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Abstract 
Syftet med den här studien var att få en djupare förståelse för hur ungdomar förhåller sig till 

risker och alkohol när de är på utlandssemester till orter med ett känt utbrett nattliv för att 

festa och ha roligt. Studien är kvalitativ för att kunna komma så nära respondenterna som 

möjligt och vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer för att samla in empiri. Våra 

intervjupersoner var i åldrarna 18-25 år och hade alla vid ett eller flera tillfällen varit på 

utlandssemester för att ta del av nattlivet. För att få djupare kunskaper och för att kunna 

analysera vårt resultat har vi använt oss av tidigare forskning och teorier som berör hur 

individer ser på och förhåller sig till risk. Intervjupersonerna såg olika risker på semesterorten 

och förhåll sig således olika till dem men vissa risker de såg var gemensamma så som att 

hoppa från höga höjder när de druckit alkohol, bli drogad på klubbar och att bli våldtagen. De 

resultat som vi fått fram i studien visar att det finns flera faktorer som påverkar ungdomarnas 

riskförståelse och beteende vid utlandsresan. Några av dessa är platsens kontext, kön, vilka 

man reser med och hur man väljer att inta alkohol under vistelsen. Vi kan se att platsens 

kultur och kontext samt alkohol påverkar vilka risker de ser och vilka risker de tolererar. 
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Inledning 
Den här studien handlar om ungdomar som åker på utlandssemester till orter med ett känt 

utbrett nattliv för att festa och ha roligt, exempel på sådana orter är Ayia Napa, Alanya och 

Ibiza. Vi har valt att kalla dessa resor för ”festresor”. Vi är intresserade av att studera 

ungdomars förhållande till risker och alkohol och för att se om deras förståelse för risk 

förändras under utlandssemester till orter med ett känt utbrett nattliv till skillnad från hemma. 

Vi är också intresserade att utifrån ett sociologiskt perspektiv förstå hur ungdomar förhåller 

sig till alkohol och risker genom att studera relationen mellan semesterorten och ungdomarnas 

riskförståelse. Det vi hoppas kunna förstå är hur en semesterorts kultur och kontext kan 

påverka ungdomars riskförståelse och därmed förhållandet till alkohol och risker.           

 

Intresset till ämnet kommer från egna observationer samt medias rapporter och skildringar 

kring festresor. Några av medias exempel på detta är programmet ”Sol, fest och oroliga 

föräldrar” som gick på kanal 5 i Sverige och var ett program som skildrar fenomenet festresor. 

I programmet åkte svenska ungdomar på sin första solsemester utan sina föräldrar och där det 

intressanta var att se hur ungdomarna beter sig när föräldrarna inte är med. Tv-kanalen BBC i 

Storbritannien har också sänt liknande program från sol- och vinterresor (bbc.co.uk, 2015; 

aftonbladet.se, 2011). Skildringar och rapporter från media beskriver både positiva och 

negativa sidor från dessa festresor. Tidigare forskning visar att ungdomar dricker mer alkohol 

när de är på utlandssemester och att den sociala förstärkningen bidrar till ungdomarnas 

förändrade beteenden (Elliott, Morrison, Ditton, Farrall, Short, Cowan & Gruer, 1998:319; 

Smith & Klein, 2010:262) 

 

Vid egna utlandsresor till orter med mer eller mindre utbrett nattliv så har vi upplevt att 

många ungdomar och unga vuxna tenderar att konsumera mer alkohol och de risker som kan 

förknippas med ett högt alkoholintag verkar tolereras i en högre utsträckning. Vi upplever det 

som att många ungdomar och unga vuxna har en annan förståelse för risker på 

utlandssemester till skillnad från hemma.  

