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ABSTRACT:  
En öppen inställning till alkoholkonsumtion under ungdomsåren kan vara 
problematiskt då forskning visar på att konsumtionen kan ha ett samband med 
alkoholproblematik i vuxen ålder, ungdomar i dag har en väldigt positiv inställning till 
alkohol och det ses ibland inte som ett problem att dricka alkohol. Det är därför viktigt 
att forskning fokuseras kring ungdomars identitetsskapande och behov av 
grupptillhörighet då alkoholen ofta har ett starkt symbolvärde i dessa processer. 
Alkoholen som symboliskt hjälpmedel kan dock innebära något positivt. Ungdomar 
skapar grupper, gemenskap och får nya möjligheter med alkoholens hjälp. Syftet 
med denna studie var att jämföra unga individers berättelser kring alkohol. I studien 
jämförs och studeras två flickors berättelser kring hur alkoholen som ett symboliskt 
hjälpmedel spelar in i deras liv. Studien utgår från en kvalitativ ansats och 
datainsamlingstekniken är semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade tydligt att 
alkohol har olika betydelse för olika individer även om mängden av den stora 
gruppen ungdomar har samma mönster kring konsumtionen av alkohol. 
 
NYCKELORD: alkohol, tonåringar, identitet, genus, flickor 
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Ungas inställning till 

alkohol 

– en jämförelse av två 

unga flickors berättelser 

 

 

ALEXANDRA ERIKSSON 

 

En öppen inställning till alkoholkonsumtion under ungdomsåren kan vara 

problematiskt då forskning visar på att konsumtionen kan ha ett samband 

med alkoholproblematik i vuxen ålder, ungdomar i dag har en väldigt positiv 

inställning till alkohol och det ses ibland inte som ett problem att dricka 

alkohol. Det är därför viktigt att forskning fokuseras kring ungdomars 

identitetsskapande och behov av grupptillhörighet då alkoholen ofta har ett 

starkt symbolvärde i dessa processer. Alkoholen som symboliskt hjälpmedel 

kan dock innebära något positivt. Ungdomar skapar grupper, gemenskap 

och får nya möjligheter med alkoholens hjälp. Syftet med denna studie var 

att jämföra unga individers berättelser kring alkohol. I studien jämförs och 

studeras två flickors berättelser kring hur alkoholen som ett symboliskt 

hjälpmedel spelar in i deras liv. Studien utgår från en kvalitativ ansats och 

datainsamlingstekniken är semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade 

tydligt att alkohol har olika betydelse för olika individer även om mängden 

av den stora gruppen ungdomar har samma mönster kring konsumtionen av 

alkohol. 

Nyckelord: alkohol, tonåringar, identitet, genus, flickor 

Inledning 

”Med alkoholen som symboliskt hjälpmedel upplever de unga stundtals 

frihet och autonomi liksom visshet om vilka de är. Alkoholen blir ett 

symboliskt medel varmed världen reduceras och förenklas… I ett samhälle 



2 

 

där könsskillnader, klasstillhörighet och etnicitet problematiserats och blivit 

mindre givna framstår alkoholen som ett symboliskt verktyg för att skapa tro 

på den egna identiteten.” (Lalander, 1998, s.1) 

Dryckesmönster hos det svenska folket är under ständig förändring. Enligt en 

studie av Hallgren et al. (2012) så har ungdomars konsumtion av alkohol minskat 

under de senaste tio åren. Mellan åren 2000-2010 har dock antalet 

storkonsumenter ökat och även antalet alkoholrelaterade sjukhusvistelser bland 

svenska ungdomar har ökat. Studien visar på att samhällsförändringar påverkar 

ungdomar i form av skillnader som är förknippade med högre frekvens av sociala 

problem i allmänhet vilket inkluderar tungt drickande. 

Tonåren utgör en övergångsfas mellan barndomen och vuxenlivet och en stor 

del av identitetsskapandet sker här då ungdomen frigör sig från sina föräldrar och 

skapar en egen stabil identitet. Lalander och Johansson (2007) beskriver denna 

period som högadolescens, 14-16 års ålder, här sker stora förändringar med 

individen som blir extremt självcentrerad och ska frigöra sig från sina föräldrar. 

Under denna period bildas ofta destruktiva känslor som påverkar den unga 

personens självkänsla. Det kan innebära att personen dras till olika slags grupper i 

sökandet efter identitet, bekräftelse och självkänsla. Tonåringar provar olika roller 

för att hitta sin egen roll och identitet och utmanar sig själv och sin omgivning i 

utvecklandet.  

Ungdomars bruk av alkohol i tonåren hör starkt ihop med frigörandet från sina 

föräldrar och ungdomar kan dricka kraftigt för att protestera mot vuxnas ideal och 

kontroll. Protesterna kan dock variera beroende på klass, kön, etnicitet och ort. 

Genom traditioner och historiska mönster har sättet att dricka och uppfattningen 

om alkohol skilt sig åt mellan könen i ett svenskt sammanhang. Män och kvinnor 

har förväntats att dricka på särskilda sätt, men senare undersökningar visar på att 

dessa ramar för könsbunden konsumtion börjar luckras upp. Detta med att kvinnor 

tar en större plats på exempelvis arbetsmarknaden och alkoholens symboliska 

betydelse ändras. Alkoholbruk blir mindre tabubelagt och därmed mer tillgänglig 

för olika grupper (Lalander, 1998).   

Duncan et al.(1997) har gjort studier som visar på att de tonåringar som bildar 

en alkoholproblematik under tonåren även får högre frekvens av alkoholrelaterad 

problematik som unga vuxna, detta tillsammans med aggressionsproblem, 
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kriminalitet och suicidala tankar. En snabbare konsumtionsutveckling ger mer 

problem som ung vuxen än en långsammare konsumtionsutveckling. 

I dag börjar flickor tidigt i åldrarna i skolmiljö utstråla en sexuell tillgänglighet 

och en slags upproriskt kaxig vårdslöshet. De använder språk och beteenden som 

egentligen kan beskrivas som typiskt maskulint (Ambjörnsson, 2007). Denna 

vårdslöshet och okontrollerade beteende känns igen i deras konsumtion av alkohol 

då de använder det som en undanflykt och anledning till att släppa kontrollen över 

sig själva (Törrönen, 2011).  

Min problemformulering bygger på att den öppna inställning till 

alkoholkonsumtion under ungdomsåren kan vara problematiskt eftersom 

alkoholkonsumtion under tonåren har ett samband med alkoholproblematik i 

vuxen ålder. I Roumeliotis (2010) rapport framkommer att ungdomar har en 

väldigt positiv inställning till alkohol och det ses inte som ett problem av något 

slag att dricka alkohol. Det är därför viktigt att forskning idag studerar ungdomars 

identitetsskapande och behov av grupptillhörighet då alkoholen ofta har ett starkt 

symbolvärde i dessa processer. Jag vill även yrka på att alkoholen som symboliskt 

hjälpmedel faktiskt innebär något positivt. Detta för att komma bort från det 

kritiserade vuxenperspektivet som enligt Ziehe et al. (1991) dominerar dagens 

ungdomsforskning. 

Syftet med denna uppsats är att jämföra två unga individers berättelser kring 

alkohol. Jag vill jämföra och studera respondenternas berättelser kring hur 

alkoholen som ett symboliskt hjälpmedel spelar in i deras liv och vilken betydelse 

grupptillhörighet har.   

De frågeställningar som arbetet utgår från är: Vad påverkar respondenternas 

inställning till alkohol och hur de konsumerar den? Hur ter sig sambandet 

mellan alkoholkonsumtion och grupptryck i intervjuerna? Vilken mening 

tillskrivs alkoholen i respondenternas liv och samspelar det med deras 

identitetskonstruktion? Vilken roll har genus i deras berättelser? 

