggande arbetet måste fortgå.  
  

Lalander och Johansson (2012) reflekterar kring det faktum att folkhälsoinstitutet och 
CAN årligen genomför en enkätundersökning. Enkätundersökningen visar generellt hur stor 
mängd alkohol ungdomar dricker. Författarna ställer sig frågan vad enkätundersökningen ger 
svar på. Kvantitativa studier presenterar en generell bild som tydliggör alkoholkonsumtion och 
kunskap inom området, men inte vad det kan bero på. Ingen bild på hur ungdomar lever idag 
eller hur drömmar och förhoppningar utformas i ungdomsgruppen (ibid.).  Mycket av den 
forskning som handlar om hur människor socialiseras in i samhället bygger på studier av det 
som varit avvikande eller onormalt. Forskningen har förändrats under de senast årtiondena. 
Forskaren är mer intresserad av att studera konstruktionen av normalitet/avvikelse och 
delaktighet/utanförskap (Molin, Gustavsson & Hermansson, 2013). Socialpedagogiken 
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kännetecknas av att den har ett helhetsperspektiv (Cederlund & Berglund, 2014). Vår studie kan 
ses som en uppföljning på den rapport (Henriksson, 2015) där Västerviks kommun ingått. 
Studien utgör ett komplement med ungdomars perspektiv och reflektioner om alkohol.   

   

Ur ett samhällsperspektiv kan studien tillföra vilka arenor och hur ungdomskulturen kring 
alkoholkonsumtion ser ut idag. Med ytterligare kunskap inom ungdomars alkohol-
konsumtion bidrar det med värdefull information till de som arbetar med socialt arbete och 
socialpedagogik i sitt verksamhetsområde. Det blir också till hjälp i det förebyggande 
arbetet som görs med ungdomar. För att skapa nya vägar att tillfredsställa ungdomars 
behov behöver det förebyggande arbetet förstå vad ungdomar tillskriver vara alkoholens 
betydelse, inte alkoholen i sig, utan vad ungdomar väljer att använda alkoholen till (Goldberg, 
2010). Vad betyder alkoholkonsumtionen för ungdomar? Hur kan vi förstå ökningen 
av årskonsumtion av alkohol som sker? Vilka risk- och skydds faktorer kan påverka alkohol- 
konsumtionen bland ungdomar?   

  

Utifrån syftet som presenteras nedan och mot ovanstående samhällsrelevans, är studien aktuell 
för andra vuxna i ungdomars omgivning för att öka förståelsen om vad alkoholen betyder för 
ungdomar idag. Förståelsen kan ge insikt i vad för aktiviteter som kan erbjudas för 
ungdomar som alternativ till att inte festa/konsumera alkohol och att 
ungdomar förhoppningsvis finner alternativen som tänkbara för dem. För att förstå ungdomar i 
deras kontext behöver vuxna i ungdomars omgivning förstå deras kultur och vilka symboler 
som ingår i dessa (Lalander & Johansson, 2012).  
 

 

Syfte och frågeställning   

Mot bakgrund av ovanstående är studiens syfte att undersöka alkoholkonsumtionens betydelse 
för ungdomar och hur ungdomar själva uppfattar att det sker en ökning av årskonsumtion av 
alkohol från årskurs 9 till år 2 på gymnasiet samt vilka risk- och skyddsfaktorer ungdomarna 
själva anser påverkar ungdomars alkoholkonsumtion.  
  
Studiens frågeställningar är:   

• Vilken betydelse tillskriver ungdomar att konsumera alkohol har för ungdomar?   
• Vad uppfattar ungdomar är anledningar till att det sker en ökad årskonsumtion av 

alkohol bland unga från årskurs 9 till gymnasiet år 2?   
• Hur kan ungdomars perspektiv bidra till att förstå vilka risk- och skyddsfaktorer som 

påverkar den ökade årskonsumtionen av alkohol?  
 

Bakgrund   

Historiskt sett fanns det i Sverige redan på 1800- talet krafter inom politiken som menade att 
alkoholen stod i vägen för att välfärdssamhället skulle kunna utvecklas som önskat och 
att samhället var tvunget att få kontroll över alkoholkonsumtionen hos medborgarna (Goldberg, 
2010). Visionen var att medborgarna skulle vara ansvarstagande medborgare med kontroll över 
sig själv. Samhället arbetade redan då för att få kontroll över hur folket konsumerade 
alkohol och det kom nya lagar som reglerade hur medborgaren fick bruka 
alkohol. Exempelvis var det inte längre accepterat att vara alkoholpåverkad på 
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arbetet. Eftersom det kom nya lagar påverkade det att de sociala normerna förändrades på sikt, 
hur medborgaren skulle konsumera alkohol på en lagom nivå. Det är normer som än idag 
påverkar vilken syn på alkohol vi har i Sverige (ibid.).   

  

Hur vi ska dricka alkohol är något som barn socialiseras in i under sin uppväxt. Som medlem i 
samhället lär de sig vartefter de får livserfarenhet hur normen gällande att konsumera alkohol 
ser ut (Goldberg, 2010). Oberoende av vilken norm som alkoholkonsumtion har i ett 
samhälle är medborgaren ganska väl medveten om vad alkoholen används till i deras kultur 
innan de närmar sig alkoholen. Det blir avgörande för hur ungdomar definierar i vilka 
situationer de väljer att dricka alkohol (ibid.). Utifrån tidigare nämnda artikel i Svenska 
Dagbladet (Asker, 2017) kan frågan ställas om ungdomar i dag har förändrat sitt synsätt på hur 
de definierar i vilka situationer de förväntas dricka alkohol.    

  
Hur samhället ser på alkohol är socialt konstruerat. Alkohol har inte samma symboliska 
betydelse som andra droger (Goldberg, 2010). I Sverige ses alkoholen historiskt sett som en 
drog som ofta kopplas samman med högtider av gemenskapskaraktär och 
traditioner (Lalander & Johansson, 2012). Traditionellt sett i Sverige så innebär det att när vi 
dukar fram flaskor på bordet och skålar med varandra signalerar det gemenskap. 
Alkohol används för att förstärka befintliga gemenskaper, men också för att skapa 
nya gemenskaper (ibid.). Även Goldberg (2010) menar att alkoholkonsumtion och till följd 
av det berusning är ett sätt som är legitimt enligt svensk kultur att använda sig av för 
att exempelvis våga ta kontakter som människan i nyktert tillstånd inte skulle ha mod till. Vi 
upplever att utifrån de kulturella normer som finns i Sverige, är det accepterat 
att agera annorlunda i onyktert tillstånd mot hur människan agerar i nyktert tillstånd.   
 

Begreppsdefinitioner 
I studien kommer nedanstående centrala begrepp att återkomma. I detta avsnitt ges en 
definition av begreppen för att de ska förstås i studiens sammanhang. Följande 
begrepp definieras; alkohol, ungdom, roll, symbol och gemenskap.     

Alkohol   
Alkohol förstås i studiens sammanhang utifrån de olika svarsalternativ (folköl, starköl, 
alkoläsk, starkcider, vin samt sprit) vilka ungdomarna valde mellan i enkätstudien 
(Henriksson, 2015).  

     
Ungdom   
Ungdomsåren är den period i livet som individen inte längre uppfattar sig som barn, men inte 
heller som vuxen (Hwang & Nilsson, 2011). Ungdomarna i studien är elever på gymnasium i 
Västerviks kommun, ålder 17-19 år. Under ungdomsåren upplever ungdomar att det är 
betydelsefullt att tillhöra en gemenskap, där ungdomars beteende styrs av både inre och yttre 
påverkan exempelvis genom grupptryck och inre önskan att vara den andra lik (ibid.).   
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Roll   
Begreppet roll i studien används från Ralph Lintons rollteori (Trost & Levin, 2014). Linton 
menade att ungdomars roll inte är något som är statiskt, utan en process. I samhället kan 
ungdomars roll komma att förändras eftersom de ingår i olika grupper och kontexter där rollen 
tillskrivs olika förväntningar och positioner. Roll som term ses från Linton att stå i relation till 
den bakomliggande processen av position, förväntningar och beteende (ibid.). Det kommer i 
sin tur att påverka förväntningarna på ungdomar, men också deras definition av situationen och 
ett visst beteendemönster (ibid.). Till skillnad från Erving Goffman som framhävde att rollen 
är något som spelas och är statisk eftersom ungdomar spelar en roll och vill övertyga sin 
publik, gentemot att Linton menade att vi är olika roller som tillskrivs förväntningar och 
positioner (Goffman, 1959, Trost & Levin, 2014). Ungdomar kan ha flera olika roller, multipla 
roller. Ungdomarnas roll i studien tillskrivs att vara ungdom med olika förväntningar beroende 
på dess kontext, men också att ungdom är en roll i att exempelvis vara man/kvinna, son/dotter 
som i sin tur tillskrivs olika förväntningar till rollen (Trost & Levin, 2014).   
   
Symbol   
Med symboler interagerar ungdomar med sin omgivning. Symbolerna skapar mening i 
interaktionen mellan ungdomar (Trost & Levin, 2014). Inom symbolisk interaktionism är 
symboler en av de fem hörnstenarna och ett viktigt begrepp. Ungdomars mest uppenbara 
symbol är ord och först när orden bildar ljud skapar de mening och blir symboler 
(ibid.). Liknade tydliggör Andersson (1979) att individen gör föremål till tecken, som skapar 
betydelse för vilka vi är och hur vi vill vara. Alkohol och narkotika tillskrivs vara symboliskt 
laddat, men att den bär på olik betydelse för individen (Sato, 2004).     
 
Gemenskap   
Ungdomars upplevelse av delaktighet och tillhörighet syftar till de olika gemenskaper som 
återfinns kring ungdomar (Cederlund, 2013). De gemenskaperna kan vara familj, släkt, vänner, 
eller endast att ungdomar känner tillhörighet med gemensamma intressen och värderingar 
som någon annan ungdom. En gemenskap tillskrivs att ungdomar till stor del är överens om 
normer, regler och beteendemönster (ibid.). ”Vi blir människor först då vi ingår i sociala 
relationer och blir medlemmar i en social värld ...” (Hwang & Nilsson, 2011, s. 69). I likhet 
med Paul Natorp, som menar att ungdomar utvecklar sig i gemenskapen och vi kan inte ses som 
människor utan gemenskapen (Eriksson, 2013).    
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I följande avsnitt presenteras nationell och internationell forskning om alkoholens betydelse för 
ungdomar och vad som kan ses påverka deras alkoholkonsumtion. Viss forskning var relativt 
ny och aktuell. Det fanns dock även äldre forskning exempelvis Sato (2004) som trots sin ålder 
bedömdes innehålla fakta som fortfarande kan ses överensstämma med dagens ungdomar och 
alkoholvanor. Som utgångspunkt för studien är som tidigare nämnts, rapporten Drogvanor i 
Kalmar län ILFA- Västervik Årskurs 9 och gymnasiet år 2 (Henriksson, 2015). Rapporten 
syftar till att ge en bild över hur drogvanor förhåller sig i landet i stort, genom att jämföra 
resultatet i ILFA- kommunerna i Kalmar Län med resultaten i riket. Undersökningen består av 
1 524 enkätsvar för årskurs 9 och 1 618 enkätsvar för gymnasiet år 2 i Kalmar län. 
Undersökningen genomförs av CAN, som även gör årliga enkätundersökningar om Skolelevers 
drogvanor (Englund, 2016).  

Tidigare forskning presenteras i följande rubriker: alkoholkonsumtion bland ungdomar, varför 
använder ungdomar alkohol? vilken inställning har ungdomar till alkohol? vilka faktorer 
inverkar på konsumtionen av alkohol? Avslutningsvis kommer vi att göra en sammanfattning 
av den presenterade forskningen och hur denna förhåller sig till studien.  

Alkoholkonsumtion bland ungdomar 
CAN:s rapport Skolelevers drogvanor 2016 (Englund, 2016; Svensson, 2016) syftade till att 
studera skillnader mellan grupper samt utvecklingen av drogvanor. 2016 års undersökning 
bestod av 4 805 enkäter i årskurs 9 och 4 059 enkäter i gymnasiets år 2. Rapporten visar att 
andelen ungdomar som varit berusade vid 13 års ålder eller tidigare har sjunkit markant sedan 
mätningarna började 1989. Sedan 1995 har andelen killar och tjejer som varit berusade vid 13 
års ålder eller tidigare minskat från cirka ¼ fram till resultatet 2016 som visar att killar och 
tjejer som varit berusade vid 13 års ålder eller tidigare är 4 %. Vidare visar rapporten att sedan 
mitten av 2000-talet, sker det även en nedgång av andelen ungdomar i årskurs 9 och år 2 på 
gymnasiet som konsumerat alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna. Liknande går 
att se i Norge där det varit en ökning i substanskonsumtion fram till skiftet av 2000-talet och 
sedan dess sker det en stadig nedgång, i synnerhet avseende alkohol (Bye, 2012). Siffror för 
andel alkoholkonsumenter i Sverige visar att sedan 80-talet och slutet av 90-talet var det 80 % 
i årskurs 9 som konsumerade alkohol. Resultatet för år 2016 visar att andelen 
alkoholkonsumenter har halverats. För gymnasiet år 2 har det sedan CAN började mäta andel 
alkoholkonsumenter 2004 minskat från omkring 90 % som konsumerade alkohol fram till 
resultatet år 2016 som visar andelen alkoholkonsumenter på cirka 75 % (Englund, 2016).  
 
Norge har genomfört studien Bruk av alkohol og cannabis blant ungdom i perioden 1995-2011 
där resultatet av 3196 enkäter från ungdomar 15-16 år jämför och beskriver utvecklingen av 
alkohol- och cannabiskonsumtion hos norska ungdomar under en sexton års period (Bye, 2012). 
Studien redovisar ett resultat för andelen alkoholkonsumenter från 1995 på nivån drygt 70 %, 
motsvarande 2011 där nivån visar 60 % andel alkoholkonsumeter hos ungdomar i ålder 15-16 
år. Resultaten i slutet av 90-talet visar att Norge har en lägre nivå av andel alkoholkonsumenter 
i åldern 15-16 år än Sverige och en nedgång fram till 2011 (Bye, 2012). Ovanstående resultat 
visar att Sverige och Norge tillhör de länder där lägst andelar av alkoholkonsumenter uppmäts 

5 
 



bland skolelever, eftersom resultaten ovan följer i liknande takt med Sveriges nedgångar 
(Henriksson, 2015). 
 
Rapporten Ung i Oslo 2015 syftade till att urskilja olika sidor och levnadsförhållanden under 
tonårslivet samt jämföra tre tidigare Young i Oslo Studies (från 1996, 2006 och 2012) för att 
undersöka förändringar över tid. 24,163 ungdomar 13-19 år deltog i enkätstudien (Andersen 
Lie, P. & Bakke, A., 2015). Rapporten visar att år 2015 var andelen skolelever som varit tydligt 
berusade i 10 trinn (sista året i grundskolan) 33 % och skolelever i VG2 (andra året på 
gymnasiet) 73 %.  
 
