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ABSTRACT 
 

Författare:  Maria Nielsen och Charlotta Sjödahl 
 
Titel: ”Tänk efter Före” – en kvantitativ undersökning om  
 informationskampanjers effekter på ungdomar 
 
Kurs:   Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskurs 
 
Termin:  Höstterminen 2004 
 
Syfte:  Att undersöka om man genom informationskampanjer på TV kan bidra 

till att påverka ungdomars attityder gentemot alkohol. 

 
Metod:  Kvantitativ 
 
Material: Enkäter från tre klasser, totalt 68st. 
 
Resultat: Vi har kommit fram till att ungdomar till viss del påverkas av 

informationskampanjer. Dock är det svårt att se exakt hur denna 
påverkan ser ut då det är många faktorer som inverkar. 
Vi anser att TV är ett bra sätt att nå ut till målgruppen då respondenterna 
själva anser att detta är det bästa sättet. I och med att resultatet visar att 
de faktiskt blev påverkade av filmerna så är detta också en anledning till 
att vi anser det vara ett bra sätt. 
Livsstil och bakgrund spelar roll i frågan om hur de ställer sig till TV-
reklam. Då respondenterna har en väldigt homogen bakgrund är det svårt 
att veta om de med mer olika bakgrunder hade haft andra åsikter. 
Våra respondenter ställer sig positiva till informationskampanjer överlag 
och även denna som berör alkohol.  
Vårt resultat visar att ungdomarna lättare tar till sig behov som de 
saknar, och kampanjen fyller ett visst behov hos respondenterna. 
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”Tänk efter Före”  
– en kvantitativ undersökning om informationskampanjers effekter på ungdomar 

FIGURFÖRTECKNING 
 
Figur 1 - Resultatmodell 
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Figur  3 - Vilken kanal tittar du mest på? 
 
Figur 4 – Vad respondenterna tycker om filmerna contra vilken kanal de tittar på 
 
Figur 5 - Vad respondenterna tycker om filmerna contra hur många timmar per dag de 
tittar på TV 
 
Figur 6 – Tittar du på TV-reklam?  
 
Figur 7 – Vad gillar du för typ av reklam? 
 
Figur 8 – Vad respondenterna tycker om filmerna contra hur de tittar på TV-reklam 
 
Figur 9 – Vad tycker du om informationskampanjer i allmänhet?  
 
Figur 10 – Vilket sätt tycker du lämpar sig bäst för Informationskampanjer? 
 
Figur 11- Är det ok att dricka alkohol? (alla)  
 
Figur 12 – Är det ok att dricka alkohol? 
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Figur 14 – Inställning till alkohol efter att ha sett filmerna (årskursvis) 
 
Figur 15 – Vad tycker du om filmerna?  
 
Figur 16 – Inställning till alkohol efter att ha sett filmerna och vad man tycker om 
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Figur 17 – Är denna typ av kampanjer bra i förebyggande syfte?  
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”Tänk efter Före”  
– en kvantitativ undersökning om informationskampanjers effekter på ungdomar 

1 INLEDNING 
Tonårsperioden är en period då tonåringarna experimenterar med olika roller, de står 
som individer med ena foten i barndomen och med den andra i vuxenvärlden. Under 
denna period formas olika livsmönster och man lär känna sig själv alltmer. Under denna 
utveckling har många känslan av att vara odödliga, de har svårt att se sig själva bli 
mycket äldre än 25-30 år, vilket kan leda till att man utsätter sig för olika risker i högre 
grad än vad vuxna gör. De anser att vara försiktig är något som inte passar dem själva 
utan det är något som hör vuxenvärlden till (Jarlbro, 1996:25). Med detta som 
bakgrund, har då informationskampanjer riktade till ungdomar någon effekt? Tidigare 
forskning om informationskampanjer har visat att effekten inte varit särskilt stor om den 
haft någon effekt alls bland ungdomar. Enligt Gunilla Jarlbro kan det bero på bristande 
kunskaper om ungdomarnas mentala föreställningsvärld, Jarlbro säger att ett stort 
problem är att man i olika kampanjer behandlar ungdomar som en homogen grupp 
vilket de långt ifrån är (Jarlbro, 1996:25, Anderson&Thorsen 2000). 
 
”Tänk efter Före” är ett anti-alkoholprojekt vars syfte är att uppmärksamma ungdomar 
och vuxna på de risker som finns kring användningen av alkohol. Projektet, där vår 
uppdragsgivare TV 4 Falun är huvudsamordnare, är en informationskampanj där man 
försöker nå ut till målgruppen genom att sända ett antal olika animerade filmer på TV. 
Vi har gjort en enkätundersökning bland ungdomar i Falun i åldrarna 12-19 år, för att se 
om TV är ett bra medie för att nå ut till och påverka ungdomarna att ändra sina 
attityder. Syftet med vår uppsats är alltså att undersöka om man genom 
informationskampanjer på TV kan bidra till att påverka ungdomars attityder gentemot 
alkohol. Följande frågeställningar ska vi i denna uppsats besvara: Har 
informationskampanjer någon påverkan på ungdomar? Är informationskampanjer i TV 
ett bra sätt att använda sig av i syfte att påverka ungdomars attityder till alkohol? Hur 
ställer sig ungdomar till informationskampanjer som berör ett ämne som alkohol? 
Spelar våra respondenters livsstil och bakgrund någon roll vad gäller deras inställning 
till TV-reklam och informationskampanjer rörande alkohol? Får ungdomarna något 
utbyte av att titta på kampanjer i TV, fyller detta någon funktion för dem? 
 
Den effektforskning som gjorts tidigare bygger mycket på mediernas negativa effekter 
på ungdomar. Vi vill med vår undersökning se om man kan använda TV till att 
förmedla något som ger positiva effekter. Genom att se till individens hela livssituation 
får man en mer rättvis bild av vilka effekterna blir. Tidigare forskning har också visat 
att mediernas effekter på individen inte bara har att göra med en faktor utan flera olika, 
därför vill vi kartlägga ungdomarnas levnadssätt och på så sätt se om det finns några 
mönster/kopplingar mellan ungdomarnas livsstil och attityder. 
 
I nästa kapitel följer en beskrivning av det alkoholförebyggande projektet som vi jobbat 
med. I kapitel 3 skriver vi om TV:s effekter och påverkan samt reklamens effekter och 
påverkan. Kapitel 4 handlar om ungdomar och deras bakgrund, där tar vi upp 
socialisation, genus och livsstil för att visa hur olika ungdomar är och se om man kan 
hitta något gemensamt hos dem som blir påverkade av kampanjen. I kapitel 5 skriver vi 
om informationskampanjer där vi bland annat tar upp hur svårt det är att påverka 
människor genom dessa kampanjer. I kapitel 6 följer sedan vårt syfte och våra 
frågeställningar. Kapitel 7 är metodkapitlet, i kapitel 8 redovisas våra resultat och 
kapitel 9 innehåller vår slutdiskussion och förslag på fortsatt forskning. Uppsatsen 
avslutas med kapitel 10 som är en kort sammanfattning och därefter följer våra bilagor. 
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”Tänk efter Före”  
– en kvantitativ undersökning om informationskampanjers effekter på ungdomar 

2 PROJEKTBESKRIVNING 
”Tänk efter Före” är ett anti-alkoholprojekt som skall pågå i tre år vilket har som mål att 
förändra attityden till alkohol och droger bland invånarna i Dalarna. Målgruppen för 
hela projektet är personer i åldrarna 12-59 år, uppdelat i egentligen två grupper vilka är 
ungdomar och föräldrar. Vi har tagit oss an den delen av projektet som rör 
skolungdomar, alltså har vi inriktat vår undersökning på ungdomar i åldern 12-19 år. 
TV 4 Falun är huvudsamordnare för projektet, övriga organisationer som ingår i 
projektet är Vägverket, Dalarnas Kommunförbund, Länsstyrelsen, Landstinget, Svenska 
kyrkan, IOGT-NTO och polisen.  
 
Anledningen till projektet är det ständigt återkommande ämnet i medierna ”Alkohol och 
droger allt längre ner i åldrarna”. Projektidén har man fått från ett liknande projekt som 
gjorts i Norrbotten vintern 02/03 vilket gav ett lyckat resultat. Initiativ till projektet togs 
då man i Dalarna ansåg att de hade samma problem med alkohol och droger (byggt på 
statistik från olika undersökningar) som i Norrbotten. Man började med att ringa runt 
till olika organisationer och myndigheter med projektet i Norrbotten som referens. 
Samtliga myndigheter och organisationer tyckte att projektet verkade vara en bra idé 
och så började det tre år långa samarbetet. 
 
Genom att vid så kallade ”riskhelger” (då många unga dricker alkohol) såsom lucia, 
nyår, midsommar osv. sända olika filmer i reklampauserna på TV vill man göra 
målgruppen uppmärksam på ett växande problem i samhället. Man vill få ungdomar att 
inse följder, skador och risker vid nyttjande av alkohol och genom detta få till en 
attitydförändring i samhället. Det finns fyra filmer som kommer att användas under de 
tre kommande åren. Alla filmerna är animerade och handlar om Filip som på olika sätt 
kommer i kontakt med alkohol genom sin familj. Filmernas budskap är främst riktade 
till föräldrar då syftet med filmerna är just att man ska tänka efter före, eftersom 
ungdomar gör som man genom familjen ”lärt” sig att göra (Nordlund, 1996).  
Man vill inte med pekpinnar få ungdomarna att ändra sina attityder utan man försöker 
genom dessa animerade filmer lätta upp ett enligt dem tungt ämne och på så sätt skapa 
en diskussion. 
 
Vår roll i projektet är att göra en enkätundersökning bland skolungdomar i Falun för att 
se var de står någonstans innan projektet börjat. Man vill veta vad ungdomar tycker om 
alkohol och droger samt hur mycket och ofta de använder dessa. Man vill också veta 
om TV är ett bra medie för att föra ut sitt budskap. Vi har utökat enkäten med några 
frågor speciellt inriktade på alkohol och droger vilket var ett önskemål från 
uppdragsgivaren. För vår egen del har vi utökat enkäten med frågor som behövs för att 
besvara våra frågeställningar. 
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”Tänk efter Före”  
– en kvantitativ undersökning om informationskampanjers effekter på ungdomar 

3 TV – EFFEKTER, PÅVERKAN OCH REKLAM 
Här kommer allmänt att redogöras för TV:s effekter, påverkan och reklam. Allra först 
tar vi upp synen man haft på medierna genom tiderna. Effektforskningen Uses and 
Gratifications handlar om vilket utbyte man får av olika medier något vi i analysen 
angående våra respondenter sedan ska diskutera kring. Påverkan är en väsentlig del i 
mediesammanhang då vi på ett eller annat sätt blir påverkade av det vi ser och/eller 
hör. Under denna rubrik tar vi bland annat upp mänskliga behov som bidrar till graden 
av påverkan och den visuella kommunikationen som visar på hur man kan påverka 
människor i olika grad. Kapitlet avslutas med reklam som trots att vi undersöker 
informationskampanjers påverkan ändå spelar roll. Kampanjen visas under 
reklamavbrotten och man utgår ju ifrån reklamens ”regler” när man gör kampanjen. 
 
 

3.1 Mediernas roll genom olika tider  
Medieforskning har funnits under mycket lång tid och synen på mediernas makt över 
människorna har förändrats genom tiderna vilka kan delas in i tre kapitel. 
 
Allsmäktiga medier 
Fram till och med 1940 ansåg man att medierna var ”allsmäktiga”, vilket innebar att 
man såg publiken som försvarslös och att medierna kunde ”spruta in” värderingar, 
attityder, tänkesätt och handlingssätt direkt i huvudet på människorna. Teorier om detta 
kallar man injektionsteorier eller effektmodeller. Man trodde under denna tid att 
medierna kunde få människorna att göra i stort sett vad som helst (Gripsrud, 2002:65-
66). 
 
Vanmäktiga medier 
Perioden 1940-1970 har fått benämningen ”vanmäktiga medier”, då trodde man att 
medierna i stort sett inte hade någon inverkan alls på publiken. Tvåstegshypotesen är en 
teori som dominerade under denna tid och som har fått stor betydelse för forskningen 
som berör förhållandet mellan medier och publik, Uses and Gratifications research, 
vilken brukar översättas med användarforskning. Inom användarforskningen undersöker 
man vad publiken gör med medierna. Man anser att individerna i publiken är 
självständigt tänkande och handlande individer, vilka använder medierna för att 
tillfredsställa sina egna behov av information, underhållning, självbekräftelse och social 
tillhörighet (Gripsrud, 2002:66). 
 
Mäktiga medier 
Runt 1970 vände forskningen inriktning och man ansåg nu att medierna var ”mäktiga”. 
Dagordningsfunktionen är en teori med stor betydelse här som innebär att medierna inte 
bestämmer hur publiken ska tycka och tänka men de bestämmer vad publiken ska tycka 
och tänka något om. En annan teori som kom på 1970-talet var kultiveringsteorin där 
man tror att verklighetsförståelsen påverkas på lång sikt genom mycket TV-tittande. 
Inom denna teori tror man inte att som inom de äldre teorierna om påverkan att man blir 
våldsam av att titta mycket på våld, man blir istället orolig för att man ska utsättas för 
våld. Kultiveringsteorin är aktuell än idag vilket Gripsrud tror beror på att teorin är svår 
att falsifiera men även svår att verifiera (Gripsrud, 2002:67). 
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3.2 Effektforskning  
Förr har man talat om att effekterna av TV- tittandet främst berodde på faktorer som 
kom från det sociala beteendet, speciella aggressioner etc. Detta ledde då till att man 
mer och mer började intressera sig för att forska vetenskapligt kring effekterna och 
påverkan av TV- tittandet. Att intresse för denna typ av forskning växte fram, berodde 
bland annat på TV:s utbredning och att diskussionen kring den visuella 
uppmärksamheten av TV blev mer professionell (Jennings & Anderson, 1983:1). 
 
Den påverkan som medierna kan ha på sin publik, och även på samhället som helhet, 
har varit ett problemområde som sysselsatt forskningen under nästan ett sekel tillbaka. 
När det handlar om medieeffekter är det mediernas faktiska och objektiva effekter på 
publiken som står i centrum, och det är också detta som en mycket stor del av 
forskningsvolymen inom medieområdet gäller, även om det visat sig vara svårt att slå 
fast mer allmängiltiga principer för dessa effekter. Problematiken som gäller den 
behållning människor själva anser att de har av medierna, det vill säga publikens 
subjektiva utbyte av medierna finns det lite forskning kring (Elliot 1997). 
 
 
Uses and Gratifications  
Inom Uses and Gratificationsforskningen har man studerat de funktioner som medier 
kan ha för sina användare. Beroende på de behoven som är aktuella hos en individ, 
väljer han eller hon att använda mediet som ett funktionellt alternativ för att 
tillfredsställa dessa behov. 
Gratificationsmodellen betraktar människors grundläggande psykologiska och sociala 
behov som den yttersta drivkraften bakom valet av användningen av medier. 
Människors erfarenheter av olika mediers förmåga att fylla dessa behovsrelaterade 
funktioner påverkar sedan den fortsatta användningen av medierna. 
De mediefunktioner som Uses and Gratificationsforskningen har, är av två olika typer 
av ursprung: de psykologiska behoven och de sociala behoven. De grundläggande 
psykologiska behoven kan kort beskrivas med hjälp av den teoretiska typologi som 
McGuire har upprättat. Typologin omfattar ett antal behov som betraktas som 
väsentliga när det gäller individens kommunikativa beteende. Han skiljer mellan behov 
som är relaterade till de aktiverande interna krafter som sätter individen i rörelse, dvs. 
”trycket inifrån” och behov som är relaterade till individens reaktioner på stimuli 
utifrån. Dessutom gör han skillnad mellan behov som är kognitivt orienterade och 
emotivt orienterade (Elliot, 1997). 
 
Behoven kan vara inriktade på att bevara status quo, med detta menas att upprätta ett 
jämviktsförhållande, eller utveckla individen och att förändra hennes förhållande till 
omvärlden. Behovet att upprätta konstans mellan de föreställningar och känslor man har 
och de handlingar man utför kan ses som inriktat på att bevara stabilitet och jämvikt. 
Behovet att identifiera sig med betydelsefulla andra i ens nära omgivning är ett sätt att 
växa och utvecklas. McGuire uppfattar samtliga behov i typologin som möjliga att 
relatera till individens generella kommunikativa beteende. När det handlar om de 
funktioner som medier kan ha för människor, vill vissa forskare inskränka dem till 
enbart de aktiverande psykologiska behoven, de som står för ”trycket inifrån”. Det är 
dock tveksamt att sådana inskränkningar låter sig göras på ett meningsfullt sätt, inte 
minst givet av den differentiering av olika medieformer som den senaste tidens 
utveckling inneburit (Elliot, 1997). 
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De sociala behoven knyts framför allt till de sociala roller och den livsstil som en 
individ är inskriven i. Inom ramarna för dessa sociala villkor utbildas normativa 
förväntningar på en individ beträffande vilka medier hon eller han bör välja. Med detta 
resonerande blir medier mer eller mindre ”rätta” att legitimt använda i olika 
sammanhang. Ofta är det av stor vikt för individen att svara mot dessa förväntningar. 
De sociala villkor en individ lever under kan också leda till ett behov hos individen att 
kompensera sig för brister och uteblivna sociala belöningar, vilket kan ge medierna en 
speciell funktion. I den empiriska forskningen som utförts i enlighet med Uses and 
Gratificationsmodellen har studier som tagit utgångspunkt i de psykologiska behoven 
varit vanligare än studier som gällt betydelsen av de sociala behoven som bakgrund till 
medieanvändning (Elliot, 1997). 
 
Vilka mediefunktioner som är relevanta för en individ är inte bara avhängigt i 
individens bakomliggande behov. Funktionerna varierar också beroende på vilken typ 
av innehåll och vilken typ av medie det gäller. Uses and Gratificationsmodellen är 
enbart inriktad på att fastställa de mediefunktioner som kan fungera som drivkraft 
bakom medieval och användning. Vilket innebär att forskning som utförts med 
utgångspunkt i denna modell inte kan fånga upp alla de användningsvärden som 
människor kan tänka sig att tillskriva medier, eftersom det finns utbyten av medier som 
inte med nödvändighet behöver fungera som användningsincitament i Uses and 
Gratificationsforskarnas mening. Inom Uses and Gratificationsskolan har forskarna 
själva uppmärksammat att publikens motiv att använda medier inte alltid stämmer 
överens med det faktiska utbytet av medieanvändning. Medieanvändning har visat sig 
kunna ge utbyten som publiken inte hade räknat med på förhand och som inte utgjort 
någon anledning till att man sökt sig till mediet. Att sådana mer eller mindre 
slumpmässigt påträffande utbyten existerar avslöjar att medier har användningsvärden 
som inte primärt tillkännager sina motiv för användning (Elliot, 1997). 
 
 

3.3 Påverkan 
Påverkan är ständigt återkommande när man talar om medier, detta därför att vi på ett 
eller annat sätt blir påverkade av det vi ser och hör. 
Bergström (2003:98) till exempel skriver att: ”Vi utsätts för påverkan under hela livet, 
detta vare sig vi vill eller inte. Vi påverkas av föräldrar, lärare, politiker, massmedia 
och så vidare. Vi blir fullproppade med samhällets normer.” 
 
 
 
Massmedierna har stor betydelse när det gäller att definiera vad som uppfattas som 
viktiga frågor eller problem i samhället, vad vi bör rikta vår uppmärksamhet mot eller 
inom vilka frågeområden som det är viktigt att ta ställning. I det här sammanhanget 
brukar man säga att medierna inte talar om för oss vad vi ska tycka eller tänka, utan 
snarare vad vi ska tycka och tänka något om. Mediernas dagordning blir även vår, 
genom att en del problemområden får stor uppmärksamhet i de viktigaste medierna. Det 
som vi tycker är viktigt i vår omvärld, är också det som medierna valt att belysa. 
Massmedierna har stor makt när det talas om vår uppmärksamhet mot olika 
problemområden i vår omvärld (Nordlund, 1996:136-138). 
 

____________________________________________________________________________________ 
 Maria Nielsen & Charlotta Sjödahl 6 



”Tänk efter Före”  
– en kvantitativ undersökning om informationskampanjers effekter på ungdomar 

Medierna har makt att påverka människors uppfattningar, attityder och beteende, 
medierat innehåll har effekter på samhället. I början av 1900-talet föreställde man sig 
publiken som lättpåverkad och passiv i sin mediekonsumtion och därför ansåg man att 
den lättare föll offer för trivialt, fördomsfullt och moralupplösande innehåll i medierna. 
Forskningen inriktades efterhand alltmer på publikens selektivitet och aktiva 
användning av innehållet i medierna. Nu på senare tid har man lagt vikten på att det 
främst är mottagarna som har makten över tolkningen och därmed även makten över 
effekterna (Ekström & Nohrstedt, 1996). 
  
I dagens samhälle är det viktigt att man utvecklar förmågan att värdera de olika 
symboliska verklighetsbeskrivningarna i massmedierna. Eftersom massmedierna ökar 
hela tiden, och får en allt större påverkan på oss. Har man en kritisk inställning, är det 
svårare att bli negativt påverkad. TV förmedlar till sin publik ett utbud av 
massproducerade berättelser av likartat slag, och det pågår under lång tid. Något som 
skulle innebära ett mer eller mindre direkt formande av människors attityder, 
värderingar och normer. Det sammanlagda TV-utbudet har som störst påverkan när det 
gäller människors grundläggande uppfattningar om samhället och övriga världen 
(Nordlund, 1996:134, 157). 
 
Det har alltid funnits en diskussion bland medieforskarna när det gäller mediernas 
påverkansmöjligheter. I och med framväxandet av en typ av global mediekultur har 
denna diskussion fått större relevans än någonsin tidigare. I grunden handlar det om att 
balansera mellan ett perspektiv som ger medierna alltför stor betydelse, och ett annat 
perspektiv där mediernas betydelse är närmast negligerbar. I och med utvecklingen på 
kommunikationsteknologins område samt dess allt effektivare spridning, kan man med 
säkerhet hävda att mediernas betydelse blir allt större. Det gäller till exempel 
möjligheten att kunna påverka allt fler människors attityder, normer, värderingar och 
kunskaper. Därmed är massmediestudier ett alltmer centralt forskningsområde om man 
vill kunna förstå det moderna, framväxande samhällets reproduktion och karaktär. 
Dessutom ökar massmediernas betydelse för verklighetsuppfattningen på den 
samhälleliga och på den individuella nivån (Nordlund,1996:37). 
 

3.3.1 Massmedier och mänskliga behov  
Medieanvändning är målinriktad. Vi använder massmedier för att tillfredsställa 
bestämda behov. Dessa kommer ur vår sociala omgivning, vilken präglar behovens 
utveckling. Användarna väljer typ av medier respektive medieinnehåll, i avsikt att 
tillfredsställa bestämda behov. Som användare är det möjligt att man inom vissa gränser 
mer eller mindre ”formar” medierna efter behoven. Det finns andra källor av 
behovstillfredsställelse som medierna måste konkurrera med. Till ”normala” källor för 
behovstillfredsställelsen hör exempel familj och vänner samt fritidsaktiviteter och sömn 
(Nordlund, 1996:55-56, Gripsrud, 2002). 
 
Den senaste tiden, kan man säga att massmedier är producerade av vuxna och för 
vuxna, samt om vuxna. Något som kan vara bra att tänka på när man diskuterar effekter 
och påverkan som TV och också andra medier kan ha på ungdomar. Detta är ju något 
som de unga växer upp med och som kommer att bli en del av deras vardag. De 
påverkas och får influenser av ämnen som kan beröra till exempel sex, våld alkohol och 
droger, via massmedierna. Givetvis något som påverkar dem, både attitydmässigt och 
formar dem på ett kanske mer konkret plan (Everette & Pease, 1996). 
 