I nästkommande avsnitt behandlas metod för studien. Där motiverar jag för 

mina metoder och urval.  
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Metod 

I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ metod som ansats varvid jag 

har gjort fördjupade analyser av enskilda fall. Den kvalitativa metoden lämpar sig 

vid studier som vill ge beskrivand kvalitativa data om individens utsagor och 

observerbara handlingar. Inom forskningsmetoden finns tre huvudtyper av data 

insamlingsmetoder: öppna intervjuer, direkta observationer samt 

dokumentanalyser. Den kvalitativa metoden syftar till att beskriva studerade 

situationer eller enskilda individer ur ett helhetsperspektiv (Larsson et al. 2005).  

Syftet var att jämföra två berättelser utifrån skillnader och dra paralleller i tidigare 

forskning och teori. Denna metod användes eftersom att studien syftade till att få 

en förklaring varför och hur alkoholen konsumeras, jag ville få en förståelse för 

attityder, erfarenheter och känslor hos respondenterna. Det syftade även till att 

söka svar på mina respondenters verklighet så som de ser och upplever den.      

Genom att jag använde en induktiv forskningsansats så utgick jag från mina 

observationer och resultat som teori tillsammans med tidigare forskning. I studien 

användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer, eftersom det är det lämpligaste 

tillvägagångssättet för att få kunskap om synsätt, identitetsprocesser, 

livserfarenheter och för att det ska finnas möjlighet till att ställa anpassade 

följdfrågor och får mer utförliga svar från intervjupersonerna (Kvale och 

Brinkman, 2009). Flickorna är 17 och 19 år vilket är i den övre delen av tonåren 

och båda hade haft sin alkoholdebut, därför har mina intervjuer även fokuserats på 

att fråga dem kring deras tidiga ungdomstid och inte hur de endast ser på eller 

konsumerar alkohol idag. Respondenterna i studien benämnas vid vissa tillfällen 

som ”flickorna” istället för just respondenterna, då jag hänvisar till båda, detta för 

enkelhetens skull. 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval där jag tog kontakt med intervjupersoner 

som jag själv är bekant med eller genom någon bekant, vilket resulterade i att den 

ena intervjupersonen är mig bekant och den andra inte bekant. Anledningen till att 

det blev två flickor är för att jag på grund av antalet intervjuer som skulle göras 

ville fokusera på ett av könen och fick först respons av två flickor. Jag satte upp 

intervjuförfrågningslappar på två stora gymnasieskolor i Östersunds kommun för 

att få ett större urval, vilket dock inte gav något resultat.  
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Vid intervjuerna har jag utgått från en intervjuguide med öppna frågor som var 

uppbyggda utifrån frågeställningarna och de teoretiska referensramarna. Guiden 

var utformad med flexibilitet för att respondenterna skulle få möjlighet att 

utveckla sina svar och jag skulle få möjlighet till att ställa följdfrågor. Intervjuerna 

spelades in med en diktafon. Detta för att få en mer korrekt datainsamling med 

möjligheten till att använda berättarens egna ord och citat vid transkriberingen och 

analysen. Det underlättade även för mig som intervjuare under intervjun då jag 

kunde koncentrera mig på berättarens ord och anpassa mina frågor efter det. Det 

gav mig även möjligheter att föra anteckningar med meningar som jag ville gå 

tillbaka till (Larsson et al. 2005).  

Intervjuerna varade i ungefär 60 minuter, där jag började med att småprata lite 

som uppvärmning utan att bandspelaren var på. På slutet sammanfattade jag kort 

intervjun och vad som sagts för att de skulle få en möjlighet att ändra eller lägga 

till något.  

Etiska aspekter togs hänsyn till i samband med att informanterna informerades 

om studiens syften, om innebörden av informerat samtycke, vad det för dem 

innebar att delta i studien samt att det var frivilligt att delta och svara på frågor. 

Dessutom försäkrades det att alla informanterna var avidentifierade i uppsatsen och 

intervjuaren hade tystnadsplikt, att konfidentialitet gällde, vilket inom forskning 

betyder att de uppgifter som deltagarna lämnar inte kan leda till att deras identitet 

avslöjas. Detta förklarade jag tydligt vid den första kontakten (Kvale och 

Brinkman, 2009). 

Direkt efter intervjuerna transkriberade jag materialet eftersom att det då var 

färskt i mitt minne. Intervjuerna skrevs ned noggrant med alla slags talspråk och 

med intervjupersonernas egna ord. Vid analysen av mitt insamlade material 

använde jag mig av meningskoncentrering eftersom det mer kortfattat uttrycker 

den mening som intervjupersonen uttalat vid intervjutillfället. Långa utsagor 

sammanfattas till kortare formuleringar för att bli mer hanterbart utan att förlora 

meningens egentliga betydelse. Med analysmetoden önskade jag få fram en tydlig 

och klar bild av intervjupersonens verklighetsbild för att skapa mening. Analysen 

följer samma teman och mönster som min frågeguide. I resultatet har jag använt 

direkta utdrag från transkriberingen för att få intervjupersonernas egna 

formuleringar och meningar (Larsson et al. 2005).  
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Analysmetoden innebär konkret att forskaren läser igenom materialet för att få 

en helhetskänsla utav texten för att sedan koncentrera de naturliga 

meningsenheterna i texten och tematiserar sedan dessa. Sedan ställs frågor till 

meningsenheterna utifrån uppsatsens syfte och teoretiska referensramar, vilka i 

uppsatsen är identitetsskapande, genus, grupptillhörighet och alkoholkonsumtion. 

Dessa begrepp har jag valt utifrån att de i forskning och praktiskt arbete har ett 

samband och ofta samspelar med varandra. Intervjuns centrala delar knyts sedan 

samman och bildar en deskriptiv utsaga (Kvale och Brinkman, 2010).  

Jag använde mig av tidigare forskning som teoretisk utgångspunkt och utgick 

från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och genusteori i min analys för att 

analysera, stärka och jämföra det som uttalas i intervjuerna. Vid mitt insamlande 

av tidigare forskning så gjorde jag strukturerade sökningar på Mittuniversitets 

databaser för vetenskapliga publikationer. Jag använde mina nyckelord i 

sökningen och valde senare ut de artiklar som jag ansåg vara lämpliga för studiens 

syfte. 

I nästa avsnitt presenteras tidigare forskning kring alkohol, identitetsskapande, 

grupptillhörighet och genus. 

 

Tidigare forskning och teoretiska referensramar 

En utgångspunkt som kritiserats i ungdomsforskning är det vuxenperspektivet 

som dominerar inom det här området. Det kan innebära att ungdomen beskrivs 

som ett problem med avvikande beteenden vilket forskare skall försöka förklara 

med hjälp av teorier som senare gärna ska generera en lösning till problemen 

(Ziehe et al. 1991). Ziehe (1986) använder begreppet identifikationsarbete som 

beskrivning av ungas väg mot vuxenlivet. Många utför detta arbete under 

påtvingning, en process som sker individuellt eller i grupp för att det är ett måste.   

Alla människor och grupper konsumerar produkter på olika sätt. 

Alkoholanvändningen kan känneteckna olika grupper, exempelvis medelklass, 

svenskhet, maskulinitet eller femininitet. Alkoholkonsumtionen kan leda till att 

ungdomen bildar sig en uppfattning kring vem han eller hon är, inte är eller vill 

vara. Användningen av alkoholen kan även vara en längtan till något annat eller 

längtan att fly från något, ungdomar som exempelvis dricker för att komma bort 

från den vuxna generationens påtryckningar (Lalander, 1998). 
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Ungdomar påverkas av individer i sitt nätverk och vill passa in i gruppens 

normer. För att passa in läggs stor vikt vid att följa samma sociala mönster som de 

andra. I många grupper ses det även som en positiv egenskap om man kan dricka 

mycket, detta både bland pojkar och flickor. I Lyon och Willotts (2008) studie 

kring ungdomar så framgår det att flickorna inte drack så mycket som killarna 

men att de besatt identiteter såsom tungt drickande ändå. Flickornas 

berusningsdrickande var en del i att ha kul och umgås med sina vänner, de vill 

njuta av en utekväll och få historier som de senare kan prata om.   Alkoholen 

framstår i sociala sammanhang som ett smörjmedel som underlättar om man vill 

roa sig, ta kontakt med någon av motsatt kön eller göra andra saker man inte vågar 

(Lyon och Willott, 2008).  