Det sker även, sedan konsumtionstoppen för killar år 2001 och tjejer år 2005, en nedgång av 
årskonsumtion gällande alkohol bland ungdomar. Resultatet från 2016 visar att nedgången av 
årskonsumtion gällande alkohol bland killar i årskurs 9 är 1,2 liter, respektive 0,9 liter hos tjejer. 
Gymnasiet år 2 visar en årskonsumtion på 3,4 liter bland killar och 2,3 liter bland tjejer 
(Svensson, 2016). 
 
Sammanfattningsvis visar ovanstående forskning att det, sedan 2000-talet, har skett en nedgång 
av andelen ungdomar som konsumerat alkohol någon gång de senaste 12 månaderna. Dessutom 
har ungdomars årskonsumtion av alkohol minskat. Resultat visar att trenden ser liknande ut i 
Sverige och Norge samt att ungdomar väljer i allt mindre grad att berusa sig före 13 års ålder.  

Varför använder ungdomar alkohol? 
Sato (2004) skriver i rapporten Droger och identitetsskapande- kulturella perspektiv på alkohol 
och narkotika i svenska ungdomsgrupper att ungdomarna i fokusgrupperna framhäver att de 
konsumerar alkohol för att det är roligt och det bidrar till att det händer (roliga) saker, 
exempelvis träffa nya kompisar och partners. Sato (ibid.) har genomfört fem 
fokusgruppsintervjuer med ungdomar 16-19 år som i rapporten benämns tjejgruppen, 
nykteristerna, praktikerna, gaygruppen och killgruppen. Syftet med rapporten var att belysa 
alkoholens och narkotikans betydelse för unga människor. Konsumtion av alkohol kan ses som 
en social samvaro och att dricka ofta sätts i likhetstecken med att festa. Festandet ses som en 
gemensam samlingspunkt där ungdomar skapar band mellan varandra och på så sätt skapar en 
gemenskap och en identitet för gruppen (Sato, 2004). Ungdomarna menar att 
alkoholkonsumtion och att ta avstånd från alkoholkonsumtion skapar en samhörighetskänsla, 
det är något som de gör tillsammans. Att ungdomar tar ställning till att 
konsumera/missbruka/testa/avstå alkohol bidrar till vem ungdomen vill vara eller inte vara. De 
använder alkoholen som en del i sitt skapande av sin identitet (ibid.). Studien Studies in youth, 
drug and alcohol consumption at the Centre for Alcohol and Drug Research (Kolind, Demant 
& Hunt, 2013) framhäver att erfarenheter av att konsumera alkohol ger ungdomar möjligheten 
att skaffa sig ett erkännande i en grupp, vilket införlivar tanken för ungdomen att vara del av 
en gemenskap, en samhörighet. Studien är en del av de resultat från tidigare forskning vid 
Centre for Alcohol and Drug Research, som undersökt utvecklingen av alkohol och narkotika i 
Danmark i allmänhet och hur begrepp som identitet, risk och social integration utvecklas i 
danska sammanhang.  
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Liknade resultat presenteras i ‘‘I always stop before I get sick’’: a qualitative study on French 
adolescents alcohol use (Acier, Kindelberger, Chevalier & Guibert, 2015) där syftet var att 
undersöka franska ungdomars upplevelser och uppfattningar av alkoholkonsumtion. I studien 
genomfördes individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer med 57 ungdomar 12-18 år. 
Ungdomarna menar att alkoholen bidrar till att de får en känsla av tillhörighet till en grupp, att 
det blir trevligare stämning, vänligare och mer välkomnande på festen. Ungdomarna framhäver 
att alkoholen finns som en del i att upptäcka nya sidor hos en själv, men också för att utforskar 
sin personlighet. Ungdomarna menar att de konsumerar alkohol för att det ger dem möjlighet 
att ta det lugnt, ha roligt och att de inte behöver vara ansvariga. Alkoholen skapar nya 
upplevelser där de får tillfälle att släppa kontrollen (ibid.).  

Ungdomar menar vidare att konsumera alkohol kan ses som en paus från de måsten som finns 
runt omkring ungdomen i dess liv, exempelvis skolan (Sato, 2004). Ungdomarna i tjejgruppen 
framhäver att de konsumerar alkohol för att ha fått det gjort, genom att ha provat upplever 
ungdomen sig stor och ett steg närmare vuxenlivet. Tjejgruppen menar också att de konsumerar 
alkohol för att demonstrera att ingen annan styr deras liv, att de har kontroll och att det finns en 
självständighet. Alkoholen fyller en roll i att stärka ungdomens sociala tillhörighet, underlätta 
samvaro och markera erfarenheter, men också som en del i ungdomens skapande av sin identitet 
(ibid.). Abrahamsson (2004) tydliggör i sin studie Alcohol in courtship contexts: focus group 
interviews with young Swedish women att alkohol också fyller en roll i att det blir lättare att 
flörta. En av fokusgrupperna tydliggör att när de var yngre och konsumerade alkohol, var det 
för att våga prata med nya människor och på så sätt skapa nya kontakter. Ungdomarna menar 
att konsumera alkohol bidrar till att de vågar mer och på så sätt kan skapa sig eftertraktade 
situationer. Där det finns alkohol finns också möjligheten för ungdomar att bli bekräftad som 
sexuell varelse och få ett erkännande som är viktigt (ibid.).  

Ovanstående forskning visar att alkoholen ses som bärare av att tillhöra en grupp och att känna 
gemenskap. Alkoholen bidrar till roliga stunder, ett erkännande för ungdomen, att de är ett steg 
närmare vuxenlivet men också som en del i ungdomens skapande av deras identitet.  

Vilken inställning har ungdomar till alkohol?  
Abrahamsson (2004) har i sin studie genomfört nio fokusgruppsintervjuer med unga människor 
i 20-års åldern. Syftet var att belysa skillnader och likheter i mening med alkohol hos tjejer och 
killar i en heterosexuell miljö. Enligt studien har både killarna och tjejerna i fokusgrupperna en 
ambivalent inställning till att konsumera alkohol. Som framhävs i studien menar killarna och 
tjejerna att flörta blir lättare när ungdomen är berusad, men ungdomen upplever ändå inte att de 
är i behov av alkohol när de flörtar. I den ambivalenta situationen går att uttyda att killarna 
menar att alkoholen kan göra dem obrydda, att killarna inte bryr sig om vad de gör och att de 
kan använda alkoholen som en ursäkt. Tjejerna menar vidare att de har gränser för sig själva 
och att de inte får gå för långt, men ger ändå till uttryck att alkohol är något som ingår vid 
kontexter där flörta finns som en underförstådd avsikt (ibid.).   

Vidare menar ungdomar i Frankrike att rollen ungdom är en fas innan de behöver de bli mer 
ansvarstagande. Ungdomarna utnyttjar sin roll som ungdom och menar att de har roligt medan 
de kan. Ungdomarna ger till utryck att de är medvetna om riskerna med att konsumera alkohol, 
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men de har en tendens att minimera riskerna när de talar om sin egen konsumtion, eftersom 
ungdomstiden ses som en fas i livet för överdriven alkoholkonsumtion (Acier, et. al., 2015).  

Sato (2004) framhäver i sin rapport att nästan alla fokusgrupper menar att konsumera alkohol 
är något som ungdomen gör fast att de inte behöver. Ungdomarna uppfattar att alkohol är ett 
naturligt inslag i deras vardag och ”svensk kultur”. Det innebär att alkohol ses som en kulturellt 
och socialt accepterad drog. En normalitet som är något självklart hos ungdomar. De ungdomar 
som inte anser att det är en självklarhet att konsumera eller testa alkohol ses som misslyckad i 
viss mening (ibid.). Fokusgruppen nykteristerna tydliggör att inställningen till alkohol inte är 
en självklarhet, eftersom nykteristerna får inta försvarsställning, varför de inte dricker. 
Nykteristerna menar att deras föräldrar har en negativ reaktion på att de inte dricker. Att barnen 
inte dricker skapar en oro hos föräldern som innebär en tro om att barnen inte är normala. 
Utifrån föräldrarnas reaktion tydliggör det att alkohol är något som tillskrivs vara en del av 
ungdomens vardag och att det är en relativt oproblematisk inställning till att ungdomen 
konsumerar alkohol. Ungdomarna ger också till uttryck att de kan prata öppet och att de inte 
behöver dölja när det talas om alkohol eller saker som hänt i samband med alkohol (Sato, 2004).  

I rapporten Ungdomars drogvanor 1994-2003 var syftet att redovisa resultat för ungdomars 
erfarenhet av alkohol- och narkotika, men också att jämföra med tidigare undersökningar från 
och med år 1994. I rapporten genomfördes 3002 telefonintervjuer med ungdomar 16-24 år 
(Guttormsson, Andersson & Hibell, 2004). Rapporten visar att mängden alkoholkonsumtion 
hör samman med att ungdomen har en mer liberal syn på alkohol. Det visas genom att de som 
är hög-konsumenter har en negativ inställning till påståenden som är kritiska mot 
alkoholkonsumtionen och de som är låg- och icke- konsumenter har en tydligare positiv 
inställning till kritiska påstående mot alkoholkonsumtion. Exempelvis: 28 % av icke-
konsumenter av alkohol instämmer i att det är för många förbud kring alkohol i Sverige och 
motsvarande 55 % för hög-konsumenter. 

Sammanfattningsvis visar ovanstående forskning att inställningen till alkohol kan ses vara 
ambivalent. Ungdomar ger till uttryck att alkohol är socialt accepterat och att de konsumerar 
alkohol fast att de inte behöver. Mängden alkoholkonsumtion hör samman med att ungdomen 
har en mer liberal syn på alkohol. Ungdomar konsumerar alkohol för att de utnyttjar sin roll 
som ungdom, där det ses som normalitet och självklarhet att konsumera alkohol.  

Vilka faktorer inverkar på konsumtionen av alkohol? 
Studien Individual, group and community risk and protective factors for alcohol and drug use 
among Swedish adolescents (Bränström, Sjöström & Andréasson, 2007) placerar in olika risk- 
och skyddsfaktorer kring ungdomar i kategorierna samhälle, skola, familjesituation, grupptryck 
och ungdomens egen karaktär. Studien vill tydliggöra risk- och skyddsfaktorer kring ungdomar 
som påverkar deras alkohol- och narkotikakonsumtion för att bidra till förebyggande insatser. 
5445 ungdomar 15-18 år deltog i enkätstudien, där ungdomars bakgrund, risk- och 
skyddsfaktorer har analyserats i en multivariat analys. Resultatet visar  för ungdomar i årskurs 
9 att en positiv inställning till alkohol bland killar och tobak bland tjejer är korrelerat med att 
någon gång varit berusad och ses därmed vara en riskfaktor. Andra riskfaktorer  är föräldrar 
som erbjuder alkohol, tillgängligheten och normbrytande vänner. Som skyddsfaktorer för att 
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inte varit berusad, ses för tjejer i niondeklass alkoholproblem inom familjen, samt för samtliga 
i årskurs 9 en positiv inställning till restriktioner av alkohol. För ungdomar på gymnasiet är 
riskfaktorer en positiv inställning till alkohol, föräldrar som förser ungdomen med alkohol och 
tillgång till alkohol. Som skyddsfaktorer ses en positiv inställning till restriktioner av alkohol, 
upplevelsen av skolförmåga hos killar och utegångsförbud hos tjejer. Riskfaktorer som 
påverkar ungdomars intensivkonsumtion av alkohol, förutom ovanstående riskfaktorer, 
framhävs även grupptryck, skolk och fusk i skolan (ibid.). Vänners påverkan bidrar till 
ungdomars strävan efter att tillhöra en gemenskap och ett icke-drickande ses som omognad hos 
ungdomar. Ytterligare en faktor som påverkar ungdomars alkoholkonsumtion är sociala 
klassfrågor. Studien framhäver att tidigare studier ofta studerat problematiska ungdomar där 
dåligt engagemanag för ungdomar i deras sociala omgivning, gemenskaper som exempelvis 
familjen, skolan eller arbetet, är faktorer som påverkat ungdomen i dess alkoholkonsumtion 
(Kolind, Demant & Hunt, 2013).  
 
Vidare undersöker studien A Multidomain Approach to Understanding Risk for Underaged 
Drinking: Converging Evicence From 5 Data Sets risk- och skyddsfaktorer som obereoende 
och i kombination inverkar på ungdomars alkoholkonsumtion. Fokus ligger på ungdomar i 8 th 
grade (13-14 år, motsvarande högstadienivå) och 10 th grade (15-16 år, motsvarande 
gymnsienivå) (Jones, Feinberg, Cleveland & Rhoades Cooper, 2012). Studien visar att låg 
konsumtion påverkas av låga nivåer av riskfaktorer som antisociala vänner, familjen och 
beteenden, attityd och starka skyddsfaktorer av samhället, skolan och familjen. Studien 
framhäver att den starkaste skyddsfaktorn är samhällskydd och de starkaste riskfaktorerna är 
antisociala vänner och inställningar.  
 
Ovanstående forskning visar att risk- och skyddsfaktorer kan delas in i tre stora grupper, skolan, 
samhället och familjen. I varje del återfinns olika faktorer som påverkar ungdomen i deras 
alkoholkonsumtion.  

Sammanfattning 
Henriksson (2015) presenterar, likt Englund (2016) att det skett en nedgång av årskonsumtion 
av alkohol sedan 2000-talet bland ungdomar i Sverige. Henriksson (2015) presenterar också i 
sin rapport resultatet för Västerviks kommuns elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2. Resultatet 
för Västervik visar att det sker en markant ökning av årskonsumtion gällande alkohol från 
årskurs 9 och gymnasiet år 2 sett till resterande kommuner i Kalmar län (Henriksson 2015). 
Vad beror det på, varför dricker ungdomar som de gör och vad finns det runt omkring 
ungdomen som kan påverka valet att dricka/inte dricka? Den tidigare forskning som presenteras 
ovanstående visar att det ofta finns kvantitativa studier som visar hur ungdomar dricker och 
vilka faktorer runt omkring ungdomar som påverkar deras alkoholkonsumtion (Henriksson, 
2015; Englund 2016; Kolind, et. al., 2013, m.fl.).  Studien blir ett komplement till dessa studier 
där vi får möjlighet att diskutera ökningen av exempelvis årskonsumtionen av alkohol med 
ungdomar och få veta vad de har för uppfattning om denna trend.  
 