 

En annan intressant faktor är att flera resebolag och sökmotorer för utlandsresor marknadsför 

denna typ av festresor med inriktning mot framför allt ungdomar och studenter. De beskriver 

hur ungdomarna på dessa resor dricker alkohol och släpper på sina hämningar och hur resorna 

passar de som tycker om full fart till soluppgången, hur semesterorterna har ett mycket livligt 

uteliv och att orterna kan erbjuda hundratals diskotek och barer. Resebolagen erbjuder 
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resenärerna olika aktiviteter i form av pubrunda, skumfest och utflykter med partybåt vilket 

ställer höga krav på resebolagens säkerhet och trygghet (uptours.se, 2015a; uptours, 2015b; 

nordicinvasion.se, 2015a; nordicinvasion, 2015b; solfaktor.se, 2015).  

 

Som beskrivits från media och tidigare forskning så finns det olika sidor av att åka på denna 

form av resor, det finns en spänning mellan att ha roligt och de risker som man kan utsättas 

för. Det är detta som vi valt att ta med oss och som vi kommer undersöka i denna studie. Vi 

kommer att börja med att presentera vårt syfte och frågeställningar vilket leder vidare till 

tidigare forskning och teori. Vidare kommer avsnitten metod, resultat och analys samt 

diskussion att presenteras.  

Syfte 

Syftet är att undersöka ungdomars förhållande till risker och alkohol under utlandssemester.      

Frågeställningar 

Hur förhåller sig ungdomar till risker på utlandssemester?  

 

Hur förhåller sig ungdomar till alkohol på utlandssemester?  

 

Vilken betydelse har platsen för hur ungdomar förhåller sig till risker och alkohol?  
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Tidigare forskning 

Vi har sett att tidigare forskning på många punkter överensstämmer med våra egna 

observationer och med de skildringar från media som vi ovan nämnt.  

 

Elliott et al. (1998:319) har gjort en jämförelsestudie som mätte utsträckningen av alkohol, 

droger och andra hälsorisker bland ungdomar från Storbritannien som är på semester vid 

medelhavet och jämför sedan detta med utsträckningen av samma fenomen bland ungdomar 

på en nattklubb hemma i Storbritannien. Deras studie visar att konsumtionen av alkohol och 

droger ökade hos ungdomarna när de var på semester. Det kan finnas många olika anledningar 

till och förväntningar på en semesterresa. I detta fall var studiens syfte att studera ungdomar 

som reste med förväntningar på alkohol men även på dans och droger och resultatet visade att 

förväntningarna uppfylldes. Vidare kunde de se att konsumtionen av alkohol och droger 

ökade vid semesterresan men att ungdomarna inte var helt vårdslösa eller ointresserade av sin 

hälsa. Ungdomarnas erfarenhet av alkohol och droger var inte helt nya och många av dem 

trappade ner på sin konsumtion dagarna innan hemfärd för att på så vis kunna njuta av sin 

semester (Elliott et al., 1998:335,338). 

 

I Smith och Kleins (2010:262) studie har de undersökt vilka faktorer som skiljer unga kvinnor 

som konsumerar stora mängder alkohol till skillnad från unga kvinnor som inte gör det på en 

utlandssemester. De har valt att studera den sociala förstärkningen gällande alkoholintag med 

förväntan i relation till deltagarna när de är utomlands i tre veckor. Det som framkom var att 

deltagarnas beteende ändrades av den sociala förstärkningen och att andra risker framkom 

samt att de kvalitativa uppgifterna betonade att en situations egenskaper är i samverkan med 

att resa och de kulturella specifika alkoholbeteenden som uppstår och med dessa den sociala 

relationen.  

 

Vidare förklarar Smith och Klein (2010:263–264) begreppet sensation-seeking och menar att 

detta är en specifik dimension som ska spegla en individs benägenhet att söka sig till sociala 

nöjen genom det impulsiva beteendet och att det är starkt relaterat till alkohol. Sensation-

seeking relateras till en hög alkoholkonsumtion och andra risktagande beteenden. Sensation-

seeking kan också relateras till perioder av högre alkoholintag och en lägre riskmedvetenhet i 

samband med alkoholintag. Alkoholintaget påverkas också av de sociala sammanhangen och 

miljöerna. 
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Det som mer framkommer från studien är att unga kvinnor konsumerar stora mängder alkohol 

och motiveras att göra det då de upplever att alkoholen underlättar den sociala interaktionen 

och att deras förväntningar på utlandsresan är att skapa nya kontakter. Den sociala kontexten 

motiverar även till större alkoholkonsumtion och individer tenderar att socialisera med andra 

individer som dricker lika mycket och av samma anledningar som de själva. En utlandsresa 

kan vara särskilt riskfyllt för ungdomar då de vill hinna göra så mycket som möjligt innan de 

blir vuxna (Smith & Klein, 2010:263–264). 