I Svenssons (2010) studie kring tonåringar och alkohol framkommer att 

ungdomar som går på en skola med hög alkoholkonsumtion och frekvent 

berusningsdrickande löper stor risk att följa detta konsumtionsmönster. Här 

behöver det inte finnas någon direkt interaktion för att en enskild individ ska 

påverkas av massan. Att växa upp med rökande föräldrar och bo med en 

ensamstående föräldrar påverkade även det till högre alkoholkonsumtion hos 

tonåringen. Tidigare studier visar att en persons påverkan sker genom närvaro 

tillsammans med andra utan direkt samspel med andra. Det visar att människan 

har ett starkt behov av att vara tillsammans med andra i grupper och kunna 

jämföra sig med andra. Gruppen fungerar som en betydelsefull kraft när en person 

ska ta ställning till något och gruppen kan då bidra till att denne tar vissa 

destruktiva beslut (Olsson, 2012). Ungdomar påverkas starkt av omgivande 

kontexter såsom media, skolan och närstående (Svensson, 2010).  

I Roumeliotis (2010) rapport framkommer alkoholens betydelse i unga flickors 

liv. Den öppnar vägar som inte finns annars och alkoholen används som en ursäkt 

för vissa uppföranden och beteenden. Ungdomsperioden är tiden då man ska lära 

sig hantera alkohol och hitta sina gränser för att vara förberedda inför vuxenlivet. 

Drickandet kan vara en del av den mognadsprocess som många genomgår och ses 

som något positivt då man genom att man kan kontrollera alkoholen får en 

position närmare vuxenvärlden. I rapporten beskrivs killarnas sätt att dricka som 

mer våldsamt än flickornas. Killarna tillskrivs mer våld och bråk där var individ 

endast ansvarar för sig själv. Flickorna tar i gruppen hand om varandra och 

använder gruppen som en säkerhet om någon skulle dricka för mycket. Föräldrar 
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ses inte som ett hinder när en ungdom vill dricka, men de dricker i hemlighet för 

att slippa föräldrarnas övervakning och eventuella konsekvenser som kan 

uppdagas av deras drickande. Föräldrar ser ofta denna period som något 

ofrånkomligt och givet och ger sin ungdom ett slags skyddsnät som innebär att om 

de blir fulla så ska de alltid komma hem.  

I Meashams (2002) studie kring kvinnor som är drogberoende kommer hon 

fram till att antalet kvinnor som experimenterar med olagliga droger ökar. 

Drogrelaterade attityder och beteenden förändras men kön är fortfarande något 

som påverkar när det handlar om förstående kring droganvändning under 2000-

talet. Unga kvinnor och mäns samspel i ungdomsårens experimenterande och 

användning av droger är ersatt i tidig vuxenålder av genusperspektiv av deras liv i 

termer av betalt eller obetalt jobb, inom och utanför hemmet, familjen, relationer, 

fritiden, livsstilar och identiteter.  

Kön är något människor gör aktivt men ibland inte helt medvetet. Det är mer 

komplicerat än biologi eftersom det skapas genom livet i samband med olika 

relationer och möten med andra människor. Begreppet genus har bildats just för 

att forskare vill understryka att det är något man gör och inget man är (Nowak & 

Thomsson, 2003). Genus är idag ett väletablerat begrepp i Sverige som på 1980-

talet etablerades i Sverige för att beskriva kulturella föreställningar om 

könsskillnader. I massmedia finns idag en utveckling till att fokusera genus. De 

stora kvällstidningarna har sedan början av 1990 periodvis lockat läsare genom att 

publicera speciella kvinnobilagor med exempelvis kvinnliga krönikörer med 

starka åsikter kring genus. Det finns en ständig debatt kring synen på män och 

kvinnor som i grunden lika eller olika. Dessa utgångspunkter har börjat benämnas 

som likhets- respektive särartsperspektiv. De fokuseras på allt från kultur till 

biologi och till att skillnader skapas genom det sociala samhället (Ambjörnsson, 

2007).  

Termen om genussystem, eller könsmaktsystem, sätter fokus på maktrelationer 

och innebär att man rangordnas utefter vilket kön man har. Män sätts högre än 

kvinnor, män tilldelas mer makt än kvinnor och män dricker mer än kvinnor. De 

orättvisor som finns i idag bygger på de strukturer som finns i vårt samhälle. 

Dessa strukturer bildas och beror på människorna omkring som formar dessa 

(Nowak & Thomsson, 2003). De teorier som jag kommer att utgå från i analysen 

är att kön är något som skapas i en social kontext, i mötet med andra, identitet lika 
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så. Så skapar vi även vårt konsumtionsmönster, det beror av kön, ålder, umgänge 

med mera. Att vi ska dricka alkohol är inte något som bara finns.  

     Kvinnlighet och manlighet är två identitetsskapande begrepp och betraktas som 

något vi föds med och som var och en utvecklar till en egen person. Dock menar 

de flesta genusteoretiker att ingen människa föds med den fasta identiteten utan att 

det är något som vi tillskrivs av omgivningen eller samhället(Nowak och 

Thomsson, 2003).  

I Törrönen (2011) undersöks reklamen i damtidningar och hur kvinnor 

framställs i alkoholreklam i damtidningar. Med tiden så har synen på kvinnan 

utvecklats och kvinnan träder fram som en självständig och stark individ som kan 

dricka alkohol, detta gentemot att en kvinna för 50-30 år sedan inte skulle 

konsumera alkohol alls, då detta var skadligt och kvinnan var husmor. Bilden av 

den drickande kvinnan på 2000-talet är en individ som i ett sällskap av andra 

kvinnor dricker sprit och släpper konstrollen. Drickandet får en central roll och 

gör det lättare för kvinnor att bli ett med sina ansvarslösa sidor. I reklamannonser 

med alkohol så skämtar kvinnan på den manliga sexualitetens bekostnad och 

spelar på sin egen sexualitet.   

     Storbjörk (2010) uppmärksammar stora könskillnader i ett 

behandlingshistoriskt perspektiv. Här ser man bland annat att kvinnor har 

behandling inom öppenvård i större utsträckning än män. Kvinnor fick mer 

psykiatrisk hjälp än män men männen visade högre frekvens av olika typer av 

behandlingar. Kvinnorna har oftare dock en mer komplicerad 

beroendeproblematik än män och har oftare problem med psykofarmaka. Män 

dricker oftast mer än kvinnor som även har lättare att erkänna att de behöver hjälp 

med sin problematik. Kvinnor som missbrukar har ofta en bättre socialsituation än 

män, men rapporterades även oftare bo tillsammans med en missbrukare.  

I socialpsykologin studeras psykologiska frågor om människor i sociala 

sammanhang. Begreppet könsroller uppstod från socialpsykologer och sociologer 

och det började beskrivas som något annat än ett biologiskt begrepp. Inom 

socialpsykologin studeras även relationer inom och mellan grupper och hur dessa 

skapar sociala identiteter (Magnusson, 2002). Inom den socialkonstruktionistiska 

teorin fokuserar man på den sociala konstruktionen av mänskliga kategorier som 

exempelvis etnicitet och genus. Individer och gruppers socialisation i samhället 

påverkas av samhällets gemensamma sociala konstruktioner, vilket leder till att 
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sociala idéer blir till allmän verklighet för människorna. Socialpsykologiska idéer 

om sociala konstruktioner bidrar till en kritisk psykologi om hur individer och 

grupper formar sin identitet (Payne, 2008).  

