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Syftet med uppsatsen är att utforska unga vuxnas upplevelser av hur det är att som 

ung vuxen idag välja bort alkohol och att dessutom göra det i organiserad form. Med 

utgångspunkt ur vårt syfte har vi utformat frågeställningar där identitet och synen på 

sig själv är återkommande; Hur har nykterheten inverkat på de unga vuxnas bild av 

sig själva? Hur har de unga vuxnas medlemskap i ett nykterhetsförbund inverkat på 

deras bild av sig själva? Hur påverkar andra människor runt omkring de unga vuxnas 

identitet? Vi har valt att använda oss av symbolisk interaktionism för att skapa oss en 

förståelse för informanternas upplevelser och för att samla in empiri till vår studie har 

vi valt en kvalitativ ansats och använt oss av enskilda delvis strukturerade intervjuer. 

Vi sökte kontakt med unga vuxna som var medlemmar i någon form av nykterhetsför-

bund. För att tolka och analysera vårt material använde vi oss av en kvalitativ 

analysmetod där vi kategoriserade och tematiserade våra data med begrepp ur 

symbolisk interaktionism som stöd, för att hitta mönster och strukturer. Vi har 

presenterat och analyserat vårt resultat under fyra olika rubriker och sedan dragit 

slutsatser och diskuterat våra fynd. Vad vi kan se utifrån vår studie är att nykterheten, 

medlemskapet i ett nykterhetsförbund och människor runt omkring har en betydelse 

när det kommer till informanternas syn på sig själva. Stöttning och gemenskap har 

gjort att de är tillfreds och stolta över sitt val samtidigt som andras reaktioner och 

påtryckningar gjort att de känner sig annorlunda och ifrågasatta men även starka 

som står emot trycket. Nykterheten och medlemskapet i nykterhetsförbunden har 

också förändrat hur informanterna tolkar och ser på olika situationer och på så vis 

även påverkat deras handlande.  
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The purpose with the thesis is to examine the experience of young adults who chose 

to not consume alcohol and who did so in an organized way. With our purpose in 

consideration we have formed questions where identity and self image are recurring; 

How has sobriety affected the young adults image of themselves? How has the 

young adults’ membership in a temperance union affected their image of them-

selves? How do the people around them affect the young adults’ identity? We have 

chosen to use symbolic interaktionism to create an understanding about the 

informants’ experience. To gather empirical data for our study we have chosen to use 

a qualitative approach and used individual semi structured interviews. We contacted 

young adults who were members of a temperance union. To interpret and analyze 

our data we used a qualitative analyze method, where we categorized and themed 

our data with theoretical concepts from symbolical interaktionism as support, to find 

patterns and structures. We have presented and analyzed our results within four 

different headlines and then drawn and discussed our conclusions. What we can 

gather from our study is that sobriety, membership in the temperance union and 

people around the young adults is significant when it comes to the informants image 

of themselves. The support and feeling of belonging has made them satisfied and 

proud over their choices at the same time as other peoples pressure and reactions 

has made them feeling different and to question themselves, but also strong since 

they withstand the pressure. Sobriety and the membership in the temperance union 

have also changed how the informants interpret and perceive different situations and 

have in an aspect of this also affected their actions. 

 

Keywords: Young adults, sobriety, temperance union, identity, belonging, norms, 

social interaction
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Inledning 

Under det senaste årtiondet har alkoholkonsumtionen minskat marginellt i Sverige (Leifman, 

Hibell, Ramstedt, Trolldal, & Lindell, 2011), år 2005 låg genomsnittet för alkoholkonsumtio-

nen på 10,3 liter/person (WHO, 2011), och siffrorna tyder på att det endast är 10 % av befolk-

ningen som avstår helt från att konsumera alkohol (IQ.se). 

Det är inget nytt att alkoholdrickande är väldigt vanligt i dagens samhälle och bilden förstärks 

genom att media visar till exempel tv-program och tidningsartiklar där det serveras alkohol till 

både fester, matlagning och andra sammankomster.  ”Medierna är en källa som utformar 

medvetandet efter standardiserade normer” (Madsen, 2001, s. 76). Media blir en del i 

synliggörandet och förtydligandet av samhällets normer vilket påverkar oss. I samhället finns 

det olika normer och om man inte följer dessa finns det en risk att man möts av konsekvenser, 

som exempelvis stigmatisering, marginalisering och utanförskap. En del av den bas som det 

socialpedagogiska fältet står på är medvetenheten kring samhällets normer och hur dessa 

påverkar individerna som lever i samhället (Madsen, 2001). Det är därför viktigt att som 

socialpedagog sätta sig in i och försöka förstå andra människors upplevelser och erfarenheter 

kring samhällets normer. Den här uppsatsen behandlar de alkoholnormer som finns i 

samhället och genom att ta del av kunskap kring ett område kan det skapa möjlighet till 

förståelse för även andra områden. 

Eftersom vi i samhället har alkoholnormer som innebär att alkoholkonsumtion är det 

”normala” blir avståndstagande från alkoholkonsumtion motpolen, vilket då kan ses som det 

”onormala”. Det talas även mycket om varför unga dricker och hur alkoholen påverkar de 

som dricker men det läggs inte tillräckligt med fokus på de som väljer annorlunda, de som 

väljer bort alkohol, vilket kan resultera i att normen blir starkare och tydligare. 

Att känna delaktighet och tillhörighet är viktigt och vi tror att de som väljer bort alkohol möts 

av ifrågasättande och utanförskap vilket gör att de skapar egna gemenskaper och grupper 

tillsammans med andra som väljer bort alkohol. Genom att det råder en stark alkoholnorm och 

att de som väljer bort alkohol grupperar sig, i exempelvis nykterhetsförbund, skapas ett ”vi 

och dom”-tänkande. Det vore rimligt att det ska vara accepterat att inte dricka, att vara nykter, 

och att de som väljer bort alkohol inte ska ses som ”onormala” eller konstiga. I vår strävan 

efter att nykterhet ska ses som något normalt och accepterat har vi för avsikt att synliggöra de 

normer som finns kring alkohol och de konsekvenser som följer genom att individer inte 

följer normerna. Vi vill lyfta deras upplevelser och se hur deras val påverkar dem. 

Vi är av uppfattningen att unga är mer påverkbara och har ett större behov av att passa in och 

vara ”coola” och vi har därför valt att fokusera vår studie på yngre människor. Dock ser vi ett 

värde i att de som ska ingå i studien har hunnit reflektera över valet att vara nykter och hur 

valet har påverkat dem. Utifrån detta är syftet med vår studie att utforska unga vuxnas tankar 

kring hur det är att som ung vuxen idag välja bort alkohol och att dessutom göra det i 

organiserad form. Med utgångspunkt ur vårt syfte har vi utformat frågeställningar där identitet 

och synen på sig själv är återkommande. Vi funderar exempelvis på om det faktum att den 
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unge vuxne väljer nykterhet har betydelse för den självbild han eller hon bygger upp under 

dessa år. Vi är också intresserade av att undersöka om valet att organisera sig har inverkan på 

individens bild av sig själv och om och hur individens identitet och identitetsskapande 

påverkas av personer i omgivningen. 

I vår studie kommer vi inte fokusera på eller analysera varken nykterhetsrörelsen eller 

nykterhetsförbunden men vi är intresserade av medlemmarnas upplevelser av rörelsens och 

förbundens roll i deras syn på sig själva. Därför finner vi det lämpligt att göra en presentation 

av nykterhetsrörelsen och tillhörande förbund. 

Nykterhetsrörelsen 

I IOGT-NTO rörelsen ingår det fyra förbund. Det är Independent Order of Good Templars - 

Nationalgodtemplarorden och Templarorden (IOGT-NTO), ungdomens nykterhetsförbund 

(UNF), IOGT-NTO:s Juniorförbund (Junis) och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF). 

Alla de fyra förbunden är demokratiska organisationer där medlemmarna beslutar om hur 

verksamheten ska drivas och hur resurserna ska användas. Förbunden är självständiga och är 

inte beroende av de andra förbunden. Trots detta finns det ett samarbete i olika frågor (IOGT-

NTO, a). UNF strävar efter att ha många medlemmar, starka ledare, föreningar med varierad 

verksamhet och distrikt som värvar nya medlemmar och skolar in dem (Ungdomens 

Nykterhetsförbund, a). Deras verksamhetsområden är socialt, globalt, drogpolitik, förebygg 

och organisation där de försöker minska alkoholkonsumtionen och förebygga och förändra 

samhällets alkoholnormer (Ungdomens Nykterhetsförbund, b).  

Nykterhetsrörelsen har en vision om att alkohol och droger inte ska hindra människan från att 

leva ett fritt och rikt liv. De anser att dessa droger är ett hinder för individens och samhällets 

utveckling. För att kunna arbeta utefter deras mål så använder de sig av grundsatser och 

program som genomsyrar alla aktiviteter som genomförs i förbunden men även i föreningarna 

(IOGT-NTO, b). 

NSF är en organisation där ungdomar erbjuds drogfria aktiviteter. Deras mål är att ge 

medlemmarna möjlighet att utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer som på 

egen hand väljer att vara nykter från alkohol och droger. En grundtanke är att genom att skapa 

en gemenskap och trygghet, utan alkohol eller narkotika, stärker och stöttar de varandra 

(Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, u.d.). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att utforska unga vuxnas upplevelser av hur det är att som ung vuxen 

idag välja bort alkohol och att dessutom göra det i organiserad form. 

 Hur har nykterheten inverkat på de unga vuxnas bild av sig själva? 

 Hur har de unga vuxnas medlemskap i ett nykterhetsförbund inverkat på deras bild av 

sig själva? 
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 Hur har människor i de unga vuxnas närhet påverkat de unga vuxnas bild av sig 

själva? 

Forskning 

Syftet med vår studie var att utforska unga vuxnas tankar kring hur det är att som ung vuxen 

idag välja bort alkohol och dessutom göra det i organiserad form. För att hitta forskning som 

var relevant i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar har vi sökt efter studier kring 

nykterhet och hur unga vuxna förhåller sig till alkoholnormen. Vi ansåg att det inte bara var 

viktigt att lyfta fram nykterheten i sig utan även visa på de normer i samhället som de unga 

vuxna i vår studie behövde förhålla sig till. 

I sökandet efter forskning kring nykterhet och nykterhetsförbund har vi upptäckt att det finns 

ett stort kunskapsglapp. Det finns mycket studier kring missbruk, alkoholkonsumtion, nykter 

alkoholism och alkoholprevention men näst intill inget om självvald nykterhet och 

nykterhetsförbund. Vi har funnit ett par studier kring ungas upplevelse av alkohol där flera 

grupper av informanter med olika alkoholvanor är presenterade och en av grupperna är 

nykterister. Vi har även hittat studier som behandlar de normer som finns kring alkohol och 

varför unga vuxna dricker. 

Forskning kring alkohol 

I en australiensk studie (Fry, 2010) har forskaren gjort ett försök att förstå unga vuxnas 

njutningssökande och berusningsbeteenden. Njutning ses idag som något coolt, önskvärt, 

spännande och trendigt och det är ingen nyhet att alkohol används som ett njutningsmedel, det 

har det gjort sedan urminnes tider. Det som förändrats är den mängd och den omfattning unga 

vuxna i dagens samhälle dricker alkohol. Både alkoholen i sig och det stora intaget av 

alkoholhaltiga drycker är en viktig del i unga vuxnas strävan efter njutning och spänning. 