 

Den sociala kontexten påverkar risktagandet under semestern och den sociala dynamiken i 

gruppen kan påverka risktagandet men också känslan av anonymitet påverkar risktagandet. 

Olika risker med alkoholintag finns och dessa är olika beroende på kön och vad som är tydligt 

är att kvinnor är de som främst är i farozonen. De löper större risk för till exempel utsättas för 

sexbrott när de dricker alkohol och har lättare för att bli sjuka av alkoholen till skillnad från 

män. Vidare kan man säga att sensation-seeking i samband med alkohol gör att man har lägre 

uppfattningar om fara i samband med olika aktiviteter som att gå hem ensam eller deltaga i så 

kallade ”drickaspel” (Smith & Klein, 2010:263–264).  

 

Tutenges (2008:444) skriver i sin artikel att en hög alkoholkonsumtion är särskilt riskfyllt i ett 

främmande land då kultur, språk och geografi är främmande för individen och det kan leda till 

motsättningar och göra det svårare att nå polis och sjukvård. Tutenges menar också att 

effekterna av alkohol och droger kan relateras till den miljö som den konsumeras i och att 

säkra miljöer är särskilt viktigt på en semesterort med utbrett nattliv dit många ungdomar 

åker. Olika risker har kunnat identifieras som kan påverka säkerheten på en semesterort med 

utbrett nattliv. Tutenges (2010:444–446) identifierar fem nyckelfaktorer som påverkar 

säkerheten och dessa är: våldsamma säkerhetsvakter, krossat glas, servering av alkohol till 

minderåriga, dans på möbler och överbefolkade lokaler som gör utrymning svårare. 

 

Foster och Heyman (2013:511,515) studerar individer som dricker alkohol i stora mängder 

och deras inställningar till de risker som förknippas med alkoholkonsumtion. Studien 

undersöker hur vuxna och ungdomar över tretton år dricker alkohol beroende på om de är 

hemmavid eller på en offentlig plats som en park. Deltagarna kunde se risker som slagsmål, 

att inta för mycket alkohol, att skada sig eller bli sjuk men de vill ändå inte säga att de ser 

dessa risker som långsiktiga. Vad som också framgick är att ungdomarnas konsumtion av 
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alkohol på offentliga platser kan göra att de väljer att bortse från eventuella framtida skador 

och risker som kan komma att uppstå. 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att ungdomar tenderar att öka sin 

alkoholkonsumtion vid utlandsresa och åker dit med förväntningar på att ha roligt och skapa 

nya kontakter. De söker sig till de sociala nöjen som orten erbjuder och det är ofta förknippat 

med alkohol och det leder till att ungdomarna får en lägre riskmedvetenhet. Vidare visas 

också att kvinnor tenderar att dricka mer alkohol för att underlätta att skapa nya kontakter och 

är de som främst hamnar i farozonen för att utsättas för risk. Vi kommer i analys och 

diskussion lyfta dessa påståenden för att se om vi kan se likheter och skillnader mellan 

tidigare forskning och vår studie. Tidigare forskning kommer bistå oss med belägg för att vår 

studie om ämnet är relevant och aktuell och med hjälp av dem så kommer vi att undersöka 

ungdomars förhållande till risk och alkohol och hur platsens kontext kan ha inverkan på 

individens beteende och riskförståelse. Vi hoppas kunna bidra med nya perspektiv och tankar 

om ämnet ungdomar och festresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

5 
 



 
 
Teori 
Nedan presenteras olika teorier som kommer vara oss till hjälp för att analysera och diskutera 

syfte och resultat. De sociologiska teorierna är valda utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vi har valt att presentera teorierna var för sig för att tydligt visa vad de olika 

teorierna innebär och valde sedan att sammanfatta de viktigaste och centrala delarna som vi 

sedan kommer att använda i resultat och analys.  