Burr (1995) menar på att man kan tänka social konstruktion som en teoretisk 

inriktning vilken till en större eller mindre grad ger stöd till nyare metoder. Detta 

erbjuder för närvarande radikala och kritiska alternativ i psykologi, liksom i andra 

discipliner inom samhällsvetenskap och humaniora. Socialkonstruktionismen 

insisterar på att vi åtar en kritisk hållning till vårt självklara sätt att förstå världen. 

Det uppmanar oss att hålla ett kritiskt öga på våra uppfattningar om hur världen 

ter sig att vara. Vår kunskap skapas och upprätthålls genom sociala processer där 

kunskap och social handling går hand i hand. 

Sammanfattningsvis så visar tidigare forskning att alkohol och 

alkoholkonsumtion har en viktig roll för genus och identitetsskapande, där 

männen dricker mer i volym och mer våldsamt än kvinnor.  

 

Analys och resultat 

I denna del presenteras analys och resultat baserat på intervjuer med två unga 

flickor kring betydelsen av alkohol i deras liv. Syftet med denna uppsats var att 

jämföra två unga individers berättelser kring alkohol. Jag ville jämföra och 

studera respondenternas berättelser kring hur alkoholen som ett symboliskt 

hjälpmedel spelar in i deras liv. Jag jämför deras utsagor med stöd från tidigare 

forskning och teoretiska referensramar.  

De frågeställningar som arbetet utgår från är: Vad påverkar respondenternas 

inställning till alkohol och hur de konsumerar den? Hur ter sig sambandet 

mellan alkoholkonsumtion och grupptryck i intervjuerna? Vilken mening 

tillskrivs alkoholen i respondenternas liv och samspelar det med deras 

identitetskonstruktion? Vilken roll har genus i deras berättelser? 

Jag använder mig i presentationen av utdrag direkt från 

intervjutranskriberingen för att få de riktiga orden och meningarna från 

respondenterna och det förkommer även talspråk då jag så tydligt som möjligt vill 

återge respondenternas meningar. Utdragen kan även bli långa, utan analysdelar 

emellan, då jag vill spegla de mot varandra. I intervjuutdragen benämns den 19 

åriga respondenten som Moa och den 17 åriga som Anna, på grund av sekretess, 
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det är alltså inte deras riktiga namn. Moa har växt upp med en missbrukande 

förälder vilket har fått vissa specifika följder i hennes liv. Hon läser även en 

hjälplinje på universitet i staden där hon är uppväxt. Anna är uppväxt på landet 

med sin familj och läser nu gymnasiet i samma kommun.  

 

Konsumtionen av- och inställningen till alkohol 

I denna del analyseras intervjuerna utifrån frågeställningen: Vad påverkar 

respondenternas inställning till alkohol och hur de konsumerar den? 

Intervjuaren: När var första gången du drack alkohol? 

Anna: När jag var tretton. 

Intervjuaren: Vill du berätta mer om det? 

Anna: Det var med ett gäng i stad X, jag kom ju från x och där är det lugnare och 

jag hade ingen koll på alkohol och ville inte dricka heller. Men så drack de andra 

och då gjorde jag det också, men jag kände mig inte tvingad. Men det var ett 

grupptryck. Men det var ändå väldigt lugnt och det var inte mycket alkohol med 

men vi vart fulla. 

Intervjuaren: Okej, hur var inställningen i gruppen då? Varför drack ni? 

Anna: Vi drack för att det va kul att testa och så har det nästan alltid varit för mig 

och för de flesta av mina kompisar. 

 

Intervjuaren: Kommer du ihåg något när du va yngre där alkohol var inblandat 

som har påverkat dig idag? 

Moa: Ja alltså pappa har ju påverkat mig extremt. Jag sa ju att jag aldrig skulle 

dricka alkohol men så blev det ju inte. Men, jag tror att jag fick växa upp lite för 

snabbt, jag fick ta mycket ansvar hemma för min lillebror för mamma var borta 

mycket. Typ städa, tvätta och så. 

Intervjuaren: Hur var din inställning till alkohol när du var i tonåren? 

Moa: Ja jag vet inte, för när jag va tio då sa jag ju att jag aldrig skulle dricka 

alkohol, men när jag va fjorton så träffade jag en kille, och han drack ju ofta, han 

var femton och jag började ju vara med honom och hans umgänge. Och då insåg 

jag det här med att man kan ju dricka alkohol och då fick jag för mig att ”why 

not”. Jag ville testa alla olika alkoholsorter, sprit cider och öl. Bara för att se vad 

det var som var så underbart som gjorde att pappa inte kunde sluta dricka, vad 
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det var med alkoholen som gjorde att han valde det före mig och min lillebror. Så 

det var typ så jag började, bara för att. 

 

I texten framkommer att Anna och Moa dricker alkohol för att det är kul och deras 

inställning idag till alkohol är att man ska dricka för att det är kul. Det är socialt, 

kopplat till att de umgås med sina vänner och får därmed bekräftelse genom 

gruppen. De första gångerna som de drack alkohol så var det grupptryck 

inblandat, de ville testa och trotsa. Moa har en pappa som är alkoholmissbrukare 

och var det under hennes uppväxt så hon påverkades mycket av det vid första 

gången som hon skulle dricka. Hon hade alltid undrat varför pappan valde 

alkoholen framför henne och hennes bror, hon ville därför testa vad som var så 

bra med alkoholen. Här var inte trots inblandat just vid det första tillfället. Hon 

uppgav även att i hennes umgänge så var det hon som stod för grupptrycket när de 

skulle testa dricka för första gången. Hennes önskan kan beskrivas som att viljan 

att prova dricka var starkare och mer komplicerad än Annas. Båda flickorna hade 

en inställning i tonåren att alkohol inte var ”bra” och att de inte ville dricka. Vilket 

ändrades beroende av deras umgänge.  

 

 Intervjuaren: Tycker du att dina föräldrars inställning till alkohol påverkat dig? 

Anna: Jag tycker att, alltså, speciellt mamma har ju gjort så man skärpt sig jätte 

mycket och sen har pappa sagt mycket att ska man dricka så ska man dricka vin 

och öl, han har ju inte uppmuntrat till att dricka eller så, men att man hellre ska 

dricka det än sprit om man gör det. Att man ska dricka sånt man kan kontrollera. 

 

I stycket ovan berörs frågeställningen om vad som påverkar respondenternas 

inställning till alkohol. Föräldrars inställning påverkar till viss del. Anna uppgav 

att hennes föräldrar litade på att hon skulle vara ansvarsfull och komma hem 

efteråt om det skulle bli så att hon drack. Den tilliten gjorde att hon kände sig mer 

ansvarsfull och att hon inte hade någon regel att bryta mot. Att dricka är från 

föräldrarnas sida inte okej men om det skulle hända så kan ungdomen ändå förlita 

sig på sina föräldrar som ett skyddsnät. Föräldrarna ser perioden som något 

ofrånkomligt och tar för givet att ungdomen vill testa (Roumeliotis, 2010). 



13 

 

Intervjuerna visade att det är fullt möjligt att man innan tonåren inte tänker alls 

på alkohol eller att bli full, men i stunden som någon jämnårig i umgängeskretsen 

provat vill man göra det själv, ungefär som att det blir okej och självklart. Moa 

beskrev vardagen så här när hon var fjorton och hade börjat dricka; ”vardagen 

gick ut på att hitta någon som kunde köpa ut, någon som kunde langa”. Vikten av 

att hitta någon som kunde köpa ut var för att få dricka en kväll på nästkommande 

helg. Moas konsumtion av alkohol stärktes då hon kände att hon fick bekräftelse 

när hon drack, för då lade hennes föräldrar märke till henne och hon fick någon 

slags bekräftelse även om den var negativ. Hon upplevde att hon sågs som 

familjens svarta får och att de förväntade sig att hon skulle vara den som inte 

skötte tider och drack. Hon menar att det var en stor anledning till att hon drack, 

det fanns inget som direkt hindrade henne hemifrån. Hon drack i hemlighet för att 

hennes föräldrar inte skulle få reda på det, mest för att hon inte ville möte 

skuldkänslorna som hon fick gentemot sin mamma.  