Berusningen används som ett sätt att ha kul, njuta och vara social och erfarenheter från 

tidigare berusningstillfällen diskuteras för att skapa band. Unga vuxna använder också alkohol 

för att märka ut att de närmar sig vuxenlivet. Dock menar de att de kommer minska den 

överdrivna konsumtionen och dricka ”förnuftigt” då de slutgiltigt blir vuxna, gifter sig och får 

barn. 

Att alkohol används som njutning är dokumenterat även i Sverige (Tryggvesson, 2005) och de 

normer, både uttalade och outtalade, som finns kring alkohol och alkoholkonsumtion är något 

vi alla måste förhålla oss till på något sätt (Sato, 2004). 

Forskning kring nykterhet 

I en studie har Philip Lalander (1998) sökt förståelse för alkoholens betydelse i olika 

ungdomsgrupper och har därför följt tre ungdomsgrupper med olika förhållande och syn på 

alkohol. Den grupp vi anser är relevant att diskutera utifrån vår studie är Husågruppen som 
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består av fem kristna nyktra män mellan 20 och 25 år. De är medlemmar i en supportergrupp 

för ett fotbollslag och anordnar resor för att ingå i hejaklacken under matcher. 

I supportergruppen är fotboll och alkohol två centrala anledningar till varför de träffas. 

Intresset för fotboll och det egna laget är det som samlat gruppen och alkoholen används för 

att förstärka likheten och gemenskapen och de dricker i stort sett alltid alkohol när de träffas. 

Både fotbollen och alkoholen blir symboler, tie-sign, för att skapa jämlikhet och samhörighet. 

Tie-sign är åsikter, ställningstaganden och intressen vi har gemensamt och Lalander menar att 

det är nödvändigt med ett eller flera tie-sign för att en grupp ska kunna fungera och för att 

människor ska kunna kommunicera utan att det blir konflikter. Även om Husågruppen ingår i 

supportergruppen delar de endast ett tie-sign, fotbollsintresset, vilket skapar vissa slitningar 

mellan dem och de andra. Genom att alkoholen ses som en naturlig del i gruppen skapas en 

every-day life frame där medlemmarna kan dricka utan skuldkänslor. När de nyktra 

medlemmarna i Husågruppen är närvarande bryts every-day life frame och alcoholism frame 

blir istället tydlig
1
. I förhållande till de nyktras ”renhet” blir drickandet problematiskt och 

”smutsigt” vilket resulterar i att de medlemmar som dricker alkohol känner skuld över sitt 

drickande. Eftersom Husågruppens nykterhet framkallar obekväma känslor hos de resterande 

medlemmarna i supportergruppen skapas en distans mellan gruppens medlemmar (Lalander, 

1998). 

En annan forskare som presenterar en ”nykteristgrupp” är Hanako Sato (2004) som i sin 

rapport belyst alkoholens och narkotikans betydelse för unga människor. Hon har intervjuat 

sexton ungdomar, 16-19 år, vilka är indelade i fem olika ungdomsgrupper och, precis som 

Lalanders informanter, har olika dryckesvanor och erfarenheter av alkohol och narkotika. En 

av grupperna kallas ”nykteristerna” och det är främst den gruppens tankar och erfarenheter vi 

kommer betona. 

Vi får genom livet lära oss vilka beteenden som är accepterade och vilka normer vi ska 

förhålla oss till. De flesta svenskar dricker alkohol och alkoholen är en del av den svenska 

kulturen. Alkoholdrickande ses som något ”normalt” och något ungdomar bör ha testat. Att 

inte ha testat alkohol innebär att man kan uppfattas som en avvikare och en ofullständig 

ungdom. Genom att alkoholdrickande ses som något naturligt resulterar det i att nykteristerna 

ständigt måste förklara och försvara sitt beslut att inte dricka alkohol. De upplever också att 

det finns uppfattningar om att nykterister är tråkiga och de känner att de måste bevisa att de 

kan ha kul utan alkohol. För att undvika andras ifrågasättande och slippa bevisa att de inte är 

tråkiga håller nykteristerna sig borta från situationer där alkohol är närvarande och skapar sig 

en egen gemenskap med andra nykterister. I denna gemenskap skapar de en egen bild av 

nykterhet som något positivt och eftertraktat istället för något konstigt och dåligt. Samtidigt 

gör de narr av alkoholkulturen och omvandlar den till något som inte lockar utan något man 

istället föraktar. Till exempel menar nykteristerna att deras val att inte dricka alkohol är 

grundat på deras eget val medan de som dricker alkohol gör det på grund av att de inte kan stå 

emot grupptryck och inte vågar avstå (Sato, 2004). 

                                                           
1
 Begreppen every-day life frame och alcoholism frame är tagna från Pertti Alasuutari i Philip Lalander, 1998. 
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I en studie undersöker Alexandra Bogren (2006) hur unga personer diskuterar alkohol i ett 

chattrum på internet. Hon har delat in personerna i fyra grupperingar varav en grupp är 

nykterister. Utifrån hur nykteristerna beskriver sina tankar och åsikter kring alkohol har 

Bogren hittat vissa mönster i hur de uppfattar sig själva. Hon menar att nykteristerna ser sig 

själva som rationella, lojala och kompetenta. De uttrycker också att de har kontroll och är 

starka eftersom de står emot trycket att dricka alkohol och att de genom att avstå har 

förmågan att alltid vara sig själva. 

I en norsk artikel påvisar Pedersen (2013) en annan bild av nykterhet och han menar att 

personer som avstår helt från alkohol kan få problem med hälsan och drabbas av sociala och 

ekonomiska konsekvenser. De personer som var över tjugo år rapporterade att de hade ett litet 

nätverk av vänner och att de upplevde ensamhet. Det fanns också en ökad andel personer som 

hade ångestsymtom och depressioner och ett flertal hade socialt bistånd och annan social 

hjälp. Pedersen menar att det finns tecken som visar att de personer som förblir nyktra efter att 

de fyllt tjugo år riskerar att marginaliseras och drabbas av psykosocial stress. Författaren tar 

även upp att en måttlig alkoholkonsumtion ofta är förknippad med välbefinnande och 

stressminskning och att alkohol används i sociala sammanhang för att skapa gemenskap och 

samhörighet mellan människor. Han menar dessutom att eftersom alkoholkonsumtion ses som 

något socialt kan användningen av alkohol i sociala sammanhang öka personers sociala 

kapital och på så sätt öka nätverk och sociala band. Ett ökat socialt kapital kan påverka 

personers fördelar på arbetsmarknaden och därigenom förbättra deras ekonomi. Även om det 

finns en stor risk att drabbas av ovannämnda konsekvenser bara genom att avstå från alkohol 

är de personer som definierar sig som nykterister extra utsatta. Pedersen menar att det beror 

på att om personer öppet kallar sig för nykterist skapas en offentlig och social identitet som 

nykterist och att detta ökar riskerna för att bli socialt marginaliserad. 

Trots att det finns en del forskning kring nykterhet är den forskningen och forskning kring 

nykterhetsförbund bristfällig. Med hjälp av vår studie skulle vi kunna bidra med en ny 

infallsvinkel för att få förståelse för nykterhet och individers val att göra det i organiserad 

form. 

Teori 

Vår avsikt är att förstå och tolka unga vuxnas upplevelse av att vara nykter i dagens samhälle 

och hur nykterheten, medlemskapet i ett nykterhetsförbund och personer i deras närhet 

påverkar de unga vuxnas upplevelse av sig själva. För att ge svar på våra frågeställningar 

behöver vi utgå ifrån en teori som främst ringar in begreppet identitet men som även tar 

hänsyn till social interaktion och tillhörighet. ”Symbolisk interaktionism är ett synsätt, ett 

perspektiv, en utgångspunkt för en analys av den sociala verkligheten” (Trost & Levin, 2004, 

s. 10). Det är ett analysredskap för att få förståelse av samhället vi lever i och kan visa ett 

perspektiv av vad identitet och identitetsskapande kan vara och hur det kan beskrivas och 

förstås. Teorin tar även hänsyn till att individer interagerar och anpassar sig till ett flertal 

grupper i samhället och att dessa grupper påverkar individens beteende och identitet. Den 

behandlar även lämpliga begrepp som är användbara för vår analys, tolkning och förståelse 
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(Trost & Levin, 2004). Vi kommer välja ut begrepp vi finner användbara för att analysera vårt 

material. Genom att se mönster i informanternas berättelser och jämföra och analysera dessa 

utifrån våra valda begrepp får vi möjlighet att skapa förståelse för deras upplevelser. 

Symbolisk interaktionism 

Det finns fem centrala punkter som ligger till grund för att förstå det symboliskt interaktionis-

tiska perspektivet; definitionen av situationen, all interaktion är social, vi interagerar med 

hjälp av symboler, människan är aktiv och vi befinner oss i nuet. Dessa punkter och begrepp 

kommer vi inte använda oss av som analysbegrepp, men då det är de som teorin bygger på 

kommer de vara en grund som är ständigt närvarande i hela analysen.  

Om vi människor definierar en situation som sann så är den sann för oss. Detta innebär att vi 

också handlar utifrån vår egen sanning och de konsekvenser den sanningen medför. 

Exempelvis om vi skulle uppfatta en situation på ett skrämmande sätt så reagerar vi utifrån 

den känslan oavsett om situationen är skrämmande eller inte. Vi kan även omdefiniera 

situationen som medför att vi ändrar vår uppfattning och våra handlingar. Känslan kan övergå 

till lättnad då vi inser att det inte alls var en skrämmande situation. Att vår interaktion är 

social blir tydligt då vi interagerar med andra människor. Det kan vara då vi talar med vänner, 

busschauffören eller då vi uppfostrar våra barn, men även när vi tänker egna tankar 

interagerar vi socialt, fast med oss själva. För att göra oss förstådda kommunicerar vi till 

exempel genom språk, gester, minspel och kroppsspråk, vilket kallas för symboler (Trost & 

Levin, 2004). Symboler kan även vara objekt, lukter, smaker och beröring men för att andra i 

omgivningen verkligen ska förstå våra symboler, vår kommunikation, måste vi ha samma 

mening och definition av symbolerna. Om vi tar exempelvis en stol som symbol, är det för de 

allra flesta något man sitter på, men skulle vi låta någon beskriva en stol så ser den inte 

likadan ut som bilden du eller jag har av en stol. Den kan vara av plast, stål eller trä. Stolen 

kan vara låg eller hög, liten eller stor och bära handtag eller vara utan. Definitionen av en stol 

varierar beroende på vem man frågar. Symboler har ingen mening i sig själva utan det är 

genom att vi använder symbolerna tillsammans med andra som de börjar betyda något (Berg, 

1992). Genom att vi interagerar i sociala sammanhang är människan aktiv och förändras 

oavbrutet. Våra definitioner av de olika situationerna vi möts av gör att vi är en del av en 

process där vi ständigt handlar och beter oss. Ibland kan det vara svårt att läsa av situationen 

eftersom den andra parten kan förändra sin definition av situationen som gör att processen 

förändras. Alla dessa definitioner sker i nutid. Vi interagerar, handlar och befinner oss alltid i 

nutid och vi använder oss alltid av våra erfarenheter för att kunna definiera situationerna. 