Riskperceptioner 

Riskperceptioner är individers intuitiva riskbedömningar, individers sätt att se på risk. 

Sociologiska och antropologiska studier har visat att individers riskperceptioner påverkas av 

sociala och kulturella faktorer. Individers riskperceptioner påverkas av sociala influenser via 

vänner, familj och kollegor med mera. Individer inom en viss grupp uppmärksammar vissa 

risker och andra inte och bevarar och kontrollerar på detta sätt gruppen (Slovic, 2000:220–

221, 222-225). Studier av individers riskperceptioner kan skapa en klassificering av risker 

som kan användas för att förstå och förutsäga individers agerande vid risker. Slovics studier 

har visat att begreppet risk innebär olika saker för olika individer. Vidare har de också visat 

att individer är villiga att tolerera högre risker när fördelarna bedöms vara större. Flera av 

riskerna korrelerar också med varandra. Till exempel så bedöms risker som ses som frivilliga 

också som kontrollerbara (Slovic, 2000:222–225).     

 

Slovics (2000:396–399, 402) studier har också visat att faktorer som kön, etnicitet, politiska 

världsbilder, emotioner och tillit starkt korrelerar med individers riskbedömningar. Män 

tenderar att bedöma risker som färre och mindre problematiska i jämförelse med kvinnor. Vita 

amerikanska män tenderar också att bedöma risker som färre och mindre problematiska i 

jämförelse med svarta amerikanska män. Förklaringen till detta är främst socioekonomiska 

faktorer  

 

Individers olika världsbilder, deras sociala, politiska och kulturella attityder och individers 

känslor påverkar också individers riskperceptioner. Känslor och världsbilder hjälper individer 

att snabbt och effektivt navigera i en komplex, osäker och farlig värld. Individers kunskap, 

erfarenhet och riskbedömningar färgas av känslor och världsbilder. Tillit korrelerar med kön, 

etnicitet, världsbilder och känslor. Alla sociala relationer bygger på tillit, så även 

riskhantering (Slovic, 2000:402–404, 409–410).    

 

6 
 



 
 
Slovic menar att riskperceptioner formas av den sociala kontext som individer befinner sig 

inom och att individers strukturella positioner har betydelse för deras riskperceptioner. Han 

studerar de strukturella positionerna kön och etnicitet. Hans studier är kvantitativa vilket gör 

de begränsade då han själv styrt och kategoriserat vad som är en risk och vad som inte är en 

risk.    

Risker i vardagen 

Enligt Tulloch och Lupton (2003:1,10) är risk en del av vardagen och uppfattas olika från 

individ till individ och beroende på till exempel kön, ålder, etnicitet, bakgrund och klass så 

kan individers riskuppfattning se olika ut. De menar att riskuppfattningar är lokala och 

historiska och det som kan upplevas som en risk på en plats vid en tidpunkt inte 

nödvändigtvis måste upplevas eller ses som en risk på en annan plats eller vid ett senare 

tillfälle men de kan fastslå att den geografiska och sociala kontexten spelar stor roll när det 

kommer till riskuppfattning och bedömning av risker.  

 

Tulloch och Lupton (2003:1–2,6-7) menar att individers riskuppfattningar påverkas av sociala 

strukturer. Riskuppfattning kan ses som att den är situerad i tid och rum och att man bor i 

olika länder eller i olika städer och samhällen och genom individers kontext så uppfattar och 

tolkas risker olika. Vidare berättar de att risker delas in i kulturer och samhällen snarare än att 

vara en produkt av individuell kunskap. Tulloch och Luptons beskrivning av riskuppfattning 

bygger på att riskuppfattningar är sociokulturellt sammanhållna och skapas genom en 

gemensam förståelse, alltså är de inte individuella. Ett sätt att hantera riskuppfattning är att ha 

kunskap och förståelse för den. Författarna menar att risk och risktagande kan ses som både 

någonting positivt och negativt och att risken oftast ses som en osäkerhet och förlorad 

kontroll. De menar också att det finns medvetna och omedvetna samt stora och små risker. 