 

Intervjuaren: Tycker du att det är samhället i sig som trycker på och tycker att 

man ska dricka? 

Anna: Ja jag tycker lite så när man kollar på serier osv., nu är vi odödliga typ. 

Men det är vi ju inte. 

Intervjuaren: Påverkar det mycket? 

Anna: Ja jag tror det, för i våras så var jag och min kompis på en fest med två 

killar som hade starksprit och det va i samband med att låten ”young wild and 

free” kom och det va så mycket med att jorden skulle gå under och det va så 

mycket med att vi lever bara en gång och i det peppandet så shotade vi den 70 

procentiga spriten. Och den kvällen kommer man ju inte ihåg nu ens. Det är så 

många som säger att man får inte gå miste om sin ungdom och så. Många vänner 

tycker att man ska resa så mycket och så nu men jag tycker att det jan man ju 

göra senare. Det låter ju konstigt å säja att det är låtarna som pressar men när en 

låt säjer att man ska röka på så blir det okej och då är det svårt att säja att det 

inte är det, inte för att jag gjort det men du förstår.   

 

Inom den socialkonstruktionistiska teorin fokuserar man på den sociala 

konstruktionen av mänskliga kategorier som exempelvis genus. Individer och 

gruppers socialisation i samhället påverkas av samhällets gemensamma sociala 
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konstruktioner, vilket leder till att sociala idéer blir till allmän verklighet för 

människor (Payne, 2008). Detta blir tydligt i Annas berättelse kring hur de 

påverkades av att dricka mycket alkohol bara för att ta vara på deras tid på jorden. 

Ungdomar påverkas starkt av sådant de dagligen exponeras för och möter såsom 

media, skolan och närstående (Svensson, 2010).  

 

Intervjuaren: Media har ju en viss inverkan på människor, tror du att det har 

någon inverkan på ungdomar och alkohol? 

Moa: Ja det kan det nog ha. Jag vet inte, jag minns inte att jag hörde sånna låtar 

då men nu är det som sagt många sådan typ som drick den osv. det har ju gått för 

långt dock, jag jobbar på förskola och när fyra-femåringar går runt och sjunger 

drick den! Det är ju väldigt mycket serier osv. som handlar om ungdomar och 

dom dricker ju och då kanske det blir mer okej för andra. 

 

I Moas berättelse så reflekterar hon över att barnen på hennes jobb sjunger låtar 

som hänvisar till att man ska dricka alkohol. Det här visar på medias kraft att 

påverka människor oavsett ålder och kön (Svensson, 2010). Om det påverkar 

yngre individer att lära sig en text och sedan komma ihåg den och sjunga till den 

som att det vore vilken låt som helst visar på den starka påverkan som media har 

på samhället. Då kan man föreställa sig till vilken grad tolkningen av texten går 

för de som förstår den och kan tolka vad texten vill att man ska göra.  

Moa och Anna påverkas av mängden och samhället, ungdomar som är 

lättpåverkade individer blir utsatta offer för media och åsikter i samhället. Anna 

beskriver i intervjun tydligt hur hon tycker att ungdomar påverkas av musik och 

filmer där det framställs som ett måste att bli full och ta vara på sin ungdomstid. 

Såsom Törrönen (2011) beskriver att kvinnor dricker för att nå sina ansvarslösa 

sidor verkar även både Anna och Moa influeras av. De beskriver det som att de 

vågar göra andra saker och släppa loss mer när de druckit. De använder även 

alkoholen för att gömma sig och sina problem och använder ruset som ursäkt för 

beteenden så som Roumeliotis (2010) beskriver det i sin rapport. Alkoholen 

framstår som ett sätt för kvinnor att släppa loss, tappa kontrollen, fly från 

verkligheten och sedan även för att slippa ta konsekvenser av sitt beteende. För 

Anna var detta något som hon tydligt även såg hos sina vänner, att de skyllde på 

att de var fulla om de gjort något dumt som de ångrat. 
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Ungdomen, alkoholen och gruppen 

Här analyseras materialet utifrån frågeställningen: Hur ter sig sambandet mellan 

alkoholkonsumtion och grupptryck i intervjuerna?  

Intervjuaren: Är det vanligt när man är tonåring att man dricker för att ”glömma” tror 

du? 

Anna: Ja, det tror jag, man använder det som en undanflykt. Men så ser inte jag det.  Jag 

tycker inte alkoholen gör saker bättre, man börjar bara bråka med killen osv. Jag har 

inte samma sug att dricka längre, speciellt nu när man har kille. Förut var det mer ett 

grupptryck och man ville vara en del av gänget. Men det betyder inte lika mycket nu. 

 

Här är ett exempel på den mognad som ungdomen känner när de kan hantera 

alkoholen och har därmed kommit närmare vuxenvärlden. Det är Anna som här 

berättar och hon känns som en person som har fått mycket insikt kring alkohol. 

Ungdomar kan även dricka för att komma bort från vuxenvärldens påtryckningar 

eller fly från något vilket i utdraget ovan blir tydligt (Lalander, 1998) 

Anna och Moa uppger att de dricker för att bli berusade, ruset har i deras ögon 

mycket positiva egenskaper om man går in på djupet. Vid en första utfrågning av 

vad de tyckte om ruset så var det negativt, man mådde dåligt, spydde och synen 

påverkades. Men vid följdfrågor så framkom att båda flickorna drack för de 

positiva egenskaperna hos alkoholen. Det var roligt, socialt och de vågade göra 

saker som de inte gjorde nyktra. Detta kan jämföras med Törrönens (2011) 

forskning kring kvinnans roll gentemot alkoholen i reklamannonser. Där det i 

moderna tider framgår tydligt att kvinnan använder alkoholen för att släppa loss 

och för att kunna göra det krävs alkohol. Roumeliotis (2010) beskriver hur 

individer använder alkoholen som en ursäkt för de ansvarslösa sidor som de visar 

vid ett rus. Ungdomsperioden är tiden då man ska lära sig hantera alkohol och 

hitta sina gränser för att vara förberedda inför vuxenlivet. 

 

Intervjuaren: Varför tror du man vill umgås i en grupp? 

Anna: Ja det är väl för att få mer bekräftelse och så. Än av bara en person och när man 

får mer vänner så känner man sig mer uppskattad.  Får man mer vänner så blir man mer 

uppskattad, i ens huvud så blir det så, det räcker inte med en vän typ.  

 

Grupptryck var för båda flickorna något som påverkade mycket vid de första 
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gångerna om de vart berusade när de var yngre, men de beskriver det trycket som 

något som de växte ifrån. De mognade och skaffade sig självkänsla och vågade 

säga nej, de skapade genom relationer inom och mellan grupper sociala identiteter 

(Magnusson, 2002). Min tolkning av deras beskrivningar är att grupptryck är 

något outtalat men som påverkar mycket i gruppen. Som en av flickorna sa; ” man 

dricker för att andra gör det”. Jag tolkar det som att det inte är ett måste men att 

om man vill passa in i den sociala normen i gruppen så dricker man. I gruppen 

kan de även känna sig säkra om de skulle dricka för mycket. De tillåts att tappa 

kontrollen eftersom de alltid finns någon som kan ta hand om dem, det ses som en 

säker zon. Kvinnor tar hand om varandra på ett annat sätt än män då de i gruppen 

får ett gemensamt ansvar för varandra. I en grupp med män ansvarar varje individ 

för sig själv (Roumeliotis, 2010). 

De första gångerna som de drack alkohol spelade det ingen roll vad de drack 

men när de sedan testat olika typer av alkohol så lärde de sig vad som var gott. 