Eftersom vi befinner oss i nutid och situationer förändras hela tiden är inte nu detsamma nu 

som var då (Trost & Levin, 2004). 

Identitet och identitetsskapande 

Identitet går att beskriva på många olika sätt beroende på vilket perspektiv som används. 

Utifrån psykologiska perspektiv kan identitet kopplas till exempelvis mognad, utveckling och 

olika stadier medan vissa menar att identitet kan kopplas till livsstil och kroppslig 
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utsmyckning. Identiteten kan också ses som en del av något större, som en nationell och 

kollektiv identitet. Inom symbolisk interaktionism har identiteten en mer social karaktär där 

identiteten skapas genom interaktion med andra (Hammarén & Johansson, 2009). Trost och 

Levin (2004) nämner två teoretiska inriktningar; social identitetsteori och identitetsteori. Den 

sociala identitetsteorin är kopplad till psykologisk socialpsykologi och det är identitetsteori 

som är intressant utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Enligt identitetsteori är 

identiteten ingen fast struktur utan kan istället ses som en process som ständig förändras och 

utvecklas. Mead (1976) beskriver tre olika stadier barnet går igenom under sin uppväxt. I det 

första stadiet, förberedelsestadiet, imiterar barnet människorna runtomkring genom 

exempelvis miner och gester. Nästa stadium är lekstadiet, där barnet börjar bli mer intresserad 

av och förstå sin omvärld. Barnet börjar också kunna se på världen utifrån andras ögon eller 

åtminstone börja förstå att det finns andra sätt att se på världen än det egna sättet. Spelstadiet 

är det sista stadiet ett barn går igenom och nu börjar barnet förstå att det finns sociala 

ordningar och regler och normer för hur man får och inte får bete sig. Det är i dessa stadier 

och i samspel med människor runtomkring barnet skapar och formar sin identitet. Men 

identiteten är aldrig färdig utan är en process som ständigt utvecklas. Identitet är inte heller 

något man är utan det man gör. (Trost & Levin, 2004). 

När det kommer till identitet, identitetsskapande och synen på sig själv kommer vi inte 

fokusera på eller analysera utifrån de tre stadier Mead har utformat. Vår analys av vårt 

material kommer att utifrån begreppen jaget och spegeljaget. 

Jaget och spegeljaget 

Inom symbolisk interaktionism används inte begreppet identitet utan man talar istället om 

jaget. Jaget är inte något vi föds med utan något som skapas, utformas, växer och förvandlas 

(Mead, 1976). Jaget är en process som utvecklas och förändras i takt med att vi får fler 

erfarenheter genom kommunikation med andra, sociala interaktioner och sociala aktiviteter. 

Utan den sociala interaktionen kan ett jag inte skapas. En människa består inte bara utav ett 

jag. Även om den grundläggande strukturen i jagen är densamma har varje individ olika 

versioner av jag som skiljer sig åt och individen framhäver det jag som är bäst anpassat till 

situationen (Ritzer, 2009). 

Jaget består av två delar; Me, vilket är den del individen är medveten om, och I, som 

individen inte är medveten om. I är den spontana och oförutsägbara delen av jaget. Det är I 

som reagerar omedelbart på händelser och eftersom individen inte är medveten om I kan det 

resultera i att det egna handlandet kan överraska individen. Me är individens ryggsäck. Det är 

här alla uppfattade förväntningar från omgivningen och erfarenheter är samlade (Mead, 1976). 

I och Me samspelar med varandra och utvecklas sida vid sida så att individen fungerar på ett 

bra och effektivt sätt. I handlar utifrån Me, som är en stabil grund med erfarenheter och 

kunskap om situationer och beteenden. Me påverkas av Is handlande och kan långsamt 

förändras (Ritzer, 2009). 
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För att individen ska förstå vilket intryck denne ger måste individen spegla sig själv i andra. 

Detta sker genom att individen försöker föreställa sig hur andra uppfattar henne/honom och 

hur dessa intryck upplevs av de andra. Detta fenomen kallas för spegeljaget och är ett sätt för 

individen att bli medveten om hur hans/hennes framställning av sig själv uppfattas av andra 

och därefter anpassa sig och socialiseras (Trost & Levin, 2004). 

Tillhörighet 

Det är viktigt för individen att tillhöra en grupp. Genom att tillhöra och identifiera sig med en 

grupp får individen lära sig vilka förväntningar deltagarna i gruppen har men också vilka 

förväntningar individen har på sig själv (Mead, 1976). Vi människor tillhör flera grupper som 

alla påverkar oss på olika sätt och olika starkt. Vissa grupper står oss väldigt nära och vi bryr 

oss mycket om medlemmarnas åsikter. Dessa kallas för signifikanta andra. Andra grupper 

individen är medlem i som är av mer social karaktär och kallas för generaliserade andra 

(Trost & Levin, 2004). Det är utifrån dessa två begrepp vi kommer analysera vårt material. 

Signifikanta andra 

Redan från födseln finns det personer, signifikanta andra, som det lilla barnet tycker om och 

lyssnar på. Dessa personer är viktiga för barnets socialisering, inlärning och uppbyggnad av 

sitt jag. De är även viktiga för att visa hur barnet ska uppfatta och förstå omvärlden, 

situationer och sammanhang. Signifikanta andra är viktigast under de tidigaste åren men 

fortsätter att påverka individen livet igenom, till exempel genom funderingar som ”hur skulle 

mamma ha gjort här?”. Om en individs signifikanta andra inte är överens eller om individen 

själv inte kommer överens med någon av sina signifikanta andra skapas en inre konflikt. 

Dessa inre konflikter kan lösas på olika sätt. Ett sätt är att omvärderar den signifikanta andras 

värde och eventuellt sortera bort denne som en signifikant andra. Ett annat sätt kan vara att 

omtolka den andres åsikter så att de stämmer överens med de egna åsikterna och den givna 

situationen (Trost & Levin, 2004). 

Generaliserade andra 

Individen ingår i flera grupper vilka alla har egna värderingsgrunder. Dessa grupper, både 

samhället som helhet och mindre sociala grupper, kallas enligt symbolisk interaktionism för 

de generaliserade andra. Generaliserade andra är de åsikter, normer och förväntningar 

samhället eller den sociala gruppen har på individen (Mead, 1976). Genom att se sig själv 

utifrån den generaliserade andras perspektiv och att förstå vilka beteenden som förväntas i 

gruppen skapas och omformas individens jag (Trost & Levin, 2004). Att förstå vilka 

förväntningar gruppen har är inte bara viktigt för individens skull utan även för själva 

gruppen. För att gruppen ska kunna fungera och utvecklas krävs det att individens sätt 

överensstämmer med den generaliserade andra (Ritzer, 2009). Om individen anpassar sig väl 

in i gruppen utdelas belöningar så som uppmuntran, erkännande och bekräftelse (Trost & 

Levin, 2004). Att medlemmarna lever upp till gruppens förväntningar och upplever likhet 

skapar sociala band vilket resulterar i gemenskap, trygghet och att vi-känslan förstärks 
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(Lalander & Johansson, 2012). Om individen däremot misslyckas med att leva upp till 

gruppens förväntningar kan reaktionerna bli bestraffande i form av utanförskap eller att någon 

annan i gruppen gör sig lustig på individens bekostnad (Trost & Levin, 2004). 

Som vi nämnt ovan ingår individen i fler olika grupper vilket resulterar i att individen innehar 

ett flertal jag. Vissa menar till och med att för varje grupp en person ingår i finns ett 

tillhörande jag (Trost & Levin, 2004). Alla jag har samma grundläggande struktur men skiljer 

sig ändå åt för att anpassas till de olika grupper personen är medlem av. Eftersom de olika 

generaliserade andra har olika förväntningar på individen påverkar detta hur individen beter 

sig beroende på vilken grupp och situation individen befinner sig i (Ritzer, 2009). 

Metod 

Val av ansats 

Syftet med vår studie är att lyfta fram informanternas upplevelser och tankar. För detta 

ändamål finns två metodansatser, som antingen kan användas var och en för sig eller 

kombineras för att komplettera varandra. En kvantitativ ansats används för att förklara och 

kartlägga hur utbrett olika fenomen är (Johannessen & Tufte, 2003). Om vi i vår studie använt 

oss av frågeformulär med fasta svarsalternativ hade vi fått möjligheten att studera ett större 

urval men hade då förlorat möjligheten att få fram informanternas egna tankar och 

formuleringar. Om vi istället valt enkäter utan fasta svarsalternativ hade det öppnat upp för 

friare svar, men vi hade ändå missat chansen att ställa följdfrågor och följa upp trådar som 

skapas i informanternas berättelser (Levin, 2008). I vår studie inriktar vi oss inte på att 

kartlägga något fenomen eller försöka förklara informanternas syn på detta fenomen. Vi är 

inte ute efter en bredd utan istället en mer ingående beskrivning av informanternas 

upplevelser och funderingar. Inom en kvalitativ ansats är målet att skapa en mer detaljerad 

bild. Fokus ligger på tolkning och förståelse (Johannessen & Tufte, 2003). Vi anser att vi 

utifrån en kvalitativ ansats kan besvara våra frågeställningar och förhålla oss till vårt syfte på 

bästa sätt då vi är ute efter att skapa en förståelse för våra informanters upplevelser. Även vårt 

val av teoretisk utgångspunkt är ett argument för varför en kvalitativ ansats passar vår studie 

bäst. Den symboliska interaktionismen fokuserar på den sociala interaktionen och används för 

att försöka förstå olika fenomen, vilket bäst fångas upp genom kvalitativa metoder. 

Val av datainsamlingsmetod 

Det finns fyra stora grupperingar av datamaterial som kan analyseras utifrån kvalitativa 

metoder. Dessa är observationer, intervjuer, text och dokument samt ljud- och bildinspel-

ningar (Silverman, 2001). Det datamaterial vi behöver för vår studie finns inte som ett färdigt 

insamlat dokument eller inspelningar, utan vi behöver hämta in eget material från 

informanter. Det är därför observation och intervju vi har att välja på (Johannessen & Tufte, 

2003). Den vanligaste observationsmetoden inom sociala studier är deltagande observation 

vilken inte är användbar i vår studie då metoden går ut på att forskaren deltar i situationer som 
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är relevanta för studien (Levin, 2008). Eftersom vi är intresserade av informanternas berättel-

ser kring deras upplevelser är det istället lämpligt att välja intervju som metod. 

Det finns olika typer av intervjuer som kan utföras enskilt eller i grupp och kan vara 

strukturerade, delvis strukturerade eller ostrukturerade (Johannessen & Tufte, 2003). 

Gruppintervjuer kan skapa processer där deltagarna kan hjälpas åt att reda ut och utbyta 

åsikter (Johannessen & Tufte, 2003), vilket kan tillföra intressant material till studien. Trots 

detta valde vi att inte använda oss av den typen av datainsamlingsmetod, eftersom det inte går 

att garantera att deltagarna upprätthåller tystnadsplikten (Trost, 2010). En annan anledning är 

att det krävs att den som intervjuar har mycket kunskap om bland annat grupprocesser och hur 

man guidar gruppen genom samtalsämnena (Johannessen & Tufte, 2003). Vi tror också, 

precis som Trost (2010) påpekar, att det finns en risk att deltagarna i gruppen kan påverka 

varandra och att det kan skapas majoritetsåsikter istället för enskilda individers åsikter, 

speciellt när det kommer till våra frågeställningar som berör hur medlemskapet i förbundet 

påverkar individen. Vi tror att det kan finnas lojalitet till förbundet som gör att frågan blir 

känslig och att det är svårt att vara ärlig om andra medlemmar är närvarande. Vi har därför 

valt att genomföra enskilda intervjuer. 