 

Risk kan vara många olika saker, så som fara, rädslor för det okända eller rädslan att tappa 

kontrollen. Risker och risktagande kan uppfattas som både frivilliga och ofrivilliga. Tulloch 

och Lupton menar att en frivillig risk kan vara att surfa eller utöva en annan sport. Detta ses 

som en risk men som man själv väljer att utsätta sig för, för att till exempel få känna en 

adrenalinkick. Denna form av risk ses som något positivt. Vidare menar de att genus, klass 

och etnicitet spelar roll i hur individen upplever risk och att de risker som individer upplever 

sig vara utsatt för påverkas av deras strukturella positioner i livet (Tulloch & Lupton, 

2003:11,19,21,25,34). 
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Den sociala kontexten spelar en stor roll för hur individer uppfattar risker på olika sätt och 

den handlar om hur individer ställs inför olika risker i livet och vilken riskuppfattning de får 

genom att våga möta dessa risker eller inte. Man kan säga att individer uppfattar sina egna 

risker utifrån de risker som finns för andra och att riskuppfattningar delas och skapas 

gemensamt inom den kultur som råder (Tulloch & Lupton, 2003:8-9). 

Det antropoligiska perspektivet 

Det huvudsakliga intresset inom det antropologiska perspektivet är hur människors 

föreställningar och uppfattningar om hot och risker ser ut och hur dessa hänger ihop med hur 

samhället är organiserat. Inom det antropologiska perspektivet är inget i självt en risk utan det 

som förstås och uppfattas som en risk formas av samhällets organisation, definierat som 

kulturella normer och förhållningssätt som är avgörande för att förstå vår tids syn på risker. 

Inom det antropologiska perspektivet studeras hur kulturella föreställningar är förankrade i 

samhället och påverkas av hur samhället ser ut. Alla samhällen skapar sina egna bilder av det 

omgivande samhället och dessa bilder har betydelse för vad som uppfattas som risk. Risk ses 

som en kulturellt betingad respons på hot utifrån (Douglas & Wildavsky, 1982:9; Wall 

2009:95). Detta innebär att riskuppfattningar är gemensamma för individer inom en specifik 

kultur och inte kan ses som individuella perceptioner.  

 

Utgångspunkten inom det antropologiska perspektivet är att kulturella mönster skapar struktur 

för individers val av att ta till sig vissa värderingar eller inte. Gemensamma värderingar inom 

en kultur leder till en gemensam syn på risk och gemensamma bedömningar av vilka risker 

som upplevs som farliga. Individers egna uppfattningar är relaterade till vilka normer som 

råder i individens omgivande samhälle. Det innebär att individens val inte bara påverkas av 

värderingar och kunskap utan också av kulturspecifika normer och värderingar. Individers 

uppfattningar återspeglar vilka normer som finns i samhället (Douglas & Wildavsky, 

1982:8,186; Wall, 2009:96–97).    

 

I likhet med Slovic (2000:222–225) samt Tulloch och Lupton (2003:11,19,21,25,34) så menar 

Douglas och Wildavsky (1982:17–18) att individer gör skillnad mellan risker som de frivilligt 

utsätter sig för och risker som är påtvingade. Individer tenderar att acceptera risker då 

fördelarna är fler.   
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Relationell teori om risk 

Boholm (2011:1,3) har också ett antropologiskt perspektiv och redogör för en relationell teori 

om risk och teorin förklarar de teoretiska och praktiska frågorna kring vad och hur någonting 

anses vara en risk. Teorin bygger på att risker är kulturellt skapade av sociala värderingar och 

uppfattningar och att det finns en relation mellan riskobjektet och objektet som är utsatt för 

risk. För att förstå varför något uppfattats som en risk måste man ha kunskaper om kulturen 

som avgränsar hur risk bedöms och definieras. Riskobjekt definieras som något farligt, något 

som utgör en fara. Riskobjekt kan till exempel vara naturfenomen och kulturella beteenden. 