____________________________________________________________________________________ 
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Mänskliga behov 
Medieanvändarna är medvetna om sina behov och kan om så efterfrågas redogöra för 
dem. De är likaså medvetna om sina skäl för att använda massmedier (Nordlund, 
1996:55-56). 
Cognitive Needs - Behov som är relaterade till mediernas informationsfunktion. Det 
handlar om att ta emot information och att utveckla kunskap och förståelse beträffande 
omgivningen. Det omfattar även tillfredsställandet av nyfikenhet och en önskan om att 
utforska i allmänhet.  
Affective Needs - Dessa behov är relaterade till estetiska, behagliga och känslomässiga 
upplevelser och erfarenheter. Det handlar om mediernas underhållningsfunktion, vilken 
innebär tillfredsställande av behoven nöje och underhållning.  
Escapist Needs - Behov som handlar om verklighetsflykt och spänningsutlevelse, men 
även avkoppling i allmänhet. 
Social Intergrative Needs - Behov som har att gör med stärkandet av kontakt med 
familj, vänner och omvärlden i allmänhet. Det handlar om individens önskan om 
tillhörighet.  
Personal Intergrative Needs - Behov som har att göra med stärkandet av individens 
trovärdighet, status, stabilitet och självförtroende. Det kan härledas ur individens 
önskan om en positiv och solid självbild (Nordlund, 1996:57). 
 
 

3.3.2 Visuell kommunikation  
Många delar går in i varandra, och följande avsnitt skulle lika gärna passa in under 
reklamavsnittet. Vi har valt att ta upp den visuella kommunikationen här under 
påverkan då det främst handlar om vad som påverkar oss, hur vi människor sorterar 
information och så vidare.  
 
 
 
Ända tills inte allt för länge sedan har det inte funnits några formella teorier av visuell 
uppmärksamhet av TV. Givetvis har det funnits underförstådda teorier som legat till 
grund till varför televisionen fått en sådan betydelse för oss, och då kanske främst bland 
de unga i samhället (Jennings & Anderson, 1983:3). 
 
Det finns två klassiska och svåra kommunikationshinder vilka är trivialitets- och 
fientlighetsbarriären. Det som är alltför banalt och trivialt vill vi inte veta av och det är 
ytterst sällan något som berör oss. Det nya och framförallt det fientliga värjer vi oss 
också emot. Det som har störst möjlighet att nå fram är budskap, information och 
sinnesintryck som ligger mellan ytterligheterna (Bergström, 2001:98). 
 

____________________________________________________________________________________ 

Synsinnet ger hjärnan de flesta signalerna, många av dessa känner vi igen sedan 
tidigare. Erfarenheter av dessa är det som ligger till grund för våra tolkningar och för 
vår förförståelse för kommande sinnesintryck. Vi ägnar mycket tid till att göra om våra 
sinnesintryck genom att ta bort sådant vi faktiskt ser, lägga till sådant vi inte ser och 
ändra det som inte passar vår förutfattade mening. Triviala och ofta återkommande 
sinnesintryck sorteras snabbt bort medan det som är intressant och angeläget förs 
vidare. Minnet påminner oss om tidigare sinnesupplevelser. Sinnesintryck som förs 
vidare aktiverar korttidsminnet för att sedan föras vidare till långtidsminnet där det 
lagras. För sändaren gäller det att försöka beröra det som känslomässigt finns lagrat i 
mottagarens medvetande. Det finns olika typer av beröringar såsom: mjuk, kraftfull, 

 Maria Nielsen & Charlotta Sjödahl 8 



”Tänk efter Före”  
– en kvantitativ undersökning om informationskampanjers effekter på ungdomar 

dramatisk och humoristisk. Det sägs att ju starkare och ovanligare sinnesintryck – desto 
större påverkan (Bergström, 2001:99). 
 
I tolkningsprocessen försöker man att utläsa och uttrycka innebörden av budskapet. 
Resultatet styrs av mottagarens personliga kunskaper, erfarenheter och associationer 
samt situation (Bergström, 2001:100). 
 
Filterförsvaret 
Bergström (2001:100) pratar om ett försvarssystem som människan har gentemot alla 
budskap som finns runt omkring oss hela tiden, och han kallar det för filterförsvaret 
vilket består av fem filter. 
 
Selektiv exponering – ett av de kraftigaste filtren vilket innebär att inte exponera sig för 
kommersiella budskap. 
Selektiv perception – vi ser det vi vill se och hör det vi vill höra. Vårt behov av att 
skaffa något och vårt intresse styr vilken reklam vi uppmärksammar.  
Trovärdighet – tidigare positiva erfarenheter av ett företag eller en produkt gör att dess 
budskap smidigt kan ta sig igenom detta filter, tvärtom gäller vid något vi inte tror på.  
Lagring – i långtidsminnet lagras information som gör att vi minns. 
Attityder – detta är det viktigaste filtret som omfattar uppfattningar, värderingar och 
attityder. Ett företag eller en viss produkt kan här bli vår favorit livet ut (Bergström, 
2001:100). 
 
Uppmärksamhet är en förutsättning för att ett budskap ska nå fram, det är därmed också 
en förutsättning för påverkan. Det vi uppmärksammar är ovanliga, nyskapande och 
slagkraftiga kombinationer av text och bild, särskilt om det finns rörelse med i bilden. 
Färg och form ska vara intresseväckande och kontrastrika. När man väl fått 
uppmärksamheten måste budskapet vara relevant annars känner mottagaren sig lurad 
(Bergström, 2001:103-105). 
 
 

3.4 Reklam 
I kommande avsnitt tas kommunikation upp, samt reklamens betydelse och hur den 
påverkar ungdomar  idag. Kommunikation är instrumentell, vilket innebär att det är ett 
medel som används för att uppnå vissa syften. För att kunna förstå reklamens påverkan 
på individen, kan det vara bra att veta vad begreppet kommunikation innebär.  
 
 
 
En instrumentell syn på kommunikation  
John Fiske ser kommunikation som överföring av meddelanden. Hans lära ansluter sig 
till kulturskolan och inriktar sig bland annat på hur sändare och mottagare kodar och 
avkodar samt hur sändaren använder olika kanaler och medier för kommunikation. Han 
förutsätter att kommunikation är av central betydelse för livet i vår kultur, han menar 
dessutom att utan kommunikation kan ingen kultur överhuvudtaget överleva. Detta 
inbegriper studiet av kommunikation och studier av den kultur i vilken den är 
integrerad. Bakom dessa förutsättningar finns det en allmän definition av 
kommunikation som inramar social samverkan tillsammans med meddelande. Trots att 
Fiske själv ansluter sig till kulturskolan, tar han ändå i sin bok upp en annan inriktning 
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beträffande kommunikationsstudier, den så kallade ”processkolan”. Frågor som 
behandlas är effektivitet och noggrannhet och man ser kommunikation som en process 
genom vilken en person påverkar någon annans beteende eller sinnesstämning. 
Processkolan stödjer sig ofta på samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi och 
psykologi och är inriktad på kommunikativa handlingar till skillnad mot semiotiken 
som inriktar sig på kommunikationsfunktioner med humanioraämnen som 
utgångspunkt. Processkolan ser på ett meddelande som det överförs av 
kommunikationsprocessen där många anhängare anser att avsikten är av stor betydelse 
för bestämmandet av vad som utgör ett meddelande. Sändarens avsikt må vara angiven 
eller ej, medveten eller inte. Oavsett hur sändaren lägger ut sitt meddelande finns 
meningen i vad sändaren lägger för innebörd i meddelandet (Fiske 1997:12-14). 
 
Vad är reklam, och vad är dess mening? 
Reklam är ett medel som används för att marknadsföra och påverka oss med en 
produkt. Förr var inte reklamen så viktig i marknadsföringen, utan man fokuserade mer 
på själva produkten. De 30 senaste åren har dock användandet av reklam ökat 
lavinartat. Numera försöker man nå sina mottagare genom att visa på en livsstil. Detta 
gör man genom att etablera känslan av en ”utvaldhet” hos mottagaren av budskapet, 
samt skapa en viss känsla kring reklamens innehåll (vanster.nu). 
 
Ungdomar är i stor utsträckning medvetna om att de ser reklam, många är också 
förmögna att kritiskt tolka reklamens budskap, även om det är tydligt att ungdomar 
påverkas av reklam. Ungdomar tycks vara mest kritiska till TV-reklam, vilket kan bestå 
av att TV-reklamen är ganska vinklad och förljugen, men kanske främst att den avbryter 
programmen (vanster.nu). Hur vi tar till oss reklam handlar om kulturskillnader i fråga 
om uppväxtvillkor (socialisation), värderingar och normer och så vidare (Bjurström, 
1994:9). 
 
Reklambilder tolkas olika beroende på vad man har med sig i bagaget, vilka 
erfarenheter och värderingar man har. Vilket kön man tillhör spelar också roll, men den 
vinkeln bygger främst på könsrollerna, som reklamen hjälper till att skapa och bevara.  
Reklam ska enligt ICC-reglerna liksom i EU:s TV-direktiv, lätt kunna identifieras som 
reklam. Detta därför att man ska kunna uppfatta reklamen för vad det är, och på det 
sättet också få en möjlighet att kunna värja sig mot den om det skulle behövas. Att man 
kan uppfatta det som partisk propaganda är en förutsättning för att man ska kunna 
förhålla sig skeptisk gentemot det (vanster.nu). 
 
Många forskare anser att ungdomar mer eller mindre påverkas av reklamen. Reklamen 
objektifierar oss, både pojkar och flickor, och många får komplex av de hårda krav som 
ställs. Givetvis är det inte enbart reklamen som är ansvarig, utan en rad faktorer spelar 
in, liknande ungdomars livsstil, bakgrund, kön, socialisation, miljö etc.(vanster.nu). 
 
KTH-modellen 
Den idealiska tittaren agerar enligt KTH-modellen, känsla, tanke och handling. Denna 
modell handlar om vad man genom visuell kommunikation försöker sätta igång hos 
mottagaren. Reklamfilmen ska skapa en känsla hos mottagaren så att denna tycker 
någonting. Vilket i sin tur skapar en tanke hos mottagaren som gör en bedömning av 
budskapet. Målet är att slutligen skapa en handling. Uppmärksamhet, relevans, känsla 
och tanke har påverkat mottagaren till en aktiv handling (Bergström, 2001:112). 

____________________________________________________________________________________ 
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4 UNGDOMAR - SOCIALISATION, GENUS OCH 
LIVSSTIL  

I tidigare kapitel har vi bland annat tagit upp effektforskning och TV:s påverkan i 
allmänhet, i detta kapitel ser vi på hur ungdomar påverkas av TV och vilka effekter 
detta kan få. Dessutom tar vi upp socialisation, genus och livsstil som alla har 
betydelse för hur man tar till sig mediernas budskap och hur påverkad man blir av dem. 
 
 
 
”Effekterna på enskilda individer, på grupper och på samhället som helhet är 
betingade av sociala och kulturella omständigheter som till stor del ligger utanför 
själva medierna och utanför den direkta tillägnelsen av mediernas texter, ljud och 
bilder.” (Gripsrud, 2002:58) Vilket betyder att man alltid måste ta hänsyn till det totala 
medieutbudet och mediekonsumtionen liksom man måste ta hänsyn till olika sociala, 
kulturella och psykologiska förhållanden (Gripsrud, 2002:58). Genom en rad olika 
frågor indelade i olika kategorier har vi försökt att ta reda på vilka olika typer av 
individer som blir påverkade av TV-mediet och då främst TV-reklam, eftersom det är i 
reklampauserna som informationskampanjen sänds. 
 
Medierna använder sig av individernas sociala, känslor och intelligens för att få 
ungdomar att växa. Viktigt att komma ihåg är att ungdomar lär sig av alla medier. 
Frågan är dock, vad är det som de lär sig? Det talas ofta om de negativa effekterna som 
TV och andra massmedier kan ha på ungdomar, men givetvis finns det även bra 
effekter. Det stora problemet idag är dock att ungdomar spenderar mer och mer tid 
framför TV:n, att det kanske blir svårare att skilja mellan vad som är bra och dålig 
påverkan på dem. De tar del av så mycket information via massmedierna, att det blir 
svårare att se vilken typ av information som de fascineras av. Givetvis måste man också 
skilja på ungdomar och ungdomar, alla är olika och påverkas därmed också på olika sätt 
eller på olika plan. Därför kan man vara ganska säker på att TV och de andra 
massmediernas budskap uppfattas på olika sätt av olika människor. Dessutom blir vi 
alla på ett eller annat sätt påverkade, om så inte medvetet så omedvetet. Många tror inte 
att TV påverkar eller har effekter på ungdomar (Everette & Pease, 1996). 
 
” For some children under some conditions, some television is harmful. For other 
children under the same conditions, or for the same children under other conditions, it 
may be beneficial. For most children under most conditions, most television is probably 
neither particulary harmful nor particulary beneficial.”(Nordlund, 1996:150) 
 
 

4.1 Ungdomar, TV och effekter 
Att göra analyser kring om ungdomar påverkas av det budskap som de får förmedlat via 
TV, är nödvändigt enligt många forskare. Därför att TV:n är en del av vardagen för 
många och också av stor betydelse för deras personliga utveckling som individer. För 
att kunna förstå vilka influenser som program och TV kan ha för dem, måste man även 
studera deras TV-vanor, dvs. när och hur de tittar på TV (Jennings & Anderson, 
1983:39). Allt går hand i hand med varandra och är beroende av varandra för att, man 
ska kunna se helheten till vilken påverkan som information via TV har på dagens unga. 
____________________________________________________________________________________ 
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Ungdomar har en sämre erfarenhetsgrund jämfört med vuxna. Vilket innebär att de har 
förhållandevis sämre kunskaper om verkligheten, inklusive den egna relationen till 
denna verklighet. Samtidigt som de jämfört med vuxna, har sämre mentala 
förutsättningar att bearbeta stimuli från medierna möter de ofta helt nya och för dem 
okända intryck via mediernas innehåll. Detta innebär att de har sämre skydd mot olika 
typer av mediepåverkan. Åsikterna om TV:s påverkan på ungdomar går ofta isär. Det 
gemensamma är dock vanligen att man tecknar en negativ bild, som innebär att 
televisionen tillexempel framställs som passiviserande eller fördummande, en ensidig 
beskrivning av det hela. Bilden är mer nyanserad än så. Eftersom TV även kan ge 
information och bidra till ungdomars kunskapstillväxt, både när det gäller det egna 
samhället och främmande länder och kulturer. Det viktigaste i detta sammanhang är att 
TV aldrig fungerar i ett vakuum. Man måste alltid ta hänsyn till de sociala, kulturella 
och ekonomiska förhållanden som ungdomar växer upp i, om man ska kunna förstå 
mediets påverkansmöjligheter (Nordlund 1996:100). 
 
Att TV-tittande är en populär ”aktivitet” bland ungdomar råder det inget tvivel om. 
Förekomsten av intressanta alternativ till TV-tittandet påverkar i stor utsträckning 
tittandets frekvens. Om man har möjlighet, väljer man oftast att göra något annat, 
framförallt tillsammans med kamrater istället för att se på TV. Det har stor betydelse 
om man har tillgång till kamrater eller om föräldrarna aktivt stimulerar barnet till andra 
typer av aktiviteter. Man kan möjligen anta att det främst är ensamma och passiva 
ungdomar som är högkonsumenter av TV-program. Förmodligen är det inte så att 
televisionen gör att ungdomar blir passiva, ensamma och isolerade, utan snarare att det 
är passiva, ensamma och isolerade ungdomar som ofta tar till TV i olika situationer som 
leder till att de blir storkonsumenter (Nordlund, 1996). 
 
Dessutom kan man anta att förekomsten av andra typer av intressen kan påverka 
ungdomars möjlighet att förhålla sig kritisk till olika budskap i TV-innehållet. Om man 
har få intressen och aktiviteter, finns det förmodligen färre tankar och alternativa 
verklighetsbeskrivningar som kan konkurrera med TV:s tillhandahållande. Detta kan då 
innebära att TV- innehållet får en central plats, både som grund för mentala 
tankeprocesser och för konkreta handlingar. Ju mer ungdomars uppmärksamhet är 
koncentrerade kring televisionen, ju mer ersätter den andra typer av intressen, och desto 
större är sannolikheten att ungdomars fantasi och handlingar påverkas av TV- 
innehållets värderingar och normer (Nordlund, 1996:108).  
 
Vid ett omfattande och regelbundet TV-tittande kan det hända att man vänjer sig vid ett 
passivt förhållningssätt, och man är i allt högre grad påverkbar av det flöde av intryck 
som man får förmedlade till sig. Detta gäller särskilt ungdomar som har sämre 
erfarenhetsgrund att stå på, som dessutom har sämre kontroll över sina egna reaktioner, 
jämfört med vuxna. Frågan är dock om de lär sig något eller ej genom sin TV-
användning? Man måste skilja mellan inlärning respektive påverkan. Påverkan kan 
innebära ett etablerande eller en förändring avseende abstrakta hållningar och 
värderingar, medan inlärning kan syfta på hur man tillägnar sig konkreta kunskaper och 
färdigheter. Detta sker genom både teoretiska och praktiska erfarenheter. Förmodligen 
kan televisionen i detta sammanhang bidra till inlärning. Däremot är troligtvis personlig 
kommunikation viktigare när det gäller påverkan av attityder och värderingar 
(Nordlund, 1996:108). 
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Man kan emellertid tänka sig att ungdomar som växer upp i en språkligt ogynnsam 
miljö där visar föräldrarna ofta mindre intresse för ungdomars TV- tittande eller vad de 
tittar på. De som redan har en god grund att stå på inom ett visst område, har lättare att 
tillgodogöra sig TV- innehåll inom samma område, jämfört med dem som från början 
har en sämre grund (Nordlund, 1996:109). 
 
Det finns ett tydligt samband med att man känner sig ensam och vill ha sällskap, eller 
då man mår dåligt och tar sin tillflykt till TV, i stället för till andra människor. 
Samtidigt som det visat sig i en del resultat att många ungdomar fäster sig vid personer 
i TV-serier, att de kan namnge dem och att de tillskriver dem en rad typiska egenskaper. 
Mediernas påverkan och effekt på ungdomar kan i de flesta fall ses som en bidragande 
orsak till eventuella förändringar, snarare än en tillräcklig orsak (Nordlund, 1996:161). 
 
Ett utvecklingsperspektiv 
Ungdomar uppfattar inte TV-innehåll på samma sätt som vuxna gör. Många av de 
värderingar som handlar om ungdomar och TV utgår från vuxnas upplevelser av 
mediet, istället för att vara knutna till ungdomars mentala och intellektuella 
utvecklingsnivå. Ett sätt att beskriva detta knytande är att utgå från Piagets välkända 
modell om barns utveckling. Något som kan utgöra en grund eller utgångspunkt för 
förförståelsen både när det handlar om ungdomars motiv för TV-tittandet och för 
konsekvenserna därav (Nordlund, 1996:101). 
 
Ungdomar i olika åldrar uppfattar oftast samma medieinnehåll på olika sätt. Det kan 
handla om upplevelser av graden av realism i innehållet, uppfattandet av 
sammanhangen i händelseförloppet med mera. Eventuella effekter av televisionen beror 
inte bara på ungdomars ålder, det finns även en könsskillnad. Pojkar påverkas mer än 
flickor, samt ungdomar med dåliga hemförhållanden eller bristfälliga sociala relationer 
påverkas också mer än ungdomar som inte har det. Med påverkan menas här de 
negativa effekterna (Nordlund, 1996:118). 
 
Det är svårt att komma åt mediernas relativa betydelse, eftersom det i dagens samhälle 
är få ungdomar som aldrig tittar på TV. Dessutom kan man inte hur som helst dra 
slutsatser från experimentsituationer till att även gälla i ”verkliga” situationer. En del 
forskare undviker problemen genom att begränsa sig till en något svagare hypotes, 
nämligen att ju mer man tittar på TV:s stereotypers innehåll, ju större är sannolikheten 
att man påverkas av det, så att man ger uttryck för stereotypa åsikter och beteenden. 
Det handlar om en slags ”kultiveringseffekt”, som man hoppas komma åt genom att 
jämföra åsikterna hos de som ser mycket på TV med de som ser lite. På så vis skulle 
man kunna upptäcka vissa samvariationer mellan TV-tittandets omfattning och vissa 
specifika åsikter och attityder (Nordlund, 1996:143).  
 
Problem som uppstår med denna typ av forskningsupplägg innebär att man inte kan dra 
några säkra slutsatser om orsakssamband mellan variablerna. Dessutom utgår man från 
att de som tittar på TV mycket, påverkas mer än de som inte gör det. Samtidigt som det 
måste påpekas att när det handlar om massmediepåverkan i allmänhet har det nästan 
blivit en tradition att söka efter negativa effekter. Något som även genomsyrar 
forskningen om könsrollssocialistationen. Man tenderar att enbart förutsätta negativa 
effekter av ett stereotypt och som man definierar det, negativt TV-innehåll (Nordlund, 
1996:143).  
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Det finns olika typer av generella effekter på lång sikt. De beteenden som uttrycks via 
TV kan få en typ av symboleffekt. Om man lär sig en viss typ av beteende, kan det 
medföra att man lättare lär andra i sin omgivning samma beteende. I en bestämd 
situation där man inte kan använda det inlärda, mest lämpliga beteendet, kommer man 
att söka andra alternativ. Ungdomar som har lätt att skilja mellan fantasi och verklighet 
i allmänhet har bättre förutsättningar för att på ett mer realistiskt sätt kunna utvärdera 
innehållet och samtidigt skapa distans mellan det fiktiva TV- innehållet och den egna 
verkligheten (Nordlund, 1996:151-154). 
 
 

4.2 Socialisation 
Socialisation är en process som lotsar in oss i den mänskliga gemenskapen. Processen 
startas redan när man som nyfödd, och ännu inte har sagt ett ord, får ta emot 
kroppskontakt, blickar och nynnanden från andra människor. Språktillägnelsen är ett 
avgörande steg i vår utveckling. Det är först när vi börjar förstå och använda språket 
som vi inser skillnaderna mellan oss själva och andra, och det är genom språket som vi 
kommer in i den kulturella gemenskapen som finns bland andra människor. Genom 
samspel med andra människor formas vi till individer (Gripsrud, 2002:17). 
 
Den primära socialisationen är den del av socialisationen som pågår bland de människor 
man står närmast, oftast är dessa någon form av ”familj”. Den sekundära socialisationen 
är de socialisationsprocesser man går igenom utanför ”familjen” som försiggår inom 
och i förhållande till en rad olika samhällsinstutitioner såsom dagis, skolor, 
idrottsföreningar, kyrkor, arbetsplatser och så vidare. Det är i dessa situationer som vi 
blir varse om vilka vi är och vad som förväntas av oss. Detta är något som massmedia 
inte är sena att tala om för oss, massmedia som för många är den viktigaste institutionen 
för den sekundära socialisationen (Gripsrud, 2002:17). 
 
Massmedierna riktar sig till oss direkt i hemmet vilket skiljer dem åt från alla andra 
former av sekundär socialisation. De konkurrerar med ”familjen” om vår 
uppmärksamhet och de blandar sig i våra samtal och samspel. Genom att definiera 
verkligheten omkring oss definierar medierna också vilka vi är. I bild, ljud och skrift 
framställer medierna världen på olika sätt, de visar oss också olika sätt att förstå den. 
Som mottagare måste vi själva ta ställning till och ha en uppfattning om var vi står, 
vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli och framförallt vilka vi inte vill vara eller bli. Det 
är denna självuppfattning som är vår identitet (Gripsrud, 2002:17-18). 
 