Idag uppger båda att de endast dricker sådant som de tycker om och kan 

kontrollera intaget av. Anna som är 17 vid intervjutillfället, beskrev att hon 

mognat mycket när det gäller alkoholkonsumtion och drack inte längre speciellt 

mycket, men de vänner som hon umgås med dricker fortfarande mycket och 

använder alkoholen för att ”gömma sig”. Hon menar att vännerna vill komma bort 

från verkligheten och dricker för att de mår dåligt. Moa underströk hur viktigt det 

var för henne att inte dricka om hon mådde dåligt psykiskt just på grund av 

hennes pappa. Hon ansåg att om hon drack eller dricker för att hon mådde dåligt 

så fanns risken att hon bildade ett missbruk.  Hon beskrev det som att hon då 

dricker av fel anledning vilket lätt då blir en ovana.  

     Eftersom att umgås i grupp är viktigt för många under tonåren, då man i 

gruppen söker bekräftelse och i samspelet med andra deltagare skapar identitet, 

självuppfattning, attityder och åsikter så hade flickorna alltid haft någon eller 

några slags grupper eller umgängen som de deltog inom. De beskrev det som 

viktigt eftersom de blev bekräftade mer av en grupp än om man umgicks med en 

kompis. Genom positiv bekräftelse av vännerna eller gruppen förstärks vissa 

handlingar eller utseenden, vilket leder till att individen formas av det (Olsson, 

2012).  
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Identitetskonstruktion  

Under denna rubrik analyseras intervjumaterialet utifrån frågeställningen: Vilken 

mening tillskrivs alkoholen i respondenternas liv och samspelar det med 

identitetskonstruktionen? 

Intervjuaren: Tycker du att du hade en identitetskris när du va 13år och började dricka? 

Anna: Ja men det hade jag nog, det va väl lite att man sökte sig själv. Det va väl då det 

va som värst för mig men jag känner ändå att jag hade min identitet men då var man så 

osäker på sig själv i så mycket. Man har ju såna perioder men det kanske inte var rätt att 

dricka när man mådde så. Jag mådde inte jätte dåligt eller så, men det att du inte vet vem 

du är riktigt och vara full samtidigt. 

 

     Här framgår det tydligt att Anna hade en identitetskris trots att hon visste vem 

hon var, men det var i denna period som hon även drack mest. Sambandet mellan 

alkoholens mening och identitetskonstruktionen är då tydligt. Individen går 

igenom en jobbigare fas i livet under tonåren och i samband med att man bildar en 

självuppfattning och identitet. Alkoholen tillskrivs då en mening som betyder att 

vardagen blir lite lättare, ungdomen kommer ifrån verkligheten och får bli 

berusad. Alkoholen får en symbolik som ett hjälpmedel väldigt tydligt i det här 

sammanhanget (Lalander, 1998). 

 

Intervjuaren: Hade du de olika grupperna samtidigt och slets emellan dom? 

Moa: Ja, jag minns att det var svårt när jag va med ena gruppen och träffade nån från 

den andra och viste inte hur jag skulle vara då! Det va verkligen svårt. 

Intervjuaren: Hade det mycket med identitetskris att göra tror du? 

Moa: Ja jag visste inte vem jag ville var tror jag. Samtidigt som jag var en ”attension 

whore” då så även om jag inte ville vara med dom coola så var det dom som fick mer 

uppmärksamhet liksom. 

 

    Moas identitetsarbete framstår i analysen som mer tydlig och utåtriktad jämfört 

med Annas. Identiteten är viktigt att hitta för alla människor men inte alltid lätt för 

alla. I detta utdrag från intervjun exemplifieras hur en identitetskris kan utspela 

sig. Personen slits mellan två helt olika grupper och kämpar för att hitta en som 

hon vill vara i. Den ena gruppen beskrev hon som lugn och skötsam och att de 

gjorde saker som var passande för deras ålder. Den andra gruppen var de som i 

skolan syntes och hördes mest och i denna grupp började hon även dricka. Hon 
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drogs till den ”vilda” gruppen eftersom att det var lättare psykiskt för henne, när 

hon gick till skolan så tog hon på sig en mask som skylde det som pågick inom 

henne och hemma. Desto gladare hon var desto lättare var det att dölja det sorgsna 

inom henne. I den här gruppen genererades det mer uppmärksamhet och 

bekräftelse vilket hon levde för att få. Genom interaktionen i gruppen skapar de 

identitet genom den sociala konstruktionen (Payne, 2008). Man ska inte uppfatta 

sociala nätverk som enbart hinder då de samtidigt utgör en form av strukturer som 

möjliggör handlingar (Burr, 1995). 

Resultatet visade tydligt att Anna och Moa vid första gången de drack och 

gångerna därefter var påverkade av föräldrarna och deras inställning till alkohol. 

De båda drack för att trotsa, bryta sig fri och skaffa en identitet bortom familjen. 

Tonåren utgör en övergångsfas mellan barndomen och vuxenlivet och en stor del 

av identitetsskapandet sker här då ungdomen frigör sig från sina föräldrar och 

skapar en egen stabil identitet(Lalander och Johansson, 2007) Anna hade dock 

inte samma vilja att trotsa då hennes föräldrar litade mycket på henne, på att hon 

kom hem på kvällen etc. vilket gjorde att hon inte hade något speciellt att trotsa. 

Moa fick ta en roll hemma som innebar att när mamman reste bort så fick hon ta 

allt ansvar i hemmet och ta hand om sin lillebror. Hon hade vid tonåren ett stort 

behov att komma hemifrån och drack för att fly verkligheten. 

 

Genus 

Här analyserar jag utifrån frågeställningen: Vilken roll har genus i deras 

berättelser? 

 

Intervjuaren: Tror du att det är annorlunda om man är kille och ungdom? 

Anna: Ja, då måste man liksom dricka och det är hårdare grupptryck och man måste 

dricka hårdare och värre sprit. En kille kan som inte sitta och dricka cider eller vin för 

då blir man hårt drabbad av grupptryck. Alkohol är ju ändå i grund och botten men en 

mansdryck. Som kille så ska man klara att supa utan att spy osv.  

 

Alkohol har genom tiderna framstått som något maskulint och båda flickorna 

beskrev grupptryck bland killar som något mycket starkare än i 

tjejgrupper(Nowak & Thomsson, 2003). Killarna hade större press på sig att 

dricka mer och dricka hårdare, de får heller inte ge vika eller spy av alkoholen 
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eftersom de då framstår som svaga. Detta extrema grupptryck är något som med 

åldern försvinner till det mesta men som ändå hänger kvar i killgrupper och det 

känns igen i det som Nowak & Thomsson (2003) beskriver som maktstrukturer. 

Killar ska hävda sig och få makt, detta genom samspel med killar och med motsatt 

kön. En av respondenterna upplevde att det talades mer om alkohol i grupper med 

killar. Det berodde enligt henne på att killar har smalare ramar att passa in i. En av 

respondenterna drog synonymer till klädavdelningen på H&M. Där är det en liten 

del av en stor butik som är mäns avdelning medans resten av butiken är för 

kvinnor. Hon beskrev det även som att killarna har ett svårare identitetsarbete just 

på grund av dessa smala ramar. I Roumeliotis (2010) rapport framgår tydligt att 

unga killars sätt att dricka alkohol är mer våldsamt där våld och bråk inte är 

ovanligt. 

 

Intervjuaren: Dricker man av olika anledningar också som tjejer och killar? 

Anna: Ja för tjejer är det mer att ha kul och för killar är det mer att vara galen och bryta 

lagar. Tjejer är med blyg och vill ha roligare. 

Intervjuaren: Det är alltså mer grupptryck hos killar? 