Studiens utformning 

Vi valde att använda oss av en metod med delvis strukturerade intervjuer där vi intervjuade 

sju informanter i åldrarna 19-26 och vi spelade in varje enskild intervju som pågick mellan 

30-60 minuter. Alla informanter har gjort ett val att avstå från alkohol och att organisera sig i 

någon form av nykterhetsförbund. 

Intervju som datainsamlingsmetod 

Strukturerade intervjuer innebär att frågorna och ordningsföljden redan är bestämda. Metoden 

kan liknas vid ett frågeformulär som ska checkas av med skillnaden att det inte finns några 

svarsalternativ utan informanterna får svara med egna ord och formuleringar. Ostrukturerade 

intervjuer påminner mer om ett samtal där vissa ämnen ska beröras men ordningsföljden 

under intervjun är inte viktig (Johannessen & Tufte, 2003). I vår studie vill vi undersöka ett 

visst område och få svar på de frågeställningar vi förberett, men samtidigt vill vi få 

möjligheten att ställa följdfrågor och följa upp ämnen som kan vara relevanta för studien. 

Genom att använda oss av en delvis strukturerad intervjumetod och förbereda en 

intervjuguide (Bilaga 1) med frågeställningar och underpunkter (Johannessen & Tufte, 2003) 

skapar vi möjligheten för just detta. En intervjuguide kan vara olika strikt med alltifrån 

övergripande ämnen som ska diskuteras till detaljerade frågor och den som intervjuar 

bestämmer själv hur noga guiden ska följas (Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån vårt syfte 

och frågeställningar har vi valt att göra en detaljerad intervjuguide med många underpunkter 

eftersom vi strävar efter att få det material vi behöver till analysen och för att vara säkra på att 

alla informanter får ta del av samma ämnen och frågor. Det är viktigt att intervjufrågorna 

baseras på syftet och forskningsfrågorna för att studien ska ha en bra validitet, giltighet, och 
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genom att alla informanter får samma frågor och att frågorna ställs på samma sätt blir 

mätningen mer stabil och studien får en hög reliabilitet, tillförlitlighet (Trost, 2010). 

Ordningsföljden var, för oss, inte viktig. Det viktigaste var att det var ett bra flyt i samtalet 

och att alla frågor täcktes. 

Styrkor och svagheter 

Tidigt under förberedelserna blev det tydligt att det fanns vissa nackdelar med intervjuer. Var 

ska intervjuerna hållas? Det finns för- och nackdelar med alla platser, så som trygghetsfaktor 

och störningsmoment (Trost, 2010). Vi valde, precis som Trost rekommenderar, att ge förslag 

på intervjuplats men lät informanterna komma med egna förslag och bestämma var intervjun 

skulle hållas. Två intervjuer hölls i grupprum på bibliotek, en i en föreningslokal, tre hemma 

hos informanterna och en på ett café. 

Vi är inga vana intervjuare. Vi är inte vana vid att fånga och följa upp trådar. Därför valde vi 

att båda skulle delta vid intervjuerna. En av oss ledde intervjun och den andra fanns med som 

stöd och fyllde i om den som intervjuade missade något. Styrkan med att vara två personer 

under intervjuerna var att vi hörde och uppfattade mer än vad en person skulle ha gjort och 

eftersom båda var med under intervjun hade vi tillsammans en större gemensam erfarenhets-

grund, vilket skapade en större validitet till materialet. Det kan till och med vara en fördel och 

ge möjlighet till en bättre intervju att vara två intervjuare om dessa är samspelta (Trost, 2010). 

En styrka med delvis strukturerade intervjuer var att vi hade en guide vi följde och därigenom 

visste vi att alla fått chansen att svara på samma frågor samtidigt som vi hade möjligheten att 

ställa följdfrågor och omformulera frågor för att anpassa oss till informanterna. Även om vi 

bestämde oss för att ha en detaljrik intervjuguide valde vi att vara mer flexibla under själva 

intervjun för att det skulle bli mer som ett samtal och inget förhör, vilket är något som Kvale 

och Brinkmann (2009) rekommenderar. 

Genom att dra nytta av den förkunskap vi har om ämnet och vår förståelse för informanternas 

situation kunde vi konstruera relevanta intervjufrågor vilket skapade en möjlighet att upptäcka 

intressanta detaljer i informanternas upplevelser som var betydelsefulla för vår studie vilket 

även gjorde validiteten större. 

Urval 

Utifrån vårt syfte och för att kunna besvara våra frågeställningar valde vi att informanterna 

skulle uppfylla tre kriterier för att kunna delta. De två första kriterierna var att de inte skulle 

dricka alkohol och att de var medlemmar i ett nykterhetsförbund. Det sista kriteriet var att de 

skulle vara över 18 år eftersom de då får konsumera alkohol lagligt (SFS 2010:1622). 

För att komma i kontakt med informanter som stämde överens med våra kriterier valde vi i 

första skedet att vända oss till ansvariga inom Ungdomens Nykterhetsförbund. Vi bad att de 

skulle skicka ut ett, av oss, skrivet informationsbrev (Bilaga 2) via mejl till medlemmarna. Vi 

besökte även ett av förbundets distriktsårsmöten för att informera om vår undersökning och 
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dela ut informationsbrevet till de som var intresserade. Dock var det inte många medlemmar 

över 18 år närvarande vid detta årsmöte. Då vi oroade oss för att vi inte skulle få tillräckligt 

med informanter vände vi oss även till en ansvarig på en folkhögskola som drivs av 

nykterhetsrörelsen och bad denna att vidarebefordra vårt informationsbrev till eleverna på 

skolan. Nackdelen med att vända oss till en mellanhand och inte direkt till informanterna var 

att vi var tvungna att förlita oss på en tredje part. Men det fanns också fördelar med vårt etiska 

beslut. Som Trost (2010, s. 84) skriver ”kan det vara lämpligt att ta den första kontakten 

brevledes för att förbereda personen ifråga om en senare telefon- eller annan kontakt”, därför 

skickade vi ut ett informationsbrev. 

I informationsbrevet uppmanade vi de som var intresserade av att delta i vår studie att vända 

sig till oss. Om medlemmarna inte besvarade vårt mejl så tolkade vi det som att de inte var 

intresserade att ställa upp på en intervju. Vi förstod redan från början att det hade varit bättre 

med mer personlig kontakt där vi fick möjligheten att informera om vår studie, men detta var, 

utifrån organisering och tidssynpunkt, inte möjligt. Trost (2010) anser att intervjuaren inte ska 

nöja sig där utan mer eller mindre övertala personen till att ställa upp. Vi diskuterade detta 

dilemma och tolkade frånvaron av deras svar som ett nej och accepterade deras beslut. Vi 

hade inte känt oss bekväma i rollen att nästintill tvinga dem till en intervju, därför valde vi att 

inte kontakta dem på nytt. 

En svårighet vi diskuterade var hur vi skulle avgöra hur stort urval vi behövde till vår studie. 

En riktlinje är att man ska fortsätta intervjua tills man fått reda på det man vill veta. En annan 

är att man ska intervjua tills man inte får ut någon ny kunskap av att intervjua fler (Kvale & 

Brinkmann, 2009). På grund av vår tidsbegränsning ansåg vi att det inte var möjligt att utföra 

intervjuer löpande och invänta att ny information och kunskap avtar. Det var sju personer, tre 

män och fyra kvinnor, som visade intresse att delta och vi valde att intervjua alla. 

I vårt ursprungliga syfte uttryckte vi att vi ville undersöka ungdomars upplevelser men efter 

att vi kommit i kontakt med informanter bytte vi ut ”ungdom” då vi fann att det inte stämde 

överens med vår bild av de informanter vi sökte. Vi valde istället att kalla informanterna för 

”unga vuxna” då vi anser att det är en mer passande beskrivning eftersom informanterna är 

mellan åldrarna 18 och 26. 

De intervjuade 

Samtliga sju informanter i vår studie är engagerade medlemmar från olika nykterhetsförbund 

men har olika bakgrund och erfarenheter. En informant är medlem i flera nykterhetsförbund 

och har även en religiös bakgrund, en annan har flera generationer av nykterister i släkten och 

två har nära familjemedlemmar med missbruk. En informant kommer från en familj med 

”normalkonsumtion” av alkohol och två kommer från familjer där alkohol inte är vanligt 

förekommande. 

Fem av informanterna har gått en utbildning via en skola som är startad och ägs av 

nykterhetsrörelsen IOGT-NTO. Skolans vision är ett samhälle och en värld där droger inte 
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hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Med den visionen som grund är skolan alkohol- 

och narkotikafri under allt arbete, all fritid på skolan och på alla skolresor
2
.  

En informant är medlem i en arrangörsförening som anordnar spelningar och andra evene-

mang inom hardcore/punkgenren. Arrangemangen är alkohol- och drogfria och för alla åldrar. 

Informanten är också en del av Straightedge vilket är en renlevnadskultur där personer gör ett 

livslångt åtagande att inte dricka alkohol, använda tobak eller inta andra droger och vissa 

väljer att även utesluta koffein och promiskuöst sex. Kulturen växte fram ur Hard-

core/punkscenen på 1980-talet och är än idag stark förknippad med den musikgenren (Urban 

dictionary: straightedge). 

Alla informanter är medlemmar i IOGT-NTO, UNF och/eller NSF. 

Val av analysmetod 

För att genomföra vår kvalitativa analys har vi tagit del av och utgått från de anvisningar 

Hjerm och Lindgren (2010) rekommenderar. När vi analyserade våra intervjuer valde vi att 

söka efter likheter i informanternas berättelser för att kunna kategorisera och hitta mönster. 

Dessa kategorier döpte vi till exempelvis ”vi och dom”, identitet och andras bild vilket kallas 

för kodning. Efter kodningen började vi sortera upp kategorierna i större grupper där varje 

grupp hade ett specifikt tema, vilket hjälpte oss att få en bättre struktur och överblick över vårt 

material. Därefter summerade vi våra teman och utifrån vårt syfte och våra frågeställningar 

sorterade vi bort det som inte var relevant och analyserade materialet utifrån den teori vi valt. 

En svaghet vi kan se med att vi använt den här analysmetoden är att vi valt ut det material vi 

fann intressant, vilket innebar att om någon annan analyserat samma material hade de kanske 

hittat och använt sig av andra mönster. Detta gällde även det slutliga resultatet då det var våra 

tolkningar av materialet som låg till grund för dessa och någon annan hade kanske kommit 

fram till andra slutsatser. 

Genom att använda oss av denna analysmetod kunde vi hitta mönster och skapa struktur i 

materialet. En styrka med metoden var att vi i ett tidigt stadium började namnge, koda och 

tematisera våra mönster vilket underlättade i sökandet efter det vi fann intressant och relevant 

för studien och kunde börja koppla det till vår teori. 

Forskningsetiska överväganden 

För att individen ska skyddas finns det fyra grundläggande krav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet anser att dessa 

krav även kan kräva ytterligare regler som kan vara lämpligt att ställa upp i ett antal råd och 

rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i vår studie förhållit oss till dessa 

forskningsetiska principer. 