Förvärvandet av den konventionella meningen uppkommer genom inlärning av allmänt 
accepterande sätt att identifiera och klassificera relevanta objekt och situationer, liksom 
hur man bör bete sig i relation till dessa. Detta är något som främst pågår hos barn- och 
ungdomar, och något som både sker medvetet och omedvetet. Socialisationen är en 
kontinuerlig meningsskapande kommunikationsprocess, genom den kan en ny individ i 
en kultur, samhälle eller en grupp, införliva de beteendemönster, attityder, värderingar 
och normer som förekommer på ett selektivt plan (Nordlund, 1996:48). 
 

____________________________________________________________________________________ 

Samhället beror mycket på mänskliga handlingar. Utan detta skulle inget samhälle 
kunna existera. Handlingar har en viss inriktning som också därmed får vissa 
konsekvenser beroende på individernas position i samhällsstrukturen. Denna struktur 
bärs i sin tur upp av en rad samhälleliga institutioner av politisk, ekonomisk och 
ideologisk art. Man kan säga att vissa typer av handlingar till sin karaktär är privata, de 
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har privata konsekvenser, medan andra handlingar är offentliga, eftersom de får 
konsekvenser för grupper i samhället eller för samhället som helhet (Nordlund, 
1996:29). 
 

4.2.1 Socialisation i relation till TV 
Massmedierna och främst TV har idag stor betydelse för ungdomars socialisation 
(Nilsson & Kjellmor 1983, nr 22:30). 
 
Televisionens tecken och koder är ofta både realistiska och verklighetstrogna. Vilket 
kan medföra att tittarna förleds till en ytlig och passiv bearbetning av innehållet. Det är 
med andra ord ytligt sett lättare att tillägna TV:n innehåll, jämfört med innehållet i 
texter som ofta byggs upp genom symboliska koder och tecken. Den här nämnda 
tendensen kan förstärkas om innehållet i TV är utformat på icke- krävande sätt. Detta 
innebär att man kan överföra det ytliga och passiva bearbetningssättet även till 
konsumtionen av mer krävande program. Ett resultat kan då bli att man antingen inte 
alls förstår innehållet i de ”svåra” programmen eller att man helt enkelt undviker dem.  
Familjens TV-vanor har stor betydelse i det här sammanhanget. Om föräldrarna har 
skapat en vana att ofta ha TV:n påslagen, oberoende av vad innehållet är kommer 
förmodligen barnen att ta efter föräldrarnas beteende. Den centrala plats som TV 
uppenbarligen har för ungdomar har lett till att en rad problem uppmärksammats i 
skolan, där man kopplat samman elevernas beteende till bland annat TV-tittandet. I en 
del fall stämmer det säkert, men ofta saknas vetenskaplig dokumentation som kan 
styrka många av dessa påståenden som framförs. Mycket talar för att många av oss 
lever i en allt mer stressig värld. Detta kan urskiljas likaväl i karaktären till vårt TV- 
tittande, som det sätt på vilket TV:s innehåll byggs upp kring (Nordlund, 1996:111-
113). 
 
Medierna har fått stor betydelse för socialisationen av ungdomar. Kulturindustrin har 
skickligt slagit mynt av ungdomars sökande efter identitet och av den osäkerhet som 
många känner. I vårt värdepluralistiska samhälle, har kulturindustrin betydelse för 
många ungdomars ideologiska skolning. Och detta på ett sätt som ofta står i kontrast till 
samhällets erkända ideal. I många medieprodukter profiterar kulturindustrin tillexempel 
på fördomar och ger en skev och verklighetsfrämmande människobild. Utbudet har en 
stark ställning, och det erbjuder känslor och upplevelser som står i kontrast till 
vardagslivet (Nilsson & Kjellmor 1983, nr 22: 40).  
  
Ungdomsbilden är i hög grad kommersiellt betingad. Hela ungdomsgruppen dras ofta 
över en kam, och de betraktas som mycket speciella varelser, ibland även som ett 
främmande folk med egna föreställningar, livsuppfattningar och sätt att leva. Den här 
ungdomsbilden har stor betydelse för hur ungdomar ser på sig själva och på andra 
ungdomar och för hur många vuxna ser på ungdomar. Mycket av ungdomsforskningen 
har inriktats på väsentliga problemområden som tillexempel drogmissbruk och 
utslagning. Det blir de små andelar av ungdomarna som knarkar, super ofta, slåss och 
begår brott som blir ungdomar i allmänhet i många människors uppfattning. Vi måste 
vara medvetna om att ungdomar inte är några viljelösa offer för tonårsmarknadens och 
kulturindustrins produkter. Ungdomarna är ofta medvetna om ideologin bakom 
produktionen och de budskap och värderingar som förs fram. Hela tiden sker ett aktivt 
urval och en anpassning till den egna gruppens behov och värderingar (Nilsson & 
Kjellmor 1983, nr 22: 40).  
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4.3 Genusperspektiv 
Genus är en stor del i vår bakgrund och vår identitet. Det är viktigt att se till både de 
biologiska och de kulturella aspekterna som finns i samband med könsskillnader. Detta 
tas upp i följande avsnitt. 
 
 
 
Genus är ett välkänt begrepp sen lång tid i Sverige. Under 1980- talet accepterades 
ordet successivt in i svenskan för att beteckna kulturella föreställningar om skillnader 
mellan könen. Poängen var att skilja biologi från kultur och på samma gång se 
relationer mellan könen genom att främst betrakta könen som socialt och kulturellt 
skapande. En drivkraft var att hitta begrepp som även inramade tanken att relationerna 
mellan könen utgör en primär och social ordning. Det blev med tiden intressantare att se 
till enskilda individers upplevelser som ett meningssystem, där det står nära länkat till 
makt, där alla människor placeras i två motsatta och uteslutande kategorier 
(Ambjörnsson 2004:11-12). 
 
Genusbegreppet har gjort det lättare att på ett systematiskt sätt tala om kvinnor och 
män, som manligt och kvinnligt, utan att endast se till de biologiska skillnaderna. Det 
råder däremot olika åsikter om hur långt denna tanke bör drivas. Förenklat 
sammanfattat kan man säga att vissa teoretiker menar att människor agerar som de gör 
på grund av vilka de är, medan andra anser att man blir den man är på grund av hur man 
agerar. Genus är inte en orsak till, utan snarare en effekt av olika sorters handlingar. 
Något som måste ständigt återskapas för att vara övertygande. Det är en ständigt 
pågående process (Ambjörnsson 2004:12-13). 
  
När man talar om genus i könsskillnaderna, måste man utgå från att det finns en slags 
mall för som vi anser vara något av ”normalisering”. Naturligtvis finns det mängder av 
teoretiska aspekter som man måste ta hänsyn till. Det handlar om att normerna aldrig 
finns i kraft av sig själva. Troligare är att den existerar enbart i relation till en tänkt och 
utpekad motpol. Att normer ständigt måste söka sin mening och sitt 
existensberättigande i avvikelser, innebär att det inte existerar någon stabil och fast 
kärna av normalitet. Därför kommer också relationerna mellan norm och avvikelse att 
vara både instabila och sårbara. Detta ömsesidiga och ojämlika beroende innebär alltså 
att avvikelsen ständigt finns närvarande i vår kultur, oavsett om vi väljer att se det eller 
inte. Genom att fungera som normens ständiga skugglika följeslagare blir avvikelsen 
också en position möjlig att föreställa och inta. Eftersom normen enbart existerar i 
relation till något annat, och aldrig är en faktisk eller stabil position att uppnå, blir 
misslyckandet inbyggt i själva iscensättandet av genus. Det är först efter dessa 
misslyckanden som den möjliga förändringspotentialen och handlingsutrymme ligger 
(Ambjörnsson 2004:22-24). 
 
Sociologen Beverly Skeggs anser att skapandet av genus aldrig kan skapas utan att man 
tar hänsyn till aspekter av klass. Hon menar att frågor som berör ekonomiska 
ojämlikheter mellan människor har stor betydelse. Detta måste dock ske mot bakgrund 
och av insikten om hur klassrelationer är sammanvävda med andra strukturerande 
principer i samhället. Klassbegreppet bör därför snarast ses som ett av många 
perspektiv som belyser hur viss ojämlikhet kan skapas och också upprätthållas; hur 
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hierarkier och beroendeförhållanden uppstår mellan grupper när sociala, kulturella och 
ekonomiska resurser fördelas efter olika mönster. Genom att studera skolklasser med 
studieförberedande program (samhällsklass) och klasser med yrkesförberedande 
program (barn- och fritid) på gymnasiet, visade det sig att elever som sökte till de 
yrkesförberedande programmen i större utsträckning kom från hem med lägre 
utbildning, inkomstnivå och boendestandard än de som gick på studieförberedande 
utbildningar. Givetvis finns det kritik mot resultatet, eftersom det i varje klass finns ett 
antal olika individer, med totalt olika livserfarenheter som spelar in i hur deras beteende 
och handlingar gestaltas, dessutom finns det en rad andra aspekter som man måste ta 
hänsyn till (Ambjörnsson 2004:33-35). 
 
En av grunderna för formandet av den egna könsrollen är identifikation med någon 
förebild. Under senare tid har kanske föräldrarna i allmänhet, och främst fäderna 
förlorat i betydelse jämfört med kamrater och massmedier. Den sociala situationen i det 
rådande samhället, har förändrats avsevärt för de unga som växer upp idag. Fler och fler 
växer upp med endast en förälder, då oftast mamman. Dessutom kommer fler barn och 
ungdomar dessutom att ”byta” ut en förälder (oftast pappa) mot en annan. Man tror att 
främst pojkar som växer upp under sådana här villkor kan fara illa, eftersom de saknar 
en kontinuerlig manlig förebild och ett riktigt identifikationsobjekt, detta söker man 
istället allt oftare efter i massmedievärlden (Nordlund, 1996:141). 
 
Könsroller och Television 
Könsrollernas karaktär och reproduktion hör till de mest tydliga och avgörande 
effekterna av socialisationen. Män och kvinnor har delvis olika beteendemönster och 
olikheter när det handlar om attityder, värderingar och normer. 
Redan i mycket unga år får varje individ uppleva olika förväntningar på vad som är ett 
passande beteende, beroende på vilket kön de tillhör. Könsrollssocialisationen sker 
framförallt genom föräldrar, kamrater, skola och arbetsliv och massmediepåverkan. 
Därmed är det av stort intresse att hitta indikationer på hur innehållet i massmedierna 
kan påverka de manliga respektive kvinnliga könsrollernas innehåll och karaktär. 
Naturligtvis är effekterna direkta normsändare som föräldrar och kamrater av störst 
betydelse vid en jämförelse med massmedierna. De senare kan snarast ses som en typ 
av indirekta normsändare. I verkligheten kan det vara svårt att avgöra vad som påverkar 
vad. Det verkar rimligt att anta att massmedierna i det här sammanhanget samverkar 
med övriga faktorer, så att det ibland kan försvaga vissa tendenser, medan de ibland kan 
förstärka andra (Nordlund, 1996:139-140). 
 
 

4.4 Livsstil 
Livsstil är en stor del av våra liv, förmodligen framförallt bland ungdomar som 
försöker att skapa sig en identitet. Vi kommer här att ta upp vad som är livsstil och dess 
betydelse för människan i dagens samhälle. 
 
 
 
Livsstil brukar innefatta konsumtion, boende, kropp och kläder, medievanor och 
liknande (Mörck, 1998:11). 
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Enligt Anthony Giddens är livsstil något man ”lägger sig till med” snarare än något som 
går i arv då det innefattar en massa olika val mellan en mängd olika möjligheter. En 
livsstil är rutiniserad i det mesta såsom klädvanor, matvanor, handlingssätt och 
umgängesmiljöer. Varje litet beslut som individen fattar varje dag bidrar till 
livsstilsskapandet, såsom vilka kläder man ska ha på sig idag, vad man ska äta, hur man 
ska uppträda och vem man ska träffa. Dessa val handlar lika mycket om hur man ska 
handla som vem man vill vara. Förutom sina egna tankar och idéer påverkas ens val av 
livsstil också av grupptryck, synliga förebilder och socioekonomiska förhållanden 
(Giddens, 1999:102-103).  
 
Ålder, kön, etnisk tillhörighet, geografisk bakgrund och bostadsförhållanden är viktiga 
faktorer som skapar skillnader mellan individer och framförallt betydelsen vi tillskriver 
dessa faktorer. Habitus är enligt sociologen Pierre Bourdieu sociala regler som finns 
lagrade i oss utan att vi tänker på det och kan liknas vid en mental vana. Habitus är en 
produkt av vår socialisation vilket innebär att den aldrig blir helt färdig. Habitus präglar 
individens sätt att tänka, välja och handla, den påverkar till exempel vårt val av 
utbildning och den påverkar vilka sociala positioner vi intar i livet (vilken nivå vi 
hamnar på). Bourdieu säger också att ”livsstilar är systematiska produkter av habitus” 
och habitus präglar vår livsstil genom ”smaken” (Gripsrud, 2002:93-103). 
 
Människan är en social varelse, som lever i ett samhälle präglat av en viss typ av kultur. 
Massmedierna är numera en självklar beståndsdel i denna kultur. Massmediernas 
funktion och påverkanpotential, måste man givetvis ta hänsyn till i hela det 
sammanhang i vilket mediekonsumtionen äger rum. Man måste utgå alltifrån individen 
som använder mediet och nå det samhälle som utgör användandets yttre förutsättning, 
till den kultur som präglar medieinnehåll, vanor, attityder och värderingar (Nordlund, 
1996:31). 
 
Socialpsykologi är en av de vetenskaper som handlar om det mänskliga beteendet. I 
likhet med vad som vanligen är fallet efter varje ny vetenskapsetablering, finner man 
även inom socialpsykologin flera med varandra konkurrerande perspektiv. Exempel på 
detta är gestaltpsykologi, inlärningsteori, psykoanalys och interaktionism. 
Socialpsykologin betraktar människan i första hand som gruppdeltagare. Det innebär att 
man förutsätter att det mesta som människor gör, inte beror i huvudsak på instinkter, 
utan snarare på nödvändigheten av att anpassa sig till sin sociala omgivning, det vill 
säga till andra medlemmar i den grupp som man tillhör. Det gäller att försöka bestämma 
vad som är sant och riktigt om människans karaktär och beteende utifrån sociabilitet 
(Nordlund, 1996:32). 
 
Av de olika typer av sociala system som har relevans för massmedieforskare är det 
kulturella systemet ett av de mest intressanta, kulturen inbegriper värderingar, 
föreställningar och beteende som accepteras och delas i ett socialt system. För varje 
socialt system som reproduceras är det nödvändigt att dess kultur i form av regler, 
förställningar, normer och värderingar förmedlas vidare från en generation till en annan. 
Kultur kan betraktas som både struktur och som handling. Med detta menas att i det 
förstnämnda fallet analyseras kulturen som ett abstrakt system bestående av idéer, 
värderingar osv. I det andra fallet studerar man kulturen liknande den som kommer till 
uttryck i regelbundenheter som avser människors beteende och särskilda handlingar 
(Nordlund, 1996:32).   
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Till tesen om den individuella valfriheten ligger det nära till hands att koppla en aktiv 
människosyn. Enligt denna menas att individen/individerna i egenskap av mediepublik 
använder sig av innehållet på ett aktivt och kreativt och aktivt sätt. När man talar om 
detta är populärkulturen ett intressant område. Populärkulturens form och innehåll 
tolkas ofta på mycket olikartade sätt bland olika grupper i samhället. Vanligen skiljer 
sig ungdomars samt vuxnas tolkningar åt (Nordlund, 1996:34-37).  
 
 
Attityder/Identitet 
”Vissa forskare anser att attityder uppfyller olika funktioner, såsom förståelse, 
behovstillfredsställelse, försvar av självkänsla och behovet av att uttrycka våra 
värderingar: 

1.  Attityder hjälper oss att förstå världen och händelser omkring oss. Våra 
attityder ger oss en grund för hur vi ska tolka vardagliga händelser. 

2.  Attityder bidrar till att tillfredsställa våra behov, att nå våra mål. Våra 
värderingar har ofta formats genom tidigare erfarenheter, då vi lärt oss vilka 
företeelser som belönas och ger uppskattning respektive vilka som bestraffas. 
Dessa attityder hjälper oss därför att uppnå mål som ger belöningar och att 
undvika straff. 

3.  Attityders tredje funktion är att försvara vår självkänsla, att stärka vårt 
självförtroende och försvara oss mot kritik. 

4. En fjärde funktion är att uttrycka våra värderingar, tala om för omvärlden 
vilken person vi är, vad vi gillar och ogillar och så vidare (Angelöw&Jonsson, 
2000:172). 

 
Enligt Gripsrud (2002:19) så är vår identitet ”ett lapptäcke av identiteter, en 
sammanflätning av likheter och skillnader i förhållande till andra människor”. 
Gripsrud skiljer på två huvudtyper av identiteter: den sociala/kollektiva identiteten och 
den personliga identiteten. Den största delen av vår sociala identitet har vi inte själva 
valt. Den sociala identiteten är den vi får genom andras uppfattningar om oss och 
genom de olika kollektiva sammanhang vi ingår i såsom vart vi kommer ifrån (stad och 
stadsdel), kön, ålder, utbildning, föräldrarnas yrken och så vidare. Vad som är viktigt i 
vår sociala identitet varierar från situation till situation, är man utomlands kan det räcka 
med att vara svensk för att känna gemenskap med andra svenskar. Den personliga 
identiteten kan vi komma fram till genom att fråga oss själva: ”vem är jag?”, vilket 
innebär att vi frågar oss vad som är unikt med oss själva, vad det är som skiljer oss från 
andra och vad det är som gör mina erfarenheter, känslor och stämningar så speciella. 
Medierna bidrar i väsentlig grad till våra personliga lapptäcksartade identiteter 
(Gripsrud, 2002:19-24). 
 
Från 1950-talet var första gången man kunde prata om en specifik ungdomskultur vilket 
delvis var en medieprodukt. Detta innebar att ungdomarna fick en ny identitet som 
ungdomar istället för nästan vuxna eller halvvuxna. Medierna är mycket viktiga för hur 
vi uppfattar oss själva och världen. Gripsrud säger också att vårt medieval bekräftar 
olika typer av identiteter, han säger att TV:n är mycket viktig för många av oss och det 
är i samspelet mellan individernas identitetsbildning och samhällets generella 
funktioner som den har sin plats (Gripsrud, 2002:37-57). 
 
Dagens unga får lära sig vissa attityder, värderingar och normer under uppväxten som 
är dominerande eller acceptabla i samhället. Det innebär också spridandet av viss 
information och inhämtandet av viss kunskap. Man kan säga att människorna kan få en 
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viss bild av sig själva, likaså av den angivande verkligheten. Dessa bilders karaktär och 
innehåll är beroende av karaktären och innehållet hos de förmedlade attityderna, 
värderingarna och normerna, samt den information och de kunskaper som är spridda i 
samhället (Nordlund, 1996). 
 
Självförtroende 
Ungdomar som har föräldrar med hög utbildning har oftare bättre självförtroende än 
ungdomar vars föräldrar har lägre utbildning. Det finns också ett samband mellan 
självförtroende och socialgrupp. Ungdomar som tillhör en hög socialgrupp har bättre 
självförtroende än ungdomar från en lägre socialgrupp. Dessutom har flickor ofta lägre 
självförtroende än vad pojkar har. De som lyckas bra i skolan har oftast också högre 
självförtroende än de som har anpassningssvårigheter (Lilja&Larsson, 2003:111). 
 
Enligt Kaplan kan ett lågt självförtroende uppkomma via tre skilda mekanismer: 

1. Vid upplevd brist på värdefulla resurser eller förmågor (inkl beteenden som 
anses värdefulla). 

2. Vid bristande socialt stöd från omgivningen. Till exempel kan brist på socialt 
stöd från föräldrar skapa svagt självförtroende. 

3. Vid bristande förmåga att med kognitiva-affektiva processer stärka det egna 
självförtroendet (Lilja&Larsson, 2003:111). 

 
Självsäkra ungdomar har som regel egna uppfattningar som är starka och som de inte 
ger upp i första taget. De är kanske vana att värdera nya impulser och ny information i 
förhållande till sina egna uppfattningar och värderingar. 
Det omvända förhållandet skulle då göra att ungdomar med relativt svagt 
självförtroende lättare skulle kunna överbevisas och övertalas av andras åsikter och 
värderingar. Något som kan leda till att de finner en trygghet i att tycka och tänka som 
alla andra. Förmodligen är dessa ungdomar generellt sett mer lättpåverkade av TV-
innehållets budskap (Nordlund1996: 151-154). 
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5 INFORMATIONSKAMPANJER 
Informationskampanjer är mycket diskuterat och kritiserat. Mycket på grund av att det 
är svårt att se några egentliga effekter, dock satsas mycket pengar på detta. I detta 
kapitel beskrivs varför det är så svårt att se något resultat efter informationskampanjer 
och vad man bör tänka på när man ska utforma en informationskampanj. 
 
 
 
Som medborgare i dagens samhälle exponeras vi av ofantligt många fler budskap än 
vad vi kan ta in och registrera, detta ställer stora krav på annonsörer som vill nå ut med 
sina meddelanden eller budskap eftersom det inte finns någon färdig mall som de kan 
följa till punkt och pricka. Olika budskap i kampanjer kan variera beroende av vem som 
står bakom. Vilket innebär att de olika tillvägagångssätten måste testas och utvärderas 
vid olika tillfällen. Det finns anledning till oro för den pågående utvecklingen av 
alkoholkonsumtionen bland ungdomar och det kan anses vara mycket viktigt att 
motarbeta denna progression på ett eller annat sätt. Därför kan en informationskampanj 
vara en inriktning. Frågan dock som man borde ställa sig är, huruvida effekterna på 
informationskampanjer med hjälp av TV:n kan ha för att nå ut till målgruppen 
ungdomar (Uppropet, 2002:2)? 
 
Informationsprogram riktade till ungdomar gällande alkohol och droger har visat sig ha 
begränsade effekter (framförallt när det gäller skrämselpropaganda). Detta då man för 
att få effekt måste förändra kognitiva och kulturella system, vilket inte är så lätt (Lilja & 
Larsson, 2003: 209). Reklam framhäver en produkts tillfredsställande kvalitet och 
media hur en produkt kan tillfredsställa ett redan existerande behov hos målgruppen. 
Därmed anser Wallack att masskommunikation kan vara ineffektivt i syftet att skapa nya 
attityder eller beteendemönster vilka kommer i konflikt med gamla. Däremot är 
möjligheterna goda om man vill kanalisera redan existerande attityder och 
beteendemönster i en något förändrad riktning eller att förstärka befintliga attityder. Det 
är betydligt lättare enligt Wallack att med reklamens hjälp få folk att byta från ett 
ölmärke till ett annat än att få dem att begränsa sin alkoholkonsumtion. Dessutom rider 
reklamen på redan befintliga vågor och tendenser och det läggs ner oerhört mycket mer 
resurser på reklam jämfört med alkoholupplysning. Man förväntar sig inte heller att 
med reklamen förändra människors beteenden eller den offentliga diskussionen som 
man vill med alkoholupplysning (Thorsen & Andersson, 2000:23). 
 