Anna: Ja men absolut. Det finns ju hos båda grupperna men det är ju inte ofta som man 

hör att en tjej inte får vara med för att dom inte dricker. En tjej skulle aldrig mobba en 

annan om dom kräks utan då håller man i håret eller så men det gör ju inte killar. Om 

dom kräks så får dom höra det i en månad. Det märker jag fortfarande ibland på min 

kille och hans kompisar. Det är ju tråkigt, bara för att man är kille så betyder det ju inte 

att man är mer modig eller nåt, bara för att man är bättre byggd eller nåt. I grund och 

botten så är jag glad att jag är tjej såhär under tonåren, det har nog varit lättare. 

 

Killarnas alkoholkonsumtion målas av respondenterna upp på ett helt annat vis, 

kanske för att det verkligen är en skillnad eller för att det i samhället ska verkas 

vara en skillnad. Det är ett fenomen som tillika kan ha skapats ur utgångspunkter 

såsom likhets- särartsperspektivet. det skulle alltså kunna vara så att mannen och 

kvinnan är i grunden lika och skulle därför konsumera alkohol lika men har 

genom påverkan från samhället bildat en annan identitet gällande alkohol, att 

mannen ska konsumera mer alkohol och göra det med våldsamt och vårdslöst 

(Ambjörnsson, 2007). Genus skapas i kontexter med ungdomar utifrån 

ungdomarna själva. Båda könen gör skillnad mellan könen och skapar då aktivt 
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genus. I denna studie framgår även att när de kvinnliga deltagarna dricker alkohol 

så kan de anamma en identitet som får henne att passa in som ”en av pojkarna”. 

Hon får i den gruppen bekräftelse och uppskattning för sin konsumtion och blir en 

legitim deltagare. Hon får i gruppen även en position som innebär mer makt och 

dominans gentemot andra även om könsystemet kvarstår. 

 

Diskussion 

I denna del följer reflektioner kring teori, metoder, analys och resultat. 

I inledningen och i avsnittet med tidigare forskning och teoretiska 

referensramar använder jag aktuell forskning som samstämmer med de valda 

temana. Jag använder mig dock av en aning åldrad källa, då Ziehe et al. (1991) 

och Ziehe (1986). Här handlar det om ett perspektiv som var aktuellt för några år 

sedan och som källa kanske inte längre stämmer med dagens perspektiv. Men den 

ger en bra spegling på vuxenperspektivet som fortfarande kan spegla en ungdoms 

vardag. De teorier som användes var genus och socialkonstruktionism. De valdes 

utifrån dess aktualitet i dagens samhälle och för att jag skulle ha stabila och 

sammanhängande teorier att basera min studie på. Det var till viss del en fördel av 

använda genusteori då jag hade två kvinnliga respondenter, jag kunde då jämföra 

deras utsagor med forskningen på ett enkelt sätt. Det kan dock ses som en svaghet 

i studien att inte ha med ett manligt perspektiv och analysera endast kvinnliga 

utsagor utifrån genus. Resultatet samstämde med den fakta jag hittat i tidigare 

forskning. 

Valet av forskningsansats och metod för studien var relativt självklar då jag 

sökte efter djupare perspektiv från enskilda individer. Det var tills stor fördel att 

använda semistrukturerade intervjuer eftersom de syftar till att respondenterna får 

samma frågor med öppna svarsmöjligheter och det tillät mig som intervjuare att 

ställa passande följdfrågor. Urvalet av intervjupersoner till den här studien gjordes 

i form av egna kontakter med bekanta och genom intervjuförfrågningslappar på 

två gymnasieskolor. Jag upplevde det som ett stort problem att hitta lämpliga 

personer till studien. Det kan ha berott på det generalla ointresset hos unga för att 

medverka i en studentuppsats eller rädslan för att prata om känsliga saker såsom 

alkohol och identitetsprocesser. Giltigheten i resultatet påverkades därför av 
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urvalet av personer, de kan ha berättat saker för mig eftersom de känt större tillit 

till mig som bekant än för en obekant intervjuare. De kan även ha utelämnat 

känslig information som de kände var för personlig för att dela med sig, fakta som 

kan ha en betydande roll för resultatet. Men ingen av personerna verkade ha 

svårigheter att uttrycka sig och ge djupare reflektioner oavsett bekantskap eller 

obekantskap. Jag måste även understryka att min relation med respondenten som 

benämns som Moa innebär att vi endast är ”bekanta” utan någon närmare vänskap 

eller kännedom om varandras liv. Min förförståelse kring henne påverkar inte 

resultatet i studien.  

Resultatet blir påverkat av att det endast är två respondenter med och att de är 

två helt olika individer med olika uppväxtvillkor och familjeförhållanden. 

Resultatet är inte generaliserbart med en större grupp av individer på grund av 

antalet deltagare.  Studien hade även sett annorlunda ut om jag hade använt mig 

av killar eller en blandning av kön.  

För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i arbetet reflekterar jag utförligt 

mitt eget perspektiv och andra påverkande faktorer kring studien. För att säkra 

trovärdigheten i resultaten har datainsamlingen varit noggrann och jag gav 

intervjupersonerna mycket tid för egna reflektioner och tid att tänka efter innan de 

gav ett svar. De fick i slutet av intervjun en sammanfattning för att få en chans att 

rätta till svar eller lägga till något de kände missades under intervjun. Eftersom att 

jag innan intervjun börjar berättar om vad studien handlar om och vilken typ av 

frågor jag kommer ställa var förhoppningen att de skulle känna sig mer trygga 

med den medvetenheten. De fick även veta hur lång tid vi hade till intervjun och 

att de hade god tid för reflektion. Eftersom att intervjuer är metoden för 

insamlande av data har tillförlitligheten hängt på mig som intervjuare och då min 

kunskap om forskningsintervjuer. På grund av min dåliga erfarenhet hade jag 

svårigheter med att fokusera på meningar och betydelser i yttrandena för att kunna 

ställa konstruktiva följdfrågor och få andra perspektiv. Frågorna i intervjuguiden 

vart därför de som uteslutande användes men inte i den exakta ordningen som 

stod.  

Eftersom jag själv har liknande erfarenheter som respondenterna, endast genom 

att jag som alla andra varit en ungdom själv, och även är kvinna som endast är 

några år äldre än respondenterna finns alltid risken att mina egna perspektiv och 

erfarenheter tar överhand kring frågorna i intervjuerna och hur jag sedan väljer att 
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framföra deras åsikter och meningar. Jag har lagt stor vikt vid min egen 

professionalism och anammat ett forskarperspektiv för att inte färga resultatet. Att 

vara professionell var en stor prövning då mina praktiska erfarenheter inom 

socialt arbete ännu inte är så pass stora att jag ser min som fullt professionell i 

mitt tänkande och i mina handlingar. 

I hög grad besvarades mitt syfte och mina frågeställningar. Grupper, identitet, 

genus och alkohol är variabler som hela tiden är beroende av varandra och 

påverkat varandra ständigt. Slutsatser från resultatet är att det finns mer likheter 

mellan respondenternas berättelser kring studiens syfte än vad det finns skillnader. 

De skillnaderna som syns är deras uppväxt och hur de har påverkat dem att dricka, 

vilken mening som alkoholen tillskrivits då de började dricka alkohol. I resultatet 

framgick det tydligt att grupptryck påverkade flickorna att dricka första gången 

och även gångerna efter det. Alkoholen får en stark symbolisk betydelse som ett 

hjälpmedel i vissa fall av berättelserna.  