                                                           
2
 Fakta i stycket är hämtat från den nämnda skolans hemsida, men för att värna om våra informanters 

anonymitet har vi valt att inte uppge källan i detta fall. 
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Inledningsvis valde vi medvetet att inte använda begreppet nykterister på grund av att vi inte 

ville utesluta de personer som väljer bort alkohol men ändå väljer att inte definiera sig som 

nykterister. Under studiens gång blev det klart för oss att alla informanter själva valde att 

definiera sig som nykterister och vi väljer därför att presentera dem som nykterister i vår 

studie. 

I informationsbrevet stod det tydligt att allt material så som intervjuer och kontaktuppgifter är 

konfidentiellt och endast vi och vår handledare har möjlighet att ta del av detta. Brevet tog 

även upp att allt materialet kommer endast att användas till vår studie. Detta förklarades även 

vid varje enskilt intervjutillfälle där de även fick informationen att de kunde avbryta intervjun 

när de ville utan att förklara varför. Vi valde att inte göra någon skriftlig förbindelse om 

tystnadsplikt då vi ansåg att det inte var några känsliga frågor som vi skulle ställa vid 

intervjuerna. Däremot har vi gjort ett muntligt avtal i samförstånd med informanterna genom 

att säga att det inte kommer vara möjligt att koppla ihop vår text med varken deras namn eller 

uppgifter. Anledningen till detta var att de informanter som ställt upp ska få chansen till att 

vara anonyma.   

Innan intervjuerna valde vi att upplysa informanterna om studiens syfte så att de fick en 

grundlig information och för att de skulle veta vilka krav som ställs för deras samtycke, vilket 

Kalman och Lövgren (2012) framhåller som viktigt. De hade även chans att ställa eventuella 

frågor om oss och vår studie. För att minimera risken att eventuellt påverka informanternas 

svar valde vi medvetet att inte berätta om vi själva konsumerade alkohol eller inte. Vi ansåg 

att det är betydelsefullt att vara så opartisk som möjligt. Nackdelen med detta var att vi 

upptäckte att detta skapade en annan diskussion efter intervjuerna då informanterna fick reda 

på var vi stod i frågan. Trots att det finns forskare som anser att det är etiskt korrekt att 

använda sig av det material som samlats in efter att bandspelaren stängts av (Trost, 2010) så 

valde vi att inte använda oss av det som sades efter intervjuinspelningarna. Skälet var dels för 

att vi anser att det inte är etiskt korrekt, då vi menar att intervjun är avslutad då vi tackar för 

oss och stänger av ljudupptagningen och dels för att det då finns en risk att vi har påverkat 

deras åsikter. 

Vi har försökt vara objektiva i vårt arbete från starten då vi konstruerade intervjufrågorna, 

valde metod, teori och forskning men även under arbetet med analysen. Trots detta inser vi att 

det är omöjligt att säga att vi har varit objektiva till hundra procent eftersom något hos oss har 

påverkat våra val. Men det är inte alltid bra att vara för objektiv enligt Trost (2010) som 

menar att om objektiviteten bli styrande så kan nytänkandet hämmas. Han säger även att det 

är viktigt att vara lyhörd då det gäller informanternas egna ord men också till deras kropps-

språk och mimik. 

För att kunna hålla informanternas uppgifter konfidentiella valde vi att inte skriva ut deras 

namn och andra etiskt känsliga uppgifter i transkriberingen och vi var noga med att inte skriva 

upp informanternas kontaktuppgifter i våra almanackor. Vi valde däremot att spara de mejl vi 

fått av dem för att kunna gå tillbaka och identifiera transkriberingarna med deras namn om det 

skulle behövas. 
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Generaliserbarhet 

Som forskare bör man fråga sig ”om den kunskap som producerats i en specifik intervju kan 

överföras till andra relevanta situationer” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 282). Kvale och 

Brinkmann (2009) tar upp två former av generalisering, statistisk och analytisk, som vi har 

förhållit oss till. Dessa former handlar om hur forskaren valt sina informanter och om 

resultatet från studien kan vara en fingervisning över vad som kan hända i en annan situation. 

Som vi nämnde under rubriken ”urval” valde vi inte informanterna slutmässigt utan valde att 

ta vara på de få informanter som visade intresse. De informanter som ingick i vår studie är 

inte heller ett representativt urval då de utgör exempel på medlemmar med ett stort 

engagemang och inflytande och inga ”vanliga” medlemmar. Detta förstår vi kan utgöra ett 

problem gällande den statistiska generaliserbarheten men då vår studie fokuserar på individen 

och dess upplevelser anser vi att studien ändå har ett värde. 

”Med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv förutsätter man att vi inte har några 

egenskaper utan det rör sig hela tiden om processer, om förändringar ” (Trost, 2010, s. 132). 

Eftersom vår studie grundar sig på människors åsikter och erfarenheter resulterar det i att 

dagens sanning inte betyder vara morgondagens sanning. Informanterna kan ha ändrat sina 

åsikter eftersom individen och samhället har förmågan att ständigt förändras (Trost, 2010). 

Men då vi jämfört den tidigare forskning vi tagit del av med vårt slutresultat har vi hittat 

många likheter, vilket visar på att vår studie har en viss analytisk generaliserbarhet. 

Resultat och analys 

Vi kommer under fyra rubriker analysera vårt empiriska material. Under den första rubriken 

”Att vara nykter” kommer vi behandla hur de unga vuxna förhåller sig till alkoholnormen 

samt hur familjen och deras barndom påverkat dem i valet att vara nykter. Under nästa avsnitt, 

”Att organisera sig”, tar vi upp de fördelar och nackdelar informanterna upplevde med att vara 

medlem i ett nykterhetsförbund och de förväntningar som kommer med medlemskapet. I de 

två sista kapitlen analyserar vi hur informanterna förhåller sig till andras bild av dem samt 

vilken bild de har av sig själva. 

Att vara nykter 

Normer 

Att vara ung och nykter är inte alltid lätt. Informanterna nämner ofta de alkoholnormer som 

dominerar i samhället. De menar att det normala är att dricka alkohol, vilket betyder att de går 

emot normerna och alltid är ”annorlunda”. 

När jag kom upp där 13-14, som brukar vara åldern då man brukar debutera, så pratade de 

med mig och sa ’när du börjar dricka, då måste du tänka på’ […] Och jag blev lite arg på 

det där NÄR och inte OM. OM du börjar dricka. Då hade jag inte så, men nu blev jag lite 

provocerad och ’de vet ju inte om jag ska börja dricka’. 
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Alla är en del av samhället och måste därför förhålla sig till de normer som finns. Samhället, 

den generaliserade andra, har vissa förväntningar på medborgarna, medlemmarna i gruppen, 

och om de inte lever upp till dessa förväntningar kan de mötas av sanktioner i form av 

ifrågasättande, påtryckningar och uteslutning (Trost & Levin, 2004). För att gruppen ska 

fungera bra krävs det att alla beter sig enligt gruppens normer för om någon går emot kan det 

bli konflikter och motsättningar (Ritzer, 2009). Alla informanter uttrycker att det är en norm i 

samhället att dricka alkohol. Det är NÄR du börjar dricka och inte OM, det blir ingen fest 

utan alkohol m.m. Alkoholen är en viktig del i gemenskapen och det förväntas av alla som 

deltar att de ska dricka alkohol, det är till och med så att man förutsätter att alla ska dricka och 

om man inte ska det måste man ha en bra anledning, till exempel graviditet, penicillin eller att 

man måste köra bil. 

Familjen och barndomen 

”Barn gör inte som du säger utan de gör som du gör” är ett gammalt uttryck och som stämmer 

in väldigt bra på våra informanter. Informanterna berättar om sina barndomsminnen och hur 

alkohol har gjort avtryck i deras uppväxt på olika sätt. De informanter vi intervjuat har alla 

haft olika erfarenheter när det gäller familjen, deras signifikanta andra, med avseende på 

alkoholkonsumtion. En av informanterna har haft alkoholism i familjen, en av informanterna 

anser att hennes föräldrar dricker som vanliga ”Svenssons” men har även haft en morfar som 

varit alkoholist. En annan informant anser att hennes föräldrar konsumerar alkohol mer än 

vanligt och de fyra sista informanterna har aldrig sett sina föräldrar berusade, varav två av 

dem aldrig sett att föräldrarna konsumerat alkohol över huvudtaget. 

Mina föräldrar var så här att de aldrig drack öppet när jag var mindre […] Jag har aldrig 

sett dem berusade på det sättet. Ja jag tror det kan bidra till hur jag uppfattar alkohol sen 

när jag kom i den åldern och att saker inte var så lugna och sansade kring alkohol som jag 

var van vid från mitt hem liksom. Ja om jag hade varit van vid brölighet så hade jag 

säkert känt mig som hemma i det tror jag. 

Uppväxten har präglat informanten och hans val gällande alkohol. Informanten säger själv att 

föräldrarnas beteende kring alkohol kan ha bidragit till dennes syn på alkohol. Det är alltså 

inte bara via ord individen lär sig av utan även handlingar och andras beteenden från de 

människor som står nära. De människor individen växer upp med så som syskon, nära vänner 

och föräldrar har stor påverkan då det gäller dennes socialisationsprocess. Det är i 

socialisationsprocessen individen lär sig hur han eller hon ska bete sig i olika situationer och 

vilka beteenden som är okej eller inte (Trost & Levin, 2004). Utifrån informanternas 

berättelser kan vi se att det är lättare att ta ställning till att inte dricka alkohol om någon i 

familjen tagit samma beslut. Detta visar på hur viktigt det är att kunna se upp till någon som 

finns i ens närhet.  

Det är en otrolig trygghet för de är ju mina förebilder och hade inte de varit nykterister 

samtidigt, alltså då hade det nog varit lite svårare tror jag […] Jag tror det är väldigt 

viktigt med bra förebilder. För ser man att ens storebrorsa är nykter och så här, det är ofta 

man vill vara som dem. Man vill vara som sina syskon, så har det i alla fall varit, att jag 

vill vara som mina syskon.  
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Informantens syskon har påverkat henne och hjälpt henne i sitt beslut och hon säger att det 

varit en trygghet med att ha förebilder. Men det behöver inte alltid vara en förebild som 

underlättar för informanterna i deras val. Att ha känslan och vetskapen av att deras familj, 

signifikanta andra, stöttar dem, gör att informanterna får en känsla av bekräftelse och 

uppskattning.  

Min mamma är ju för alltid tacksam att vi inte kommer hem fulla. 

Genom hela livet följer de signifikanta andras åsikter med oss som en vägledning att vi 

handlar på rätt sätt, exempelvis genom att tänka ”vad skulle mamma gjort här?”. Om 

individen vet att de signifikanta andra godkänner dennes beteende och val får individen en 

bekräftelse på att han eller hon handlat rätt. 

Individens identitet påverkas av interaktionen med andra och om förväntningarna inte 

stämmer överens med individens åsikter och värderingar kan det bildas slitningar i 

relationerna och detta skapar en inre konflikt. För att kunna lösa den inre konflikten kan det 

ibland innebära att individen blir tvungen att bryta med människor i sin närhet vilket blir 

tydligt hos en av informanterna då hon fick frågan om det fanns några nackdelar med att vara 

nykter. 