Wallack anser vidare att upplysningskampanjer skulle lyckas i mycket större 
utsträckning om det inte samtidigt fanns så mycket motpropaganda. Den kraftigaste 
motpropagandan är de ständiga budskapen om alkohol och narkotika som dagligen 
förmedlas genom TV-serier och film. I många program/filmer dricker man för att klara 
kriser eller varva ner, ungdomar längtar till helgen för då dricker man alkohol osv. 
Partanen och Montonen säger att man inte kan vänta sig ett förändrat beteende till följd 
av massmediekampanjer då man i så fall bortser från att individers attityder och vanor 
starkt påverkas av sociala relationer och den kulturella miljö som individen befinner sig 
i. Även om man inte ser ett resultat direkt efter en kampanj innebär inte detta att den 
varit meningslös eller verkningslös då en individs förhållningssätt till alkohol och 
droger formas under lång tid och blir ett integrerat inslag i den generella livsstilen 
(Thorsen & Andersson, 2000: 24-25). 
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Många vuxna anser att populärkulturen, medierna och utländsk påverkan har en 
avgörande betydelse för det ökade alkohol- och drogbruket bland ungdomar. 
Ungdomarna själva anser dock att det är mer närliggande faktorer som är anledningen 
såsom deras miljö och villkor (Lilja & Larsson, 2003: 40). 
 
Faktorer som enligt forskarna påverkar ungdomars alkohol- och drogbruk: 
1. Könsfaktorer  
2. Åldersfaktorer (inklusive ålder för alkoholdebut) 
3. Samband med andra beteenden 
4. Kognitiva faktorer, inklusive förväntningar och attityder 
5. Psykologiska/psykiatriska faktorer 
6. Geografiska och kulturella faktorer 
7. Faktorer som avspeglar samhällsförändringar (inklusive massmedia och 

ungdomsstilar) 
8. Biologiska faktorer 
9. Familjefaktorer 
10. Påverkan via organisationer 
11. Påverkan via ungdomsgrupper 
12. Tillgängligheten (Lilja & Larsson, 2003:210-211) 
 
Familjen är viktig för ungdomar under uppväxten då det är här kultur, attityder, 
förväntningar och normer formas, även kring alkohol och droger. Familjepåverkan är 
något som ofta minskar i tonåren då normerna främst förankras i kamratgrupper. 
Familjen behåller ändå sitt inflytande på vissa områden som exempelvis val av 
livsplaner och utbildning. Familjesystemet påverkar starkt individen även efter det att 
hon/han inte längre låter sig direkt påverkas av föräldrarnas kommunikation. Detta 
genom de mönster och relationer som utvecklats under barndomen och även under 
ungdomstiden präglar individens personlighet och påverkar de relationer vilka hon/han 
senare etablerar (Lilja & Larsson, 2003: 143). Kamraternas inflytande ökar som sagt i 
tonåren och då främst på den omedelbara sociala verkligheten såsom bruket av alkohol 
och droger, detta särskilt då åsikterna och normerna skiljer sig åt mellan kamraterna och 
familjen. Graden av påverkan från kamratgruppen beror dock på vilka värderingar och 
beteenden som finns i kamratgruppen. En del grupper tar resolut ställning mot 
vuxenvärlden medan andra grupper har en respektfull inställning till vuxenvärlden 
(Lilja & Larsson, 2003: 152). 
 
I upplysningsarbetet ska man använda sig av en kombination av 
kommunikationskanaler och framförallt använda sig av de som målgruppen känner sig 
hemma med. Det finns olika typer av kommunikationsformer, framförallt skiljer man på 
envägs- och tvåvägskommunikation. Exempel på envägskommunikation är kampanjer 
via radio, TV, film, affischer, broschyrer m.m. Undervisning är en typisk form av 
tvåvägskommunikation. Alkohol- och narkotikaupplysning genomförs vanligen i form 
av envägskommunikationskampanjer (Anderson & Thorsen, 2000:18). 
 
Egenskaper hos informationskampanjer 
1. En kampanj syftar målmedvetet till att påverka individer. 
2. En kampanj riktar sig till en stor publik. 
3. En kampanj pågår inom mer eller mindre specifikt avgränsade tidsramar. 
En kampanj innehåller kommunikation via ett flertal olika aktiviteter (Anderson & 
Thorsen, 2000:19, Palm, 1994:39). 
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Målgrupp 
Olika personer är olika mottagliga för olika former av upplysningsstrategier. I och med 
detta bör man reflektera över kopplingen mellan målgrupp, budskap, uppmärksamhet 
och beteende. Oavsett målgrupp ska man anpassa sig till denna samt ändamål och 
situation. Programmet bör skräddarsys för den aktuella målgruppen för att få största 
möjliga effekt. Ungdomars skilda attityder och erfarenheter av alkohol påverkar vilken 
typ av information som de föredrar (Lilja&Larsson, 2003:232). Vanligtvis riktas 
upplysningsinsatser till mindre grupper och inte hela befolkningen och de riktas ofta till 
målgrupper för primär prevention (man inriktar det förebyggande arbetet på friska 
människor och försöker att förhindra sjukdom/skada/uppkomst av beroende hos dessa). 
En stark orsak till kampanjer i primärpreventivt syfte är att man tror att det finns en 
stark koppling mellan individers kunskap, attityd och beteende (Anderson & Thorsen, 
2000:11). Det är viktigt att kartlägga målgruppen för att kunna anpassa budskap, 
presentationsform och informationskanal. Det räcker inte att enbart kartlägga de 
demografiska egenskaperna man behöver också veta målgruppens attityder, motiv, 
kunskaper, intentioner m.m. Ungdomar betraktas ofta som en homogen målgrupp och 
Jarlbro påpekar hur viktigt det är att definiera denna målgrupp utifrån livsstil och 
riskperception. Något som kan vara avgörande för kampanjens framgång är 
avsändarens attraktionskraft, trovärdighet, auktoritet, kunskap och attityder. Det är 
viktigt att avsändaren har hög trovärdighet i den målgrupp man riktar sig till (Anderson 
& Thorsen, 2000:48-54). 
 
En grundläggande utgångspunkt i allt förebyggande arbete borde enligt författarna vara 
vad vi egentligen vet om orsakerna till de problem som ska förebyggas. Trots 
omfattande forskning finns det inte några entydiga och säkra svar på dessa frågor. En 
upplysningsinsats ska baseras på en grundlig mål- och målgruppsanalys, dessutom ska 
målen vara specifika, uppnåbara och mätbara. Den traditionella alkohol- och 
narkotikaupplysningen kritiseras ofta för att målen är för abstrakta eller komplexa. 
Även om det finns konkreta mål uppsatta saknas ofta positiva råd. Vill man genom 
upplysning nå beteendeförändringar måste det även finnas råd till hands hur individen 
ska gå till väga för att förändra sitt beteende (Anderson & Thorsen, 2000:9-15). I Lilja 
& Larssons (2003) undersökning bland skolungdomar var det flera som uttryckte en 
önskan om att ha ett ämne i skolan som de kallade ”livskunskap”. Och med detta 
menade de ett ämne där man får lära sig att handskas med livet och olika situationer 
bland annat situationer som rör alkohol/droger, sex, kompisar, det sociala livet och så 
vidare. Om man införde detta i skolan kan man likna en viss del av den undervisningen 
vid positiva råd som Anderson & Thorsen (2000) efterlyser. 
 
Förändring av målgruppens attityder leder inte nödvändigtvis till förändrat beteende. 
Även om beteendet förändras kan det finnas andra faktorer och förändringar som 
oberoende av kampanjen som verkar i motsatt riktning och därmed ”döljer” kampanjens 
positiva effekt. På grund av detta kan det vara svårt att bedöma om kampanjen varit 
lyckad eller ej (Anderson & Thorsen, 2000:19). 
 
Mål och utvärdering 
Utvärdering kan göras dels med avseende på det centrala övergripande målet och dels 
med avseende på olika delmål. 
- förändringar i enlighet med kampanjens övergripande mål: exempelvis reducering 

av alkoholrelaterade sjukdomar, reducering av trafikolyckor eller minskad 
alkoholkonsumtion av befolkningen. 

- antal personer som nåtts av budskapet 
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- målgruppens observation av budskapet 
- förändring av attityder och/eller beteenden(Anderson & Thorsen, 2000:19) 
 
Informationskampanjer kan ha som primärt mål eller enda mål att skapa 
uppmärksamhet på alkohol- och narkotikafrågor och på så sätt lägga en bra grund för 
andra förebyggande åtgärder såsom föredrag, film, teater eller broschyrer.  
 Total avhållsamhet rekommenderas inte som mål då vissa resultat tyder på att detta 
kan bidra till en ökning av konsumtionen. Detta särskilt då avsändarna är vuxna 
alkoholkonsumenter och mottagarna är ungdomar som strävar efter att bli vuxna. 
Alkohol är ett tydligt inslag i vuxenvärlden och alkoholkonsumtionen har en viktig 
symbolisk funktion i socialiseringsprocessen från barn- till vuxenstadiet. Total 
avhållsamhet är ett orealistiskt mål då majoriteten vuxna dricker alkohol. Däremot anser 
man att arbete med att fördröja alkoholdebuten som mer realistiskt. Delmål som antal 
personer som nåtts av budskapet och hur många som uppmärksammat kampanjen är 
vad man koncentrerar sig på vid utvärderingar av upplysningskampanjer. Det är ofta 
utifrån dessa resultat man avgör om kampanjen varit lyckad. Svårigheterna med att 
utvärdera och bristfälliga utvärderingar av upplysningskampanjer betraktas som ett 
problem för en utveckling av effektivare metoder. Det finns också ett behov av andra 
typer av utvärderingar. Man vill se mera formativa utvärderingar där man i 
initiationsfasen fokuserar på målgruppens val av kanal, budskap, material m.m. Det 
finns också ett behov av processutvärderingar där man fokuserar sig på genomförandet 
av en insats, den övergripande kontexten och processer som utkristalliseras under 
genomförandefasen(Anderson & Thorsen, 2000:16-26). 
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6 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
”Tänk efter Före” är ett anti- alkoholprojekt där man via en informationskampanj 
försöker nå ut till målgruppen genom att sända ett antal olika animerade filmer på TV. 
Vi har gjort en enkätundersökning bland ungdomar i Falun, i åldrarna 12-19 år, för att 
se om TV är ett bra medie för att nå ut till och påverka ungdomarna att ändra sina 
attityder. Tidigare forskning har visat att informationskampanjer inte haft någon större 
effekt på målgruppen, beror det på att kampanjernas budskap inte varit tillräckligt 
tydligt, har man använt sig av fel metoder eller beror det på att man använt sig av fel 
medie? Då kampanjen ska sändas i TV är det relevant att titta på TV:s effekter och 
påverkan på ungdomar och även reklamens effekter då filmerna sänds i 
reklampauserna. Avsnittet om ungdomar tar upp socialisation, genus och livsstil som 
alla påverkar oss som människor och vi vill titta på om det även spelar roll i synen på 
alkohol och informationskampanjer. Finns det tillexempel tydliga skillnader i synen på 
alkohol beroende på kön? 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka om man genom informationskampanjer på TV 
kan bidra till att påverka ungdomars attityder gentemot alkohol. 
 
 
Frågeställningar 
1. Har informationskampanjer någon påverkan på ungdomar (kan man få dem att bruka 
mindre alkohol eller förändra deras attityder)?  
 
2. Är informationskampanjer i TV ett bra sätt att använda sig av i syfte att påverka 
ungdomars attityder till alkohol? (ändra inställningen och bli mer negativa till alkohol) 
 
3. Hur ställer sig ungdomar till informationskampanjer som berör ett ämne som 
alkohol? (positiva/negativa) 
 
4. Spelar respondenternas livsstil och bakgrund någon roll vad gäller deras inställning 
till TV-reklam och informationskampanjer rörande alkohol? 
 
5. Får ungdomarna något utbyte av att titta på kampanjer i TV, fyller detta någon 
funktion för dem? (får det några effekter) 
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7 MATERIAL OCH METOD 
I detta kapitel diskuteras det material och den metod som använts i uppsatsen. Vi 
motiverar val av metod samt redogör för vad metoden innebär. Därpå följer en 
redogörelse för hur vi gått tillväga med att välja vårt urval och hur det ser ut. De två 
efterföljande avsnitten tar upp vårt interna bortfall och bortfallsuppföljning. Det 
interna bortfallet redovisas i en tabell. Vi tar sedan upp utformningen av enkäterna och 
förklarar valet av ämnesindelning samt tillvägagångssätt av enkätutdelningen. En 
viktig del i metoden är datainsamling och bearbetning vilket vi ingående redovisar för i 
kapitel 7.6. Metodkapitlet avslutas med en kritisk diskussion kring det valda materialet 
samt metoden vi använt oss av. 
 
 

7.1 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden valde vi därför att vi ansåg den vara mest lämpad för den typ 
av undersökning vi ville genomföra. Vi ville göra en större undersökning och där en 
kvalitativ metod hade begränsat oss i antalet respondenter. Dessutom tror vi att en del 
av frågorna kan vara känsliga att diskutera för ungdomar i den valda målgruppen. 
 
Enkätformulär ses som ett mätinstrument med vilket man mäter människors beteende, 
åsikter och känslor.(Trost 2001:11) Ska man undersöka hur många procent som tycker 
på det ena eller andra sättet eller hur ofta man gör något skall man göra en kvantitativ 
studie.(Trost 2001:22) 
 
Standardisering innebär graden till vilken frågorna är desamma liksom situationen för 
de intervjuade. Kvantitativa undersökningar använder sig mycket ofta av 
standardiserade datainsamlingar.(Trost 2001:55) Vår undersökning har en hög grad av 
standardisering då alla fått likadana frågor att besvara och befinner sig i samma miljö 
(de olika undersökta grupperna befinner sig dock på olika skolor). 
 
Det finns två typer av strukturering, den ena handlar om huruvida frågorna är 
strukturerade och den andra handlar om frågeformulärets struktur. Frågor som har fasta 
svarsalternativ är strukturerade och frågor som är öppna eller saknar svarsalternativ är 
ostrukturerade. När man talar om frågeformulärets struktur menar man helt enkelt om 
formuläret har någon struktur, om frågorna är indelade i kategorier som följer naturligt 
efter varandra.(Trost 2001:56-57) Vi anser att våra frågor och även vårt frågeformulär i 
hög grad är strukturerade. Det finns några frågor som är öppna men de flesta frågorna 
har fasta svarsalternativ. Strukturen på frågeformuläret har vi försökt att göra så logiskt 
som möjligt med de mest relevanta ämnesområdena först. Innan respondenterna fått ta 
del av formuläret har vi testat både frågornas och formulärets struktur på personer i 
samma ålder som våra respondenter. Att testa frågeformuläret innan själva 
undersökningen bidrar också till att höja reliabiliteten och validiteten. 
 
Reliabilitet (tillförlitlighet) bygger i kvantitativa studier på att man mäter (för varje 
enhet anger man värden på variabler). En standardiserad situation ger hög reliabilitet. 
Man ska inte använda sig av negationer och krångliga ord i formuläret då detta kan leda 
till att flera personer missuppfattar frågan vilket i sin tur leder till en låg reliabilitet, 
vilket i sin tur resulterar i låg validitet (giltighet). Dock kan reliabiliteten vara hög även 
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om validiteten är låg. Validiteten innebär ju att man mäter det man avser att mäta.(Trost 
2001:60-61) 
 
 

7.2 Urvalsfrågor 
Vi har i vår undersökning gjort en enkätundersökning på två skolor i Falun, en 
högstadie- och en gymnasieskola. Val av stad beror på att projektet är förlagt där och att 
det är i Dalarna som filmerna kommer att sändas. Skolorna vi var på ligger i centrala 
Falun vilket kan ha fått effekt på vårt resultat, då de flesta eleverna kommer från 
centrala Falun. Detta innebär att vi inte fick veta om attityderna skiljer sig åt beroende 
på om man kommer från landsbygden eller någon mindre ort utanför Falun. Att det blev 
just dessa två skolor beror helt enkelt på att dessa två var de enda av de som vi varit i 
kontakt med som kunde ta emot oss. Stämningen på högstadieskolan var mycket 
harmonisk och kontakten mellan lärare och elever verkade vara oerhört bra. Eleverna 
var mycket lugna och intresserade av att göra undersökningen. Bemötandet på skolan 
var också bra, och lärarna vi mötte var väldigt intresserade av projektet, de hade 
dessutom förberett eleverna på att vi skulle komma. På gymnasieskolan var jargongen 
annorlunda och kontakten mellan lärare och elever verkade vara mindre bra. Många 
elever visade ett nonchalant och ointresserat uppträdande. Dessa elever verkade se 
undersökningen som en anledning till att slippa ha lektion, dock fyllde de i enkäterna 
utan protester. I årskurs 7, bestod klassen av totalt 24 respondenter, varav 9 är flickor 
och 15 är pojkar. I klass 9 var det 21 respondenter, 6 flickor och 15 pojkar. Barn- och 
fritidsklassen, årskurs 3 bestod av 23 respondenter, här var det mer jämnt fördelat 
mellan könen, 12 flickor och 11 pojkar. Vårt urval är inte representativt då vi anser att 
det är för få personer som har svarat på enkäten. För att urvalet ska vara representativt 
behövs många fler städer, skolor och elever vara representerade. Efter genomgång av 
resultatet visade det sig att vårt urval var väldigt homogent gällande deras bakgrund. 
Vilket innebär att validiteten blivit lägre än vad den hade varit med ett bredare mer 
differentierat urval. 
 
 

7.3 Svarsfrekvens/bortfall 
Vi hade med oss sammanlagt 70 st enkäter till de båda skolorna, varav 69 delades ut 
och utav dessa fick vi tillbaka 68 st. En elev blev inte färdig med sin enkät och ville 
lämna den senare i skolans reception. Tyvärr så var den inte inlämnad när vi kom 
tillbaka en timme senare vilket resulterade i att vi inte fick in alla enkäterna. 

 
I tabellen nedan visas vårt interna bortfall per variabel. Variabel 4, 8, 10, och 11 berör 
området medieanvändning och frågar efter vilken TV-kanal respektive radiokanal man 
tittar/lyssnar mest på och vilken tid på dygnet man tittar på TV och när man lyssnar på 
radio. Många har här haft svårt att bestämma sig och kryssat i fler alternativ än vad som 
efterfrågats, med tanke på att de flesta idag har många TV-kanaler skulle vi kanske 
formulerat om frågan och låtit dem få fylla i valfritt antal alternativ eller gjort det till en 
öppen fråga. När det gäller variabel 38 så anser vi i efterhand att respondenterna skulle 
ha fått välja valfritt antal alternativ att fylla i då många valde fler än ett alternativ. På 
variabel 45 har vi upptäckt att svarsalternativen inbjuder till att fylla i fler än ett 
alternativ vilket många av respondenterna också gjort.  
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1. Internt bortfall
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Variabel 78, 81 och 94 är frågor som inte kommer att användas i detta arbete, det var 
önskemål från vår uppdragsgivare att ha med dessa frågor till deras projekt, därför 
lägger vi inte så stor vikt vid detta bortfall. Problemet med dessa frågor tror vi är att det 
på dessa frågor är svårt att bara välja ett alternativ.  
 
Variabel 104 efterfrågar vem man i första hand vänder sig till när man har problem eller 
känner sig nere. Att det är många respondenter som fyllt i flera alternativ här tror vi 
beror på att man vänder sig till olika personer beroende på vilket problem man har. 
Variabel 124-133 har slagits ihop då detta i enkäten är en fråga, vilken består av 10 
alternativ som skall rangordnas. Vi tror att det höga bortfallet på denna fråga beror på 
att det kan vara svårt att rangordna 10 alternativ, det kanske var en svår fråga att 
rangordna, eller så orkade man inte fylla i alla alternativ och hoppade därmed över 
frågan. Några har satt kryss i några rutor och sedan kanske upptäckt att det skulle vara 
siffror och då har de helt enkelt struntat i frågan. Variabel 135-160 är också en fråga där 
man skulle ange max sex alternativ, det bortfall som finns är de som har fyllt i fler än 
sex alternativ och därmed blir alla variablerna okodbara. På variabel 194 är det en del 
som valt fler än ett alternativ, det tror vi beror på att fler än ett sätt är bra lämpade för 
informationskampanjer vilket innebär att man på frågan skulle ha fått fylla i fler 
alternativ för att förhindra bortfall.  
 
Överlag så har respondenterna på variablerna i tabellen kryssat i fler alternativ än vad 
som efterfrågats, någon enstaka respondent har hoppat över några frågor. Vi tycker att 
bortfallet inte har någon direkt inverkan på vårt resultat då bortfallet inte är särskilt stort 
i förhållande till vårt totala material, och det är överlag ett par personer som på ett 
flertal frågor haft svårt att bara välja ett alternativ. Vad det beror på att samma person 
hoppar över frågor eller kryssar i för många alternativ kan vi inte med säkerhet svara 
på, men det kan bero på att de kanske känt sig stressade, de orkade inte fylla i alla 
frågor, eller så kanske de haft svårt att ta ställning. 
 
 

7.4 Bortfallsuppföljning 
Vi anser att det inkomna materialet är representativt i förhållande till vårt totalmaterial 
då endast en enkät saknas av de vi delade ut. Det är dock inte representativt om man ser 
till det totala antalet potentiella respondenter därför kan vi inte heller dra några 
generella slutsatser om målgruppen som helhet. Att våra respondenter visade sig vara 
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en ganska homogen grupp bidrar till att vi inte kan dra några generella slutsatser om 
målgruppen som helhet då det kanske på andra orter i Sverige, och även på andra skolor 
i Falun, ser väldigt annorlunda ut jämfört med vår undersökta grupp.  
 
 

7.5 Enkätens utformning 
Enkäten består av sammanlagt 76 frågor indelade i del I och del II, varav de 65 första 
frågorna hör till del I. Del II besvarades efter att respondenterna fått se de fyra filmerna. 
Enkäten har ett försättsblad där projektet presenteras samt vilka 
organisationer/föreningar som ingår i projektet. Det står även hur man ska fylla i 
enkäten och att man är anonym. Enkätens del I är uppdelad i olika områden vilka är: 
medieanvändning, reklam, träning/motion, alkohol och droger, skola, familj, vänner, 
fritid samt övrigt. Vi började med de områden som vi ansåg vara mest relevanta för vår 
undersökning. De olika områdena har vi valt utifrån vårt syfte med denna uppsats, från 
relevant teori och för att kunna besvara våra frågeställningar. 
 
De allra flesta av frågorna har fasta svarsalternativ, där respondenterna ska ange ett 
alternativ. På en del av frågorna är det fritt att fylla i flera alternativ om man så önskar. 
Några frågor är helt öppna där respondenten själv får skriva vad hon/han tycker. En av 
frågorna i enkäten var utformad i en skala från ett till tio där man skulle rangordna 
egenskaper där ett var mest värdefull. Denna fråga hade många svårt att fylla i vilket 
kan bero på att det var för många alternativ, man förstod inte alla alternativ, det är svåra 
egenskaper att rangordna eller så orkade man helt enkelt inte fylla i frågan. 
 
Vi delade själva ut enkäten på plats i de två skolorna i Falun. Dessutom var en ansvarig 
person från projektet med oss och visade de fyra filmerna för respondenterna efter att de 
fyllt i del I i enkäten. Därefter fick respondenterna fylla i del II i enkäten, dessa frågor 
anknöt alla till filmerna de nyss sett. Den korta tiden mellan filmerna och del II i 
enkäten har säkert bidragit till att det är svårt att se någon direkt påverkan på 
respondenterna. Projektet ska pågå under tre år och det är först då som man kan se om 
filmerna verkligen har påverkat respondenternas attityder. Att undersökningen gjordes 
på skolorna kan ha påverkat resultatet då det inte var en naturlig situation för eleverna 
att titta på reklam på det sättet. Enkäter är de vana vid att fylla i men det kan ha 
påverkat svaren att undersökningen med filmerna skedde i skolan så undersökningen är 
mer av ett experiment, vilket innebär en onaturlig situation för respondenterna. 
Händelsen tas ur sitt sammanhang och bedöms på ett enskilt sätt. 
 