Varför ungdomar dricker som de gör och vilken inställning de har till alkohol redovisar Sato 
(2004), Abrahamsson (2004) och Acier et. al. (2015) med en kvalitativ ansats, ungdomarna ger 
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intrycket av att de har en ambivalent inställning till alkohol, men att alkoholen ses som en del 
av att vara i en gemenskap, ett steg till vuxenlivet och i skapandet av identitet.  Studien bidrar 
till att fylla den kunskapslucka som tycks finnas om varför ungdomar dricker som de gör och 
vilken inställning de har till alkohol idag, 2017.  Det är däremot en nedgång av årskonsumtion 
gällande alkohol och andelen ungdomar som konsumerar alkohol, trots nedgången är det 
riskfyllt för samhället att ”luta sig tillbaka” och inte söka efter varför dagens generation 
ungdomar dricker som de gör. I eftersökningar kan vi se att det finns ett pågående projekt hos 
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning som har projektnamnet; Varför 
dricker unga mindre än tidigare? Projektet kompletterar de redan många kvantitativa studierna 
med aktuell forskning. Likväl forskning visar på risk- och skyddsfaktorer kring ungdomar ofta 
är kvantitativ (Bränström, et. al., 2007; Jones, et. al., 2012, m.fl.). Mot bakgrund av ovanstående 
forskningsgenomgång framkommer det att det finns behov av att komplettera de redan flertalet 
statistiska studierna med kvalitativa studier. 
 

Teoretisk utgångspunkt 

Symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism är ett perspektiv som analyserar samhället och dess grupper, men 
också ett perspektiv som innefattar att undersöka socialisationsprocessen (Trost & Levin, 
2014).  Socialisationsprocessen syftar till att människan socialiseras in i hur hen ska vara/inte 
vara i olika situationer. Symbolisk interaktionism menar att människor är en social varelse och 
blir till människa först när människor ingår i sociala relationer. Här blir vi medlemmar i en 
social värld. Vi lär oss av olika roller och relationer och vad symboler och händelser betyder, 
vilket lär oss att handla meningsfullt gentemot andra människor. Människor blir till i interaktion 
med gruppen som avgör hur människor kommer att se på och uppfatta sig själv genom gruppens 
roller, normer och målsättningar (Hwang & Nilsson, 2011).  

Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som många begrepp och upphovsmakare 
grundar sig i (Trost & Levin, 2014). En av upphovsmakarna är George Herbert Mead med sina 
tankegångar om att individen har två jag, ett ”Me” där våra normer och förväntningar finns 
internaliserade, men också vårt språk och erfarenheter. Den andra delen av jaget ”I” finns i nuet 
och är spontan och aktiv som styr våra handlingar med hjälp av det som finns internaliserat i 
vårt ”Me” (ibid.). Med flera upphovsmakare och begrepp kan symbolisk interaktionism ses som 
en verktygslåda där det finns en uppsättning verktyg som på olika sätt är lämpade för att förstå 
människans beteenden och skeenden. Verktygen är bland annat de fem hörnstenarna 
definitionen av situationen, social interaktion, symboler, aktiv och nuet som används som 
analysredskap i vår analys av ungdomars uppfattningar. Vi valde att formulera intervjuguiden 
med utgångspunkt i vår frågeställning där materialet har analyserats med hjälp av de fem 
hörnstenarna (Trost & Levin, 2014). Hur hörnstenarna förstås och kommer att användas i 
analysen presenteras och förklaras vidare i nedanstående avsnitt. 

Sammanfattningsvis är symbolisk interaktionism ett perspektiv som är användbart för att förstå 
vad det är som gör att ungdomar handlar som de gör och hur de själva uppfattar att situationen 
ser ut kring alkohol.  

10 
 

http://www.sorad.su.se/forskning/forskningsprojekt/p%C3%A5g%C3%A5ende-projekt/varf%C3%B6r-dricker-unga-mindre-%C3%A4n-tidigare-1.319632
http://www.sorad.su.se/forskning/forskningsprojekt/p%C3%A5g%C3%A5ende-projekt/varf%C3%B6r-dricker-unga-mindre-%C3%A4n-tidigare-1.319632


Resonemang kring användandet av teorin i studien  
Definition av situationen innebär att ungdomar uppfattar en situation och beroende på hur 
ungdomen uppfattar situationen styr det beteendet hos ungdomen. Denna situation sker i den 
kontext ungdomar befinner sig. Definition av situationen är en ständigt pågående process där 
ungdomar hela tiden kan omdefiniera situationen. Det sker både på ett medvetet plan, men till 
stor del ändrar ungdomar sitt beteende och sina handlingar omedvetet beroende på hur 
situationen definieras (Trost & Levin, 2014). När ungdomar inte definierar situationen lika och 
inte känner sig hemma, lockas de till att söka sig till andra ungdomar som definierar situationen 
som en själv (Lalander, 2009). I analysen används begreppet definition av situationen för att 
synliggöra när ungdomar uppfattar och samtalar om vilka val och förväntningar de har i sin 
vardag och fritid. Hur ungdomarnas val styr deras beteende i sammanhanget och hur 
ungdomarna tillskriver valen och förväntningarna olika innebörder.  
 
Hur ungdomar definierar situationen samverkar med social interaktion.  Interaktionen i 
situationen sker inte bara mellan ungdomar, utan även beroende till situationen, i dess kontext 
och med ungdomar själva i deras tankar (Trost & Levin, 2014). Interagera är något ungdomar 
gör hela tiden, med varandra, med lärare och andra människor i deras omgivning. Att interagera 
med andra skapar en socialisationsprocess som gör att ungdomen socialiseras in i rådande 
normer och förväntningar (ibid.). I analysen används begreppet interaktion för att synliggöra 
hur ungdomarna samtalar med varandra och andra vuxna i sin omgivning om alkohol och 
faktorer som kan ses påverka ungdomars alkoholkonsumtion. Vad som kan skapas genom 
samtalet samt vilka förväntningar det finns på rollen ungdom.  

Ungdomar interagerar med hjälp av symboler, vilket är nästa hörnsten. Symboler är föremål 
som ungdomar har omkring sig och visar betydelse för vem hen vill vara och vem hen är 
(Andersson, 1979). Med interaktionen mellan ungdomar skapar symbolerna mening. Symboler 
i form av ord är den vanligaste symbolen, det innefattar även kroppsspråk, beteenden, kläder, 
uttryck och minspel (Trost & Levin, 2014). Symbolen bli symbol när den tillskrivs samma 
mening och avser något mer än den ursprungliga betydelsen för ungdomar och för de andra i 
hens omgivning. Symbolen blir på så sätt avhängt vilken kontext ungdomen befinner sig i 
(ibid.). I analysen används begreppet symbol för att synliggöra när ungdomarna återger samma 
betydelse av ett föremål och/eller ett beteende som tycks stå för något mer än den ursprungliga 
betydelsen. Betydelsen blir en del i den bild ungdomar vill förmedla om sig själv till sin 
omgivning.  

När ungdomar använder symboler är hen aktiv och handlar och beter sig därefter. Aktiv är en 
hörnsten och syftar till den aktivitet ungdomar använder när de ständigt ingår i en process där 
hen hela tiden är föränderlig, det är inget som är statiskt (Trost & Levin, 2014). I processen är 
ungdomar en handlande varelse, hen gör sig till de roller som finns runt omkring och hur de 
definierar situationen. Den ständigt pågående processen fortlöper genom ungdomars 
omgivning. Ungdomar i den aktiva processen och deras görande kommer att socialiseras genom 
den kontext de befinner sig och vilka de interageras med. I symbolisk interaktionism som 
perspektiv är det viktigt att beakta och försöka förstå de aktiviteter som ungdomar tar sig för, 
vad det står för och hur kan deras beteende och sociala aktiviteter förstås (ibid.). I analysen 
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används begreppet aktiv för att synliggöra hur ungdomarna uttrycker att de tar ställning till sina 
valmöjligheter samt hur de omedvetet eller medvetet väljer att agera och/eller inte agera i olika 
sammanhang.  

Att vara aktiv och handla i en ständigt pågående process och ständigt förändras, syftar till att 
ungdomen befinner sig i nuet. Nuet som är den sista hörnstenen, menar att ungdomars beteende 
i nuet, inte enbart är beroende på vad hen har lärt sig som barn utan också vad som har skett på 
vägen dit (Trost & Levin, 2014). Det som ungdomar har lärt sig som barn och som de 
socialiserats in och använder nu, kan vara en av anledningarna till att ungdomar konsumera 
alkohol som de gör. Ungdomar är i en ständigt pågående process och att ständigt förändras 
innebär att deras syn på alkohol även förändras över tid. I analysen används begreppet nuet för 
att synliggöra hur ungdomarna använder/inte använder sina erfarenheter som kan komma att 
påverkar deras valmöjligheter och agerande i det sammanhang ungdomar befinner sig i.  

De fem hörnstenarna, definitionen av situationen, social interaktion, symboler, aktivitet och 
nuet som analysredskap, tydliggör utgångspunkten för att besvara frågeställningen. De fem 
hörnstenar inom symbolisk interaktionism kommer att användas som verktyg för att beskriva 
hur vi tolkar ungdomars uppfattningar och reflektioner. Det för att få svar på frågeställningen 
samt med relevans för studiens syfte.  

Kritik mot teorin  
Kritik mot symbolisk interaktionism är att teorin ses mer som en filosofisk teori än psykologisk 
(Hwang & Nilsson, 2011). Tillviss del håller vi med om det, eftersom teorin upplevs som 
övergripande och inte djupgående i att exempelvis inte se till biologin och biologins till viss del 
inverkan på ungdomars möjligheter i interaktionen. Att teorin studerar ungdomarnas beteende 
i nuet och inte tar hänsyn till vad i ungdomens biologi som kan påverka deras beteende. Trots 
det är symbolisk interaktionism relevant där studien får möjlighet att tolka ungdomarnas 
uppfattningar utifrån studiens syfte och hur det kan förstås i relation till definition av 
situationen, symboler och att vara en aktivt handlande ungdom (Hwang & Nilsson, 2011; Trost 
& Levin, 2014).  
 
Ytterligare en kritik mot symbolisk interaktionism är att teorin inte har något historiskt 
perspektiv. Teorin syftar till att ungdomar befinner sig i nuet och dess handlingar är beroende 
av det som har skett i processen (Trost & Levin, 2014). Det finns dock en nyfikenhet på vad 
som har skett i ungdomars liv och hur deras beteende förstås med utgångspunkt i deras kontext. 
Studien ämnar inte belysa sådana fenomen, utan hur ungdomar generaliserat uppfattar och 
reflekterar utifrån studiens syfte. Därav kan symbolisk interaktionism användas med 
tankegångar om ungdomar som sociala varelser och att individen blir till och skapas i sociala 
relationer och interaktioner med andra, att ungdomar får näring för sin identitet och 
självförtroende (Hwang & Nilsson, 2011).  
 

Metod 

I följande avsnitt presenteras hur studien har formats, vår förförståelse, redogörelse av vald 
analysmetod samt etiska överväganden som studien förhåller sig till.   
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Förförståelse 
Ämnet för studien valdes efter att vi haft praktik inom områden som angränsar till 
missbruksproblematik och ungdomar samt efter vi läst resultatet från studien om årskonsumtion 
av alkohol för Västerviks kommun (Henriksson, 2015). Vi har därefter skapat oss en 
uppfattning om ämnesområdet. Som socialpedagogstudenter har vi också kommit i kontakt med 
ämnet ungdom och alkohol under föreläsningar. Vi har också diskuterat och reflekterat hur det 
var när vi var yngre och vilka erfarenheter och kunskaper vi hade. Under studiens gång har vi 
varit medvetna om våra kunskaper och erfarenheter, både personliga men också från arbetet 
och hur det påverkar studien. För att vara så objektiva som möjligt valdes att genomföra 
fokusgruppsintervjuer. Intervjuer i fokusgrupper möjliggör för informanterna att diskutera fritt 
och ge oförutsedda svar som skapar studiens material. Vilket ökar möjligheten att fånga upp 
ungdomars uppfattning och minskar risken att det blir forskarens uppfattning som kommer 
fram. Vi har vid fokusgruppsintervjuerna delat vår förförståelse med ungdomarna och är 
medvetna om att det kan ha påverkat det som framkom under intervjuerna. Även att det finns 
en risk att förförståelse påverkar resultatet av fokusgruppsintervjuerna. Vi är också medvetna 
om att vi inte helt kan frångå våra subjektiva uppfattningar om det studerade fenomenet. Genom 
att diskutera material och finna stöd i tidigare forskning, anser vi att vi har begränsat den 
subjektiva uppfattningen.  

Metodval 
Det fenomen som studien ämnar belysa och förstå är enligt relativismen socialt konstruerat av 
samhället och skapas i den kontext vi befinner oss i. Som en del av relativismen finns 
hermeneutiken som används för att förstå och tolka våra intervjupersoner (Danermark, 
Ekström, Jakobsen & Ch. Karlsson, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån syfte och 
frågeställningar använder vi oss av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Intresset ligger i 
att försöka förstå ett fenomen genom att anamma ungdomars perspektiv och verklighet. För att 
vi ska förstå ungdomars beteende studerar och analyserar den kvalitativa studien ungdomars 
eventuella val och beteenden i samband med deras sociala kontexter (Kvale & Brinkmann, 
2009; Jones et. al., 2012).  

Den semistrukturerade intervjun bidrar med en djupare kunskap och förståelse samt ger 
ungdomar utrymme för deras uppfattningar, upplevelser och förståelse med utgångspunkt i 
studiens syfte (Hjerm & Lindgren, 2014; Kvale & Brinkmann, 2009). Vi genomförde tre 
stycken fokusgruppsintervjuer, med tre till tolv ungdomar i varje grupp. Deltagarna i en 
fokusgrupp rekommenderas till att vara sex till tio stycken, men att det kan anpassas till studiens 
syfte (Hylander, 2001). Tre stycken fokusgrupper valdes eftersom Hylander (2001) framhäver 
att minst tre fokusgrupper behövs för att det ska bli tillräckligt med underlag för analysen.  

En intervjuguide med övergripande tema, samt förutbestämda frågor och påståenden med 
öppen karaktär användes vid intervjun. Det innebär att alla ungdomar blev introducerade för 
samma påståenden och frågor. Vilket skapar utrymme för ungdomarna att framföra olika 
uppfattningar i en fråga eller ett påstående, men också utrymme för forskaren att ställa 
följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet med fokusgrupper är inte att ungdomar ska vara 
enade i deras uppfattning, utan syftar till att skapa diskussion och framföra olika perspektiv. 
Fokusgrupper valdes också med anledning av att syftet för studien kan upplevas som tabubelagt. 
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I fokusgruppen kan ungdomar få en känsla av trygghet som kan möjliggöra att de vågar prata 
och uttrycka sina egna åsikter och synpunkter kring ämnet (ibid.). Vi är också medvetna om att 
fokusgrupper kan medföra en risk, att intervjua ungdomar tillsammans, exempelvis att det kan 
tydliggöra informella ledare som tar kommandot i gruppen och de andra ungdomarna lyfter inte 
fram sina synpunkter om alkoholens betydelse.  