Sen så har det även varit problem med familjen gällande att jag är nykter. De har ju ofta 

sagt ’Men ska du inte pröva? Ska du inte pröva?’ och släkten har varit väldigt mycket på 

så där och man känner att ’Nä jag vill inte’. Så man har grävt ett litet hål mellan mig och 

släkten eftersom hela släkten är ju typiska, ja vanliga alkoholkonsumerare. Men jag är ju 

inte det. Så jag gräver ju verkligen ett större och djupare hål mellan mig och min släkt 

eftersom det är som att vi har ingenting gemensamt i familjen […] Utan jag är den här, 

ensamma utstötta. 

Informanten beskriver de negativa reaktioner och påtryckningar hon fått från sin familj, de 

signifikanta andra, och som går emot hennes egna åsikter. De negativa reaktionerna gjorde att 

hon valde att delvis ta avstånd med sin familj då hon ansåg att hon inte hade något gemensamt 

med dem. 

Jaget, identiteten, är uppbyggd utifrån upplevelser som individen varit med om och förändras 

i takt med att individen får mer kunskap och fler erfarenheter. Denna process sker dagligen 

och formar individen till den hon är idag (Trost & Levin, 2004). Därför har informanternas 

upplevelser och erfarenheter stor betydelse då det gäller deras syn på alkohol. Två av 

informanterna har upplevt alkoholism på nära håll och detta har fått dem att reflektera över 

alkoholens baksida och det har hjälpt dem i deras ställningstagande då de beslutat sig att inte 

testa alkohol. 

Min morfar är alkoholist. Han mår bra idag, men han kan inte sluta dricka alkohol. Så 

någonstans har jag ju också såhär, ah men det går ju i arv. 

Informanten säger att det kanske inte är så smart att konsumera alkohol eftersom hon tror att 

det kan gå i arv. Alla erfarenheter som individen har speglas i dennes val, handlingar och 
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beteende. Alla individer förhåller sig på olika sätt till dessa erfarenheter och denna informant 

löser det genom att göra ett aktivt val att inte konsumera alkohol. 

Att organisera sig 

Att gå emot strömmen är inte alltid lätt, speciellt inte när man är ung, och informanterna har 

en delad syn kring hur svårt det är att vara nykter när andra inte är det. Vissa uttrycker att det 

har varit ett lätt val och att de inte behöver någon stöttning för att klara det medan andra 

understryker vikten av att tillhöra en grupp med andra nyktra. Tillhörighet och gemenskap 

med likasinnade var en viktig del i informanternas förklaring till varför de valde att vara med i 

ett nykterhetsförbund och en informant menade till och med att gemenskapen med andra som 

inte dricker är betydelsefull för hennes välmående. 

Så någonstans var det så skönt att komma till en organisation där alla hade en sak 

gemensamt men där alla var så olika. 

Jag tror inte jag hade druckit idag om jag inte gått med, det tror jag inte. Men jag tror inte 

jag kanske hade kanske mått lika bra. Jag kanske hade varit så här ’det är bara jag’. Eller 

så, ensam, jag vet inte. Så det är en fördel, jag känner mig inte ensam i mitt val. 

Att ha något gemensamt och att vara del av en gemenskap är återkommande förklaringar när 

vi frågade vilka fördelar det finns med att vara medlem i ett nykterhetsförbund. När informan-

terna är del av en grupp där andra också är nyktra skapas en känsla av gemenskap och 

trygghet. Eftersom de andra medlemmarna också är nykterister blir vi-känslan starkare och en 

upplevelse av trygghet växer hos medlemmarna, de kan vara sig själva och de får bekräftelse 

på att de är okej. 

Det finns också en annan sida där medlemskapet inte bara blir ett sätt för individen att känna 

gemenskap utan även en möjlighet att skapa gemenskap och ge stöd åt andra som behöver det.  

Jag har inte gått med i UNF för att jag ska få stöd i att sluta dricka, för det har jag ändå, 

det klarar jag bra själv ändå liksom. Men för andra kan det ju vara viktigt att man har en 

gemenskap, så att kunna bidra till det tycker jag känns väldigt bra. 

Medlemskapet är till största delen positiv för alla informanter. De uttrycker att de kan vara sig 

själva i den nyktra gemenskapen och de slipper känna sig annorlunda. De har lärt sig mer om 

sig själva och hittat vilka de är och de behöver inte ständigt försvara sitt val. Genom att 

gruppens medlemmar vet vad som förväntas av dem och de anpassar sig till gruppens normer 

fungerar gruppen och gemenskapen bra och medlemmarna får en känsla av trygghet. 

Medlemskapet i nykterhetsförbunden och den utbildning fem av informanterna läst via 

nykterhetsrörelsens skola har varit ett forum för utbildning och kunskap och de har lärt sig om 

drogpolitik och hur alkohol och berusning påverkar människor. Flera har fått en förståelse för 

den problematik som kan uppstå i samband med överkonsumtion av alkohol. 

Det är en sjukdom precis som vilken annan. Det har ju gett mig en större förståelse för 

andra människor och hur man kan hamna i missbruk och ha olika anlag för det hela. 

Beroende personlighet och så där. 
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Det är mycket folk inom UNF som har den här bakgrunden av dysfunktionella familjer 

eller missbrukarfamiljer. Så man lär ju sig även en hel del om dem. Jag har turen att inte 

ha det, men det märks att det är många som har det. Så det lär man sig om och lär sig 

stötta och hjälpa. 

Men utbildningen och kunskapen från nykterhetsförbunden har också påverkat ett flertal av 

informanterna på så vis att de ser alkoholdrickande som något onödigt och löjligt då de menar 

att effekterna av alkohol kommer från placebo och de förväntningar som finns och inte av 

alkoholen i sig. 

När jag var yngre brukade jag gå ut på krogen ganska mycket, jag gillade att gå ut och 

dansa, men nu på senaste tiden har det inte blivit någonting. Jag tror det har blivit mycket 

att jag har börjat vara mycket i nyktra miljöer och då blir det mer att det känns, man lär 

sig mer om alkoholnormen och hur allting fungerar. Då blir det nästan, det känns fånigt 

då att umgås. Att vistas med människor som är berusad och jag vet liksom om all 

forskning som finns på det, att det är inte alkoholen i sig som gör att människor släpper 

loss mer och bli gladare utan det är alkoholnormen och förväntningar på det hela. Och då 

känns det bara som så här, det är vuxna människor som bara är så fåniga kan jag känna. 

Ibland blir jag lite less. 

Genom de erfarenheter vi får i livet omformas vårt jag och vi tolkar situationer och handlar på 

ett annorlunda sätt (Mead, 1976). Efter att informanten fått kunskap om alkoholens effekter 

upplever och tolkar hon alkoholkonsumtion på ett annat sätt än hon gjort tidigare. Hon 

berättar att hon till och med inte längre känner sig bekväm i miljöer där alkoholdrickande är i 

fokus och undviker sådana miljöer. 

Vi frågade informanterna om det fanns några nackdelar med att vara medlem i ett 

nykterhetsförbund och några informanter upplevde att en nackdel var att det tog mycket tid, 

vilket ändå var okej eftersom det var så roligt och gav så mycket tillbaka. De flesta tog upp att 

en nackdel var att andra kunde få en negativ bild av dem på grund av deras medlemskap. De 

menade att andra ser det som mer negativt att de inte bara är nykterister utan att de är aktiva 

nykterister. 

En informant tog upp att en nackdel med att vara medlem i en nykterhetsförening var att 

nykterister oftast bara umgås med andra nykterister vilket kan resultera i att upplevelsen av 

”vi och dom” blir starkare och att de personer som dricker alkohol inte släpps in i 

gemenskapen. 

Vi umgås bara med varandra. Att det då kan vara svårt att nå ut till nya människor och, ja, 

det är möjligt att acceptansnivån till alkohol i många fall sjunker […] det är ju inte så att 

man säger att de som dricker är sämre. Inte så där rakt ut. Utan det är mer formuleringar 

och vissa meningar som skapar en sån känsla att man står över dem liksom […] Och 

genom att komma med sådana här kommentarer, även om det bara är skämt, så skapar det 

fortfarande en distans mellan dem och oss och inte en gemenskap i hardcorescenen. Utan 

då är det Straightedge-folk och folk som inte är Straightedge istället för en hardcorescen. 

Vårt jag utvecklas genom social interaktion och det är genom de erfarenheter och den 

kunskap vi samlat på oss vi skapar våra referensramar, vilka vi använder för att tolka och 
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förstå de situationer vi möter (Mead, 1976). En bredare referensram öppnar upp för fler 

möjligheter och tolkningar och kan skapa en större förståelse för situationer och människor. 

Om den sociala interaktionen endast sker med andra nykterister och referensramen endas 

innefattar nyktra situationer blir förståelsen för andra alternativ mindre och avståndet mellan 

nykteristen och ”de andra” blir större. 

De generaliserade andra är olika sociala grupper som alla har sina egna värderingar, 

förväntningar och normer. För att få vara en del av den sociala gruppen krävs det att man 

lever upp till dessa förväntningar (Trost & Levin, 2004). Dock behöver man inte uppfylla alla 

krav utan det räcker att man prickar av tillräckligt många eller de mest grundläggande. Inom 

nykterhetsförbunden är det grundläggande kravet att medlemmarna ska vara nyktra, inte 

dricka alkohol, och det är ett krav som ingen kan frångå. Om någon dricker alkohol blir de 

uteslutna från sitt förbund. Utöver nykterhet finns det inga andra uttalade förväntningar för att 

få vara medlem utan alla är välkomna oberoende av religion, politik, intressen, personlighet 

och så vidare. Dock menar en informant att det finns vissa outtalade förväntningar. 

Inom rörelsen är det väldigt mycket att de jobbar med lagstiftningen och så där och skulle 

man då säga att man inte står bakom det och ifrågasätter så blir det ’va? hur kan du säga 

det?’ […] en av förväntningarna är definitivt att man ska hålla med liksom. Om alla 

stadgar som finns som jag känner att jag inte gör riktigt. 

Det är inte bara medlemskapet i förbundet som utgör den sociala gruppen utan även 

medlemmarna i sig. De andra medlemmarna har också förväntningen att individen ska vara 

nykter, men de behöver inte utesluta denne från gemenskapen bara för att han eller hon börjar 

dricka. Dock berättar en informant att så förmodligen kommer bli fallet. Hon menar att om 

hon slutar vara nykterist så kommer hennes nyktra vänner inte längre vilja vara vän med 

henne. 

Jag vet inte vad folk, mina vänner, skulle göra om jag kommer en dag med vodkaflaskan i 

handen och är stupfull. Det tror jag att… Jag vågar inte spekulera i att om jag skulle göra 

något sådant att jag skulle… Jag vet inte om jag skulle förlora vänner men det tror jag att 

jag kommer göra. Det kommer bli… Den största förväntningen är att jag ska vara 

nykterist. 

Även om nykterhet inte är ett krav bland vännerna, så som det är ett krav för att få vara 

medlem i organisationen, är det ändå en viktig förväntning. Så om informanten börjar dricka 

alkohol och vännerna ser alkoholkonsumtion som något fel skapas missnöje och besvikelse 

vilket i sin tur kan leda till bestraffande reaktioner i form av till exempel uteslutning från 

bekantskapen. 