En del av frågorna som finns med i enkäten är inte så relevanta för vår uppsats och vi 
har därför valt att inte ta med dessa i vår analys av svaren. De frågorna som vi tagit 
bort, berör främst alkohol och droger och är de frågor som vår uppdragsgivare behövde 
som underlag för sitt projekt.  
 
 

7.6 Datainsamling och bearbetning 
Vi har som sagt själva delat ut och samlat in enkäterna på plats. De 76 frågorna 
resulterade i 196 variabler. På några frågor kunde man ju fylla i fler än ett svar, vilket 
innebar att alternativen på dessa frågor fick bli egna variabler där vi fyllt i en 1:a för 
ifylld ruta (ja) och en 2:a för ej ifylld ruta (nej). Under bearbetningen av enkäterna 
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visade det sig att respondenterna på vissa frågor fyllt i fler än ett alternativ när det bara 
efterfrågades ett svar, samt att en del hoppade över någon fråga. Detta innebar att de ej 
ifyllda frågorna fick värde 0 (ej svar) och de frågor med för många kryss var okodbara 
vilket resulterade i värde 99 (okodbar). Programmet vi jobbat med är Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), där vi fyllt i de 196 olika variablerna för var 
och en av de 68 enkäterna. Vi gick igenom variabel för variabel genom att använda oss 
av olika korstabeller i SPSS. De flesta av variablerna tittade vi endast på ur 
klassperspektiv. För de svaren som vi ansåg kunde vara könsrelaterade använde vi oss 
av ännu ett lager i korstabellen för att se om det stämde.  
 
Vi har mycket noggrant gått igenom alla enkäterna vid inkodningen i SPSS. En person 
läste upp de olika värdena och den andra skrev in dessa. Enkäterna lästes in klassvis 
detta gjordes för att det var lättare att sedan gå tillbaka om det är något man undrar 
över. Varje enkät numrerades för att kunna gå tillbaka och läsa de öppna svaren. Vid 
inkodningen fanns det vissa hållpunkter där respondenterna svarat likadant vilket 
innebar att om någon siffra här var fel visste man att det blivit fel någonstans. På det 
sättet kunde vi upptäcka felen innan vi var färdiga med enkäten. Efter det att alla 
enkäter var inkodade gjorde vi en frekvenstabell i SPSS för att se om vi fört in några 
felaktiga värden. 
 
 

7.7 Sammanfattande utvärdering 
Efter att ha sammanställt vårt material ser vi en del brister i vårt urval samt 
utformningen av enkäten. Att undersökningen genomfördes i Falun var ett krav från vår 
uppdragsgivare. Då vi inte har någon kännedom om Falun som stad och därmed inte 
heller om dess invånare så innebär detta att valet av skolor och klasser kanske inte blivit 
likadant som det blivit om vi haft kännedom om detta. Ett annat problem är att 
undersökningen genomfördes under en dag. Kanske hade det blivit ett annorlunda 
resultat om vi, som det var tänkt från början, kunnat dela upp undersökningen på två 
dagar där respondenterna den första dagen fått fylla i del I och dag två fått se filmerna 
och därefter fått fylla i del II. Eller om de också under den första dagen fått se filmerna, 
så de hunnit smälta intrycken och budskapet från filmerna. Nu blev det stressigt både 
för oss och för respondenterna vilket kan ha påverkat resultatet. 
 
I enkätens utformning har vi funnit en del brister under arbetets gång med bland annat 
ordval i vissa frågor, en del alternativ till frågorna samt antalet frågor i enkäten. I 
efterhand har vi insett att en del frågor inte behövt vara med då vi inte fått fram något 
relevant ur dessa. Dock kunde vi inte förutse detta samtidigt som vi var tvungna att ta 
hänsyn till en del önskemål från vår uppdragsgivare, ca 15 frågor om alkohol och 
droger ansåg vi inte relevanta för vår undersökning. 
 
Utformningen med en del I och en del II visade sig vara en bra lösning, det blev ett 
avbrott för respondenterna och det underlättade även för oss i efterarbetet med 
enkäterna. Även om enkäten innehåller många frågor var det ingen som kommenterade 
detta vilket vi tror kan bero på att det inte var så många öppna frågor för respondenterna 
att fylla i utan de hade fasta svarsalternativ att välja på. På de flesta frågorna fanns det 
dock möjlighet att välja ”annat” alternativ om inget av de fasta alternativen passade 
dem. Det var ett plus att själva vara med när respondenterna fyllde i enkäterna så de 
kunde fråga oss när det uppstod oklarheter. 
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8 RESULTAT & ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att redovisa och analysera våra resultat av den gjorda 
undersökningen. Sammanlagt är det 68 respondenter, årskurs 7 består av 24 
respondenter, årskurs 9 består av 21 och gymnasiets åk 3 består av 23 respondenter. 
Om inget annat anges så är det dessa siffror som gäller i figurerna/diagrammen. 
 
 

Figur 1 - Resultatmodell 
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(kampanjen) 

Alkoholvanor Typ av reklamSyn på reklam
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Bakgrund 

Tv-tittande 

 
I vår analys har vi utgått ifrån ovanstående modell för att få en bra struktur i resultatet. 
Då filmerna är kärnan i kampanjen så var det ett naturligt val att utgå ifrån dessa. 
Därefter har vi tittat på inställningen till filmerna contra bakgrund, alkoholvanor, vilken 
typ av reklam man gillar, hur mycket man tittar på tv och vilken kanal man tittar på 
samt respondenternas syn på reklam. Motiveringen till dessa kategorier är att dessa 
kategorier är naturliga att ha utifrån syfte, frågeställningar och teorier. Samt så känns 
dessa relevanta för vår undersökning. 
 
 
Medieanvändning 
När det handlar om respondenternas TV-vanor, så visade det sig i resultatet att våra 
respondenter överlag tittade väldigt lite på TV. Men av dem som spenderade en del tid 
framför TV:n så tittade många i de lägre årskurserna (7:an och 9:an) lika mycket 
ensamma som tillsammans med någon. I årskurs 3 på gymnasiet visade det sig att de 
flesta ser på TV ensamma. Alltså kan man kanske anta att TV för denna åldersgrupp 
inte är en umgängesgrej, utan kanske snarare ett sällskap. Något som bland annat 
Nordlund (1996) tar upp är just detta att om man har möjlighet, så väljer man oftast att 
göra något annat tillsammans med till exempel vänner, än att titta på TV. Vilket också i 
så fall skulle innebära att ungdomar som har få intressen och aktiviteter eller är 
ensamma väljer att titta mer på TV. Detta visade även vårt resultat och av de som tittar 
på TV fler än 4 timmar per dag så var det 2/3 som inte har någon nära vän. 
 
De flesta spenderade sin tid framför TV:n mellan kl. 20-00, men ganska många av de 
yngre respondenterna tittade på TV mellan 16-20. De populäraste kanalerna bland 
respondenterna är 3:an och 4:an. En av anledningarna till att de yngre tittar på TV från 
klockan 16-20 kan vara att man i högstadiet slutar skolan tidigare jämfört med 
gymnasiet eller så går de program man tittar på under denna tiden, exempelvis 
dokusåpor. Vi tror att respondenterna tittar mest på kanal 3 och 4 för att stora delar av 
dessa kanalers programutbud är riktade till ungdomar. Dessutom är vi säkra på att de 
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tittar på samma program som sina kamrater eftersom TV-program är ett ständigt och 
återkommande samtalsämne i vardagen och precis som Gripsrud (2002) och även 
Nordlund (1996) säger är det viktigt att tillhöra en kulturell gemenskap och känna 
samhörighet med andra i sin omgivning . 
 
Figur 2 -  Hur många timmar per dag tittar du på TV? Figur  3 - Vilken kanal tittar du mest på? 
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Hälften av respondenterna tycker att filmerna är bra och de flesta tittar på TV3 (19st) 
tätt följt av TV4 (15st). Det som är mest intressant är respondenterna som tittar på TV4 
då det är i denna kanal som filmerna sänds. Av dessa 15 som tittar mest på TV4 tycker 
drygt hälften att filmerna är bra, resten har ingen åsikt och ingen tycker att de är dåliga. 
Värt att notera är att av dessa 15 personer är det 6 stycken som endast tittar på TV 0.5-1 
timma per dag (figur 5) så frågan är hur stor chansen är att de överhuvudtaget kommer 
att se kampanjen och beröras av den. Vi kan inte se några direkta skillnader i TV-vanor 
och kopplingen till vad man tycker om filmerna då fördelningen här är väldigt jämn. 
 
 
Figur 4 – Vad respondenterna tycker om filmerna contra vilken kanal de tittar på 
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Figur 5 - Vad respondenterna tycker om filmerna contra hur många timmar per dag de tittar på TV 
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Varken radiolyssnandet eller tidningsläsandet är speciellt stort bland våra respondenter 
vilket vi vet beror på att de som många andra sållar (Nordlund, 1996) bland all 
information som finns och det är detta som sållas bort. Vi anser också att de inte har 
något större behov av dessa medier och precis som Elliot (1997) skriver så väljer man 
de medier som man har behov av och som man förväntas använda. Bland dem som 
ibland lyssnar på radio visade det sig att radiolyssnandet är en aktivitet i samband med 
att man gör något annat, såsom åker bil eller äter. De radiostationer respondenterna 
lyssnar mest på är musikkanalerna RIX FM och Mix Megapol som båda är 
reklamkanaler. 
 
 
Reklam 
De flesta av respondenterna är negativt inställda till reklam överlag, men främst reklam 
som finns i TV och radiosammanhang. Mest positivt inställd är man till affischreklam 
utomhus. Anledningen till detta kanske är att reklam liknande sådan här, gör att det inte 
stör/avbryter, dessutom kan man på ett helt annat sätt själv välja om man vill ta del av 
reklamen eller inte. Detta innebär att de flesta väljer att zappa under reklampauserna på 
TV. Det finns enligt Bergström (2003:99) olika typer av beröringar när det gäller 
reklam, bland annat humoristisk beröring, och det är just den humoristiska reklamen 
som de flesta respondenterna gillar. Väldigt många gillar också följetongsreklam vilket 
kan bero på att denna fyller något/några behov hos individen som exempelvis 
underhållning som ingår i ”affective needs” (Nordlund, 1996:57) vilket i sin tur gör att 
man väljer att titta på reklamen istället för att zappa. Det kan också bero på att 
respondenterna känner förtroende (Bergström, 2003:100) för företagen som har 
följetongsreklam, vilket gör att mottagaren inte känner sig lurad och i stället tar till sig 
budskapet. Tidigare positiva sinnesintryck hos mottagaren lagras och man lägger 
reklamen på minnet, vilket gör att man lättare och snabbare tar till sig återkommande 
budskap (Bergström, 2003:100). Beroende på vilka behov som individen eftersträvar 
gör att man väljer medier som tillfredsställer dessa (Elliot, 1997). Uppenbarligen så 
fyller följetongsreklamen behov som respondenterna känner, något som gör att man 
väljer att ta del av dessa budskap.  
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Figur 6 – Tittar du på TV-reklam? Figur 7 – Vad gillar du för typ av reklam? 
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Intressant är att endast 7 av respondenterna tycker om animerad reklam, vilket filmerna 
i informationskampanjen endast består av. Dock tycker hälften att filmerna är bra. 
Filmerna är väldigt humoristiska med mycket ljud och effekter vilket kanske gör att 
respondenterna tycker att de är bra, frågan är bara om de påverkar dem överhuvudtaget. 
Då filmerna är väldigt korta (ca 30 sek) tror vi inte att respondenterna tar till sig 
budskapet de första gångerna de ser dem. Det är mycket olika sekvenser med olika 
miljöer och ljud-/bildeffekter vilket gör att man behöver se filmerna några gånger innan 
man tar till sig informationen som filmerna faktiskt förmedlar. Då projektet ska pågå i 
tre år vet vi att man först efter en tid kan se vilka som verkligen tar till sig budskapet 
och vilka som inte gör det. Man måste också komma ihåg att alla individer är olika och 
påverkas inte på samma sätt eller samma plan, dessutom påverkas de inte lika mycket 
eller lika fort (Everette&Pease, 1996). 
 
Trots en negativ inställning till reklam anser respondenterna ändå att TV kan vara det 
bästa mediet för att nå ut med budskap till sin egen målgrupp. De slutsatser man kan dra 
av dessa motstridiga uppgifter är att TV-tittande är en populär aktivitet bland 
respondenterna och trots att de inte gillar reklam så är de omgivna av den till stor del, 
vilket också kan förklara att de är så negativa till TV-reklam (Nordlund, 1996, 
Vänster.nu). En del tycker att avsändaren av reklamen spelar roll, huruvida man väljer 
att ta den till sig eller inte. Det är viktigt att tänka på att oberoende av vad sändarens 
budskap är, så beror mottagarens personliga kunskaper, erfarenheter, associationer och 
situation på vilket resultatet blir (Bergström, 2003:100, vanster.nu). 
 
Figuren nedan visar sambandet mellan inställning till filmerna och hur de tittar på TV-
reklam. De flesta tittar förstrött på reklamen eller zappar mellan olika kanaler vi kan 
inte heller här se något direkt samband mellan hur man tittar på TV-reklam och vad 
man tycker om filmerna. 

Figur 8 – Vad respondenterna tycker om filmerna contra hur de tittar på TV-reklam 

_ _____ 
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Vi gjorde även en korstabell över vad respondenterna tycker om TV-reklam jämfört 
med vad de tycker om filmerna. Detta visade inte heller någon koppling då 
respondenternas inställning till TV-reklam spretade åt väldigt olika håll. 
 
 
Informationskampanjer 
De allra flesta av respondenterna är positiva till informationskampanjer och tycker att 
TV är det bästa sättet för att föra fram budskap och information, bortfallet är ändå 
nästan 1/3 på denna fråga där de flesta kryssat i flera alternativ vilket sänker validiteten 
och gör att resultatet inte ger en helt rättvis bild. En liknande fråga tog upp vilket medie 
som de anser vara bäst lämpat för informationskampanjer och på den frågan toppade 
även alternativet TV med hela 33 respondenter. Att just TV är så populärt kan bero på 
alla intryck som man får därifrån, både visuellt, audiellt och som ihop också ger 
emotionella intryck. Vilket kan kopplas ihop med de emotivt orienterade behoven som 
Elliot (1997) tar upp.  
 
Figur 9 – Vad tycker du om informationskampanjer Figur 10 – Vilket sätt tycker du lämpar sig bäst för 
 i allmänhet? Informationskampanjer? 
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När det gäller synen på filmerna korsat mot vad respondenterna tycker om för reklam 
har vi dragit att det inte finns något direkt samband. Respondenternas syn på vilken typ 
av reklam de gillar går inte att koppla till deras inställning till filmerna. Intressant är 
dock att av de 34 som tycker att filmerna är bra är negativt inställda till informativ 
reklam som filmerna kan liknas vid. Dessutom är 29 av de 34 negativa till animerad 
reklam men ändå tycker hälften att filmerna är bra. Så vad är det då som gör att 
filmerna är bra? Vi anser att det är på grund av att de inte tänker på filmerna som 
reklam eller som en kampanj med ett budskap utan de ser filmerna mer som roliga och 
vanliga kortfilmer med mycket effekter, musik och starka färger som tilltalar dem. Vi 
kunde inte heller finna några samband mellan vilken typ av reklam respondenterna 
gillar och hur de ställer sig till informationskampanjer i allmänhet. 
 
 
Alkohol 
På frågan om det är okej att dricka alkohol, menade de flesta respondenterna att det till 
viss del är okej att dricka alkohol. Figur 11 visar att 43 st av respondenterna ansåg att 
det är okej att dricka alkohol till viss del figuren bredvid visar hur fördelningen ser ut 
bland de olika årskurserna på de olika alternativen.   
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Figur 11- Är det ok att dricka alkohol? (alla) Figur 12 – Är det ok att dricka alkohol?  
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De flesta respondenterna anser inte att filmerna har påverkat dem i synen på alkohol. En 
liten parentes måste dock göras, att mycket få av alla respondenter dricker alkohol, och 
man kan då ställa sig frågan om de då bryr sig speciellt mycket om reklamen 
överhuvudtaget? Nio respondenter anser dock att de blivit mer negativt inställda, och 
det är en del som säger sig ta helt avstånd till alkohol efter att ha sett filmerna. Efter att 
ha gjort ytterligare korstabeller visade det sig dock att av de 6 personer som sa sig ta 
helt avstånd från alkohol efter att ha sett filmerna var det 5 personer som tidigare sagt 
att man aldrig tycker det är okej med alkohol, det var alltså bara en person utav dessa 6 
som förstått frågan och valt alternativet oförändrad åsikt. Då man i figur 13 och figur 14 
kan se att det är lika många procent som aldrig tycker det är okej med alkohol och som 
efter att ha sett filmerna nu tar helt avstånd kunde vi fastställa att förutom att en av de 
personer som tidigare helt tagit avstånd och nu har en oförändrad åsikt var det en person 
som tidigare tyckte att det var ok till viss del att dricka alkohol som nu helt tar avstånd, 
vilket förklarar att andelen är lika stor på de båda alternativen. Det bör också nämnas att 
det inte finns någon av respondenterna som blivit mer positivt inställd till alkohol efter 
att ha sett filmerna. 
 
Vi gjorde en korstabell över respondenternas alkoholvanor och deras föräldrars 
alkoholvanor. Utav de respondenter som överhuvudtaget dricker alkohol var det främst 
1-2 ggr i månaden och detsamma gällde deras föräldrar. Det fanns 3 respondenter som 
uppgav att deras föräldrar dricker alkohol 3-6 ggr i veckan och dessa respondenter 
drack inte själva någon alkohol överhuvudtaget. 
 
Figur 13 – Hur ställer du dig till alkohol  Figur 14 – Inställning till alkohol efter att ha sett 
efter att ha sett filmerna? (alla) filmerna (årskursvis) 
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Överlag tycker respondenterna att filmerna är bra, av de som blivit mer negativa till 
alkohol tycker majoriteten att filmerna är bra. Av de som tycker filmerna är dåliga finns 
bara respondenter med oförändrad åsikt och de som redan var negativt inställda till 
alkohol. Hälften så många tjejer som killar i högstadiet tycker filmerna är bra, resultatet 
visade sig vara tvärtom hos respondenterna i 3:an. Överlag tycker respondenterna att 
budskapet i filmerna är tydligt och att de är lagom långa. Av dem som lämnat 
kommentarer på filmerna är det övervägande synpunkter på att filmerna inte skulle ha 
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varit tecknade. Flera respondenter tycker att det skulle varit en riktig person som 
berättade något, de vill att filmerna ska beröra dem känslomässigt, någon föreslog att 
barn till alkoholister skall vara med. Respondenterna tycker överlag att det ska vara mer 
”skrämselpropaganda”, trots att detta tidigare visat sig ha väldigt liten effekt 
(Lilja&Larsson, 2003:209).  
 
Figur 15 – Vad tycker du om filmerna? Figur 16 – Inställning till alkohol efter att ha sett  
   filmerna och vad man tycker om filmerna 
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Över hälften av respondenterna tycker att kampanjer liknande denna är bra i 
förebyggande syfte, väldigt få är negativa medan en hel del inte tagit ställning till detta. 
Tjejerna i högstadiet är mer negativa till kampanjens långsiktiga effekter, i gymnasiet är 
fördelningen av åsikterna ganska jämnt fördelade mellan de båda könen. Att man inte 
tagit ställning kan bero på att man inte tänker i dessa banor, om det är bra eller inte, då 
det var väldigt få som dricker någon alkohol så lägger de inte märke till dessa 
kampanjer på samma sätt. Bergström (2003:100) skriver att man lägger bara märke till 
sådan reklam man är intresserad av, skall man investera i något till exempel en bil så är 
det bilreklam som man helt plötsligt lägger märke till. Vilket beror på att vi lever i ett 
samhälle med så mycket information runt omkring oss hela tiden att vi ständigt, ofta 
omedvetet, sållar bland all information(Nordlund, 1996, Bergström, 2003:99-100). 
 
De flesta tror att kampanjen har effekt på andra målgrupper än sin egen endast ett fåtal 
tror inte att kampanjen har någon effekt på andra överhuvudtaget. Något fler personer är 
osäkra på kampanjens effekt på andra. Som Lilja och Larsson (2003:232) bland annat 
tar upp så är det viktigt med att kampanjen är skräddarsydd för den tänkta målgruppen, 
samtidigt som individer inom en grupp är olika mottagliga för olika typer av 
informationskampanjer. Därför anser vi att man för bästa resultat ska göra en grundlig 
målgruppsanalys innan man börjar med kampanjens utformning. Dessutom kanske vara 
mer öppna för ungdomarnas egna synpunkter kring den information de vill ha och inte 
ta för givet att de är ungdomar och då gillar de den här typen av kampanjer.  
 
Figur 17 – Är denna typ av kampanjer bra i Figur 18 – Tror du att filmerna har någon effekt  
 förebyggande syfte? på någon annan målgrupp än din egen? 
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Vi tittade på respondenternas alkoholvanor och korsade detta med vad de tror att 
kampanjen har för effekt på deras attityder till alkohol på längre sikt. Det visade sig att 
ju mer sällan de dricker desto större effekt tror de att kampanjen har på deras attityder 
till alkohol. Detsamma gällde det vid frågan om de tror att kampanjen har någon effekt 
på någon annan målgrupp än deras egen. Med andra ord så har kampanjer mest effekt 
på de som inte ligger inte i riskzonen för ett beroende/missbruk. 
 
Figur 19 – Förhållandet mellan alkoholvanor och vilken effekt de tror kampanjen har på deras attityd till 
alkohol på längre sikt 
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Bakgrund 
 
Träning/Motion 
De flesta av våra respondenter tränar ofta. Av de som aldrig tränar/motionerar är det 
endast pojkar. Kanske kan det bero på att man könen emellan ser olika på vad som är 
träning. Med detta menar vi till exempel att flickor kanske anser att en promenad är en 
slags träning och motion, medan pojkar inte gör det. Eller så kanske det beror på att 
flickorna känner att de borde träna, för det är något som förväntas av dem. Nordlund 
(1996) skriver att varje individ redan i mycket unga år har förväntningar på sig som är 
könsrelaterade och Ambjörnsson (2004) tar upp att det i vissa avseenden finns en slags 
mall för vad som är normalt handlande för män och kvinnor. Hon skriver också att 
genus inte är en orsak till utan snarare en effekt av olika sorters handlingar, detta är en 
process som oavbrutet pågår och för att detta ska vara trovärdigt krävs det att 
handlingarna ständigt återskapas. Ju oftare som avvikelser sker från mallen desto 
mindre blir klyftan mellan manligt och kvinnligt. I takt med att jämlikheten mellan 
könen ökar så suddas också de könsrelaterade förväntningarna ut. I dag 
motionerar/tränar både flickor och pojkar, något som tidigare mest var avsett för män. 
Vi anser dock att i takt med att könen blir mer jämlika ökar också förväntningarna på 
oss som individer och många känner kanske att det finns mycket som de borde göra, 
bland annat träna, för att passa in i dagens ideal. 
 
Något som resultatet också visade på är att träningsformen förändras med åldern. I de 
yngre årskurserna tränar man i högre grad i lag, medan man i gymnasiet börjar 
motionera och träna mer individuellt eller tillsammans med någon kompis. Kanske det 
kan tyda på att man har mer att göra i skolan och att tiden för att träna i lag, som ofta är 
mer tidskrävande i den aspekten att man har olika matcher på till exempel helger och så 
vidare, gör att man helt enkelt känner att tiden inte räcker till.  