Urval 
Med rapporten (Henriksson, 2015) som utgångspunkt hade vi som kriterier att intervjua 
ungdomar på gymnasiet år 2 i Västerviks kommun. Det med anledning av att de är över 15 år 
och att de själva, efter information om forskningen, kan ge samtycke till att delta (18§, Lag om 
etikprövning, 2003:460), men också att gymnasiet år 2 är en av urvalsgrupperna som deltog i 
rapporten (Henriksson, 2015). Vi är medvetna om att det inte är samma årskull gymnasiet år 2 
som deltog i ovanstående rapport, men kriteriet var att det var motsvarande år på gymnasiet 
2017.  

Vi hade även inför urvalet till studien, förutom med rapporten (ibid.) som utgångspunkt, en 
förförståelse av att ungdomar på gymnasiet har erfarenhet och kunskap om alkoholvanor hos 
ungdomar idag. Ursprungstanke var att intervjua fem till åtta ungdomar i varje fokusgrupp som 
går gymnasiet år 2, men på grund av hjälp av rektor att samla in deltagare samt att det är frivilligt 
för ungdomarna att delta, kunde vi inte styra deltagarantalet. Vi fick fram tre fokusgrupper med 
12 ungdomar i första gruppen, tre ungdomar i andra gruppen samt fem ungdomar i tredje 
gruppen, som går gymnasiet år 2 och gymnasiet år 3 i Västerviks kommun. Med influens av 
Sato (2004) valdes att utifrån gruppernas sammansättning benämna fokusgrupperna med 
namnen mixadegruppen, tjejgruppen och kompisgruppen. Namnen kom vi fram till beroende 
på hur vi uppfattade dynamiken i grupperna. Mixadegruppen fick namnet utifrån att det kom 
fram under intervjuerna att det var hälften av gruppen som var alkoholkonsumenter och hälften 
konsumerade inte alkohol. Tjejgruppens namn kom sig utav att det var endast tjejer med i 
gruppen. Kompisgruppens namn kom vi fram till på grund av att vi upplevde under intervjun 
att deltagarna kände varandra relativt väl.   

Svårigheter som kan uppstå vid stort antal deltagare som i första gruppen, kan vara att det blir 
många av ungdomarna som inte delger sina uppfattningar. Ytterligare svårigheter kan vara att 
det inte blir samma dynamik i diskussionerna när det är fåtal deltagare som i andra gruppen 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Ungdomarna i studien har lovats anonymitet samt att de enligt 
konfidentialitetskravet inte på något sätt ska kunna identifieras. Vi väljer därav att endast skriva 
ut våra namn på fokusgrupperna och inte ge någon presentation om deltagarna samt ålder i 
respektive grupp då det innebär en risk att kunna identifiera ungdomarna i gruppen (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  

Tillvägagångssätt 
Studien började med att vi läste in oss på rapporten Drogvanor i Kalmar län ILFA – Västervik 
Årskurs 9 och gymnasiets år 2 (Henriksson, 2015). Därefter fortsatte vi att söka efter forskning 
och litteratur med relevans för ämnesområdet genom Högskolan Västs Primo, databasen 
ProQuest, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Centrum för 
socialvetenskaplig alkohol och drogforskning samt från referenslista i tidigare forskning. 
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Sökorden har varit ungdom, ungdomskultur, alkohol, konsumtion, identitet, fokusgrupp och 
motsvarande ord på engelska har använts för att söka efter internationell forskning.  

För att få kontakt med ungdomar på gymnasiet kontaktades samtliga rektorer vid samtliga 
gymnasium i Västerviks kommun. Kontakten med rektorerna skedde till en början via mail, där 
de fick en kort presentation om oss, studiens syfte samt bifogades ett informationsbrev (se 
bilaga 1). Vi fick svar via mail, att vi var välkomna till ett gymnasium för att genomföra 
fokusgruppsintervjuer. Vi ringde upp rektorn för att diskutera praktiska saker, exempelvis boka 
tid för fokusgruppsintervjuerna och hur kontakten skulle ske mellan oss och ungdomarna. 
Rektorn efterfrågade intervjupersoner hos sina programrepresentanter och bad om att får 
återkomma med namn och tider för fokusgruppsintervjuerna. Vi skickade rektorn ett mail med 
informationsbrev och samtyckesblankett (se bilaga 2) till ungdomarna, där ungdomarna kunde 
läsa vad studien handlar om innan de samtycker till att delta. Inför de semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuerna utarbetades en intervjuguide (se bilaga 3).  

Genomförandet 
Totalt intervjuades 20 ungdomar i åldrarna 17-19 år och fokusgruppsintervjuerna pågick mellan 
28 och 40 minuter. En semistrukturerad intervjuguide liknar ett vardagssamtal, men innefattar 
olika teman och påståenden med relevans till syftet (ibid.). Utgångspunkten för intervjuerna var 
att de skulle bidra med en förståelse utifrån studiens syfte. Lalander och Johansson (2012) 
menar att det är viktigt att intervjuerna liknar ett samtal där ungdomar kan uttrycka sig så fritt 
som möjligt.   

Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden innan fokusgruppsintervjuerna, för att minimera risken 
att ungdomarna pratat ihop sig innan intervjun och på så sätt minska deras olika uppfattningar 
om alkoholens betydelse. Samtliga fokusgruppsintervjuer skedde på skolan.   

Som utgångspunkt skulle ungdomarna tagit del av informationsbrevet (se bilaga 2) som var 
riktat till dem. Vi fick vid fokusgruppsintervjuernas början reda på att informationsbrevet inte 
hade vidarebefordrats till alla fokusgrupper. De två första fokusgrupperna hade inte läst 
informationsbrevet innan intervjun skulle genomföras. Vi började samtliga fokusgrupper med 
att ungdomarna fick läsa informationsbrevet och att vi muntligt presenterade studien samt fick 
ungdomarna skriva under samtyckesblanketten (se bilaga 2). Båda var delaktiga vid alla tre 
fokusgruppsintervjuer, Matilda hade det övergripande ansvaret för intervjun och Michaela 
stöttade upp vid behov med förtydligande och följdfrågor (Hylander, 2001). 

Vid samtliga fokusgruppsintervjuer informerades ungdomarna om att intervjun kommer att 
spelas in med hjälp av mobiltelefon och diktafon. Vi informerade även om syftet med 
inspelningen då vår roll som forskare är att koncentrera oss på det som sägs i rummet och inte 
föra anteckningar, eftersom det kan ses som ett störningsmoment. Inspelning av intervjuerna 
hjälper även oss som forskare att skapa dynamik och hålla samtalet flytande och levande utan 
störningsmoment (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Bearbetning och analys 
Som ett steg i en intervjuundersökning transkriberas samtliga fokusgruppsintervjuer efter att de 
har genomförts. Totalt har 103 minuter spelats in och gav efter transkribering 14 sidor med 

15 
 



material. Hur transkriberingen ska genomföras beror på det som lämpar sig bäst för studiens 
syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi skrev ut ordagrant för att kunna uttyda teman och ord 
som är meningsbärande bland ungdomar, men utelämnar kroppsspråk, små ljud och pauser då 
det inte anses relevant för studiens syfte eller val av fokusgruppsintervjuer. Då studien inte 
syftar till de enskilda ungdomars uppfattningar utan ungdomar som del av samhället, valdes i 
transkriberingen att skriva ut ordagrant vad ungdomarna sa, samlat i stycken under varje 
frågeställning. Det gör att materialet blir mer kompakt och att sidantalen således minskar. Vi är 
medvetna om att valet av utformning på transkriberingen kan medföra en risk i att exempelvis 
material försvinner, har vi förstått ungdomarna på rätt sätt och har vi tolkat dem rätt (Mulinari, 
1999). För att vara så objektiva som möjligt i analysen är vi medvetna om, trots utgångspunkten 
att skriva ut ordagrant, att den förförståelse vi besitter kan ha påverkat resultatet och viss 
information kan ha försvunnit (Smith & Osborn, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009).  

I analysen av transkriberingen använde vi oss av analysmetoden Interpretative 
Phenomenological Analysis (IPA) som har en fenomenologisk/hermeneutik ansats. IPA tillåter 
möjligheten att sammankoppla teman av materialet till en övergripande nivå, vilket medförde 
att vi kunde ha en aktiv roll som tolkare, för att skapa mening och begriplighet till det som 
ungdomarna delade med sig av. Det som skapade mening utgjorde sedan olika teman i analysen 
(Smith & Osborn, 2007). För att uttyda olika teman som ger svar på studiens frågeställning 
läste vi fokusgruppsintervjuerna flertalet gånger, vi strök under det som ungdomarna delat med 
sig av som vi tolkade som meningsbärande (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Tolkningen av ungdomarnas perspektiv och uppfattningar skedde i en två-stegs process, en 
dubbel hermeneutik (ibid.). Den dubbla hermeneutiken lät oss tolka ungdomarnas uppfattningar 
av studiens syfte och hur de tillskriver det mening och tolkar det som sker. Det som framkom 
av vår tolkning av ungdomarnas tolkning räcker inte för att skapa ny kunskap (Danermark et. 
al., 2003). För att sammankoppla på en övergripande nivå och skapa ny kunskap samlades de 
teman som framkom i tolkningen av materialet under tre huvudrubriker med utgångspunkt i 
studiens frågeställningar, alkoholens betydelse, alkoholkonsumtionens förändring samt 
ungdomars risk- och skyddsfaktorer. Därefter skedde analysen av materialet i en två-stegs 
analys. Den empiriska analysen förhåller sig till tidigare forskning samt gjordes en teoretisk 
analys av den empiriska analysen med de fem hörnstenarna definition av situationen, social 
interaktion, symboler, aktiv och nuet i symbolisk interaktionism. Risker som vi är medvetna om 
när vi använt IPA som analysmetod är att vi är olika som individer och trots samma analysmetod 
som utgångspunkt kan det medfört att vi tolkat materialet på olika sätt. I tolkningen av 
materialet är vår styrka att vi är två individer som ökar möjligheten kring reflektion, vi 
diskuterade tillsammans och kunde se en bredare tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009; Smith 
& Osborn, 2007).  

Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att metoden undersöker det den har för avsikt att undersöka (Kvale & 
Brinkmann, 2009). För att säkerställa en så bra validitet som möjligt har vi en kvalitativ metod 
där vi genomför fokusgruppsintervjuer med ungdomar. Ungdomar väljs eftersom syftet med 
studien är att undersöka ungdomars uppfattning. För att upprätthålla att metoden undersöker 
det som är avsikten att undersöka har vi utifrån syfte och frågeställningar utarbetat en 
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intervjuguide. Syftet med kvalitativ metod är inte standardisering, utan att fånga en bred bild 
(ibid.). Genom att genomföra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer ställde vi lika 
frågeställningar och påståenden till samtliga fokusgrupper för att säkerställa validiteten. 
Fokusgruppernas svar gör att vi kan presentera en bredare bild eftersom diskussionerna skapade 
en del oväntade svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Svårigheten med kvalitativ metod är att 
metoden är kontextbunden och att det inte är en stabil process. Det innebär att ungdomarna kan 
ge oförutsedda svar på frågorna och att det kan vara svårt att avgöra om de exempelvis svarar 
sanningsenligt. Det medför att det kan vara svårt att veta om metoden hjälper oss att  undersöker 
det vi har för avsikt att undersöka (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

Reliabilitet innebär att studien är tillförlitlig och att det är en stabilitet i material och procedurer 
(Kvale & Brinkmann, 2009; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Det innebär att vårt resultat 
från studien kan reproduceras vid ett annat tillfälle av andra forskare.  Svårigheten med 
reliabilitet vid kvalitativ metod och fokusgruppsintervjuer är att det är svårt att förutse vad varje 
intervjuperson svarar och om de ändrar sina svar beroende på vem som genomför 
fokusgruppsintervjun (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). För att säkerställa reliabiliteten i 
studien har vi i metodavsnittet så transparant som möjligt försökt visa tillvägagångssättet för 
hur vi har producerat studien och vårt resultat (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). 

Etiska överväganden 
Inför det valda ämnet gjorde vi etiska övervägande för studien. När vi genomförde 
fokusgruppsintervjuerna med ungdomarna förhöll vi oss till 18 § Lag om etikprövning 
(2003:460), som visar att när barn fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för hens del, 
ska hen informeras och samtycka till forskningen. Därefter följde vi de fyra forskningsetiska 
principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011; Nikku, 2012). Information - och samtyckeskravet 
innebär bland annat att vi har informerade ungdomarna innan intervjuerna om studiens syfte, 
vad som förväntades av ungdomarna och att det var frivilligt att delta i studien (se bilaga 2), 
(Kvale & Brinkmann, 2009).  Vi har även enligt konfidentialitetskravet informerat ungdomarna 
om att de är anonyma i studien, att deras uppfattningar kommer att avidentifieras i studiens 
material. Vi informerade även om att studien inte syftar till att undersöka ungdomars egen 
uppfattning utan att studien syftar till att undersöka en generell uppfattning bland ungdomar om 
alkoholkonsumtionens betydelse för ungdomar och hur ungdomar själva uppfattar att det sker 
en ökning av årskonsumtion av alkohol från årskurs 9 till år 2 på gymnasiet samt vilka risk- och 
skyddsfaktorer ungdomarna själva anser påverkar ungdomars alkoholkonsumtion. Materialet 
valdes därefter på en generell nivå samt namngavs fokusgrupperna för att avidentifiera 
ungdomarna. Enligt nyttjandekravet blev ungdomarna informerade om att resultatet från 
fokusgrupperna är avsedda för studien samt att studien i dess helhet kommer att finnas 
tillgänglig på DiVa (se bilaga 2), (Kvale & Brinkmann, 2009; Gustafsson, Hermerén & 
Petterson, 2011).   

Då vi har förförståelse från tidigare forskning samt egna erfarenheter, fanns en risk att det 
påverkat vår roll som forskare i valet av frågeställningar och påståenden. Det kan i sin tur 
medfört att frågeställningen och diskussionerna kan ha blivit utpekande och stigmatiserande för 
ungdomen. Vi som forskare vet inte vad ungdomen ”sitter med i sitt knä”, vilket innebar att vi 
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behövde vara medvetna om att ”fel” frågeställning kan väcka upplevelser av obehagliga minnen 
och känslor hos ungdomen. Därefter valdes att formulera intervjuguiden med frågeställningar 
som ger en generell uppfattning bland ungdomar. I genomförandet var vi observanta om 
ungdomarna blev besvärade under intervjun samt när ungdomarna delgav sina egna personliga 
erfarenheter ställdes inga vidare personliga följdfrågor.  