Andras bild 

Människan använder sig av kategorier för att förhålla sig till sin omvärld. Dessa kategorier 

kan vara man, kvinna, mamma, pappa, sportig, friluftsmänniska, teknisk eller liknande och till 

varje kategori finns det oftast tillhörande och färdigkonstruerade egenskaper och kännetecken 

(Goffman, 2001). Även nykterist kan sägas vara en kategori så vi frågade informanterna 

vilken bild de trodde att andra hade av dem för att de var nykterister. De listade upp några 
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kännetecken och det vanligaste var ”tråkig” men även andra beskrivningar som envis, 

omogen, konstig, annorlunda, präktig och pedant kom som förslag. De påtalade också att de 

möttes av förvåning som kunde vara både positiv och negativ. 

Genom att se sig själv så som man tror att andra ser en skapar man sig en bild av hur man 

upplevs och framstår i andras ögon. Genom att spegla sig själv i andra kan man anpassa sig 

till situationen på ett sådant sätt som är uppskattat av de man möter (Trost & Levin, 2004), för 

det är inte bara den egna gruppen man måste förhålla sig till utan det gäller även andra 

grupper, andra generaliserade andra, man inte ingår i. Om informanterna deltar i exempelvis 

sociala sammankomster tillsammans med personer som dricker alkohol finns det förvänt-

ningar att även de ska dricka alkohol. När de då tackar nej och berättar att de inte dricker 

alkohol lever de inte upp till gruppens förväntningar och kan då mötas av reaktioner i form av 

ifrågasättande och avståndstagande. 

Vi undrade då hur informanterna upplevde detta och hur de förhöll sig till andras åsikter och 

reaktioner och de flesta uttryckte att de inte brydde sig och att det inte påverkade dem. Dock 

berättade de att de tyckte det var tråkigt att bli dömd på förhand och att de därför inte alltid 

berättade att de var nykterister. I de flesta informanternas berättelser framkommer det att de, 

genom sina erfarenheter från möten med andra som dricker och för att hantera de reaktioner 

som uppstår, ändrat och anpassat sitt beteende och sina handlingar i miljöer där 

alkoholkonsumtion förekommer. Fyra informanter uttryckte att de försökte motbevisa de 

andras bild genom att vara extra trevliga, roliga och framhålla nykterheten på ett lättsamt och 

diskret sätt. En informant berättar att om hon uttrycker sig på ett visst sätt ”skräms” oönskade 

personer bort men att hon ibland väljer sina ord för att de ska stanna och umgås. 

Jag brukar skoja med min bästa vän att om man har någon jobbig kille efter sig ska man 

använda just ordet nykterist. Då tar det en stund, sen så går de (skrattar). […] Men det är 

så spännande för det, ibland får jag ju verkligen tänka, om det är någon som man tycker 

ser trevlig ut så får man tänka att jag kanske inte ska nämna det. Det är jättehemskt att 

känna så. Ibland tänker jag att det kommer ju fram, men jag kanske inte behöver säga det 

ikväll. 

Genom de erfarenheter man möter i livet omformas jaget och informanten har genom tidigare 

erfarenheter sett ett mönster i andra reaktioner på hennes val att vara nykter och på så vis kan 

hon använda dessa reaktioner till sin fördel genom att ”skrämma bort” oönskade personer. 

Dock blir det problematiskt då hon trivs bra i personens sällskap och gärna vill fortsätta 

umgås. Då anpassar hon sitt handlande genom att inte berätta om sitt val för att den 

intressanta personen ska hunnit sett fler positiva drag och fått en positiv bild av henne som 

väger upp när hon slutligen berättar om sitt val. 

Vi frågade om det var någon skillnad på att vara nykter nu jämfört när de var yngre och flera 

upplevde att det var lättare nu eftersom det var viktigare att passa in när de var yngre. 

Då jag var yngre så skulle jag aldrig säga att jag var nykterist, men däremot var det 

väldigt viktigt att jag skulle vara cool. Då höll jag på med något som heter Straightedge 

[…] för då var det verkligen något helt annat, då var nykterheten bara en del av det. Även 
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om alla var nyktra så var det den hårda musiken och sådär. Men nu behöver jag inte lägga 

det bakom något annat, nu kan jag säga att jag är nykterist. 

Jaget utvecklas hela tiden, men ju yngre vi är desto färre erfarenheter har vi att jämföra och 

tolka nya erfarenheter med. Detta gör att vi är mer påverkbara och har ett större behov av att 

ha en grupp vi kan definiera oss med och genom att känna tillhörighet och likhet med andra 

kan vi känna trygghet. 

Bilden av sig själv 

De flesta informanterna uttryckte att det var viktigt att ha kontroll över sig själva och sitt 

handlande. De menade att man genom att konsumera alkohol förlorar en del av kontrollen och 

att man då riskerar att göra saker man inte annars hade gjort.  

Det känns säkrare på något sätt att alltid ha kontroll på vad man själv gör. Att det… alla 

beslut som jag gör går igenom mitt huvud och det är inget filter på något sätt som hindrar 

det, utan det är mina tankar. 

För informanten är det viktigt att veta att hans tankar kommer direkt från honom och på så sätt 

kan vara sig själv. En annan informant uttryckte att hon inte har alkohol som en bortförklaring 

utan handlar utifrån sin egen vilja och att hennes handlande då blir en del av den hon är. 

Jag gör väldigt konstiga saker och jag är väldigt spontan och väldigt random, så jag 

känner ju att va fan jag gjorde ju det här för att jag ville. Så jag skyller ju mer på att jag är 

ju bara jag.  

Identiteten är inte något man är utan det man gör (Trost & Levin, 2004) och om man bara 

dansar när man är full och inte när man är nykter får man två tydliga jag, ett alkohol-jag och 

ett nykter-jag. Alkohol-jaget handlar utifrån berusningen och nykter-jaget handlar utifrån 

individens egen vilja. För informanterna är det viktigt att alltid vara sig själva och att deras 

handlande är en del av den de är. Det är också centralt att deras beslut fattas utan påverkan 

från någon drog och att man måste ha kontroll över sig själv för att kunna vara sig själv. 

Genom att avstå från att konsumera alkohol och på så vis behålla kontrollen skyddas deras 

självbild. 

Informanterna återkom ofta till att alkoholnormen är stark och att det inte är folks fel att de 

inte kan stå emot och därför väljer att dricka alkohol. Det blir då ett ställningstagande att välja 

bort alkohol. 

Många människor kan inte säga nej till alkohol och jag vet att jag kan göra det, att jag kan 

stå upp liksom. För det är inte lätt att gå emot normen oavsett vad det handlar om. Men 

jag gör det och står för det och det tycker jag att jag kan vara stolt över. 

Många av informanterna var stolta över sina beslut att inte dricka alkohol och de ansåg sig 

även vara starkare är de individer som konsumerar alkohol på grund av att de kände att de 

gick emot alkoholnormerna. 

          Jag har alltid gillat det här att jag är lite unik.    
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Även om informanterna uttryckte att de själva inte tyckte det var svårt att gå emot 

alkoholnormerna berättade de att andra medlemmar och vänner i nykterhetsförbunden inte 

alltid upplevde att det var lika lätt. En informant berättade att det skulle kunna vara svårt att 

träffa nya vänner, eftersom många nya bekantskaper knyts på fester och liknande 

sammanhang där alkohol förekommer. Att man då avstår från alkohol kan resultera i 

utanförskap och att man får bristfälliga sociala kontakter. En informant uttryckte att en 

lösning på utanförskapet är just medlemskapet i ett nykterhetsförbund eftersom det skulle 

kunna vara ett stort stöd då förbundet finns i hela landet och man kan få vänner genom sitt 

medlemskap. En annan informant menade att det skulle vara lättare att stå emot 

alkoholnormerna om det fanns fler nyktra mötesplatser. 

Slutdiskussion 

Vår studie bygger på intervjuer med sju unga vuxna om deras upplevelser av hur det är att 

vara nyktra i dagens samhälle. Det fanns många likheter i informanternas upplevelser, men 

också en del skillnader. De största likheterna handlade om de alkoholnormer som finns i 

samhället och hur detta skapat reaktioner hos människor som konsumerar alkohol och en 

skillnad var hur dessa reaktioner bemöttes och upplevdes. Andra likheter handlade om vikten 

av en nykter gemenskap och tillhörighet, samt kontroll över sitt eget handlande. 

Både informanternas upplevelser och den aktuella forskningen (t.ex. Fry, 2010; Pedersen, 

2013; Sato, 2004) visar på att alkohol är en norm i samhället och en central del då människor 

umgås, har kul och slappnar av. Forskningen visar på att alkohol skapar en viss gemenskap 

vilket gör att de som inte dricker ses som avvikare, ofullständiga och ”onormala” och detta 

nämner även informanterna. Genom att det är en stark norm i samhället att ungdomar ska 

testa alkohol och att det är naturligt att konsumera alkohol blir det ett stort ställningstagande 

att avstå. De konsekvenser som kommer till följd av att avstå från alkohol blir svåra att inte 

påverkas av. 

Begreppen every-day life frame och alcoholism frame kan hjälpa till att förstå vad som händer 

i relationen mellan de som konsumerar alkohol och de som avstår (Lalander, 1998). Då 

informanterna bryter alkoholkulturens förväntningar kan det skapa obekväma känslor hos de 

som dricker vilket i sin tur kan resultera i att informanterna uppmanas att konsumera alkohol 

eller blir bemötta med avståndstagande eller ifrågasättande. Lalander menar även att alkohol 

kan ses som ett tie-sign, en förväntning, som används för att skapa jämlikhet och samhörighet, 

vilket även vi kan se utifrån informanternas berättelser och den forskning kring alkohol vi 

tagit till oss. 

Eftersom informanterna, genom sitt val att avstå från alkohol, gick emot normen möttes de 

ofta av olika reaktioner i form av frågor, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vissa informanter 

upplevde det som positivt att andra frågade och var nyfikna medan andra kände sig 

ifrågasatta. Dock upplevde de flesta informanter att det var tråkigt att hela tiden vara den som 

var annorlunda och den som var tvungen att försvara sitt ställningstagande. 
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För att slippa bli ifrågasatt finns det vissa valmöjligheter. Man kan välja att undvika 

situationer där alkoholkonsumtion förekommer eller så kan man på något sätt anpassa sig till 

situationen. På grund av de reaktioner informanterna mötte förändrade de sitt beteende och 

utvecklade förmågor att hantera sociala situationer. En del av dem ville bevisa att andras bild 

inte stämde, medan andra valde att inte alltid berätta att de inte drack eller undvek att använda 

ordet nykterist. Då informanterna anpassar sig blir nykterheten inte lika utmärkande och 

chansen till att passa in socialt hos de andra som konsumerar alkohol ökar.  

Informanternas identitet formas i interaktion med andra människor och deras upplevelser 

pekar på att erfarenheter har en stor betydelse för deras beslut. Valet att gå emot 

alkoholkulturen visar på en styrka vilket vissa informanter kände en stolthet över. 

Informanterna ansåg att de hade kontroll över sina handlingar och att de grundades utifrån 

deras egen vilja eftersom informanterna inte var påverkade av någon form av drog. 