____________________________________________________________________________________ 
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Att välja att träna individuellt eller med kompisar gör att man i högre grad kan styra 
över sin tid på ett allt friare plan än om man tränar i lag. Dessutom tränar flickorna i 
större utsträckning individuellt än vad pojkarna gör vilket vi vet delvis beror på att de 
tränar av olika anledningar. Flickorna tränar nog oftare i syfte att hålla sig i form och 
följa samhällets ideal för hur man bör se ut medan pojkarna tränar i lag för 
gemenskapens skull. En annan anledning är att herrsport i form av lagsport är mer 
exponerad i medierna och därmed har pojkarna fler förebilder än vad flickorna har. Det 
är väldigt få respondenter som nästan aldrig eller aldrig tränar, kanske har detta att göra 
med att motion/träning har kommit att bli en uppåtgående trend bland dagens unga samt 
en del av vår kultur? Nilsson och Kjellmor (1983) tar bland annat upp kulturindustrins 
betydelse för socialisationen av ungdomar och deras sökande efter en identitet, något 
som står i kontrast till samhällsidealen. Kropp och kläder är en del av ungdomars 
livsstil (Mörck, 1998), att vara nöjd med sig själv stärker självförtroendet på många och 
är en del av vår identitet (Angelöw&Jonsson, 2000). För många unga är det viktigt att 
vara omtyckt av andra, vilket är en del av den sociala identiteten (Gripsrud, 2002). 
Enligt Gripsrud (2002) definierar medierna verkligheten omkring oss, och därmed 
definierar de också vilka vi är. För många ungdomar skapas nog en fixering vid att se ut 
som de människor som exponeras i medierna.  
 
Vad gäller filmerna så hittade vi inga samband med hur ofta man tränar och vad man 
tycker om filmerna, en korstabell mellan kön och vad man tycker om filmerna visade 
inte heller något. 
 
Arbete 
Några av respondenterna jobbar extra vid sidan om studierna. Flesta av dem som 
arbetar extra, jobbar helger eller kvällar. Några jobbar under de perioder som de har 
skollov. De flesta jobbar dock inte alls. Något som säkert beror på att skolan tar mycket 
av respondenternas tid, samt att de har andra aktiviteter på fritiden och att 
arbetsmarknaden inte erbjuder så mycket jobb för tillfället. Av de som jobbar trivdes de 
flesta ganska bra på sina arbetsplatser. Eftersom skolan för många är ganska 
tidskrävande, samt hur situationen på arbetsmarknaden i Sverige ser ut är resultatet inte 
speciellt överraskande. 
 
Åsikterna om filmerna är väldigt jämnt fördelade oberoende av om man arbetar eller 
inte. Det enda som vi kan se är att de som är negativt inställda till filmerna inte arbetar 
att de inte gillar filmerna tror vi dock inte beror på att de inte arbetar. Av de som arbetar 
så är det bara en person som dricker alkohol 1-2 ggr i veckan vilket vi anser beror på att 
det är helgjobb de flesta sysslar med.  
 
Figur 20 – Jämförelse mellan inställning till filmerna och om man arbetar 
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Familj 
De flesta av våra respondenter bor i Falun, tillsammans med båda sina föräldrar. Många 
bor i villa, radhus eller lägenhet. Alla utom en person har syskon och de flesta har både 
äldre och yngre syskon. Detta kan innebära att resultatet på undersökningen kanske 
blivit lite missvisande, i och med att många av respondenterna har liknande bakgrunder 
och uppväxtmiljöer. Om respondenterna har problem eller känner sig nere och behöver 
samtala med någon, vänder sig de flesta i första hand till sina föräldrar eller någon 
kompis. Om de är nere vill respondenterna helst prata med någon, lyssna på musik, 
spela TV-/datorspel, titta på TV/video, skriva dagbok/dikter, motionera, umgås med 
vänner eller bara vara ifred. Nordlund (1996), tar också bland annat upp det här med att 
samhället förändrats avsevärt för de unga som växer upp idag. Trots att fler och fler 
växer upp endast med en förälder, (främst mamman) eller bytt ut en förälder mot en 
annan (oftast pappan), så skulle också riskerna öka för att främst pojkar med dessa 
villkor kan fara illa. Detta är något som vi genom vår undersökning varken kan stärka 
eller eliminera, eftersom de flesta av våra respondenter inte växt upp i miljöer liknande 
dessa som Nordlund (1996) tar upp. De flesta av respondenterna har både haft en 
manlig och en kvinnlig förebild.     
 
Vänner 
De flesta av respondenterna har en bästis, men det var ändå 10 stycken som inte har 
någon bästa kompis eller vet om de har någon. Något som visar ganska tydligt på att det 
kanske kan vara många som inte visste hur de skulle svara, eller som faktiskt inte hade 
någon bra kompis. Frågan kan ha varit lite känslig för en del, och en kanske valde att 
inte svara på den, något som också kan ha varit en bidragande orsak till det ganska höga 
procenttalet. 
 
Figur 21 – Har du någon bästis/nära vän? 

5 1

1 0 7

6 8

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

J a N e j V e t  i n t e T o t a l

A
nt

al

 
Fritid 
På frågan om vad man gör på fritiden fick respondenterna välja max 6 alternativ av 26 
möjliga. De populäraste alternativen var: motionera (29 personer), plugga (25 
personer), lyssna på musik (44 personer), umgås med vänner (50 personer), surfa på 
Internet (30 personer), spela data-/TV-spel (27 personer) och titta på film/TV (28 
personer). Övriga alternativ kom långt därefter. Vi anser att resultatet visar på hur dessa 
ungdomar lever, vi anser också att vad man gör på fritiden till stor del speglar deras 
livsstil. Resultatet visar också att medier av olika slag tar mycket av ungdomarnas tid 
och därmed också tid från familjen. Både Nordlund (1996) och Gripsrud (2002) skriver 
att mediernas framväxt i allt större grad konkurrerar med familj, skola m.m. om 
individens uppmärksamhet. Flera respondenter skrev på den öppna frågan om vad de 
skulle göra om de hade mer fritid att de skulle umgås mer med familjen och sina 
vänner, anmärkningsvärt är ändå att ungefär hälften tyckte att de hade tillräckligt med 
fritid. 

____________________________________________________________________________________ 
 Maria Nielsen & Charlotta Sjödahl 40 



”Tänk efter Före”  
– en kvantitativ undersökning om informationskampanjers effekter på ungdomar 

9 SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel diskuterar vi resultatet och analysen från föregående kapitel. Vi kommer 
klart och tydligt redogöra för resultatet vi kommit fram till utifrån våra fem 
frågeställningar. Kommentarer och tolkningar av resultatet kommer att ges, och även 
en del egna funderingar samt slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning kring vårt ämne. 
 
 
Frågeställning 1: Har informationskampanjer någon påverkan på ungdomar (kan 
man få dem att bruka mindre alkohol eller förändra deras attityder)? 
På frågeställning ett visar resultatet att informationskampanjer påverkar ungdomar till 
viss del, 9 respondenter säger sig ha blivit mer negativt inställda till alkohol efter att 
endast ha sett kampanjfilmerna en gång. Då kampanjen ska pågå i tre år är det troligt att 
fler kommer att bli påverkade eftersom det krävs lång tid att förändra attityder och en 
individs förhållningssätt till alkohol, vilka enligt Thorsen och Andersson (2000:23) 
formas under en lång tid. Vi vet att det är svårt att göra sådana här undersökningar om 
personers attityder då detta är en lång process och det är svårt att se effekterna av 
informationskampanjen på så här kort tid. Som nämnts tidigare ska projektet pågå i tre 
år och det är nog först då som man verkligen kan se hur ungdomarna har påverkats av 
informationskampanjen. Ett problem här är dock att man inte kommer att fråga samma 
respondenter under dessa tre år. En viktig grupp i undersökningen anser vi vara 
föräldrarna till respondenterna eftersom filmerna är riktade till dem i första hand och 
det är också föräldrarnas normer och värderingar som formar ungdomarna. Tidigare 
forskning har också visat på betydelsen som föräldrarnas roll har i ungdomarnas sätt att 
tycka och tänka om saker ting (Nordlund, 1996). Resultatet visade också att 
respondenterna överlag är positiva till informationskampanjer vilket säkert har bidragit 
till att flera visade sig ha blivit påverkade av kampanjen. Det bör också nämnas att 
ingen uppgav sig ha blivit mer positivt inställd till alkohol efter att ha sett filmerna. Få 
av våra respondenter dricker alkohol, säkert hade resultatet sett annorlunda ut om 
respondenterna varit större alkoholkonsumenter, då man enligt Bergström (2003:100) 
lägger märke till sådan reklam som berör en. Vårt resultat visar att respondenterna är 
mycket negativa till reklam men ändå så är de positiva till informationskampanjer vilket 
beror på att de inte ser informationskampanjer som reklam. Framförallt gäller det 
filmerna i denna kampanjen som visades i en onaturlig miljö vilket också påverkat 
respondenternas svar och även graden av att skilja reklam och dessa filmer åt. 
 
 
Frågeställning 2: Är informationskampanjer i TV ett bra sätt att använda sig av i 
syfte att påverka ungdomars attityder till alkohol? 
Trots respondenternas negativa inställning till reklam i stort anser de själva att TV är 
det bästa sättet att föra fram budskap och information på till deras egen målgrupp. 
Överlag tycker respondenterna att filmerna är bra, budskapet är tydligt och filmerna är 
lagom långa. Ganska många ifrågasätter dock varför filmerna är animerade, de vill 
själva ha mer realistiska och seriösa filmer som berör dem känslomässigt, det ges även 
förslag på att ”skrämselpropaganda” ska användas. Vilket i och för sig inte visat sig ha 
någon större effekt (Lilja&Larsson, 2003:209). Vi tycker att de animerade filmerna lätt 
kan ge ett oseriöst intryck och man tar då inte budskapet på allvar. Trots att man vill 
lätta upp detta tunga ämne så är det kanske inte den bästa metoden att göra detta med 
komiska reklamfilmer om man nu överhuvudtaget ska ”lätta upp” ämnet. Vi blev inte 
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särskilt förvånade över de svar vi fick på denna fråga då vi själva anser att filmerna inte 
berör oss, de väcker inte heller några tankar som leder till diskussion, vilket bland annat 
är syftet med filmerna. Detta tycker vi är något viktigt att tänka på och ta hänsyn till i 
utformningen av kampanjer liknande denna, man bör ta reda på inte bara vad 
ungdomarna vill se och höra utan om det också väcker några tankar och känslor hos 
dem. Då respondenterna själva anser att TV är det bästa sättet för att föra fram budskap 
och att undersökningen visar att de blivit påverkade av kampanjen anser vi att TV är ett 
bra sätt att använda sig av i syfte att påverka ungdomars attityder till alkohol. Då 
ungdomar är mycket vana vid TV kan detta vara ett bra sätt att föra fram sitt budskap på 
dock säger våra respondenter att de i hög grad zappar i reklampauserna. Dessutom är 
det få av respondenterna som tittar speciellt mycket på TV. Så frågan är om TV 
verkligen är det bästa mediet för att föra ut sitt budskap på, då chansen inte är så stor att 
de överhuvudtaget kommer att komma i kontakt med informationskampanjen. 
Anderson & Thorsen, (2000:152) tar upp det här med att i upplysningsarbete är det 
viktigt att man använder sig av en kombination av kommunikationskanaler och då 
framförallt av det som målgruppen känner sig hemma med. En slutsats vi drar av svaret 
vi fick av respondenterna är att TV är det allra bästa sättet att använda sig av i 
kampanjsyfte, säger vi är just att de känner sig hemma med TV, och något som är en 
vanlig sysselsättning bland de unga i dagens samhälle. Dock bör man kombinera TV-
kampanjen med andra informationskanaler, såsom affischpelare på stan för att få en 
större effekt. 
 
 
Frågeställning 3: Hur ställer sig ungdomar till informationskampanjer som berör 
ett ämne som alkohol? 
Över hälften av respondenterna anser att informationskampanjer som berör alkohol är 
bra i förebyggande syfte, dock är flickorna i högstadiet mer negativt inställda till 
kampanjens långsiktiga effekter jämfört med övriga respondenter. Något som kan bero 
på som Nordlund (1996:118) skriver, att pojkar påverkas mer än vad flickor gör. Vi kan 
dock inte genom vår undersökning stärka detta, vi kan inte heller se någon tydlig 
skillnad mellan pojkar och flickor i deras vanor och attityder kring alkohol. Detta beror 
säkert på att samhället hela tiden förändras och att vi blir mer och mer jämlika vilket 
också suddar ut de tidigare stora könsskillnaderna då dagens pojkar och flickor växer 
upp med mer jämlika förutsättningar. 
 
 
Frågeställning 4: Spelar respondenternas livsstil och bakgrund någon roll vad 
gäller deras inställning till TV-reklam och informationskampanjer rörande 
alkohol? 
Respondenternas livsstilar och bakgrunder är väldigt likartade och vi har inte funnit 
några direkta större skillnader i deras åsikter och attityder. Den slutsats vi själva kan dra 
av detta är att faktorer som uppväxt, grupptryck, TV-vanor och familjeförhållanden har 
påverkat resultatet i den mening att ungdomarna genom dessa gemensamma bakgrunder 
tänker och tycker på ett liknande sätt, och därmed svarat på ungefär samma sätt i 
undersökningen. Alla är överens om att de i stort sett inte gillar TV-reklam, då den stör 
och avbryter programmen och dessutom är det alldeles för mycket reklam i TV. 
 
Respondenternas TV-vanor visade sig inte vara speciellt utbredda i antal timmar som de 
spenderar framför TV:n. Man kan anta efter vad våra resultat visat att TV:n är mer ett 
sällskap då många tittar på TV ensamma. Detta har även tidigare forskningar visat på, 
Nordlund (1996) säger att det finns ett tydligt samband mellan att man känner sig 
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ensam och vill ha sällskap eller då man mår dåligt tar man kanske sin tillflykt hellre till 
TV:n än att prata med andra. Utifrån svaren från respondenterna drar vi också dessa 
slutsatser, de som tittade mest på TV var de som inte hade någon nära vän eller inte 
visste om de hade detta. 
 
 
Frågeställning 5: Får ungdomarna något utbyte av att titta på kampanjer i TV, 
fyller detta någon funktion för dem? 
Kampanjer i TV fyller vissa behov hos respondenterna. Att filmerna är upplagda som 
en sorts följetong kring en och samma person gör att de lättare känner igen sig och detta 
innebär att mottagaren lättare kan ta till sig budskapet. För de som inte har någon 
speciell fritidssysselsättning fyller TV en viss funktion, främst som sällskap. Att då se 
dessa filmer som kan ses som en följetong tror vi att de uppskattar vilket vi baserar på 
informationen om att många gillar följetongsreklam. Men att filmerna skulle fylla något 
större behov hos respondenterna har vi svårt att se, utan mer att de lockar till ett gott 
skratt. Vi vet att detta beror på respondenternas tidigare svar om filmernas utformning, 
att de är för lättsamma för att man ska ta det seriöst. 
 
 
Sammanfattande diskussion 
Vi har gjort en undersökning om informationskampanjer kan påverka ungdomar. 
Tidigare forskning har visat att det är mycket svårt att genom informationskampanjer 
påverka ungdomar, mycket därför att de verkliga effekterna är svåra att mäta. Vi har 
genom vår undersökning kommit fram till att de påverkar ungdomar till viss del. Då 
våra respondenter tillhör den tänkta målgruppen har de dock inte de vanor i samma 
utsträckning som de vilka projektet riktar sig till, det är väldigt få som dricker alkohol 
överhuvudtaget. 
 
Mycket forskning visar på hur allt hänger samman, socialisation, livsstil, identitet och 
så vidare. Alla dessa faktorer påverkar människan i sitt sätt att tänka och handla, de 
inverkar också på hur pass mottaglig man är för olika information såsom 
informationskampanjer. Faktorerna måste kartläggas för att man ska kunna se vilka som 
blir påverkade och ändrar sina attityder. I vår undersökning har vi kommit fram till att 
våra respondenter är en väldigt homogen grupp i förhållande till bakgrund, livsstil och 
så vidare. Detta har gjort att det varit svårt att se några egentliga skillnader i svaren. 
 
Genom våra resultat inom de olika områdena har vi kunnat styrka vissa 
forskningsresultat medan vi har fått eliminera andra. Tillexempel så har skillnaden 
mellan könen krympt i takt med att samhället förändrats. Resultatet har inte visat på 
några större skillnader mellan pojkar och flickor.  
 
Hem och familjeförhållanden vet vi spelar stor roll för ungdomarnas socialisation och 
påverkar deras sätt att tycka och tänka. Nuförtiden, vet vi, att det är vanligare med 
ungdomar som inte växer upp i en ”kärnfamilj” än det var förr, och att 
familjekonstellationerna dessutom ser, annorlunda ut än tidigare med bland annat 
mamma och mamma eller pappa och pappa. Att just så många av våra respondenter 
växt upp i en ”kärnfamilj” anser vi har påverkat vårt resultat, hade vi haft fler 
respondenter med olika bakgrund är vi säkra på att resultatet hade varit annorlunda. 
 
Det går att göra ungdomarna uppmärksamma på faror och risker men det är svårt att 
påverka dem då alla är olika som individer och tar till sig information på olika sätt. Vi 
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vet att familjen är den viktigaste källan till ungdomarnas formande av attityder, det är 
här man påverkas mest och det är här som man tillbringar mest tid under sin uppväxt. 
Därför är det oerhört viktigt att föräldrarna ”Tänker efter före” när det gäller normer 
och värderingar, bland annat vad gäller hur man ställer sig till och hur man använder sig 
av alkohol då också dessa vanor och attityder överförs till barnen.  
 
Projekt som detta är långsiktiga och även det projekt som vi jobbat med. Attityder tar 
lång tid att förändra och vi anser också att det krävs en längre undersökning för att se 
några större skillnader. De respondenter vi undersökt är mycket positiva till 
informationskampanjer, men har kanske svårt att sätta fingret på vad som är bra och 
dåligt med dessa. 
 
Kampanjer anser vi vara bra i förebyggande syfte då vi i vårt resultat har kunnat utläsa 
att vissa blivit påverkade åt det mer negativa och ingen har blivit mer positivt inställd 
till alkohol. 
 
 
Framtida forskning 
Detta är ett oerhört stort område och det finns mycket att forska kring. Vid en större 
uppsats skulle man också kunna intervjua föräldrarna till de intervjuade ungdomarna. 
Det hade varit intressant att följa projektet och göra undersökningar varje år bland både 
ungdomar och föräldrar för att se om man kan uttyda någon attitydförändring. Att ha en 
fokusgrupp under projekttiden skulle vi rekommendera just för att det kanske gör det 
lättare att verkligen se om och på vilket sätt attityder kan förändras hos vår målgrupp 
genom hela tiden som informationskampanjen pågår. Att dessutom göra en mer 
rikstäckande forskning, där fler respondenter från hela Sverige är representerade skulle 
krävas för att kunna dra några generella slutsatser.  
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10 SAMMANFATTNING 
Det allt växande och ständigt återkommande problemet bland ungdomar idag, är att 
alkoholförtärandet går allt lägre ner i åldrarna. Något som gjort att det svenska 
samhället börjat reagera mer och mer och organisationer samt enskilda personer börjat 
inse vikten av att upplysa både föräldrar och ungdomarna själva om de risker och 
konsekvenser som alkohol kan få om det används i fel sammanhang. Att de unga 
dessutom på ett allt lättare sätt får ta del av ett oerhört stort informationsflöde via TV, 
gör att det också blir allt svårare att få ungdomarnas uppmärksamhet eftersom det är så 
många som slåss om deras uppmärksamhet. Som individ kan man inte ta del av all 
information man får förmedlat till sig via TV, detta gör att varje enskild individ tvingas 
välja ut information som intresserar, och utesluta annan information. Som Bergström 
(2003:98) skriver så utsätts vi för påverkan under hela livet och det är mycket av detta 
som vi inte själva väljer, det finns både medveten och omedveten påverkan. Därför är 
det också så viktigt att vi försöker att kartlägga den rådande ungdomslivsstilen, för att 
överhuvudtaget få en attitydförändring hos ungdomarna gällande alkoholförtäring och 
de konsekvenser som kan komma i samband med det. 
 
Projektet ”Tänk efter före”, som TV 4 Falun är huvudsamordnare för, är en 
informationskampanj vars syfte är att få ungdomar och vuxna i Dalarna uppmärksamma 
om de risker som finns kring användningen av alkohol. Genom att sända ett antal olika 
animerade filmer på TV, försöker de nå ut till målgruppen med information rörande 
detta ämne. Vi har inriktat oss på ungdomarna och gjort en enkätundersökning i Falun, i 
åldrarna 12-19 år. Anledningen är att försöka se om TV är ett bra medie för att nå ut 
och påverka ungdomarna till en attitydförändring kring ämnet. Vårt syfte med den här 
uppsatsen var att se om man genom informationskampanjer på TV kan bidra till att 
påverka attityderna hos ungdomarna gentemot alkohol.  
 
Följande frågeställningar har besvarats i vår uppsats: 
1. Har informationskampanjer någon påverkan på ungdomar? 
2. Är informationskampanjer i TV ett bra sätt att använda sig av i syfte att påverka 
ungdomars attityder till alkohol? 
3. Hur ställer sig ungdomar till informationskampanjer som berör ett ämne som 
alkohol? 
4. Spelar våra respondenters livsstil och bakgrund någon roll vad gäller deras 
inställning till TV-reklam och informationskampanjer rörande alkohol? 
5. Får ungdomarna något utbyte av att titta på kampanjer i TV, fyller detta någon 
funktion för dem? 
  
Vi har kommit fram till att ungdomar till viss del påverkas av informationskampanjer. 
Dock är det svårt att se exakt hur denna påverkan ser ut då det är många faktorer som 
inverkar. Vi anser att TV är ett bra sätt att nå ut till målgruppen då respondenterna 
också själva anser att detta är det bästa sättet. I och med att resultatet visar att de 
faktiskt blev påverkade av filmerna så är detta också en anledning till att vi anser det 
vara ett bra sätt. Livsstil och bakgrund spelar roll i frågan på hur de ställer sig till TV-
reklam. Då respondenterna har en väldigt homogen bakgrund är det svårt att veta om de 
med mer olika bakgrunder hade haft andra åsikter. Våra respondenter ställer sig positiva 
till informationskampanjer överlag och även denna som berör alkohol. Vårt resultat 
visar att ungdomarna lättare tar till sig behov som de saknar, och kampanjen fyller ett 
visst behov hos respondenterna. 
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ENKÄT 

 

– en attitydundersökning kring livsstil, mediavanor, alkohol och droger 

 
 
 

Ett projekt i samarbete med TV4, vägverket, Dalarnas kommunförbund, Länsstyrelsen, 

Landstinget, Svenska kyrkan, IOGT-NTO, Dalarnas Idrottsförbund och polisen. 

 

 

Undersökningen utförs av två studenter från Högskolan i Uddevalla på Medie- och 

kommunikationsprogrammet. 

 

 

 

Undersökningen är helt anonym. Skriv inte ditt namn på formuläret. 

Besvara frågorna genom att sätta kryss i rutan för det alternativ som passar bäst in på dig. 

Var vänlig och sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Medieanvändning 
1. Hur många timmar per dag tittar du på TV? 

0,5 – 1 timma per dag   

1 – 2 timmar per dag  

2 – 3 timmar per dag  

3 – 4 timmar per dag  

Fler än 4 timmar per dag  

Tittar inte på TV  

 

2. Har du tillgång till fler kanaler än 1:an, 2:an och 4:an hemma? 

Ja    

Nej     

 

3. Vilken kanal tittar du mest på? 

SVT1   

SVT2   

TV3   

TV4   

Kanal5   

TV 4+   

Z-TV   

MTV   

Canal+   

TV1000  

Viasat Sport  

Eurosport  

Annan kanal:_________________________ 

 

4. Vilket är ditt favoritprogram på TV just nu? 

_______________________________________________________ 
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5. Har du egen TV på ditt rum? 