I genomförandet upplevde vi att vi befann oss i en maktposition vi inte var beredda på, då syftet 
med fokusgrupper är att ungdomar ges utrymme att reflektera och diskutera deras uppfattningar. 
Vi blev medvetna om vår position vid fokusgruppsintervjuerna och försökte skapa ett fritt 
samtal där vi förhöll oss till den semistrukturerade intervjuguiden (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Begränsningar i studien  
En begränsning som vi kan se med studien är att i Västerviks kommun finns det två 
gymnasieskolor och vi har intervjuat ungdomar från ett av gymnasierna. Vi tror att det finns en 
möjlighet att studiens resultat hade blivit annorlunda om vi fått möjligheten att intervjua 
ungdomar från båda skolorna.  

Något som blev tydligt i en av fokusgruppsintervjuerna var att ungdomarna inte kände varandra 
så bra, vi upplevde att några av deltagarna hade en hämmande inverkan på övriga deltagare. 
Det fanns ungdomar som vi uppfattade som informella ledare i gruppen. Dessa individer 
upplevdes ha en relativt kaxig attityd. Vår uppfattning är att de andra ungdomarna troligtvis 
hade vågat framföra sina perspektiv tydligare om gruppen varit sammansatt på ett annat sätt, 
exempelvis om vi hade delat gruppen och gjort två intervjuer i stället för en. Det för att skapa 
en annan dynamik och för att undkomma informella ledare. I efterhand tycker vi att det hade 
varit intressant om vi hade haft möjligheten att intervjua ungdomarna som ingick i 
mixadegruppen en gång till, men delat upp de i två grupper. Förmodligen hade studien fått ett 
annat resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det hade varit en fördel för studien om ungdomarna i våra fokusgrupper hade känt varandra 
bättre. I en av grupperna upplevde vi att deltagarna umgicks på fritiden, vilket skapade mer 
dynamik i gruppen och diskussionerna blev djupare än i övriga grupper. Vi har även funderat 
kring hur våra intervjuer och resultat av intervjuerna hade blivit om ungdomarna hade fått 
informationsbrevet och intervjuguiden innan vi träffade dem. Vad hade skillnaden blivit om de 
hade fått reflektera kring frågeställningarna innan? Vi har reflekterat kring hur intervjuerna 
hade utvecklats om vi som forskare hade träffat ungdomarna innan genomförandet av 
intervjuerna. Det hade kunnat ge ungdomarna en bild av vilka vi var innan det var dags för 
intervjun och på så sätt skapat en tryggare känsla i intervjusituationen.   

Analys 

Analysen bygger på tre fokusgruppsintervjuer med ungdomar på ett gymnasium i Västerviks 
kommun. Som vi redogjort för i avsnittet om urval benämns fokusgrupperna i analysen för 
mixadegruppen, tjejgruppen och kompisgruppen. Analysen struktureras med följande tre 
huvudrubriker som har utgångspunkt i studiens tre frågeställningar: 

- Alkoholens betydelse  
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- Alkoholkonsumtionens förändring  
- Ungdomars risk- och skyddsfaktorer   

De ovanstående huvudrubrikerna innefattar en empirisk analys som förhåller sig till tidigare 
forskning som kan svara på studiens frågeställningar. Efter varje ovanstående huvudrubrik 
teoretiseras och problematiseras materialet utifrån de fem hörnstenarna definition av 
situationen, social interaktion, symbol, aktiv och nuet i symbolisk interaktionism som vi 
redogjort för i avsnittet om teoretiska perspektiv. Avslutningsvis kommer vi att göra en 
sammanfattning av den presenterade analysen.  

Alkoholens betydelse  
Vid starten av intervjuerna frågade vi ungdomarna vad de spontant kom att tänka på när vi sa 
ordet alkohol. Ungdomarna associerade alkohol med fest. Ytterligare förknippade de ordet 
alkohol med att det är något som är onödigt, fylla och dricka. Ungdomarna uttrycker att de 
konsumerar alkohol för att det är socialt, de vill umgås och ha roligt. Ungdomarna tycks 
tillskriva alkoholen gemensamma intressen och värderingar där alkoholen står för att det är 
något de gör tillsammans. I likhet med Sato (2004) tycks festen ses som en samlingspunkt för 
ungdomar, där de ges utrymme för att skapa en gemenskap. Ungdomarnas gemensamma 
värderingar i antingen att konsumera alkohol eller ta avstånd från alkoholkonsumtion skapar 
därigenom en tillhörighet till en grupp. I citaten nedan ger vissa av ungdomarna uttryck för hur 
alkoholens vara eller inte vara kan ses som en del av en gemenskap: 

– ...  alltså om man själv inte dricker så är det alltid skönt att ha nån mer som inte 
dricker, eller så man känner sig lite utanför annars skulle jag säga, om man är själv ...  

Kompisgruppen 

– På gymnasiefester dricker de allra flesta och de som inte dricker går inte dit 

 Tjejgruppen 

Ungdomarna ger ett intryck av att alkohol har en positiv betydelse i deras liv. Ungdomarna 
menar att alkoholen bidrar till att de vågar mer, det blir lättsammare att prata och därigenom 
våga prata med nya människor. Mixadegruppen och kompisgruppen menar också att de öppnar 
upp sig mer på fyllan, att det blir roligare, det skapar trivsel och de blir glada.  Även en av 
fokusgrupperna i Abrahamssons studie (2004) tydliggör att när de var yngre och konsumerade 
alkohol, var det för att våga prata med nya människor och på så sätt skapa nya kontakter. 
Fokusgruppen menar att konsumera alkohol bidrar till att ungdomar vågar mer och på så sätt 
kan skapa sig eftertraktade situationer.  

En av ungdomarna i kompisgruppen reflekterar över vad ungdomarna säger om alkoholens 
betydelse under intervjun. Det visar en medvetenhet hos ungdomen, där hen samtalar om bilden 
av alkoholens betydelse med ungdomarna i intervjun. Hen menar att det är en tragisk bild över 
att alkohol behövs för att de ska våga mer och genom det skapa sig eftertraktade situationer. 
Ungdomarna ger i citatet nedan intrycket att alkoholen också har en positiv betydelse i den 
meningen att alkoholen ger dem utrymme till att trycka på pausknappen om de är lite nere och 
mår dåligt en period.  
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– Mår man lite sämre så är det rätt skönt en kväll att bara släppa allt och dricka lite.  

Kompisgruppen 

Genom att framhäva att det är skönt att släppa allt för en kväll med alkoholen som hjälp för att 
trycka på paus, tycks analysen visa att ungdomarna ser alkohol som ett ”hjälpmedel” när de vill 
fly undan sin vardag och släppa på alla måsten runt omkring. Det styrker även Acier et. al. 
(2015) och Sato (2004) där ungdomarna menar att alkoholen ger dem tillfälle att släppa 
kontrollen, pausa från måsten runt omkring och att de inte behöver vara ansvariga.   

Teoretisk analys av alkoholens betydelse  
När ungdomarna samtalar om alkoholen som socialt, lättsammare och lite roligare förstås det 
delvis genom social interaktion där ungdomarna har socialiserats in i hur ungdomar samtalar 
om alkohol, men också vad alkoholen står för. Med tanke på att tidigare forskning (Sato, 2004; 
Abrahamsson, 2004; Acier et. al., 2015) tillskriver alkoholen liknade betydelse för ungdomar 
tydliggör det att ungdomarna i interaktion mellan varandra och andra socialiseras in i rådande 
normer kring alkohol (Trost & Levin, 2014).  

Genom att tillskriva alkoholen liknade betydelse styrs ungdomarna av både inre och yttre 
påverkan av deras omgivning, då ungdomsåren står för att tillhöra en gemenskap, men också 
viljan att vara den andra lik (Hwang & Nilsson, 2011). När ungdomarna uttrycker att alkohol 
står för fest och att det är socialt, ges de möjlighet i interaktionen mellan varandra att tillhöra 
en gemenskap och få utrymme att utvecklas. I gemenskapen och i interaktionen med andra för 
de i samtalet vidare alkoholens betydelse för ungdomar och de socialiseras in i förväntningar 
och normer av att det är roligt att konsumera alkohol som skapar en gemenskap. Det innebär 
också att de socialiseras in i betydelsen av alkohol som ett ”hjälpmedel” när livet behöver 
tryckas på paus och fly undan deras verklighet (Trost & Levin, 2014).   

När ungdomarna menar att alkoholen har en betydelse av att umgås blir alkohol en symbol som 
tillskrivs samma mening av ungdomarna, att alkohol står för något mer än dess ursprungliga 
betydelse. Symbolen ger ungdomarna tillträde till en gemenskap, antingen genom att 
konsumera eller inte konsumera alkohol. Alkoholen som symbol blir också avhängt hur 
ungdomarna definierar situationen när de vill tillhöra en gemenskap. Hur ser symbolen alkohol 
ut i denna grupp och vad står den för? Vissa av ungdomarna i studien tillskriver alkoholens 
betydelse som onödig och alkoholen får därmed samma betydelse i deras gemenskap (Trost & 
Levin, 2014; Cederlund, 2013).  

Ungdomarnas beskrivning av alkohol kan förstås utifrån social interaktion, där ungdomarna är 
aktiva i samtalet och i sina handlingar genom att ta ställning till vad alkoholen står för i 
ungdomars sammanhang. I interaktionen mellan varandra fortsätter ungdomarna att producera 
alkoholens betydelse som social, men också att ungdomarna i sitt val av hur de konsumerar 
alkohol väljer vem de vill vara eller inte vara. Det skapar roller för ungdomarna hur de vill 
framställa sig. När en av ungdomarna visar på en medvetenhet om hur bilden av alkohol 
framställs visar det ytterligare hur ungdomar är aktiva och hur ungdomar därefter väljer hur de 
vill agera i olika sammanhang. Ungdomar kan med sina erfarenheter omdefiniera situationen i 
nuet och där med också deras beteende (Trost & Levin, 2014).  
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Sammanfattningsvis tycks analysen visa att ungdomarnas perspektiv tillskriver alkoholen en 
positiv betydelse i deras liv där de tillskriver alkoholen mening av att de får vara en del i 
gemenskapen, vare sig de konsumera eller inte konsumerar alkohol. Alkohol bidrar till att 
ungdomar blir modigare och att de kan skapa sig eftertraktade situationer (Abrahamsson, 2004). 
Ungdomarna ses som aktiva handlande människor i deras sammanhang där de är bärare av 
alkoholen som symbol. Med alkohol som symbol visar de vem de vill vara eller inte vara. I 
interaktionen med varandra utväxlar symbolen en socialisationsprocess, där alkoholens 
betydelse forsätter att tillskrivas samma förväntningar och normer (Trost & Levin, 2014). 

Alkoholkonsumtionens förändring 
I fokusgruppsintervjuerna gav vi ett sammandrag av resultatet för Västerviks kommun, där 
Västervik har lägst årskonsumtion av alkohol i årskurs 9, men ligger tredje högst i år 2 på 
gymnasiet. Ungdomarna fick efter det reflektera över vad de tror att den markanta ökningen 
kan bero på. Ungdomarna ger till en början ett intryck av att det ansågs svårt att svara på. En 
första tanke var att det kan bero på att de fyller 18 år och därmed kommer in på krogen och 
själva kan köpa alkohol. Vidare uttrycker mixadegruppen och tjejgruppen att sättet ungdomar 
konsumerar alkohol har förändrats sedan de gick i niondeklass. De upplever att det är mer 
grupptryck på gymnasiet än när de gick i niondeklass. I niondeklass drack ungdomar för att det 
var coolt, de kände sig mer som en vuxen och det var i små kompisgäng. I år 2 på gymnasiet 
konsumerar ungdomar alkohol på ett annat sätt. Ungdomarna ger uppfattningen av att på 
gymnasiet blir det en annan förväntning av att konsumera alkohol, att det tillhör ungdomstiden. 
Även kompisgruppen ger uppfattningen av att det finns en annan förväntning av att konsumera 
alkohol som ungdom på gymnasiet. Det finns också en annan förväntan att konsumera alkohol 
vid olika högtider exempelvis valborg som uppfattas vara en festkväll. Ungdomarna menar att 
de inte kan tänka sig att inte dricka vid sådana tillfällen och det blir en förhoppning på att det 
ska anordnas fest. Ungdomarna ger intrycket att deras beteende är något som påverkas av inre 
och yttre påverkan där det finns en förväntan av att ungdomarna ska konsumera alkohol vid 
fester på ett annat sätt än när de var yngre. Uppfattningen är också att ungdomarna anser att 
alkohol ses som en naturlig del i deras vardag. Det styrker även Sato (2004) som menar att 
alkohol är en del av ”svensk kultur” och en normalitet hos ungdomar. 

Fokusgrupperna menar att alla dricker, vilket är intressant då tidigare forskning (Svensson, 
2016; Englund, 2016; Bye, 2012; Andersen Lie, P. & Bakke, A., 2015) visar motsatt trend där 
alkoholkonsumtionen går ner bland ungdomar. Utifrån ungdomarna i studien verkar det finnas 
en tro om att alla andra konsumerar alkohol, därav ”ska” jag också göra det och att alkoholen 
ses som självklarhet och en normalitet i ungdomsåren, det styrker även Sato (2004) som menar 
att alkoholen ses som en del av ungdomars vardag. Mixadegruppen och kompisgruppen 
framhäver också att det på gymnasiet anordnas många fester. Delvis av olika ordnar som finns 
på gymnasiet, men också att det är fester kopplade till de gymnasieprogram som de läser. I 
citatet nedan ger ungdomarna uttryck för att det är väldigt många fester och på festerna finns 
det en förväntan av att konsumera alkohol.  

–  ... det är ju inga fester som man går på och tänker att man, nej jag ska nog vara nykter 
utan då dricker alla sönder  

Kompisgruppen 
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Att dricka sönder innebär enligt vår tolkning att ungdomar vid gymnasiefester konsumerar en 
stor mängd alkohol i syfte att bli så onykter som möjligt. Vidare uttrycker ungdomarna att en 
bidragande faktor till den markanta ökningen av årskonsumtion av alkohol bland ungdomar, 
kan bero på att det är många hemmafester i Västervik. Tjejgruppen och kompisgruppen menar 
att det kan ses som en tradition i Västervik och att det inför varje helg anordnas hemmafester 
där ungdomarna kan delta. Fokusgrupperna ger oss uppfattningen av att många hemmafester 
anordnas på grund av tristess, då de menar att det inte finns så mycket annat att göra i Västervik. 
Samtidigt som ungdomarna uttrycker att det inte finns något att göra i Västervik, så tycks det 
finnas andra aktiviteter vid exempelvis valborg. När vi gjorde fokusgrupps-intervjuerna såg vi 
att det fanns ett anslag på gymnasiet om att det anordnades fest på en ungdomsgård inför 
valborg för högstadiet och gymnasiet.  Vissa av ungdomarna uttrycker att de har hängt på 
ungdomsgården förr, men inte i dagsläget. Ungdomarna i mixadegruppen och kompisgruppen 
menar att det inte är för dem, det är töntigt att hänga på ungdomsgården, men också att det är 
nolltolerans mot alkohol på ungdomsgården. Ungdomarna menar att det saknas alternativ, men 
varför utnyttjar dem inte de alternativ som finns för att påverka deras alkoholkonsumtion? Att 
utnyttja alternativen kan innebära att börja gå till ungdomsgården och bryta normen av att det 
är töntigt att vara där. Vilket kan vara en tradition hos andra kommuner att gå till 
ungdomsgården och där umgås i en gemenskap.  