Att definiera något som ett riskobjekt är en kreativ handling eftersom att den introducerar risk 

i den sociala sfären. Riskobjekt är flytande och inte fixerade. Att vara en risk är en egenskap 

som utvecklas när nya faror identifieras och nya värderingar övervägs (Boholm, 2011:7-9).  

 

Ett riskobjekt karaktäriseras av att det finns ett objekt som är utsatt för fara. Objekt som är 

utsatta för risk definieras som något som behöver skyddas, något av värde och något som är 

sårbart. Objekt som är utsatta för risk ses som något som ska bevaras och skyddas. Precis som 

riskobjekt så kan objekt som är utsatta för risk utvecklas och förändras (Boholm, 2011:9–10). 

Eftersom att riskobjekt och objekt som är utsatta för risk är kulturellt skapade innebär det att 

vad som ses som ett riskobjekt inom en grupp kan ses som ett objekt som är utsatt för risk 

inom en annan grupp och vice versa. Vad som ses som ett riskobjekt eller som ett objekt utsatt 

för risk idag kan också förändras imorgon (Boholm, 2011:13).    

 

Boholm (2011:7,10,12) menar att risk ses som en produkt av riskobjekt, objekt som är utsatta 

för risk och relationen dem emellan. Relationen mellan ett riskobjekt och ett objekt som är 

utsatt för risk är en relation som en observant, till exempel en journalist eller forskare, kan 

skapa. Riskobjekt, objekt som är utsatta för risk och relationen dem emellan skapas inte var 

för sig utan tillsammans och samtidigt.  

Riskförståelse 

Riskförståelse är ett sätt att beskriva hur en individ skapar mening kring olika risker genom att 

relatera dem till kontextuella dimensioner. Teoretiskt relateras dimensionerna till vilken grad 

individens riskförståelse är platsbunden även om individens riskförståelse i första hand kan 

kategoriseras som kollektivt eller individuellt orienterad. Genom riskförståelse så beskrivs det 

hur en individ kan konkretisera olika fenomen och ge dem mening i den sociala interaktionen 

och här kan man samla in kunskap om hur meningsskapande av risker sker inom ramen för 

olika sociala kontexter samt individens meningsskapande och beteende. Normer och 
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värderingar som omger individen i det sociala och rumsligt definierade sammanhangen som 

den befinner sig i är av avgörande vikt för vilken förståelse som individen kan skapa kring en 

risk (Wall, 2010:8-9). 

 

Wall berättar att begreppet riskförståelse relaterar till en helhet som består av både individens 

riskförståelse och vad som kallas för meningsstruktur. Inom meningsstrukturen finns det olika 

element som ingår och dessa har skapats inom socialiseringsprocesser och gör således att 

meningsstrukturen är en social och rumslig dimension. Wall förklarar att meningsstruktur 

används i relation till riskförståelse från de termer och teorier som hon har anammat till sin 

studie och som sker i den sociala interaktionen där individen använder sin meningsstruktur 

som bas. Meningsstrukturen ses som en bas för individens medvetna och omedvetna 

tolkningar av risk och riskförståelse är därför ett uttryck för själva förståelsen. Inom 

meningsstrukturen återfinns egna erfarenheter, individuell eller kollektiv orientering och 

platsanknytning (till exempel yttre förhållanden och social tillhörighet). Det är genom 

riskförståelsen som individen skapar ett handlingsutrymme och kan agera i relation till denna 

förståelse för den specifika risken. En individs riskförståelse och meningsstruktur kan bidra 

till att förklara dennes beteende i relation till den risk som avses och genom att studera en 

individs meningsstruktur och gruppera individer utifrån dessa, går det att finna mönster i fråga 

om risk- och riskreducerande beteenden i den befolkningen.  