Ja    

Nej    

 

6. Tittar du oftast ensam på TV? 

Ja    

Nej, tillsammans med någon  

Lika ofta ensam som tillsammans med någon  

Vet inte   

 

7. Vilket tid på dygnet tittar du oftast på TV? 

06 – 09   

09 – 12    

12 – 16    

16 – 20   

20 – 00    

Annan tid på dygnet  

Tittar inte på TV  

 

8. Hur ofta lyssnar du på radio? 

Varje dag  

5-6 ggr i veckan  

3-4 ggr i veckan  

1-2 ggr i veckan  

Någon/några gånger i månaden  

Mindre än 1 gång i månaden  

Aldrig  
 

9. När lyssnar du på radio?  

I bussen   

När jag äter  

När jag läser läxor  

När jag motionerar  

När jag umgås med mina vänner  
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I bilen   

Inget av alternativen: ______________________ 

Lyssnar inte på radio  

 

10 .Vilken kanal lyssnar du oftast på? 

P1    

P2    

P3    

P4    

Energy (NRJ)  

Mix Megapol  

RIX FM  

Närradio/studentradio  

Annan radiokanal: _______________ 

Lyssnar inte på radio  

 

11. Läser du någon morgontidning?  

Ja, 6-7 ggr i veckan  

Ja, 4-5 ggr i veckan  

Ja, 2-3 ggr i veckan  

Ja, någon gång i veckan  

Ja, någon/några gånger i månaden  

Mindre än 1 gång i månaden  

Nej  

 

12. Läser du någon kvällstidning?  

Ja, 6-7 ggr i veckan  

Ja, 4-5 ggr i veckan  

Ja, 2-3 ggr i veckan  

Ja, någon gång i veckan  
Ja, någon/några gånger i månaden  

Mindre än 1 gång i månaden  

Nej  
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Reklam 
13. Vad tycker du om TV-reklam? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

14. Vad är din inställning till följande reklam:  
1 Mycket positiv  2 Ganska positiv  3 Varken eller  4 Ganska negativ  5 Mycket negativ      Har ingen åsikt/vet ej 

Bio   1     2   3   4   5   Vet ej  

TV    1   2   3   4   5   Vet ej  

Radio  1   2   3   4   5   Vet ej  

Affisch (utomhusreklam) 1   2   3   4   5   Vet ej  

Internet  1   2   3   4   5   Vet ej  

Direktreklam (brevlådan) 1   2   3   4   5   Vet ej  

Tidningar (morgon-/kvälls-/ 1   2   3   4   5   Vet ej  

månads-/vecko) osv.? 

 

15. Tittar du på TV-reklam?  

Ja, intresserat  

Ja, förstrött  

Nej, zappar  

Nej, gör något annat  

Inget av alternativen  

 

16. Tror du andra blir påverkade av reklam? 

Ja, mycket  

Ja, till en viss del  

Nej, knappast  

Nej, inte alls  

Vet inte   
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17. Vilken typ av reklam gillar du? (ange ett eller flera alternativ) 

Informativ reklam (ex. BRIS, Vägverket)  

Produktreklam (ex. bilar, schampo, blöjor, mat)  

Humoristisk reklam  

Känslosam reklam  

Animerad reklam  

Färgrik reklam  

Svartvit reklam  

Följetongsreklam/Tema (ex ICA, Ipren)  

Reklam med bra musik  

Reklam utan musik  

Reklam med kändisar  

Kort reklam  

Lång reklam  

Vet inte   

 

18. Vilken typ av media tycker du lämpar sig bäst för informationsreklam ( var har den 

störst effekt)? 

Bio    

TV     

Radio   

Affisch (utomhusreklam)  

Internet   

Direktreklam (brevlådan)  

Tidningar (morgon-/kvälls-/vecko) osv.?  

 

19. Spelar avsändaren (företag/organisation) av reklamen/budskapet någon roll för 

förtroendet/påverkan/effekten för dig? 

Ja    

Nej    

Vet inte   
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Träning/motion 
20. Hur ofta brukar du träna/motionera? 

1 gång per vecka  

2-3 ggr i veckan  

4-5 gånger i veckan  

6 ggr eller mer per vecka  

1-3 gånger per månad  

Mindre än 1 gång i månaden  

Aldrig   
 

21. Hur brukar du träna/motionera? 

Tränar självständigt/individuell träning  

Tränar självständigt/individuell träning med kompis/kompisar eller i grupp  

Tränar med ett lag  

Tränar både individuellt och i lag  

Spontanidrottar med kompisar ex. innebandy  

Utövar regelbundet någon sport tillsammans med kompisar  

 

 

Arbete 
22. Arbetar du vid sidan om studierna? 

Ja    

Nej    

 

23. Om du arbetar, vad arbetar du med? 

__________________________________________________________________________ 

 

24. Hur ofta arbetar du? 

1 gång i veckan  

2-3 gånger i veckan  

4 gånger eller mer per vecka  

Varannan vecka  

Mindre än varannan vecka  
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Arbetar inte  

 

25. När brukar du arbeta? 

Dagtid   

Kvällstid  

Natt   

Helger   

Skollov   

Arbetar inte  

 

26. Trivs du på ditt arbete? 

Ja, mycket bra  

Ja, ganska bra  

Varken eller  

Nej, inte särskilt bra  

Nej, inte alls bra  

Arbetar inte  

 

Alkohol och droger 
27. Dricker du alkohol? 

Ja, varje dag  

Ja, 3-6 ggr i veckan  

Ja, 1-2 ggr i veckan  

Ja, två gånger i månaden  

Ja, en gång i månaden  

Ja, två till sex gånger om året   

Ja, men mer sällan än sex gånger om året  

Nej    

 

28. Vilken typ av alkohol dricker du? (välj ett eller flera alternativ) 

Folköl   

Starköl   

Vin    
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Stark cider/Alkoläsk  

Sprit (ex. brännvin, vodka, gin, konjak, whisky, likör, drinkar, shots)  

Hemtillverkad sprit (s.k. hembränt)  

Dricker inte alkohol  

 

29. Av vilken anledning dricker du oftast alkohol? 

För att bli glad och pratsam  

För att bli full  

För att glömma sådant som är tråkigt  

För att mina vänner gör det  

Man gör det när det är fest  

Av annan anledning: _______________________________________________________ 

Dricker inte alkohol  

 

30. Varifrån får du tag på alkohol? (ange ett eller flera alternativ) 

Köper själv i någon butik  

Från syskon  

Från kompisar   

Från kompisars syskon  

Från egna föräldrar (med lov)  

Från egna föräldrar (utan lov)  

Från annan person (18 år eller äldre) som bjuder  

Från annan person (18 år eller äldre) som köper ut åt mig  

På restaurang, pub eller liknande  

Tillverkar själv  

På annat sätt, nämligen: ______________________________________________ 

 

31. Känner någon av dina föräldrar till att du dricker alkohol? 

Ja, de vet alla gånger  

Ja, de vet till viss del  

Nej, inte vad jag vet  

Nej, det gör de inte  

Vet inte   

Dricker inte alkohol  
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32. Dricker dina vänner alkohol? (hur ofta) 

Ja, varje dag  

Ja, 3-6 ggr i veckan  

Ja, 1-2 ggr i veckan  

Ja, två gånger i månaden  

Ja, en gång i månaden  

Ja, två till sex gånger om året   

Ja, mer sällan än sex gånger om året  

Nej, de dricker inte alkohol  

Vet inte   

 

33. Dricker din/dina föräldrar alkohol? 

Ja, varje dag  

Ja, 3-6 ggr i veckan  

Ja, 1-2 ggr i veckan  

Ja, två gånger i månaden  

Ja, en gång i månaden  

Ja, två till sex gånger om året   

Ja, men mer sällan än sex gånger om året  

Vet inte   

Nej    

 

34. Vilken typ av alkohol dricker din/dina föräldrar? (välj ett eller flera alternativ) 

Folköl   

Starköl   

Vin    

Stark cider/Alkoläsk  

Sprit (ex. brännvin, vodka, gin, konjak, whisky, likör, drinkar, shots)  

Hemtillverkad sprit (s.k. hembränt)  

Vet inte   

Dricker inte alkohol  
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35. När dricker din/dina föräldrar oftast alkohol? 

Till maten  

Tillsammans med vänner  

Vid fest   

På semestern  

Som avkoppling efter jobbet  

Vid speciella tillfällen (ex födelsedag, bröllop, nyår)  

Vid depression  

De dricker inte alkohol  

Annat, nämligen: __________________________________________________________ 

Vet inte   

 

36. Har du kört bil onykter? 

Ja    

Nej        Fortsätt med fråga 38 

Vet inte   

 

37. Varför körde du bil onykter? 

Jag var minst onykter  

Jag blev övertalad att göra det  

Jag tänkte inte på att jag druckit alkohol  

Jag ville testa hur det var  

Vet inte   

Annan anledning, nämligen:_________________________________________________ 

 

38. Vad tycker du om andra som kör bil onyktra? 

Mycket illa  

Ganska illa  

Varken eller  

Inte särskilt illa  

Inte alls illa  

Vet inte   
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39. Är det ok att dricka alkohol? 

Jag tycker alltid det är ok  

Jag tycker det är ok till viss del  

Jag tycker varken eller  

Jag tycker oftast inte att det är ok  

Jag tycker aldrig att det är ok  

Jag vet inte  

 

40. Vilken/vilka droger har du testat/använder du? 
1 Har testat någon gång, 2 Har testat några gånger (mindre än 10ggr), 3 Har testat fler än 10 ggr,  

4 Använder regelbundet, 5 Har aldrig testat,  Vet inte 

 

Hasch  1  2  3  4  5  Vet inte  

Marijuana 1  2  3  4  5  Vet inte  

Amfetamin 1  2  3  4  5  Vet inte  

LSD  1  2  3  4  5  Vet inte  

Ecstasy  1  2  3  4  5  Vet inte  

GHB  1  2  3  4  5  Vet inte  

Kokain  1  2  3  4  5  Vet inte  

Morfin eller liknande 1  2  3  4  5  Vet inte  

Heroin som rökts 1  2  3  4  5  Vet inte  

Heroin som injicerats 1  2  3  4  5  Vet inte  

Annan drog:___________1  2  3  4  5  Vet inte  

 

41. Varför har du testat/använder du droger? 

Mina vänner gör det  

Det verkade spännande  

För att trotsa mina föräldrar  

Det är en skön känsla  

Stressa av/verklighetsflykt  

Dämpa ångest  

Jag blev övertalad  

För att få bättre självförtroende  

Det är trendigt  
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För att orka hålla igång under hela festen  

Annat, nämligen: _________________________________________________________ 

Har aldrig testat droger  

 

42. Är det ok att använda droger? 

Jag tycker alltid det är ok  

Jag tycker det är ok till viss del  

Jag tycker varken eller  

Jag tycker oftast inte att det är ok  

Jag tycker aldrig att det är ok  

Jag vet inte  

 

 

Skola 
43. Hur trivs du i skolan? 

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dåligt  

Ganska dåligt  

Mycket dåligt  

 

44. Är sammanhållningen i klassen bra? 

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dålig  

Ganska dålig  

Mycket dålig  
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45. Hur är stämningen på skolan? 

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dålig  

Ganska dålig  

Mycket dålig  

 

46. Hur är relationen mellan lärare och elever? 

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dålig  

Ganska dålig  

Mycket dålig  

 

 

Familj 
47. Hur bor du? 

Villa   

Radhus   

Lägenhet  

Hyr rum i hus  

Studentlägenhet/-rum  

Annat boende: _________________________________ 

 

48. Var bor du? 

Inne i Falun  

Annan ort/samhälle inom Faluns kommun  

På landet  

Annat, nämligen: _______________________________ 

 

49. Med vem/vilka bor du? 

Tillsammans med båda föräldrarna  

Tillsammans med 1 förälder  
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Tillsammans med 1 förälder + annan vuxen  

Ensam   

Tillsammans med syskon (utan andra vuxna)  

Tillsammans med en vän/vänner  

Tillsammans med andra studenter i korridor/lägenhet   

Annat, nämligen: _______________________________ 

 

50. Har du några syskon? (helsyskon, halvsyskon m.m.) 

Ja, enbart äldre syskon  

Ja, enbart yngre syskon  

Ja, enbart lika gamla syskon  

Ja, i blandad ålder (äldre/yngre/lika gamla)  

Nej    

 

51. Om du får problem eller känner dig nere och behöver prata med någon vem vänder 

du dig till i första hand? 

Förälder  

Syskon   

Kompis   

Chattar på Internet med någon  

Kurator eller liknande  

Någon med religiös anknytning (ex präst)  

Annan vuxen  

Har ingen att vända mig till  

Pratar inte med någon  

 

52. Om du känner dig nere vad gör du då? (ange ett eller flera alternativ) 

Pratar med någon  

Chattar på Internet  

Motionerar  

Lyssnar på musik  

Skriver dikter/dagbok  

Målar   

Spelar tv-/dataspel  
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Dricker alkohol  

Umgås med mina vänner  

Äter   

Shoppar  

Vill vara ifred  

Läser böcker  

Tittar på TV/video  

Annat, nämligen: _____________________________________________________ 

 

53. Vad arbetar din/dina föräldrar med? 

Mamma: ___________________________ 

Pappa: _____________________________ 

Vet inte   

 

 

Vänner 
54. Har du någon ”bästis”/nära vän? 

Ja    

Nej    

Vet inte   

 

55. Hur ofta umgås du med dina vänner på fritiden? 

Varje dag  

4-6 ggr i veckan  

2-3 ggr i veckan  

1 gång i veckan  

Mer sällan  

Vet inte   
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56. Vilken är den viktigaste egenskapen hos en vän? – Rangordna följande alternativ 

genom att ge den viktigaste egenskapen siffran 1, fortsätt sedan att numrera och avsluta med 

10 för den egenskap du anser vara minst viktig. 

 

Ärlig   

Snäll   

Rolig   

Pålitlig   

Hjälpsam  

Glad   

Trogen   

Påhittig   

Social   

Omtyckt av andra  

 

57. Är det viktigt att ha både tjej- och killkompisar? 

Ja    

Nej    

Vet inte   

 

Fritid 
58. Vad gör du på din fritid? – Ange max 6 alternativ 

Motionerar  

Pluggar   

Lyssnar på musik  

Umgås med vänner  

Surfar på Internet  

Spelar tv-/datspel  

Sjunger i kör  

Dansar   

Fikar   

Shoppar  

Mekar (moped, bil etc.)  
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Reser   

Festar   

Läser   

Är på stan  

Fotograferar  

Filmar   

Går på bio/teater  

Repar med ett band  

Tittar på TV/film  

Lyssnar på radio  

Läser tidningar  

Skönhetsvård (målar naglarna, färgar håret etc.)  

Kör bil   

Pratar i telefon  

Annat, nämligen: ______________________________ 

 

59. Har du tillräckligt med fritid? 

Ja     

Nej    

Vet inte   

 

60. Vad skulle du göra om du hade mer fritid? 

_______________________________________________________________________ 

 

61. Vilket är ditt största intresse? 

_______________________________________________________________________ 

 

62. Vad går ditt studiebidrag till? (+ eventuell lön) - Ange ett eller flera alternativ 

Mobilräkning  

Bensin   

Kläder/skor  

Alkohol   

Sparar   
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Skivor   

Bio    

Tobak   

Film/spel  

Betalar hemma  

Konserter  

Resor   

Spel och dobbel  

Skönhetsvård (frisör, kosmetika, nagelvård etc.)  

Skolmaterial  

Café/restaurang  

Motion (ex träningskläder, träningskort)  

Inträde till diskotek/krogen  

Annat, nämligen:_________________________________________________________ 

 

63. Hur ofta reser du utomlands? 

Flera gånger per år   

Någon gång per år  

Ungefär vartannat år  

Mer sällan  

Har aldrig varit utomlands  

 

Övrigt 

64. Kön 

Flicka  Pojke  

 

65. Årskurs 

Högstadiet Åk 7  

Högstadiet Åk 8  

Högstadiet Åk 9  

Gymnasiet Åk 1  

Gymnasiet Åk 2  

Gymnasiet Åk 3  
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DEL II 
 

Denna del besvaras efter att Du fått se filmerna 
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66. Hur ställer du dig till alkohol efter att ha sett filmerna? 

Mycket mer positiv  

Lite mer positiv  

Oförändrad åsikt  

Är mer negativ  

Tar helt avstånd  

Vet inte   

 

67. Vad tycker du om filmerna? 

Bra    

Varken bra eller dåliga  

Dåliga    

Vet inte   

 

68. Är budskapet tydligt i filmerna? 

Mycket tydligt  

Ganska tydligt  

Varken tydligt eller otydligt  

Ganska otydligt  

Mycket otydligt  

Vet inte   

Förstod inte alls budskapet i filmerna  

 

69. Vad tycker du om längden på filmerna? 

För kort   

Lagom   

För lång  

Vet inte   

 

70. Är denna typ av filmer bra i förebyggande syfte? 

Ja    

Nej    

Vet inte   
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71. Tror du att filmerna har någon effekt på din attityd till alkohol på längre sikt? 

Ja, absolut  

Ja, till viss del  

Kanske    

Nej, tror inte det  

Nej, absolut inte  

Vet inte   

 

72. Tror du att filmerna har någon effekt på någon annan målgrupp än din egen? 

Ja, på en äldre målgrupp  

Ja, på en yngre målgrupp  

Ja, både på äldre och yngre målgrupper  

Nej, tror inte det  

Nej, absolut inte  

Vet inte   

 

73. Vad tycker du om informationskampanjer i allmänhet? 

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dåligt  

Ganska dåligt  

Mycket dåligt  

Vet inte   

 

74. Vilket sätt tycker du lämpar sig bäst för att genomföra informationskampanjer? 

TV    

Radio   

Tidningar  

Föreläsningar/skolkampanjer  

Annat, nämligen: _________________________________________________________ 

 

75. Förslag på förändringar/förbättringar med filmerna 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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76. Övriga synpunkter (frågorna/filmerna/utformningen/annat) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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KODBOK 
 

1. Id-nummer 

 

Medieanvändning 
2. Hur många timmar per dag tittar du på TV? 

 1. 0,5 – 1 timma per dag   

 2. 1 – 2 timmar per dag  

 3. 2 – 3 timmar per dag  

 4. 3 – 4 timmar per dag  

 5. Fler än 4 timmar per dag  

 6. Tittar inte på TV  

 

3. Har du tillgång till fler kanaler än 1:an, 2:an och 4:an hemma? 

  1. Ja  

  2. Nej   

 

4. Vilken kanal tittar du mest på? 

  1. SVT1  

 2. SVT2  

 3. TV3  

 4. TV4  

 5. Kanal5  

 6. TV 4+  

 7. Z-TV  

 8. MTV  

 9. Canal+  

 10. TV1000  

 11. Viasat Sport  

 12. Eurosport  

 13. Annan kanal 

 99. Okodbar 
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5. Vilket är ditt favoritprogram på TV just nu? 

 1. Ifylld 

 2. Ej ifylld 

 

6. Har du egen TV på ditt rum? 

 0. Ej svar 

  1. Ja  

  2. Nej 

  

7. Tittar du oftast ensam på TV? 

 1. Ja  

 2. Nej, tillsammans med någon  

 3. Lika ofta ensam som tillsammans med någon  

 4. Vet inte  

 

8. Vilken tid på dygnet tittar du oftast på TV? 

 1. 06 – 09  

 2. 09 – 12   

 3. 12 – 16   

 4. 16 – 20  

 5. 20 – 00   

 6. Annan tid på dygnet  

 7. Tittar inte på TV 

 99. Okodbar  

 

9. Hur ofta lyssnar du på radio? 

 1. Varje dag  

 2. 5-6 ggr i veckan  

 3. 3-4 ggr i veckan  

 4. 1-2 ggr i veckan  

 5. Någon/några gånger i månaden  

 6. Mindre än 1 gång i månaden  

 7. Aldrig 
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 99. Okodbar  
 

10. När lyssnar du på radio?  

 1. I bussen  

 2. När jag äter  

 3. När jag läser läxor  

 4. När jag motionerar  

 5. När jag umgås med mina vänner  

 6. I bilen  

 7. Inget av alternativen 

 8. Lyssnar inte på radio  

 99. Okodbar 

 

11 .Vilken kanal lyssnar du oftast på? 

 1. P1  

 2. P2  

 3. P3  

 4. P4  

 5. Energy (NRJ)  

 6. Mix Megapol  

 7. RIX FM  

 8. Närradio/studentradio  

 9. Annan radiokanal 

 10. Lyssnar inte på radio  

 99. Okodbar  

 

12. Läser du någon morgontidning?  

 1. Ja, 6-7 ggr i veckan  

 2. Ja, 4-5 ggr i veckan  

 3. Ja, 2-3 ggr i veckan  

 4. Ja, någon gång i veckan  

 5. Ja, någon/några gånger i månaden  

 6. Mindre än 1 gång i månaden  

 7. Nej  
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13. Läser du någon kvällstidning?  

 1. Ja, 6-7 ggr i veckan  

 2. Ja, 4-5 ggr i veckan  

 3. Ja, 2-3 ggr i veckan  

 4. Ja, någon gång i veckan  

 5. Ja, någon/några gånger i månaden  

 6. Mindre än 1 gång i månaden  

 7. Nej  

 

Reklam 
14. Vad tycker du om TV-reklam? 

 1. Ifylld 

 2. Ej ifylld 

 

15. Vad är din inställning till bioreklam? 

 1. Mycket positiv   

 2. Ganska positiv   

 3. Varken eller   

 4. Ganska negativ   

 5. Mycket negativ       

 6. Har ingen åsikt/vet ej 

 

16. Vad är din inställning till TV-reklam?  

 1. Mycket positiv   

 2. Ganska positiv   

 3. Varken eller   

 4. Ganska negativ   

 5. Mycket negativ       

 6. Har ingen åsikt/vet ej 

 

17. Vad är din inställning till Radioreklam? 

 1. Mycket positiv   

 2. Ganska positiv   
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 3. Varken eller   

 4. Ganska negativ   

 5. Mycket negativ       

 6. Har ingen åsikt/vet ej 

  

18. Vad är din inställning till Affischreklam? (utomhusreklam) 

 1. Mycket positiv   

 2. Ganska positiv   

 3. Varken eller   

 4. Ganska negativ   

 5. Mycket negativ       

 6. Har ingen åsikt/vet ej 

  

19. Vad är din inställning till reklam på Internet? 

 1. Mycket positiv   

 2. Ganska positiv   

 3. Varken eller   

 4. Ganska negativ   

 5. Mycket negativ       

 6. Har ingen åsikt/vet ej 

  

20. Vad är din inställning till direktreklam? (brevlådan) 

 1. Mycket positiv   

 2. Ganska positiv   

 3. Varken eller   

 4. Ganska negativ   

 5. Mycket negativ       

 6. Har ingen åsikt/vet ej 

 99. Okodbar  

  

21. Vad är din inställning till reklam i tidningar? 

 1. Mycket positiv   

 2. Ganska positiv   

 3. Varken eller   
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 4. Ganska negativ   

 5. Mycket negativ       

 6. Har ingen åsikt/vet ej 

 

22. Tittar du på TV-reklam?  

 1. Ja, intresserat  

 2. Ja, förstrött  

 3. Nej, zappar  

 4. Nej, gör något annat  

 5. Inget av alternativen 

 99. Okodbar  

 

23. Tror du andra blir påverkade av reklam? 

 1. Ja, mycket  

 2. Ja, till en viss del  

 3. Nej, knappast  

 4. Nej, inte alls  

 5. Vet inte  

 

24. Gillar du informativ reklam? (ex. BRIS, Vägverket) 1. Ja 2. Nej 
 

25. Gillar du produktreklam? (ex. bilar, schampo, blöjor, mat) 1. Ja 2. Nej 
 

26. Gillar du humoristisk reklam?  1. Ja 2. Nej 

  

27. Gillar du känslosam reklam?  1. Ja 2. Nej 

 

28. Gillar du animerad reklam?  1. Ja 2. Nej 

  

29. Gillar du färgrik reklam?  1. Ja 2. Nej 

  

30. Gillar du svartvit reklam?  1. Ja 2. Nej 

  

31. Gillar du följetongsreklam/Tema? (ex ICA, Ipren) 1. Ja 2. Nej 

____________________________________________________________________________________ 
  XXXI 



 

  

32. Gillar du reklam med bra musik?  1. Ja 2. Nej 

  

33. Gillar du reklam utan musik? 1. Ja 2. Nej 

  

34. Gillar du reklam med kändisar?  1. Ja 2. Nej 

  

35. Gillar du kort reklam?  1. Ja 2. Nej 

  

36. Gillar du lång reklam?  1. Ja 2. Nej 

 

37. Vet inte vad jag gillar för reklam  1. Ja 2. Nej 

 

38. Vilken typ av media tycker du lämpar sig bäst för informationsreklam ( var har den 

störst effekt)? 