Kompisgruppen uttrycker vidare att när ungdomar börjar gymnasiet i Västervik är det många 
ungdomar från andra mindre orter som börjar gymnasiet tillsammans. Det finns två gymnasier 
i kommunen och med många mindre orter runtomkring Västervik är det många ungdomar som 
samlas på gymnasiet och bildar nya klasser. Ungdomarna uttrycker att när de bildar nya klasser 
är det klassfester, där ungdomarna i fokusgrupperna menar att det blir lättare att lära känna 
varandra genom att konsumera alkohol tillsammans. Det tycks att ungdomarna menar att vid 
klassfesten bidrar alkoholen till den roll hen vill vara eller inte vara under gymnasietiden (Trost 
& Levin, 2014). Genom att konsumera eller inte konsumera alkohol tillskriver ungdomarna 
vilken symbolik alkohol får för dem. Det styrker även Acier et. al. (2015) som menar att 
alkoholen bidrar till att ungdomar får en känsla av tillhörighet till en grupp, att det blir trevligare 
stämning och mer välkomnande. Ungdomarna ger uppfattningen av att det finns en förväntan 
vid varje fest att de ska dricka eftersom alla andra gör det.  

Ytterligare en anledning till den markanta ökningen av årskonsumtion av alkohol i Västerviks 
kommun, menar ungdomarna, är att det när de har fyllt 18 år finns ett annat utbud av krogar 
och klubbar än i de andra kommunerna. I Västervik finns det fler pubar och barer som 
ungdomarna menar gör att ungdomar går dit och konsumera alkohol hela kvällen. Det tycks 
som att det inte finns en tradition av att gå ut och dansa utan ungdomar går ut för att bli onyktra. 
Tjejgruppen menar att de utifrån sociala medier inte ser att ungdomar i andra kommuner går ut 
alls och när de går ut upplever tjejgruppen att ungdomar i andra kommuner går ut på ett annat 
sätt. En av tjejerna menar i citatet som följer att i andra städer: 

–  ... går man ut och dansar, här super vi 
Tjejgruppen  
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Vissa av ungdomarna ger intrycket av att det finns en annan kultur i hur ungdomar konsumerar 
alkohol i Västervik. En suparkultur som tycks innebära att ungdomar konsumerar en stor mängd 
alkohol vid festtillfället. Genom att ungdomarna tycks ha en uppfattning av att de konsumera 
alkohol på ett annat sätt fortsätter de att tillskriva alkoholen samma symbolik som deras 
kompisar. Hur de fortsätter att samtala om alkohol, resulterar i att upprätthålla ”myten” om att 
Västervik har en suparkultur. Analysen tycks visa att ungdomarna menar att andra kommuner 
inte går ut på samma sätt som i Västervik, det tycks som att ungdomarna uppfattar att det inte 
finns en liknande suparkultur bland andra kommuner. Det kan innebära att ungdomarna kan 
”lära” sig av andra kommuner för att påverka årskonsumtionen av alkohol.  

Teoretisk analys av alkoholkonsumtionens förändring  
Mixadegruppen och tjejgruppen uppger att det finns en förväntan och ett grupptryck av att 
konsumera alkohol på gymnasiet som ungdom. Hur den förväntan av att konsumera alkohol har 
förändrats sedan niondeklass, förstås delvis utifrån definition av situationen som styr 
ungdomarnas beteende. De definierar att situationen är att ungdomar ska konsumerar alkohol 
på fester, vilket styr ungdomarnas beteende och de handlar därefter. Ungdomarna styrs också 
av hur de interagerar med varandra, hur de samtalar om alkohol och vad som skapar en 
förväntan av att dricka vid fester och högtider (Trost & Levin, 2014).  

Ungdomarna befinner sig i nuet och de bär med sig sina erfarenheter från niondeklass av hur 
ungdomar konsumerade alkohol genom att det var coolt och ungdomar kände sig mer som en 
vuxen. Dessa erfarenheter använder sig ungdomarna av när de är aktivt handlade människor 
och i sitt sammanhang väljer hur de vill agera. Exempelvis när de har omdefinierat alkoholens 
betydelse till att stå för något alla andra gör och därmed också har förändrat sitt sätt att 
konsumera alkohol. Nu tillskrivs rollen ungdom andra förväntningar och normer där alkoholen 
får en annan symbolik i att känna tillhörighet och att vara den andra lik (Trost & Levin, 
2014;Hwang & Nilsson, 2011).  

När ungdomarna uttrycker att alla dricker upprätthåller de ”myten” om att alla andra 
konsumerar alkohol, när tidigare forskning (Svensson, 2016; Englund, 2016; Bye, 2012; 
Andersen Lie, P. & Bakke, A., 2015) visar motsatt trend. Hur ungdomarna upprätthåller denna 
”myt” skapas av interaktionen mellan varandra. Där ungdomarna i interaktionen samtalar om 
alkoholen som en normalitet i ungdomsåren och att alla andra konsumerar alkohol.  Men vad 
säger det då om alkoholens betydelse för ungdomar, vad betyder den egentligen när det visar 
att ”alla” inte dricker? Det tydliggör att ungdomarnas beteende styrs av hur de definierar 
situationen som styr i vilka sammanhang de ska konsumera alkohol, men också i vilka 
sammanhang ungdomen inte ska ingå i.  

Ungdomarna definierar ungdomsgården som töntig och att det inte är något ställe som de vill 
hänga på. Ungdomarna är aktiva i sina handlingar när de i interaktionen väljer hur de samtalar 
om ungdomsgården och i sin strävan att vara den andra lik går de inte dit. Ungdomarna söker 
sig till ungdomar som omger sig med liknade föremål och symboler som gör dem delaktiga i 
en gemenskap (Cederlund, 2013; Andersson, 1979). Men om de skulle omdefiniera situationen 
och därmed också sitt beteende innebär det att de kan gå till ungdomsgården. Gymnasiefester 
och hemmafester är sammanhang där ungdomarna tycks omge sig med likande föremål och 
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symboler som ger dem tillträde till en gemenskap (ibid.). Vid dessa sammanhang är alkoholen 
en symbol med betydelsen av att stå för vem hen vill vara eller inte vara under gymnasietiden. 
Vilka förväntningar som finns på ungdomars roll men också hur det styr deras beteende. I 
interaktion med varandra och andra i deras omgivning fortsätter ungdomarna att socialiseras in 
i rådande normer och förväntningar där alkoholen ses som en socialt accepterad drog och något 
som är självklart bland ungdomar (Sato, 2004). Ungdomarna tycks socialiseras in i att det finns 
en suparkultur i Västervik där ungdomarna definierar situationen att det ska konsumeras stora 
mängder alkohol vid fester. Förväntan av att konsumera alkohol styr ungdomars beteende i 
sammanhanget. I interaktionen mellan varandra är ungdomarna aktiva i sina handlingar när de 
i samtalet tycks upprätthålla ”myten” om att det finns en suparkultur i Västervik (Trost & Levin, 
2014).   

Sammanfattningsvis tycks analysen av ungdomarnas perspektiv visa att den ökade 
årskonsumtionen av alkohol sker med påverkan av inre och yttre faktorer där det finns en annan 
förväntan på ungdomar att konsumera alkohol under ungdomsåren. Hur ungdomar definierar 
situationen blir avhängt hur ungdomen kommer att konsumera alkohol (ibid.). Ungdomarna i 
studien ger till uttryck att det inte finns mycket att göra i Västervik, därav blir sättet att umgås 
på hemmafester och gymnasiefester. Samtidigt tycks det finnas alternativ till festerna, men 
ungdomarna väljer att inte delta vid dessa. Ungdomarna i studien uttrycker att alla dricker och 
att det finns en suparkultur vilket tydliggör att det finns en rådande norm och förväntning av att 
konsumera alkohol på fest, annars är uppfattningen att ungdomar inte behöver gå dit. Genom 
att uttrycka att alla andra konsumerar alkohol och att det finns en suparkultur blir ungdomarna 
i studien bärare av att fortsätta socialisationen av att konsumera alkohol tillhör ungdomstiden 
och ses som en självklarhet (Sato, 2004).  

Ungdomars risk- och skyddsfaktorer 
I avsnittet tidigare forskning lyfte vi fram studier som delar in omgivningen hos ungdomar i tre 
områden, samhälle, skola och familj. Alla innefattar olika faktorer som påverkar ungdomar i 
deras alkoholkonsumtion (Bränström, Sjöström & Andréasson, 2007; Jones et. al., 2012; 
Kolind, Demant & Hunt, 2013). Som en del av området familj ses kompisar påverka 
ungdomarna i studien. Tjejgruppen framhäver också att äldre syskon påverkar 
alkoholkonsumtionen. Fokusgrupperna ger till uttryck att kompisarnas inställning och beteende 
påverkar dem, antingen genom att konsumera alkohol eller att ta avstånd från alkohol. Det 
tydliggörs i citatet nedan att kompisar är en riskfaktor men också en skyddsfaktor då 
ungdomarnas alkoholkonsumtion påverkas av kompisarnas beteende.  

–  ... är man med ett gäng som inte dricker så gör man ju inte själv det heller.  
Tjejgruppen 

Även Bränström, Sjöström och Andréasson (2007) och Jones et. al. (2012) framhäver kompisar 
och grupptryck som påverkar ungdomars alkoholkonsumtion och menar att det är en riskfaktor. 
När det finns låga nivåer av kompisars normbrytande beteende är det en liten risk för ungdomar 
ett konsumera alkohol. Ungdomarna i studien framhäver i citatet nedan att grupptryck är en 
faktor som påverkar alkoholkonsumtion, men mixadegruppen och kompisgruppen menar 
samtidigt att det inte är någon som tvingar dem att dricka.  
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–  ... man känner sig ju liksom inte tvingad, utan mer vad fan, det blir liksom.   
Kompisgruppen 

Ungdomarna ger intrycket av att det är de själva som väljer i grupptrycket, de känner sig inte 
tvingade, men är det verkligen så enkelt? Är det ungdomarna själva som väljer? Ungdomarna 
ger en bild av att de agerar självständigt, men utifrån tidigare förväntningar på rollen ungdom 
och rådande normalitet att alla dricker tycks ungdomar påverkas mer av grupptycket än vad de 
tror.  

Den starkaste riskfaktorn är ungdomars inställningar till alkohol (Jones et. al., 2012; Bränström, 
Sjöström & Andréasson, 2007). Ungdomarna i mixadegruppen och kompisgruppen ger ett 
intryck av att konsumera alkohol ses som en normalitet under ungdomsåren. Det är något som 
tillhör, alla andra gör det och ungdomarna menar i citatet som följer att de blir ifrågasatta om 
de inte skulle dricka vid en fest.  

– ... om det är någon som supit jättelänge och sen plötsligt kommer och inte ska dricka 
då undrar man ju liksom har det hänt något, vad är felet? 

 Kompisgruppen 

Som ytterligare en del inom området familj återfinns föräldrars påverkan på ungdomars 
alkoholkonsumtion. Ungdomarna i mixadegruppen framhäver att föräldrars egen 
alkoholkonsumtion är en risk. Ungdomarna tycks mena att stränga föräldrar är en riskfaktor i 
ungdomars alkoholkonsumtion eftersom det kan innebära att ungdomen i stället trotsar 
föräldern genom att konsumera alkohol. Ungdomarna ger intrycket att det finns en omsorg hos 
föräldrar som tillåter ungdomar att konsumera alkohol samtidigt som det inte är okej för 
föräldrarna.  Mixadegruppen och kompisgruppen menar att föräldrar anser att det trots allt är 
normalt för ungdomar att konsumera alkohol. En av ungdomarna som inte konsumerar alkohol 
menar i citatet nedan att ungdomar kan bli ifrågasatta och deras föräldrar:  

– ... önskade nog att man var mer normal och föräldern skulle nog vilja att man var ute 
mer 

Mixadegruppen 

Sato (2004) styrker normaliteten med alkohol i ungdomsåren då en fokusgrupp framhäver att 
de blir ifrågasatta av sina föräldrar med en tro om att ungdomen inte är normal för att hen inte 
konsumerar alkohol. Vidare uttrycker ungdomarna som konsumerar alkohol en mer liberal syn 
på alkohol när ungdomarna förminskar att det finns en negativ effekt av att konsumera alkohol. 
De har svårt att komma på något negativt förutom aggressivitet och missbruk. Guttormsson, 
Andersson & Hibell (2004) styrker att ungdomar som är hög-konsumenter har en mer liberal 
syn på att konsumera alkohol och har ofta en negativ inställning till påståenden som är kritiska 
till alkoholkonsumtion. Ungdomarna anser att det inte behövs någon information om alkohol i 
skolan och att föräldrar och andra vuxna i deras närhet inte ska komma med pekpinnar. De har 
också svårt att komma på hur kommunen arbetar förebyggande eller om det erbjuds några 
alternativ vid exempelvis valborg och andra högtider för att ungdomar inte ska konsumera 
alkohol. Mixadegruppen berättar att de som arbetar som fältare i kommunen ibland är på skolan 
samt att de befinner sig vid varje gymnasiefest. Kompisgruppen berättar att en fritidsgård i 
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kommunen anordnar olika resor för högstadiet som en del i det förebyggande arbetet. 
Kompisgruppen menar att det inte går att påverka deras alkoholkonsumtion på något sätt, men 
samtidigt framhåller de att om alkoholkonsumtion hade framförts som diskussionsämne 
tidigare hade det kanske sett annorlunda ut idag. 

Teoretisk analys av ungdomars risk- och skyddsfaktorer 
Ungdomarna uttrycker att det finns olika faktorer i deras omgivning som påverkar dem i deras 
alkoholkonsumtion. Faktorerna är olika i ungdomarnas respektive sammanhang, men de 
framhäver att grupptryck är en bidragande faktor till alkoholkonsumtion. Beroende på 
ungdomarnas inställning till alkohol och hur de definierar situationen som uppstår i samband 
med grupptryck styr det ungdomarnas beteende. Ungdomarna tycks stå för en tvetydighet när 
analysen visar att grupptryck är en riskfaktor, men samtidigt uttrycker ungdomarna att det är 
dem själva som väljer, att de inte känner sig tvingade. Det tycks innebära att det inte existerar 
ett medvetet grupptryck när ungdomarna ger till uttryck att de inte känner sig tvingade av 
kompisar att konsumera alkohol. När ungdomarna ändå väljer att konsumera alkohol innebär 
det att ungdomarna tar ställning till sina valmöjligheter i sammanhanget. Ungdomarna är aktiva 
i sitt sammanhang och omdefinierar att de vill konsumera alkohol (Trost & Levin, 2014).  