I resultatet framgick att respondenternas inställning till alkohol och drickande 

delvis hade påverkats av föräldrarnas egen konsumtion men att de under åren 

skaffat sig en egen uppfattning om vad alkoholen har för syfte i deras liv och hur 

man ska konsumera olika berusningsdrycker. Föräldrarna spelar en stor roll när 

det gäller hur en ungdom dricker, framförallt på just hur de dricker framför sina 

barn eller när barnen är närvarande påverkar mycket i den unga individens eget 

drickande. Eftersom att föräldrarnas del i respondenternas konsumtion var likartad 

och konstaterades enkelt hade jag kunnat lägga större vikt vid intervjuerna på de 

andra delarna som påverkade deras konsumtion. Vilket säkerligen hade visat på 

ett lite annat resultat, men beror helt enkelt på att den tanken inte slog mig vid 

intervjutillfällena. Vänner och de i flickornas umgänge spelade större roll när det 

gäller konsumtionen, detta hör för mig ihop med det starka grupptrycket som 

flickorna beskriver vilket betyder att en individ påverkas av mängden och börjar i 

detta fall dricka alkohol. Det hade varit intressant att lägga större vikt på hur detta 

kommer sig vid intervjutillfället för att få en djupare analys.  

Anledningen till att de började dricka var delvis lika då de ville testa på och 

göra som sina vänner men det skiljde då Moa ville testa genom sin pappas 

missbruk och Anna inte hade något behov utav det eller att trotsa sina föräldrars 

regler på något sätt. I den ena intervjun hade jag kunnat fokusera mer på 

problematiken kring att ha en förälder med missbruk, men samtidigt hade det 
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kanske gjort så att resultatet vart för olikt uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Om jag skulle ha följt alla de sidospår som man kommer in på genom 

respondenternas uttalanden så hade intervjuerna blivit för långa och för 

komplicerade att transkribera och analysera.  De enskilda anledningarna till att en 

individ konsumerar alkohol var för denna uppsats för komplexa och för många för 

att kunna fördjupa sig i.  

För att komma ifrån vuxenperspektivet (Ziehe et al. 1991) valde jag under 

intervjun att styra respondenterna mot sådana uttalanden, genom att ställa frågor 

som mest troligt skulle generera positiva svar kring konsumtionen. Det positiva 

framgår tydligt genom att ungdomar genom berusning samlar på sig kunskap och 

erfarenheter som de kommer att behöva senare i livet och på vägen mot att bli 

vuxna. För en del kan det vara en del i att hitta sig själv, att inse vem man är och 

vill vara. Trots alkoholens negativa konsekvenser för individer och för ett helt 

samhälle så bär den för ungdomar med sig något positivt. De får gemenskap, 

lärdomar, erfarenheter och en helt ny syn på alkoholkonsumerande. Beroende på 

vilket socialt nätverk en individ har tillgång till medför detta att en del handlingar 

omöjliggörs medan andra möjliggörs (Roumeliotis, 2011). Självklart lägger jag 

även vikt vid riskerna i tidig konsumtion och hög konsumtion som jag exempelvis 

hänvisar till med Duncan et al. (1997), men jag tror att resultatet visar på den 

positiva sidan något mer.  

Något som jag finner intressant i min analys är respondenternas identitetsarbete 

och deras tankar kring det. Vid de första frågorna som jag ställde Anna och Moa 

var de tvungna och fundera kring deras identitetsprocess när de var i tonåren. Jag 

tror att det är svårt att definiera vad som egentligen är identiteten och vad man 

gjorde i tonåren för att hitta den. Flickorna trodde inte att de druckit alkohol på 

grund av att de velat hitta identiteten igenom det utan för att de i processen mått så 

dåligt och då tagit till alkoholen för att komma bort ett slag. 

Resultaten som visas i uppsatsen är jämförbara med de i tidigare forskning. 

Ungdomars dryckesvanor verkar ständigt förändras, likväl flickors sätt att vara 

individer. Alkoholens betydelse för ungdomar skiftar men är för vissa en stor del 

av den tuffa tiden i tonåren. Den hjälper, stödjer och lär ut. Alkoholen behöver 

inte innebära något negativt så länge den brukas med respekt.  

Socialarbetaren tillskrivs en stor roll i arbete med ungdomar, framförallt genom 

förebyggande arbete. Som en ungdom som är ute på stan och dricker är det lättare 
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att exempelvis ta kontakt med en ”fältande” socialarbetare om man behöver hjälp 

eller bara vill prata lite. En socialarbetare kan även upplysa ungdomen på ett annat 

sätt än vad en polisman kan. Polisen blir ett hot mot ungdomen då denna häller ut 

alkoholen och eventuellt placerar personen i fyllecell. Jag tror inte att någon 

ungdom skulle visa respekt mot en som inte visar någon respekt tillbaka. Denna 

känsla fick jag även från mina intervjupersoner. Socialarbetare har en annan 

profession och kan förhålla sig genom sin utbildning till ungdomar och enskilda 

individer. Som socionom har man inte samma rättigheter eller skyldigheter inom 

professionen som poliser har vilket leder till ett helt annorlunda arbete med 

ungdomar. På många orter i Sverige är det polisen som ansvarar för det 

förebyggande arbetet riktat mot ungdomar vilket inte är lämpligt enligt mig. 

Ungdomar behöver ett upplysande bemötande från människor som inte besitter 

någon auktoritet genom lagar som förbjuder exempelvis att alkohol inte får 

konsumeras på vist vis. 

Som tidigare konstaterat så hade min studie blivit annorlunda om jag hade haft 

en eller flera killar med. Den tidigare forskningen och flickornas utsagor tyder 

starkt på att killars alkoholkonsumtion skiljer sig från flickornas, vilket säkert 

skulle ha framkommit vid intervjuerna i sådana fall. Det hade i en jämförande 

studie som denna varit intressant med ett manligt perspektiv respektive ett 

kvinnligt för att få variation och ett bra underlag för analys utifrån genusteorin.   

Såsom kön skapas i olika sociala kontexter skapas även dryckesmönster för 

alkohol. Jag tycker att det är intressant att kön har betydelse när det gäller 

alkoholkonsumtion men det är något som följt med oss länge i historien. Genus 

har en stor slagkraft när det gäller kvinnligt och mannligt. Även om mycket 

förändras så lever det gamla tänket kring maskulint och feminint kvar. Jag ser inte 

på genus som något oföränderligt utan snarare tvärtom, att det är något som kan 

omskapas och individualiseras. Idag kan vi byta kön med ett medicinskt ingrepp. 

Var man förr i tiden född som en man så fick man förbli en man och likaså om 

man var född som en kvinna. Idag är det någon relativt som vi som individer kan 

bestämma själva. Genom vetenskap och nya traditioner kan vi förändra det 

traditionella genusperspektivet och alkoholens symbolik för olika grupper har och 

kommer även det fortsätta förändras genom tiden, även om det inte sker med 

samma synlighet och diskussion i media. 
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Ungas inställning till alkohol- en jämförelse mellan två unga individers berättelser 

Summary 

Youth attitudes toward alcohol 

- a comparative study of two young women 

Recent studies show complex interaction between alcohol use and identity 

formation and gendering. The aim of this paper was to investigate the role of 

alcohol consumption for the creating of identity and gender in the lives of young 

girls and compare two stories. The study is based on qualitative interviews with 

two teenage girls with a focus on themes including family, school and friends. 

The results showed that the meaning of alcohol in a life depends on the individual 

itself. The two girls had very different patterns in their consumption and reasons 

for drinking and beginning to drink in the first place. The results indicated that 

girls are sensitive to peer influence and group pressure when it comes to alcohol 

consumption and binge drinking. The stories of the girls are very different and 

they have different contexts when growing up concerning alcohol consumption 

among peers. The results also show that most teenagers start drinking when their 

friends do, often around 13-14 years of age, the alcohol becomes a socially 

accepted norm. Adolescents are also very sensitive to their parents attitude 

towards alcohol and alcohol consumptions. They seem to be affected by their 

parents drinking when they are around. A big difference that both girls explain 

was that boys seem to drink more and it’s a bigger group pressure among boys. A 

conclusion is that the alcohol consumption among adolescents is increasing and 

it’s starting earlier but it does not have to be a problem. This is because of the 

positive experience that the teenagers get from the alcohol and the consequences 

of it. They learn a lot by binge drinking, but they have to realize that alcohol is not 

a solution for psychological problems or a way to escape the real world. 