0. Ej svar 

1. Bio    

2. TV   

3. Radio  

4. Affisch (utomhusreklam)  

5. Internet  

6. Direktreklam (brevlådan)  

7. Tidningar?  

 99. Okodbar 

 

39. Spelar avsändaren (företag/organisation) av reklamen/budskapet någon roll för 

förtroendet/påverkan/effekten för dig? 

0. Ej svar 

1. Ja  

2. Nej  

3. Vet inte  
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Träning/motion 
40. Hur ofta brukar du träna/motionera? 

 1. 1 gång per vecka  

 2. 2-3 ggr i veckan  

 3. 4-5 gånger i veckan  

 4. 6 ggr eller mer per vecka  

 5. 1-3 gånger per månad  

 6. Mindre än 1 gång i månaden  

 7. Aldrig   

 99. Okodbar 

 

41. Hur brukar du träna/motionera? 

1. Tränar självständigt/individuell träning  

2. Tränar självständigt/individuell träning med kompis/kompisar eller i grupp 

3. Tränar med ett lag  

4. Tränar både individuellt och i lag  

5. Spontanidrottar med kompisar ex. innebandy  

6. Utövar regelbundet någon sport tillsammans med kompisar  

7. Tränar inte  
 

Arbete 
42. Arbetar du vid sidan om studierna? 

1. Ja  

2. Nej  

 

43. Om du arbetar, vad arbetar du med? 

1. Ifylld 

2. Ej ifylld 

 

44. Hur ofta arbetar du? 

1. 1 gång i veckan  

2. 2-3 gånger i veckan  

3. 4 gånger eller mer per vecka  
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4. Varannan vecka  

5. Mindre än varannan vecka  

6. Arbetar inte  

 

45. När brukar du arbeta? 

1. Dagtid  

2. Kvällstid  

3. Natt  

4. Helger  

5. Skollov  

6. Arbetar inte 

99. Okodbar  

 

46. Trivs du på ditt arbete? 

1. Ja, mycket bra  

2. Ja, ganska bra  

3. Varken eller  

4. Nej, inte särskilt bra  

5. Nej, inte alls bra  

6. Arbetar inte  

 

Alkohol och droger 
47. Dricker du alkohol? 

1. Ja, varje dag  

2. Ja, 3-6 ggr i veckan  

3. Ja, 1-2 ggr i veckan  

4. Ja, två gånger i månaden  

5. Ja, en gång i månaden  

6. Ja, två till sex gånger om året   

7. Ja, men mer sällan än sex gånger om året  

8. Nej 
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48. Dricker du folköl?  1. Ja 2. Nej 

  

49. Dricker du starköl? 1. Ja 2. Nej 

  

50. Dricker du vin? 1. Ja 2. Nej 

  

51. Dricker du stark cider/alkoläsk? 1. Ja 2. Nej 

  

52. Dricker du sprit? 1. Ja 2. Nej 

(ex. brännvin, vodka, gin, konjak, whisky, likör, drinkar, shots)  

 

53. Dricker du hemtillverkad sprit (s.k. hembränt)? 1. Ja 2. Nej 

  

54. Dricker inte alkohol  1. Ja 2. Nej 

 

55. Av vilken anledning dricker du oftast alkohol? 

0. Ej svar 

1. För att bli glad och pratsam  

2. För att bli full  

3. För att glömma sådant som är tråkigt  

4. För att mina vänner gör det  

5. Man gör det när det är fest  

6. Av annan anledning 

7. Dricker inte alkohol  

 99. Okodbar 

 

56. Jag får tag på alkohol genom att köpa den själv i någon butik 1. Ja 2. Nej 

  

57. Jag får tag på alkohol genom syskon  1. Ja 2. Nej 

  

58. Jag får tag på alkohol genom kompisar   1. Ja 2. Nej 

  

59. Jag får tag på alkohol genom kompisars syskon 1. Ja 2. Nej 
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60. Jag får tag på alkohol genom egna föräldrar (med lov) 1. Ja 2. Nej 

  

61. Jag får tag på alkohol genom egna föräldrar (utan lov) 1. Ja 2. Nej 

  

62. Jag får tag på alkohol genom annan person  1. Ja 2. Nej 

(18 år eller äldre) som bjuder 

 

63. Jag får tag på alkohol genom annan person   1. Ja 2. Nej 

(18 år eller äldre) som köper ut åt mig 

 

64. Jag får tag på alkohol på restaurang, pub eller liknande 1. Ja 2. Nej 

  

65. Jag får tag på alkohol genom att tillverka själv 1. Ja 2. Nej 

  

66. Jag får tag på alkohol på annat sätt  1. Ja  2. Nej 

 

67. Känner någon av dina föräldrar till att du dricker alkohol? 

0. Ej svar 

1. Ja, de vet alla gånger  

2. Ja, de vet till viss del  

3. Nej, inte vad jag vet  

4. Nej, det gör de inte  

5. Vet inte  

6. Dricker inte alkohol 

99. Okodbar  

 

68. Dricker dina vänner alkohol? (hur ofta) 

1. Ja, varje dag  

2. Ja, 3-6 ggr i veckan  

3. Ja, 1-2 ggr i veckan  

4. Ja, två gånger i månaden  

5. Ja, en gång i månaden  

6. Ja, två till sex gånger om året   

7. Ja, mer sällan än sex gånger om året  
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8. Nej, de dricker inte alkohol  

9. Vet inte 

99. Okodbar  

 

69. Dricker din/dina föräldrar alkohol? 

0. Ej svar 

1. Ja, varje dag  

2. Ja, 3-6 ggr i veckan  

3. Ja, 1-2 ggr i veckan  

4. Ja, två gånger i månaden  

5. Ja, en gång i månaden  

6. Ja, två till sex gånger om året   

7. Ja, men mer sällan än sex gånger om året  

8. Vet inte  

9. Nej 

99. Okodbar  

 
70. Dricker dina föräldrar folköl? 1. Ja 2. Nej 

  

71. Dricker dina föräldrar starköl?  1. Ja 2. Nej 

 

72. Dricker dina föräldrar vin?  1. Ja 2. Nej 

  

73. Dricker dina föräldrar stark cider/alkoläsk? 1. Ja 2. Nej 

  

74. Dricker dina föräldrar sprit ? 1. Ja 2. Nej 

(ex. brännvin, vodka, gin, konjak, whisky, likör, drinkar, shots) 

 

75. Dricker dina föräldrar hemtillverkad sprit (s.k. hembränt)? 1. Ja 2. Nej 

  

76. Jag vet inte vad mina föräldrar dricker  1. Ja 2. Nej 

 

77. Mina föräldrar dricker inte alkohol  1. Ja 2. Nej 
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78. När dricker din/dina föräldrar oftast alkohol? 

1. Till maten  

2. Tillsammans med vänner  

3. Vid fest  

4. På semestern  

5. Som avkoppling efter jobbet  

6. Vid speciella tillfällen (ex födelsedag, bröllop, nyår)  

7. Vid depression  

8. De dricker inte alkohol  

9. Annat, nämligen 

10. Vet inte 

99. Okodbar  

 

79. Har du kört bil onykter? 

1. Ja  

2. Nej   

3. Vet inte  

 

80. Varför körde du bil onykter? 

1. Jag var minst onykter  

2. Jag blev övertalad att göra det  

3. Jag tänkte inte på att jag druckit alkohol  

4. Jag ville testa hur det var  

5. Vet inte  

6. Annan anledning, nämligen 

7. Har inte kört bil onykter 

 

81. Vad tycker du om andra som kör bil onyktra? 

 0. Ej svar 

1. Mycket illa  

2. Ganska illa  

3. Varken eller  

4. Inte särskilt illa  
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5. Inte alls illa  

6. Vet inte 

 

82. Är det ok att dricka alkohol? 

1. Jag tycker alltid det är ok  

2. Jag tycker det är ok till viss del  

3. Jag tycker varken eller  

4. Jag tycker oftast inte att det är ok  

5. Jag tycker aldrig att det är ok  

6. Jag vet inte  

 

83. Har du testat hasch? 

1. Har testat någon gång  

2. Har testat några gånger (mindre än 10ggr) 

3. Har testat fler än 10 ggr 

4. Använder regelbundet 

5. Har aldrig testat 

6. Vet inte 

 

84. Har du testat marijuana? 

1. Har testat någon gång  

2. Har testat några gånger (mindre än 10ggr) 

3. Har testat fler än 10 ggr 

4. Använder regelbundet 

5. Har aldrig testat 

6. Vet inte 

 

85. Har du testat amfetamin? 

1. Har testat någon gång  

2. Har testat några gånger (mindre än 10ggr) 

3. Har testat fler än 10 ggr 

4. Använder regelbundet 

5. Har aldrig testat 

6. Vet inte 
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86. Har du testat LSD? 

1. Har testat någon gång  

2. Har testat några gånger (mindre än 10ggr) 

3. Har testat fler än 10 ggr 

4. Använder regelbundet 

5. Har aldrig testat 

6. Vet inte 

   

87. Har du testat ecstasy? 

1. Har testat någon gång  

2. Har testat några gånger (mindre än 10ggr) 

3. Har testat fler än 10 ggr 

4. Använder regelbundet 

5. Har aldrig testat 

6. Vet inte 

   

88. Har du testat GHB? 

1. Har testat någon gång  

2. Har testat några gånger (mindre än 10ggr) 

3. Har testat fler än 10 ggr 

4. Använder regelbundet 

5. Har aldrig testat 

6. Vet inte 

   

89. Har du testat kokain? 

1. Har testat någon gång  

2. Har testat några gånger (mindre än 10ggr) 

3. Har testat fler än 10 ggr 

4. Använder regelbundet 

5. Har aldrig testat 

6. Vet inte 
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90. Har du testat morfin eller liknande ? 

1. Har testat någon gång  

2. Har testat några gånger (mindre än 10ggr) 

3. Har testat fler än 10 ggr 

4. Använder regelbundet 

5. Har aldrig testat 

6. Vet inte 

 

91. Har du testat heroin som rökts? 

1. Har testat någon gång  

2. Har testat några gånger (mindre än 10ggr) 

3. Har testat fler än 10 ggr 

4. Använder regelbundet 

5. Har aldrig testat 

6. Vet inte 

   

92. Har du testat heroin som injicerats?  

1. Har testat någon gång  

2. Har testat några gånger (mindre än 10ggr) 

3. Har testat fler än 10 ggr 

4. Använder regelbundet 

5. Har aldrig testat 

6. Vet inte 

  

93. Har du testat någon annan drog?   

1. Har testat någon gång  

2. Har testat några gånger (mindre än 10ggr) 

3. Har testat fler än 10 ggr 

4. Använder regelbundet 

5. Har aldrig testat 

6. Vet inte 
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94. Varför har du testat/använder du droger? 

1. Mina vänner gör det  

2. Det verkade spännande  

3. För att trotsa mina föräldrar  

4. Det är en skön känsla  

5. Stressa av/verklighetsflykt  

6. Dämpa ångest  

7. Jag blev övertalad  

8. För att få bättre självförtroende  

9. Det är trendigt  

10. För att orka hålla igång under hela festen  

11. Annat, nämligen 

12. Har aldrig testat droger 

99. Okodbar  

 

95. Är det ok att använda droger? 

 0. Ej svar 

1. Jag tycker alltid det är ok  

2. Jag tycker det är ok till viss del  

3. Jag tycker varken eller  

4. Jag tycker oftast inte att det är ok  

5. Jag tycker aldrig att det är ok  

6. Jag vet inte 

 

Skola 
96. Hur trivs du i skolan? 

1. Mycket bra  

2. Ganska bra  

3. Varken bra eller dåligt  

4. Ganska dåligt  

5. Mycket dåligt  
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97. Är sammanhållningen i klassen bra? 

1. Mycket bra  

2. Ganska bra  

3. Varken bra eller dålig  

4. Ganska dålig  

5. Mycket dålig  

 

98. Hur är stämningen på skolan? 

1. Mycket bra  

2. Ganska bra  

3. Varken bra eller dålig  

4. Ganska dålig  

5. Mycket dålig  

 

99. Hur är relationen mellan lärare och elever? 

1. Mycket bra  

2. Ganska bra  

3. Varken bra eller dålig  

4. Ganska dålig  

5. Mycket dålig 

99. Okodbar  

 

Familj 
100. Hur bor du? 

1. Villa  

2. Radhus  

3. Lägenhet  

4. Hyr rum i hus  

5. Studentlägenhet/-rum  

6. Annat boende 

99. Okodbar 
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101. Var bor du? 

1. Inne i Falun  

2. Annan ort/samhälle inom Faluns kommun  

3. På landet  

4. Annat, nämligen 

99. Okodbar 

 

102. Med vem/vilka bor du? 

1. Tillsammans med båda föräldrarna  

2. Tillsammans med 1 förälder  

3. Tillsammans med 1 förälder + annan vuxen  

4. Ensam  

5. Tillsammans med syskon (utan andra vuxna)  

6. Tillsammans med en vän/vänner  

7. Tillsammans med andra studenter i korridor/lägenhet   

8. Annat, nämligen 

 

103. Har du några syskon? (helsyskon, halvsyskon m.m.) 

1. Ja, enbart äldre syskon  

2. Ja, enbart yngre syskon  

3. Ja, enbart lika gamla syskon  

4. Ja, i blandad ålder (äldre/yngre/lika gamla)  

5. Nej 

99. Okodbar  

 

104. Om du får problem eller känner dig nere och behöver prata med någon vem 

vänder du dig till i första hand? 

1. Förälder  

2. Syskon  

3. Kompis  

4. Chattar på Internet med någon  

5. Kurator eller liknande  

6. Någon med religiös anknytning (ex präst)  

7. Annan vuxen  
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8. Har ingen att vända mig till  

9. Pratar inte med någon 

99. Okodbar  

 

105. När jag är nere pratar jag med någon  1. Ja 2. Nej 

  

106. När jag är nere chattar jag på Internet  1. Ja 2. Nej 

  

107. När jag är nere motionerar jag  1. Ja 2. Nej 

  

108. När jag är nere lyssnar jag på musik  1. Ja 2. Nej 

  

109. När jag är nere skriver jag dikter/dagbok 1. Ja 2. Nej 

  

110. När jag är nere målar jag  1. Ja 2. Nej 

  

111. När jag är nere spelar jag tv-/dataspel  1. Ja 2. Nej 

  

112. När jag är nere dricker jag alkohol  1. Ja 2. Nej 

  

113. När jag är nere umgås jag med mina vänner 1. Ja 2. Nej 

  

114. När jag är nere äter jag  1. Ja 2. Nej 

  

115. När jag är nere shoppar jag  1. Ja 2. Nej 

  

116. När jag är nere vill jag vara ifred  1. Ja 2. Nej 

  

117. När jag är nere läser jag böcker  1. Ja 2. Nej 

  

118. När jag är nere tittar jag på TV/video  1. Ja 2. Nej 

  

119. Annat 1. Ja 2. Nej 
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120. MAMMAS YRKE 
1. Ifylld 

2. Ej ifylld 

3. Vet inte 

 

121. Pappas yrke 

1. Ifylld 

2. Ej ifylld 

3. Vet inte 

 

Vänner 
122. Har du någon ”bästis”/nära vän? 

1. Ja  

2. Nej  

3. Vet inte 

 

123. Hur ofta umgås du med dina vänner på fritiden? 

0. Ej svar 

1. Varje dag  

2. 4-6 ggr i veckan  

3. 2-3 ggr i veckan  

4. 1 gång i veckan  

5. Mer sällan än 1 gång i veckan  

6. Vet inte 

99. Okodbar  

 

Vilken är den viktigaste egenskapen hos en vän? – Rangordna följande alternativ genom 

att ge den viktigaste egenskapen siffran 1, fortsätt sedan att numrera och avsluta med 10 för 

den egenskap du anser vara minst viktig. 

124. Ärlig  

125. Snäll  

126. Rolig  

127. Pålitlig  
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128. Hjälpsam  

129. Glad  

130. Trogen  

131. Påhittig  

132. Social  

133. Omtyckt av andra  

 

134. Är det viktigt att ha både tjej- och killkompisar? 

1. Ja  

2. Nej  

3. Vet inte  

 

Fritid 
Vad gör du på din fritid? – Ange max 6 alternativ 

135. Fritid – Motionerar 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

  

136. Fritid - Pluggar  1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

137. Fritid - Lyssnar på musik 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

138. Fritid - Umgås med vänner 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

139. Fritid - Surfar på Internet 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

  

140. Fritid - Spelar tv-/datspel 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

141. Fritid - Sjunger i kör  1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

142. Fritid - Dansar  1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

143. Fritid - Fikar  1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

144. Fritid - Shoppar  1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

____________________________________________________________________________________ 
  XLVII 



 

145. Fritid - Mekar (moped, bil etc.) 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

146. Fritid - Reser  1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

147. Fritid - Festar  1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

148. Fritid - Läser  1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

149. Fritid - Är på stan  1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

150. Fritid - Fotograferar  1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

151. Fritid – Filmar  1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

  

152. Fritid - Går på bio/teater 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

153. Fritid - Repar med ett band 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

154. Fritid - Tittar på TV/film 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

155. Fritid - Lyssnar på radio 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

156. Fritid - Läser tidningar 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

157. Fritid - Skönhetsvård   1. Ja  2. Nej 99. Okodbar 
(målar naglarna, färgar håret etc.)  
 

158. Fritid - Kör bil  1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

159. Fritid - Pratar i telefon 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 

 

160. Fritid – Annat 1. Ja 2. Nej 99. Okodbar 
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161. Har du tillräckligt med fritid? 

1. Ja  

2. Nej  

3. Vet inte  

 

162. Vad skulle du göra om du hade mer fritid? 

1. Ifylld 

2. Ej ifylld 

 

163. Vilket är ditt största intresse? 

1. Ifylld 

2. Ej ifylld 

 

Vad går ditt studiebidrag till? (+ eventuell lön) - Ange ett eller flera alternativ 

164. Studiebidrag – Mobilräkning 1. Ja 2. Nej 

  

165. Studiebidrag – Bensin  1. Ja 2. Nej 

  

166. Studiebidrag - Kläder/skor 1. Ja 2. Nej 

  

167. Studiebidrag – Alkohol 1. Ja 2. Nej 

  

168. Studiebidrag - Sparar  1. Ja 2. Nej 

 

169. Studiebidrag - Skivor  1. Ja 2. Nej 

 

170. Studiebidrag - Bio  1. Ja 2. Nej 

 

171. Studiebidrag - Tobak  1. Ja 2. Nej 

 

172. Studiebidrag - Film/spel 1. Ja 2. Nej 

 

173. Studiebidrag - Betalar hemma 1. Ja 2. Nej 
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174. Studiebidrag - Konserter 1. Ja 2. Nej 

 

175. Studiebidrag - Resor  1. Ja 2. Nej 

 

176. Studiebidrag - Spel och dobbel 1. Ja 2. Nej 

 

177. Studiebidrag - Skönhetsvård   1. Ja 2. Nej 

(frisör, kosmetika, nagelvård etc.)  

 

178. Studiebidrag - Skolmaterial  1. Ja 2. Nej 

 

179. Studiebidrag - Café/restaurang 1. Ja 2. Nej  

 

180. Studiebidrag - Motion  1. Ja 2. Nej 

(ex träningskläder, träningskort)  

 

181. Studiebidrag - Inträde till diskotek/krogen 1. Ja 2. Nej 

 

182. Studiebidrag – Annat 1. Ja 2. Nej 

 

183. Hur ofta reser du utomlands? 

1. Flera gånger per år  

2. Någon gång per år  

3. Ungefär vartannat år  

4. Mer sällan  

5. Har aldrig varit utomlands  

99. Okodbar 

 

Övrigt 

184. Kön 

1. Flicka   

2. Pojke  
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185. Årskurs 

1. Högstadiet Åk 7  

2. Högstadiet Åk 8  

3. Högstadiet Åk 9  

4. Gymnasiet Åk 1  

5. Gymnasiet Åk 2  

6. Gymnasiet Åk 3  

 

 

DEL II 
 

186. Hur ställer du dig till alkohol efter att ha sett filmerna? 

1. Mycket mer positiv  

2. Lite mer positiv  

3. Oförändrad åsikt  

4.Är mer negativ  

5. Tar helt avstånd  

6. Vet inte  

 

187. Vad tycker du om filmerna? 

1. Bra  

2. Varken bra eller dåliga  

3. Dåliga   

4. Vet inte  

 

188. Är budskapet tydligt i filmerna? 

1. Mycket tydligt  

2. Ganska tydligt  

3. Varken tydligt eller otydligt  

4. Ganska otydligt  

5. Mycket otydligt  

6. Vet inte  

7. Förstod inte alls budskapet i filmerna  
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189. Vad tycker du om längden på filmerna? 

1. För kort  

2. Lagom  

3. För lång  

4. Vet inte  

 

190. Är denna typ av filmer bra i förebyggande syfte? 

1. Ja  

2. Nej  

3. Vet inte  

 

191. Tror du att filmerna har någon effekt på din attityd till alkohol på längre sikt? 

1. Ja, absolut  

2. Ja, till viss del  

3. Kanske   

4. Nej, tror inte det  

5. Nej, absolut inte  

6. Vet inte  

 

192. Tror du att filmerna har någon effekt på någon annan målgrupp än din egen? 

1. Ja, på en äldre målgrupp  

2. Ja, på en yngre målgrupp  

3. Ja, både på äldre och yngre målgrupper  

4. Nej, tror inte det  

5. Nej, absolut inte  

6. Vet inte  

 

193. Vad tycker du om informationskampanjer i allmänhet? 

1. Mycket bra  

2. Ganska bra  

3. Varken bra eller dåligt  

4. Ganska dåligt  

5. Mycket dåligt  
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6. Vet inte  

 

194. Vilket sätt tycker du lämpar sig bäst för att genomföra informationskampanjer? 

0. Ej svar 

1. TV  

2. Radio  

3. Tidningar  

4. Föreläsningar/skolkampanjer  

5. Annat, nämligen 

 99. Okodbar 
 

195. Förslag på förändringar/förbättringar med filmerna 

1. Ifylld 

2. Ej ifylld 

 

196. Övriga synpunkter (frågorna/filmerna/utformningen/annat) 

1. Ifylld 

2. Ej ifylld 
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