Ungdomarna uttrycker att deras föräldrar, men också att ungdomarna själva anser att det är 
normalt för ungdomar att konsumera alkohol. Alkoholens normalitet bland ungdomar sker i 
interaktionen mellan föräldrar och ungdomar, men också med andra vuxna, ungdomar och 
ungdomen själv. I samtalet skapas en socialisationsprocess vilket tydliggörs då tidigare 
forskning (Sato 2004; Acier, et. al., 2015) visar att inställningen till ungdomars 
alkoholkonsumtion ser likadan ut. Det är en process som tillskriver rollen ungdom en förväntan 
och norm över att det tillhör ungdomsåren. Ungdomarna ger till uttryck att de blir ifrågasatta 
då de inte konsumerar alkohol och en tro om att det är något som är fel. I interaktionen är 
ungdomarna aktiv i sina sammanhang där de i socialisationsprocessen fortsätter att tillskriva 
alkoholen en normalitet och en förväntan på rollen ungdom. Ungdomarnas beteende blir på det 
sättet en symbol som tycks stå för att vara del av en gemenskap, genom att konsumera eller inte 
konsumera alkohol (Trost & Levin, 2014; Cederlund, 2013).  

Analysen visar att ungdomarna lever i nuet när de inte tycks använda sina erfarenheter av att 
konsumera alkohol när ungdomarna uttrycker en liberal syn på alkohol. Ungdomarna 
förminskar vilka risker det finns med alkoholkonsumtion och att inget kan påverka dem i deras 
val. Ungdomarna ger ett intryck av att det är brister i informationen kring hur det arbetas med 
förebyggande insatser i kommunen vid exempelvis högtider i samhället (Guttormsson, 
Andersson & Hibell, 2004). Det tycks finnas en normalitet bland ungdomar att vid olika 
högtider och fester dricker ungdomar, vilket gör att festen blir symboliskt bärande då de betyder 
något mer för ungdomen än ”bara” en fest (Trost & Levin, 2014).  

Kompisgruppen som påpekar att det inte går att påverka ungdomars alkoholkonsumtion, men 
samtidigt menar att om alkoholen som diskussionsämne hade framförts tidigare, tydliggör att 
ungdomar är aktiva i deras sammanhang. Det visar att ungdomarna tar ställning till alkoholens 
betydelse samt hur de väljer att agera i olika sammanhang. De blir bärare av hur ungdomar 
fortsätter att samtala om alkohol och hur det i sin tur påverkar deras alkoholkonsumtion. 
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Ungdomarna själva tycks fortsätta tillskriva ”myten” alkohol en normalitet, men samtidigt är 
ungdomarna aktiva när de reflekterar om alkoholens betydelse. Det kan innebära att ungdomar 
omdefinierar situationen och där med också deras beteende och alkoholens betydelse (ibid.).  

Sammanfattningsvis tycks analysen av ungdomarnas perspektiv visa att det finns områden i 
ungdomars omgivning som påverkar dem i deras alkoholkonsumtion. Hur dessa områden 
påverkar ungdomen styrs av hur ungdomarna definierar situationen och hur deras beteende 
påverkar alkoholkonsumtionen.  En bidragande faktor ses vara inställningar hos kompisar och 
föräldrar, men också ungdomars egen inställning (Bränström, Sjöström & Andréasson, 2007). 
Ungdomarna tycks förminska negativa effekter av alkohol, ungdomarna säger att inget kan 
påverka dem i deras alkoholkonsumtion men är det verkligen så enkelt. Blir ungdomar mer 
påverkade av deras omgivning än vad de tror. Ungdomarna är aktiva i den benämning att de tar 
ställning och fortsätter att tillskriva alkoholen en positiv betydelse där ungdomarnas beteende 
blir en symbolik för alkoholens normalitet (Trost & Levin, 2014).  

Sammanfattande analys 
I ett försök att särskilja teman i analysen, tycks huvudrubrikerna följas åt och förhålla sig till 
varandra. När ungdomarna tillskriver alkohol en positiv betydelse, att det är roligt och att det 
skapar en samhörighetskänsla kan det ses som en påverkan av alkoholkonsumtionens 
förändring. Ungdomarna uttrycker en tristess, att det inte finns något att göra som tydliggör att 
ungdomarnas inställning ses som en riskfaktor som påverkar alkoholkonsumtionens förändring 
samt alkoholens betydelse. Det visar att huvudrubrikerna förhåller sig till varandra och att alla 
delar är relevanta för att förstå ungdomar i deras sammanhang.  

Analysen av materialet visar att alkoholens betydelse tillskrivs att vara positiv för ungdomar i 
deras liv. Där alkoholen exempelvis blir en symbol som ingår i en gemenskap. Det kan vi finna 
stöd för i teorin där vi lyfter att hur ungdomar tillskriver ett föremål samma mening och när det 
står för något mer än bara dess ursprungliga betydelse blir det meningsbärande. Det genom att 
alkoholen får en mening av att ingå i en gemenskap (Trost & Levin, 2014; Andersson, 1979). 
Vidare visar analysen att ungdomarna ger intryck av att konsumera alkohol ses vara en 
normalitet i ungdomsåren och att det är något som tillhör deras roll som ungdom. Inställningen 
av att det är en normalitet tycks finnas hos ungdomar men också i deras omgivning. Hur 
ungdomarna förhåller sig till alkohol beror på deras inställning, men också hur de definierar 
situationen, där de i definitionen är aktivt handlande ungdomar som i interaktionen mellan 
varandra tar ställning till hur hen vill vara eller inte vara under sina ungdomsår. Ungdomarnas 
inställning tycks förminska negativa effekter av alkohol där ungdomarna ger en uppfattning av 
att inget kan påverka dem i deras alkoholkonsumtion, men är det verkligen så enkelt 
(Guttormsson, Andersson & Hibell, 2004; Trost & Levin, 2014). 

Ungdomarna omger sig med symboler och värderingar som skapar en samhörighetskänsla, där 
alkoholen ses som en symbol och en del av en gemenskap. Att årskonsumtionen av alkohol 
ökar i Västerviks kommun tycks bero på tristess hos ungdomar där de uttrycker att det saknas 
alternativ, men samtidigt utnyttjar de inte alternativen som finns. Tristessen tycks stå för vad 
som sker i interaktionen mellan ungdomarna och hur deras beteende styrs av de valmöjligheter 
och förväntningar som finns i deras omgivning. När ungdomarna i interaktionen samtalar om 
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att det inte finns något att göra skapas en tristess bland ungdomar och det skaps en plattform 
där hemmafester tycks vara i centrum för att skapa en samhörighetskänsla. Ungdomarna 
uttrycker att det finns en annan förväntan på att konsumera alkohol under gymnasietiden. I 
interaktionen mellan varandra upprätthåller ungdomar att alla dricker och att det tycks finnas 
en suparkultur i Västerviks kommun. I definitionen av hur de vill konsumera alkohol under 
gymnasietiden använder de sina erfarenheter i nuet som kommer att påverka ungdomarna i 
deras val. I valen är de aktiva ungdomar där de i interaktionen forstätter att tillskriva alkoholen 
en normalitet och ses vara symboliskt bärande av att tillhöra en gemenskap (Cederlund, 2013; 
Trost & Levin, 2014).  

Avslutande diskussion 

Resultat och reflektioner 
Studiens syfte var att undersöka alkoholkonsumtionens betydelse för ungdomar och hur 
ungdomar själva uppfattar att det sker en ökning av årskonsumtion av alkohol från årskurs 9 till 
år 2 på gymnasiet samt vilka risk- och skyddsfaktorer ungdomarna själva anser påverkar 
ungdomars alkoholkonsumtion. Att träffas för att festa vilket i studien är synonymt med att 
konsumera alkohol verkar öka ungdomarnas känsla av att tillhöra en gemenskap. Sökandet efter 
gemenskap och tillhörighet kan förmodligen vara en bakomliggande anledning till att ungdomar 
väljer att konsumera alkohol som de gör. Alkoholen som symbol står för gemenskap och glädje 
för ungdomar (Sato, 2004). Resultatet visar att ungdomar i första hand förknippar ordet alkohol 
med fest. Ungdomarna i studien menar att det många gånger blir lite roligare när de umgås med 
kompisar om de konsumerar alkohol. Resultatet visar även att alkoholkonsumtionen ses av 
ungdomar som en självklarhet vid olika fester och sociala sammankomster när de börjar på 
gymnasiet. Vidare visar resultatet i studien att ungdomar beskriver alkoholens betydelse i 
positiva ordalag. De anser att alkoholen lättar upp stämningen vilket ungdomarna menar 
underlättar för dem i den sociala interaktionen med nya bekantskaper (Acier, et. al., 2015).  
 
Resultatet visar att ungdomarna menar att redan innan ungdomar börjar på gymnasiet har de 
insikt i vilka sammanhang det förväntas att konsumera alkohol, vilket påverkar att den ökade 
årskonsumtionen av alkohol sker. När ungdomarna beskriver hur förväntningarna ser ut har de 
identifierat en riskfaktor till att konsumera alkohol (Goldberg, 2010). Vidare visar vårt resultat 
att de traditioner som finns, där fokus är att konsumera alkohol i samband med särskilda fester 
och sammankomster är befästa på gymnasieskolor i Västerviks kommun. Om ungdomar inte 
kan tänka sig att konsumera alkohol vid dessa tillfällen väljer dem förmodligen att inte gå dit. 
Ungdomar som går på fester eller sammankomster har alkoholen som gemensam symbol, vilket 
förstärker känslan av gemensamma band som förekommer hos deltagarna i gruppen. Ungdomar 
som inte går dit har det gemensamt, vilket stärker deras samhörighetskänsla (Lalander & 
Johansson, 2012; Sato, 2004).  

En av de slutsatser som resultatet visar är att det finns en förväntan på ungdomar om att de ska 
konsumera alkohol vid speciella tillfällen när de börjar på gymnasiet. Det går i linje med 
Goldberg (2010) som menar att barn och ungdomar tidigt socialiseras in i när, var och hur de 
ska konsumera alkohol. Ungdomar vet redan första gången de dricker alkohol vilket 
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symbolvärde alkoholen har (ibid.). Om ungdomar väljer att dricka alkohol eller inte avgörs av 
hur ungdomar definierar situationen. Det slutliga beslutet tas efter att de aktivt tagit ställning 
till vilka val och förväntningar som finns i den uppkomna situationen (Trost & Levin, 2014).   

Resultatet liknar tidigare forskning (Sato, 2004) när ungdomarna ser alkoholkonsumtion som 
något normalt och att det tillhör ungdomsåren. Slutsatsen blir att de mångåriga festtraditioner 
som vi uppfattar finns på gymnasieskolor i Västerviks kommun, är en anledning till att den 
markanta ökningen av årskonsumtion av alkohol sker. De traditioner som finns upplever 
ungdomar påverkar att det blir ett större grupptryck när de börjar på gymnasiet. Grupptryck kan 
ses som ytterligare en anledning till den ökade årskonsumtionen av alkohol (Brännström, 
Sjöström & Andréasson, 2007). Något som återkommer i ungdomarnas berättelser är 
upplevelsen av att det inte finns några alternativ till de hemmafester som anordnas. 
Hemmafesterna blir en följd av den upplevda tristess som uppfattas finnas bland ungdomar i 
Västerviks kommun. Ungdomar söker gemenskap med varandra och eftersom det är 
hemmafester som står till buds väljer de att gå på festen. Det skapar en känsla av att tillhöra en 
gemenskap vilket är viktigt i ungdomsåren (Sato, 2004). Det tycks som att ungdomar själva är 
med och driver tanken vidare kring att det råder tristess hos ungdomar i Västerviks kommun. 
Ungdomars definition av situationen påverkar deras uttalande och deras uppfattning kring 
fenomenet (Trost & Levin, 2014).  

Anmärkningsvärt i resultatet är att vuxna i skolvärlden inte tycks ta ansvar för att lyfta 
diskussionen kring alkoholkonsumtion, det för att hjälpa ungdomar med att reflektera över vad 
de använder alkoholen till. Tidigare forskning (Englund, 2016) visar att alkoholkonsumtionen 
går ner, men hur ska vi kunna förvänta oss att alkoholkonsumtionen ska minska om vuxna inte 
reflekterar över alkoholens betydelse för ungdomar? Ungdomarna menar att vuxna i skolmiljön 
inte tar initiativ till att föra några diskussioner med dem om alkoholkonsumtion, det trots att 
ungdomarna beskriver att de kan prata fritt och öppet i skolan om att de ska konsumera alkohol. 
Om skolan börjar arbeta på ett annat sätt än vad de gör idag, kan det innebära att den ökade 
årskonsumtionen av alkohol mellan niondeklass och gymnasiet år 2 minskar? En slutsats är att 
det skulle vara en skyddsfaktor om vuxna hjälpte till att lyfta diskussionen om 
alkoholkonsumtion med ungdomar när tillfälle ges vilket kan innebära att ungdomar 
omdefinierar situationen och därmed också sitt beteende (Brännström, Sjöström & Andréasson, 
2007). Det ska inte göras med pekpinnar, utan det handlar mer om att föra ämnet på tal, vara 
nyfiken, att som vuxen ta ansvar för att bjuda in ungdomar till att reflektera kring ämnet. I 
intervjuerna var det en av ungdomarna som uttryckte att om diskussionen kring ungdomars 
alkoholkonsumtion hade lyfts tidigare hade de kanske konsumerat alkohol på ett annat sätt. 
Kontentan av uttalandet var att ungdomarna till en början menade att de inte ville prata med 
någon vuxen om hur de konsumerar alkohol, men vart efter vi ställde frågor började 
ungdomarna att reflektera mer och mer över frågorna och framförallt reflekterade de kring sina 
svar.  

Slutsatsen är att ungdomar vill prata om alkoholkonsumtion med vuxna men att vi som vuxna 
inte kan förvänta oss att ungdomarna ska vara aktiva och ta initiativet till det. Kanske är det inte 
lärarna som i första hand ska göra det arbetet? Men vem ligger ansvaret på? Socialpedagoger 
behövs mer på skolor för att kunna arbeta mer förebyggande och med ett helhetsperspektiv. Det 
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behöver finnas vuxna med kunskaper inom socialpedagogik på de arenor där ungdomar finns. 
Ur ett samhällsperspektiv finns det flera poänger med det, exempelvis att socialpedagoger som 
arbetar med ungdomar i deras vardagsmiljöer blir den förlängda armen till föräldrarna som kan 
få mer kunskap och information om sina barn (Cederlund & Berglund, 2014). Vuxna som idag 
möter ungdomar i sitt arbete skulle ha nytta av att veta mer om hur ungdomar uppfattar att det 
sker en ökning av årskonsumtion av alkohol. Det kan ge en ingång i vad för aktiviteter som 
skulle kunna erbjudas ungdomar som alternativ till att festa/konsumera alkohol och att 
ungdomar då förhoppningsvis finner alternativen som tänkbara alternativ för dem.  