 (Wall, 2010:7-9,13,41,43). 

 

Riskförståelse relateras ofta till en platsanknytning både vad gäller riskförståelsen som kan 

beskrivas som platsbunden och meningsstrukturen som innefattar individens platsanknytning. 

Riskförståelse sker i den sociala interaktionen och en stor del av denna sker inom ramen för 

en viss plats och därför är de fysiska förutsättningarna i en specifik miljö också av värde och 

kan ha betydelse för hur en individ förhåller sig till den plats den befinner sig i likväl som till 

varandra. Riskförståelse är platsbunden genom dess koppling till individens sociala kontexter 

och sedan att individens riskförståelse till viss del kan förklaras av hur en individ förhåller sig 

till platsanknytning. Genom platsanknytning finns det möjlighet att närmare studera vilka 

aspekter ifråga om plats som kan ha påverkan på hur en individ förhåller sig till risk och detta 

skapar en djupare förståelse för relationen mellan plats och riskförståelse. Riskförståelse 

fokuserar alltså på betydelsen av sociala sammanhang för hur individen tolkar sin omvärld 

och begreppet gör det möjligt att beskriva hur riskförståelse kan se olika ut för olika grupper i 

samhället (Wall, 2010:7,9,12–14). 
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En styrka i begreppet är att riskförståelse inkluderar social interaktion och att det är olika 

element i individens meningsstruktur som till stor del är en produkt av olika 

socialiseringsprocesser, de är inte begränsade till individens egna tolkningar av kunskap och 

tidigare erfarenheter. Genom att studera riskförståelse finns det möjligheter att synliggöra 

tidigare dolda variationer i hur en individ förhåller sig till risk och att begreppet riskförståelse 

har en särskild betydelse när det gäller att blottlägga hur sociala och rumsliga kontexter 

inverkar på individens riskförståelse. En individs riskförståelse formas i den sociala 

interaktionen och i mötet med andra tvingas därför individen att pröva och ompröva sin 

förståelse av risk. Den sociala interaktionen är en grundläggande komponent till både 

individens meningsstruktur som dennes riskförståelse och beteende för risk (Wall, 

2010:14,43). 

 

Sammanfattning av teorier 

De presenterade teorierna visar att olika individer ser olika på risker beroende på sociala och 

kulturella faktorer. Slovic och Tulloch och Lupton menar att hur en individ uppfattar risk 

påverkas av olika faktorer, till exempel kön, etnicitet och bakgrund. Dessa faktorer tar vi med 

oss i vår studie för att kunna se hur de påverkar ungdomarnas riskförståelse. Eftersom att vi 

vill se om semesterortens kultur och kontext har betydelse för hur ungdomar förhåller sig till 

risk och alkohol är det Douglas och Wildavskys, Boholms och Walls teorier om risker som 

kulturellt betingade som vi framför allt tar med oss och som är relevanta i vår studie. De 

menar att inget är en risk i sig självt utan de ser risker som beroende av hur samhället är 

organiserat i form av kulturella normer och förhållningssätt. Gemensamma värderingar inom 

en kultur leder till en gemensam syn på risk och individers uppfattningar återspeglar vilka 

normer som finns i samhället.  

 

För att analysera och diskutera resultatet kommer vi också att använda oss av Walls teori om 

riskförståelse. Riskförståelse fokuserar på betydelsen av sociala sammanhang för hur 

individer tolkar sin omvärld och gör det möjligt att beskriva hur riskförståelse ser olika ut för 

olika grupper i samhället. Wall beskriver att riskförståelse är ett sätt att beskriva hur individer 

skapar mening kring olika risker genom att relatera dem till olika kontextuella dimensioner. 

Det vill säga till vilken grad individers riskförståelse är platsbunden. Individer skapar sin 

riskförståelse i den sociala interaktionen och en stor del skapas inom ramen av en viss plats 

och därför är den specifika miljön av värde och kan ha betydelse för hur individer förhåller 

sig till den plats där de befinner sig likväl som till varandra. Genom begreppet riskförståelse 
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kan vi i denna studie försöka förstå hur platsen, semesterorten, och dess kultur och kontext 

kan ha betydelse för hur ungdomar förhåller sig till risker och alkohol.          