I alkoholkulturen skapas sociala band och genom att inte konsumera alkohol kan det vara lätt 

att hamna utanför menar Pedersen (2013), detta kan vi även se utifrån informanternas 

berättelser. Det finns en viss gemenskap kring alkoholdrickandet där de som väljer bort 

alkohol inte alltid är välkomna eller inte vill vara en del av. Pedersen menar att om man också 

definierar sig och öppet går ut med att man är nykterist löper man en större risk att bli socialt 

marginaliserad och drabbas av psykosocial stress, vilket till viss del stämmer överens med 

informanternas upplevelser. Informanterna menar att genom att vara tydliga med att de är 

nykterister möts de oftare av ifrågasättande än om de i förbifarten nämner att de inte dricker 

alkohol. Dock anser de att deras medlemskap i nykterhetsförbundet skapar en gemenskap med 

andra nykterister och att de på så vis inte känner sig ensamma och mår bättre än om de stått 

själva i sitt val. Pedersen tar inte hänsyn till att informanterna ingår i en nykter gemenskap 

och han nämner inget om nykterhetsförbund i sin artikel vilket kan vara orsaken till att hans 

och vårt resultat skiljer sig åt. 

Sato (2004) tar upp vikten av att ha någon typ av förebild och även informanterna upplevde 

att det var en viktigt med förebilder eftersom detta skapade en trygghet i deras val. Att ha 

förebilder är viktigt i skapandet och formandet av identiteten då de kan vara en vägledning för 

individen. Det är inte bara föräldrar som kan agera förebilder utan syskon och andra i 

individens närhet kan ha en lika viktig roll. Förebilder är extra viktigt då individen är yngre, 

men fortsätter att påverka livet igenom. Det är inte bara förebilder som skapar trygghet hos 

informanterna utan även den gemenskap och tillhörighet de får genom sitt medlemskap i ett 

nykterhetsförbund. Gemenskapen med andra nykterister gör att informanterna känner sig 

accepterade och slipper bli ifrågasatta på grund av att de väljer att vara nyktra, vilket är ett 

fenomen även Sato iakttagit i sina studier. Även om nykterister eventuellt löper en större risk 

att drabbas av negativa konsekvenser är det tänkbart att dessa konsekvenser kan mildras 

genom att skapa en egen gemenskap med andra nykterister. I den nyktra gemenskapen blir 

nykterheten ett tie-sign som gör att medlemmarna känner tillhörighet och att de har något 

gemensamt. Sato (2004) menar att man i den nyktra gemenskapen förstärker bilden av att 

nykterhet är något bra och något att sträva efter vilket vi även sett i våra informanters 

berättelser. Att förstärka den positiva bilden av nykterheten och att ha ett tydligt tie-sign som 

alla medlemmar lever upp till skapar en stark sammanhållning, ett tydligt ”Vi”. 
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Den kunskap och de erfarenheter informanterna får kring alkohol och alkoholens effekter har 

skapat ett avståndstagande för några av informanterna. Utifrån informanternas berättelser ser 

vi en antydan om att de upplever att de som konsumerar alkohol är svaga för alkoholnormen 

och därför inte kan stå emot. De som konsumerar alkohol uppfattas också till viss del som 

tillgjorda då berusningsbeteendet inte beror på alkoholen utan på de förväntningar som 

förknippas med alkoholkonsumtion. Genom att se till alkoholens negativa sidor och oviljan att 

förknippas med detta skapas ett tydligt ”Dom” gentemot de som dricker alkohol. Det blir då 

en distans mellan dessa två ”grupperingar” och ett tydligt ”Vi och Dom”-tänk växer fram. 

Vi anser att det är viktigt att belysa att alkoholkulturen är stark i vårt samhälle och att 

nykterhet ses som annorlunda och onormalt. Den starka alkoholkulturen gör att det är 

nykterheten som blir ifrågasatt och att det förväntas en ursäkt eller en förklaring till varför 

man avstår från att konsumera alkohol. Att hela tiden vara den som blir ifrågasatt och behöva 

försvara sitt ställningstagande är påfrestande och kan påverka individens självbild. Det kan 

skapa osäkerhet kring valet att vara nykter och känslan att vara annorlunda och onormal kan 

bli en del av en. Här kan en nykter gemenskap i ett nykterhetsförbund vara ett stort stöd och 

skapa möjligheten för individen att vara sig själv och slippa ursäkta sitt val. Nyktra 

mötesplatser kan också vara av stor vikt för att skapa gemenskap och vara en plattform där 

människor kan bli accepterade och finna stöd och tillhörighet. Även familj och andra 

förebilder har en stor roll för individens välmående och deras stöd kan göra stor skillnad för 

att individen ska känna sig accepterad för den han/hon är.  

Även om det i samhället finns en alkoholkultur som innebär att alkoholkonsumtion är något 

naturligt och normalt vore det ändå rimligt att det ska vara accepterat att avstå från att dricka 

alkohol. För att nykterhet ska bli accepterat måste man synliggöra och normalisera den utsatta 

gruppen. För att minska glappet mellan de som dricker alkohol och de som avstår krävs det 

inte bara en förändring från den ena sidan utan båda grupper måste få förståelse, respekt och 

acceptans för varandra. 

Vår studie är inte bara relevant för att synliggöra nyktra individers upplevelser och för att 

skapa en förståelse och acceptans, utan även för att få en inblick i hur det är att vara ung och 

nykter i dagens samhälle. Det finns forskning kring alkoholnormen och varför unga väljer att 

dricka alkohol men nästan ingen forskning kring hur det är att avstå. Det är därför viktigt att 

söka förståelse för hur de som avstår från alkohol upplever sin situation i relation till de 

rådande alkoholnormerna. 

Som socialpedagog är det grundläggande att vara medveten om att det i samhället finns 

normer vilka för med sig konsekvenser för individen. Det är också av största vikt att ha 

förståelse och kunskap kring att det kan resultera i negativa reaktioner och sanktioner från 

omgivningen genom att gå emot normen (Madsen, 2001). Att inte konsumera alkohol är inget 

problem i sig, men i och med de alkoholnormer som finns i samhället och de konsekvenser 

som drabbar de som avstår från alkohol skapas det problem. Samhällets strukturer och normer 

och de medföljande konsekvenserna gäller inte bara alkohol och alkoholkonsumtion utan även 

andra områden, så som heteronormen, olika ungdomskulturer och olika yrkeskulturer. Genom 

att synliggöra en struktur och dess konsekvenser kan man även applicera denna kunskap på 
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andra områden och på så vis öka sin förståelse för andra grupper och deras situation, vilket är 

viktigt som socialpedagog. 

Även om vår studie inte uttryckligen visar att informanterna mår dåligt av att välja bort 

alkohol finns det ändå vissa tecken på att vissa påverkas negativt av att gå emot normen. Vårt 

resultat i relation till det Pedersen (2013) kommer fram till, gällande att nyktra individer 

riskerar att få sociala problem och marginaliseras, är bekymmersamt och högst väsentligt i 

förhållande till socialpedagogiskt arbete. 

För att kunna arbeta socialt med problematiken kring distansen mellan de som dricker och de 

som avstår krävs mer kunskap och forskning kring ämnet. Intressanta utgångspunkter för 

framtida forskning hade varit hur man kan möjliggöra för att individer ska våga vara nyktra 

och hur man kan skapa acceptans mellan de som konsumerar alkohol och de som avstår. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär 

 Varför väljer du att vara nykter? 

 

 Vilka fördelar upplever du med att vara nykter? 

 

 Vilka nackdelar upplever du med att vara nykter? 

 

 Vilka alkoholvanor har personer i din närhet? 

 

 Vilka reaktioner har du fått p.g.a. att du är nykter? 

 

 Hur tänker du angående dessa reaktioner? 

 

 Vilken bild tror du att andra har av dig p.g.a. att du är nykter? 

 

 Hur påverkar det dig? 

 

 Hur ser du på andra som dricker? 

 

 Varför har du valt att vara med i en nykterhetsrörelse? 

 

 Vilka fördelar upplever du med att vara med i en nykterhetsrörelse? 

 

 Vilka nackdelar upplever du med att vara med i en nykterhetsrörelse? 

 

 Vilka förväntningar upplever du finns på dig? 

 

 Vilka reaktioner har du fått p.g.a. att du är med i förbundet? 

 

 Hur tänker du angående dessa reaktioner? 

 

 Vilken bild tror du andra har av dig p.g.a. att du är med i en nykterhetsrörelse? 

 

 Hur påverkar det dig? 

 

 Vilka normer kring alkohol upplever du finns i samhället? 

 

 Är det svårt eller lätt att vara ung och nykter i dagens samhälle? På vilket sätt?



Bilaga 2 

Information om undersökning kring medlemmars upplevelse av nykterhet och 

nykterhetsförbund. 

Vi läser Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst och ska nu skriva vår 

kandidatuppsats, vilket är den avslutande examinerande uppsatsen på programmet. 

Vår uppfattning är att det i samhället är stort fokus på ungdomars alkoholdrickande och att det 

inte sägs så mycket om de ungdomar som väljer att avstå från alkohol. Därför vill vi lyfta 

fram åsikter och upplevelser från de ungdomar som inte dricker alkohol. 

Med detta som grund skulle vi vilja undersöka hur medlemmar i nykterhetsförbund uppfattar 

sig själva och vad förbundet och nykterhet har för roll och betydelse i deras liv.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen 

är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare förklaring. 

Vi behöver komma i kontakt med ca 8 personer, 18 år eller äldre, som kan berätta om sina 

upplevelser kring att vara medlem i nykterhetsförbund och tankar kring valet att vara nykter. 

Intervjuerna kommer vara i samtalsform, ca 30-40 minuter, med varje person. Dina berättelser 

kommer att hanteras konfidentiellt och det innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna 

koppla ihop din berättelse med dig. Till uppsatsen kommer vi att använda oss av utdrag ur 

intervjuerna, dessa kommer vara anonyma.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats inom 

Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst och beräknas vara färdig 4 juni. 

Uppsatsen kommer att vara offentlig och på så vis kan alla ta del av den. Allt material så som 

intervjuer och utskrifter kommer att förvaras anonymiserat och på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av det. 

Om du är intresserad av att delta i undersökningen var vänlig och kontakta oss på 

nedanstående nummer eller e-mejl så kan vi boka in en tid och plats som passar. 

 

Linda Eriksson   Angelica Johansson  

*********    ********** 

*********@student.hv.se   **********@student.hv.se 

 

Har du frågor kring undersökningen kan du fråga oss eller vända dig till vår handledare  

Monica Hansen Orwehag 

Universitetslektor i Pedagogik 

Högskolan Väst 

**********@hv.se
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Vår uppdelning 

Vi valde att dela upp visa delar av arbetet för att kunna vara effektivare och även för att kunna 

få en större kunskapsbredd.  

Angelica har haft huvudansvaret över metodavsnittet och allt som har med forskningen att 

göra. De delar som Linda haft huvudansvar över är etiken, inledningen och avsnittet om 

nykterhetsförbunden.  

Teoriavsnittet är uppbyggt av bådas tankar och funderingar och som Angelica sedan 

sammanställde. 

Studiens delar som vi arbetade med sida vid sida var ”studiens syfte och frågeställningar”, 

”resultat och analys” och ”slutdiskussion”.   

Vi har båda läst och bearbetat olika litteratur där en del av litteraturen är påläst av oss båda, 

som exempelvis ”Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv” 

(Trost, 2010) och ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Allt innehåll i vårt arbete har diskuterats tillsammans och båda har varit delaktiga i varandras 

områden. 
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