Ytterligare en slutsats som resultatet visar är att det tycks finnas en hel del arbete för Västerviks 
kommun att göra vad det gäller att skaffa mer kunskaper och arbetssätt som i slutändan kommer 
ungdomar till gagn och vidare även till samhället. Ett aktivt arbete och en målsättning att skapa 
meningsfulla diskussioner och aktiviteter för ungdomar gör att alkoholkonsumtionen kan 
påverkas i positiv riktning även i Västerviks kommun. Anmärkningsvärt är att hur det arbetas 
och vad som görs för ungdomar i Västerviks kommun för att få ner alkoholkonsumtionen tycks 
inte nå fram till ungdomar, eftersom ungdomarna i studien uttrycker begränsad information om 
hur det arbetas förebyggande. Studien bidrar med information och kunskap om vad som 
påverkar siffrorna i den kvantitativa studien (Henriksson, 2015) som varit utgångspunkt. 
Studien kan användas som underlag för att diskutera vidare om ungdomars alkoholkonsumtion 
och hur den går att påverka.  

Slutsatsen av studien är att få en djupare förståelse kring anledningen till att den markanta 
ökningen av årskonsumtion av alkohol sker i Västerviks kommun och om det finns en önskan 
att den ska minska är det fortsatt viktigt att vuxna engagerar sig i och försöker förstå den 
bakomliggande anledningen till att ungdomar konsumerar alkohol som de gör. Viktigast av allt 
är att prata mer med ungdomar om alkoholkonsumtion.  

Vidare forskning inom området ungdomar och alkoholkonsumtion 
Under arbetet med studien fick vi information, berättelser samt ämnen som var intressanta och 
som vi gärna hade fördjupat oss i mer, men på grund av studiens begränsning hade vi inte 
möjlighet till det. I en av våra intervjuer uppkom en diskussion mellan ungdomarna där de 
diskuterade vad ungdomar i andra kommuner gör när de går ut tillsammans för att umgås. 
Föreställningen hos ungdomarna i studien var att ungdomar i andra kommuner mer besöker 
klubbar för att dansa. Medan ungdomarna uttrycker att på grund av ett större utbud av krogar i 
Västerviks kommun gör att de i större utsträckning går ut för att supa. Danstraditionen upplevs 
av ungdomarna vara större i grannkommunerna vilket de tror påverkar att ökningen av 
årskonsumtion av alkohol är större i Västerviks kommun. Det skulle vara intressant att göra en 
liknande studie som den vi gjort i en av grannkommunerna för att därefter jämföra resultaten 
från de olika kommunerna. 

Under tiden som vi arbetat med studien såg vi ett inslag på nyheterna som rapporterade om att 
det idag är mycket lätt för minderåriga ungdomar att köpa alkohol via olika konton på sociala 
medier (SVT Nyheter, 2017). Vi har tidigare redogjort att alkoholkonsumtionen bland 
ungdomar i riket i stort minskar (Englund, 2016). Utifrån det väcks många frågor som skulle 
vara intressant att forska vidare om. Den minskade alkoholkonsumtionen beror förmodligen 
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inte på att ungdomar skulle ha svårare idag att få tag på alkohol, men vad är det som påverkar, 
är det bara den ökade skärmtiden eller vad mer? (Asker, 2017). 
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Bilaga 1 

 
 Ungdomars uppfattning av den ökade 

årskonsumtionen avseende alkohol från nionde klass till årskurs 2 på 
gymnasiet.   

   

Hej,    

  

Vi heter Michaela Jakobsson och Matilda Agebjörn och studerar på distans i Västervik mot 
Högskolan Väst i Trollhättan. Vi läser tredje året på Socialpedagogiskaprogrammet och under 
våren skriver vi vårt examensarbete.   

  

Utgångspunkten för examensarbetet är det resultat för Västerviks kommun gällande 
årskonsumtion av alkohol som presenteras i rapporten Drogvanor i Kalmar län ILFA – 
Västervik Årskurs 9 och gymnasiets år 2. Resultatet visar att det sker en ökning från nionde 
klass, där elevernas konsumtion är lägst av alla i Kalmar län och riket, till gymnasiet årskurs 
2, där elevernas konsumtion är tredje högst i Kalmar län och högre genomsnitt än riket.  

  

Mot den bakgrunden är syftet med studien att undersöka ungdomarnas uppfattning av att det 
sker en ökning av årskonsumtionen gällande alkohol från nionde klass till årskurs 2 på 
gymnasiet. Samt att undersöka vilka risk och skyddsfaktorer ungdomarna själva anser 
påverkar den ökade årskonsumtionen av alkohol.    

  

Med anledning av det är vi intresserade att intervjua elever på Västerviks gymnasium. 
Frågorna kommer att behandla ungdomarnas syn på alkoholkonsumtion, den ökning som sker 
från nionde klass till åk 2 på gymnasiet, vad ungdomarna anser om ökningen, vilken betydelse 
tillskriver eleverna att konsumera alkohol och vilka insatser kan behövas för att ökningen inte 
ska bli så stor.    

  

Intervjuerna kommer att ske i 3 stycken fokusgrupper med 5-8 elever i varje grupp och 
kommer att ta ca 1 timma. Intervjuerna kommer att spelas in för att vi inte ska missa någon 
information och kommer sedan transkriberas ordagrant. Materialet kommer att förstöras när 
uppsatsen har lämnats in och blivit godkänd. Elevernas svar är självklart anonyma i 
uppsatsen och materialet kommer att avidentifieras. Deltagandet är helt frivilligt och eleven 
kan när som helst avsluta sin medverkan.   

  

Vi är intresserad av att komma och intervjua elever i början av vecka 17 och är intresserade av 
att komma i kontakt med någon lärare eller annan personal som kan förmedla kontakt med 
elever. Intervjuerna kommer att ske i anslutning till avslutad skoldag.   

  

När uppsatsen är avslutad kommer den att finnas tillgänglig i sin helhet på DiVa.   

  

Kontakta oss för att boka intervjuer eller för vidare frågor.   

  

Om du vill ha mer information om uppsatsen eller undrar över någonting så kontakta oss eller 
vår handledare.  

  

Handledare för uppsatsen är Bo Helsing, bo.helsing@hv.se  

 
 

mailto:bo.helsing@hv.se


  

Vänliga hälsningar   

  

  

  

Michaela Jakobsson   Matilda Agebjörn   
070-xxxxxxx   070-xxxxxxx 
michaela.jakobsson@student.hv.se matilda.agebjorn@student.hv.se   
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Bilaga 2 

  

  

Ungdomars uppfattning av den ökade årskonsumtionen 
avseende alkohol från niondeklass till årskurs 2 på gymnasiet.  

  

Hej,   

 
Vi heter Michaela Jakobsson och Matilda Agebjörn och studerar på distans i Västervik mot 
Högskolan Väst i Trollhättan. Vi läser tredje året på Socialpedagogiskaprogrammet och under 
våren skriver vi vårt examensarbete med inriktning ungdomar. Syftet med studien är att 
undersöka ungdomarnas uppfattning av att det sker en ökning av årskonsumtionen gällande 
alkohol från nionde klass till årskurs 2 på gymnasiet.  Samt att undersöka vilka risk och 
skyddsfaktorer ungdomarna själva anser påverkar den ökade årskonsumtionen av alkohol.   
 

Utgångspunkten för examensarbetet är det resultat för Västerviks kommun gällande 
årskonsumtion av alkohol som presenteras i rapporten Drogvanor i Kalmar län ILFA – 
Västervik Årskurs 9 och gymnasiets år 2. Resultatet visar att det sker en ökning från nionde 
klass, där elevernas konsumtion är lägst av alla i Kalmar län och riket, till gymnasiet årskurs 
2, där elevernas konsumtion är tredje högst i Kalmar län och högre genomsnitt än riket.   
 

Med anledning av det är vi intresserade att intervjua dig som är elev på Västerviks 
gymnasium. Frågorna kommer att behandla din syn på alkoholkonsumtion och den ökning 
som sker från niondeklass till åk 2 på gymnasiet. Vi vill inte veta hur du själv konsumerar 
alkohol utan mer generellt vad du anser om ökningen. Men vi är också intresserade av att veta 
vilken betydelse det har att konsumera alkohol och vilka insatser som kan behövas för att 
ökningen inte ska bli så stor.   
 

Intervjuerna kommer att ske i 3 stycken fokusgrupper med 5-8 elever i varje grupp. 
Intervjuerna kommer att ta ca 1 timma och samtalen spelas in för att vi inte ska missa någon 
information och kommer därefter transkriberas (skrivas ut) ordagrant. Materialet kommer att 
förstöras när uppsatsen har lämnats in och blivit godkänd. Dina svar är självklart anonyma i 
uppsatsen. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avsluta din medverkan. 
  

Vi är intresserad av att komma och intervjua er i början av vecka 17. Intervjuerna kommer att 
ske i anslutning till avslutad skoldag.  
 

När uppsatsen är avslutad kommer den att finnas tillgänglig i sin helhet på DiVa.  
 

Om du vill ha mer information om uppsatsen eller undrar över någonting så kontakta oss eller 
vår handledare.  
 

Handledare för uppsatsen är Bo Helsing. Bo.helsing@hv.se   

  

Vänliga hälsningar  
 
 

  

Michaela Jakobsson  Matilda Agebjörn  
070-xxxxxxx   070-xxxxxxx 
michaela.jakobsson@student.hv.se matilda.agebjorn@student.hv.se  
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mailto:michaela.jakobsson@student.hv.se
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Samtycke  

Jag har fått information om studien och har fått möjlighet att ställa frågor om 
studien, samt fått eventuella frågor besvarade. Jag samtycker till att delta i studien 
och om jag så önskar kan jag när som helst under intervjun avbryta mitt deltagande.  

  

Datum: ________________ Namn:________________________________  

  

  

____________________________________________  
Underskrift  
  

 
 



Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Vi börjar med att presentera utgångspunkten för vår studie.  

( Syftet med studien är att undersöka alkoholens betydelse för ungdomen, men också hur 
ungdomen uppfattar att det sker en ökning av årskonsumtionen gällande alkohol från 
nionde klass till årskurs 2 på gymnasiet. Studien undersöker också vilka risk och 
skyddsfaktorer ungdomarna själva anser påverkar den ökade årskonsumtionen av alkohol. ) 

1.  Vilken betydelse tillskriver ungdomen att konsumera alkohol? 

• Vad kommer ni spontant att tänka på när ni hör ordet alkohol? 
• Vad betyder alkohol för ungdomar idag?  
• Uppfattar ni att det finns en förväntning av att använda alkohol under gymnasiet? I 

så fall, på vilket sätt?  
• Det finns ju ofta förväntningar att dricka i olika sammanhang, har ni något exempel 

på när det kan vara? Exempel på vad det kan vara för förväntningar? 
• Anser ni att ungdomens egen alkoholkonsumtion påverkas av hur mycket kompisarna 

dricker? I så fall på vilket sätt? Hur märks denna påverkan konkret? 
• Vilka positiva effekter tänker ni att det finns med att dricka alkohol? (exempelvis 

tillsammans med klasskompisar)? 
• Ni har nu nämnt positiva effekter med att dricka alkohol, kan ni ge några exempel på 

negativa effekter?  
• Om vuxna i er omgivning hör att ni ska festa i helgen, hur reagerar dem då? Kan ni ge 

exempel  

2. Vad uppfattar ungdomarna är anledningar till att det sker en ökad alkoholkonsumtion 
bland unga från nionde klass till årskurs 2 i gymnasiet? (Vad anser ungdomarna är 
anledningar till att det är en särskilt stor ökning i Västerviks kommun?)   

• Börjar med att vi har tagit del av ILFA-rapporten som visar ökningen mellan åk 9 till 
gymnasiet åk 2 i Västervik, att det sker en markant ökning i årskonsumtion av 
alkohol, vad tänker ni om det?  

• Hur konsumerar ungdomar i Västervik alkohol i gymnasiet mot hur det var i åk 9? Kan 
ni ge något exempel? 

• Vad tror ni är huvudsyftet i de flesta fall, vad vill ungdomen uppnå med sitt 
drickande? Kan ni ge exempel?  

• I vilka sammanhang förkommer alkohol i Västervik? 
• Finns det en särskild kultur/tradition med att dricka alkohol i Västervik? Kan ni ge 

något exempel? 
• Vad tror ni att det kan bero på, att det ser ut såhär i Västervik?  

 
 



• Vad är det tror ni som avgör om man väljer att dricka på ex. en fest eller inte? Eller 
vid vissa andra tillfällen? Kan ni ge exempel? 

• Uppfattar ni att det finns olika faktorer runt ungdomen som påverkar 
alkoholkonsumtionen? (exempelvis skolan, samhället, familjen) 

• Vet ni hur/om skolan i Västervik arbetar med att påverka/förebygga 
alkoholkonsumtionen hos ungdomar? Vet ni om det finns andra förebyggande 
insatser i kommunen?  

 

3. På vilket sätt bidrar ungdomars perspektiv till att förstå vilka risk och skyddsfaktorer som 
påverkar den ökade årskonsumtionen gällande alkohol och hur kan de sättas i relation till 
förebyggande insatser?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Inledning
	Tidigare forskning
	Alkoholkonsumtion bland ungdomar
	Varför använder ungdomar alkohol?
	Vilken inställning har ungdomar till alkohol?
	Vilka faktorer inverkar på konsumtionen av alkohol?
	Sammanfattning

	Teoretisk utgångspunkt
	Symbolisk interaktionism
	Resonemang kring användandet av teorin i studien
	Kritik mot teorin

	Metod
	Förförståelse
	Metodval
	Urval
	Tillvägagångssätt
	Genomförandet
	Bearbetning och analys
	Validitet och reliabilitet
	Etiska överväganden
	Begränsningar i studien

	Analys
	Alkoholens betydelse
	Teoretisk analys av alkoholens betydelse

	Alkoholkonsumtionens förändring
	Teoretisk analys av alkoholkonsumtionens förändring

	Ungdomars risk- och skyddsfaktorer
	Teoretisk analys av ungdomars risk- och skyddsfaktorer

	Sammanfattande analys

	Avslutande diskussion
	Resultat och reflektioner
	Vidare forskning inom området ungdomar och alkoholkonsumtion

	Referenslista
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3