 

Slovic, Tulloch och Lupton samt Douglas och Wildavsky beskriver också att risker kan ses 

om både positiva och negativa. Individer gör skillnad mellan risker som de frivilligt utsätter 

sig för och risker som de påtvingas och de tenderar att acceptera risker då fördelarna bedöms 

som större än nackdelarna. I vår studie är detta viktigt eftersom att vi från tidigare forskning, 

egna observationer och medias rapporter kan se att det finns en spänning mellan det positiva 

och det negativa, mellan att ha kul och de risker som man kan utsättas för på festresor.    
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Metod 
I den här delen kommer vi att presentera våra valda metoder för studien samt hur vi valt att gå 

tillväga under insamlingen av empiri. Vi kommer att redogöra urval, skapande av 

intervjuguide, genomförande av intervjuer och analysmetod samt reliabilitet och validitet. 

 

Syftet med vår studie består av att skapa en förståelse för risk när det kommer till ungdomar 

och deras syn på risk i samband med alkohol utomlands. För att uppfylla vårt syfte så valde vi 

att använda oss av det kvalitativa tillvägagångssättet för att insamla empiri och för att samla in 

empiri valde vi att göra intervjuer. Genom detta metodval vill man försöka förstå världen från 

intervjupersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter och avslöja deras levda 

värld och utifrån detta skapa en mening (Kvale & Brinkmann, 2009:17–18,28). 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal där man byter kunskap 

och åsikter om ett gemensamt ämne eller intresse och där det skapas mänsklig interaktion och 

kunskapsproduktion ansåg vi att detta var det bästa valet av metod för vår studie då vi vill 

veta mer om hur våra intervjupersoner såg på sitt eget förhållande till risk och alkohol på en 

festresa. Kvale och Brinkmann (2009:17–18,28) menar att kunskapen uppkommer genom 

samtalet och genom samtalet så framkommer de kulturella, vardagliga och situerade 

aspekterna av en människas tänkande, lärande och vetande. Genom att insamla empiri genom 

den kvalitativa forskningsintervjun så kan vi skapa en större förståelse för våra 

intervjupersoner och komma närmare den enskilda individens upplevelse av festresan. 

 

Vi har valt att använda denna metod för att komma åt varje individs enskilda berättelse i syfte 

att kunna förstå vårt valda ämne och vi anser att vårt val av metod gav oss den empiri som vi 

eftersträvade och som gav oss ett bra material att arbeta med. Det finns andra metodval som vi 

skulle ha kunnat använda oss av och dessa skulle ha kunnat vara observationer och 

fokusgruppsintervjuer. Genom observationer hade vi själva kunnat observera ungdomarnas 

beteende och upplevt atmosfären på en semesterort med ett känt utbrett nattliv och inte bara 

hört om den i andra hand och kanske sett saker som rekonstruerats i intervjupersonernas 

utsaga. Observationer hade varit ett bra komplement till vår studie och lämnar därför denna 

metod till framtida studier. Fokusgruppintervjuer hade kanske kunnat skapa en bättre och 

livligare diskussion kring ämnet eftersom respondenterna har delat samma upplevelse och 

erfarenheter men då hade vi å andra sidan fått en grupps samlade berättelse och inte den 

enskilda individens berättelse som var vårt syfte.  
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Urval 

För att kunna besvara vårt syfte valde vi att intervjua sex stycken personer i åldrarna 18-25 år. 

Vi har avgränsat oss till ungdomar som är hemmahörande på olika orter i Norrland men som 

allihop har anknytning till Jämtlands län. Valet av intervjupersoner togs med hänsyn till 

tillgänglighet, ålder och erfarenhet hos intervjupersonerna. I vår studie har vi en jämn 

fördelning på kön för att kunna se om det finns någon skillnad i svaren när det kommer till 

risk och alkohol på utlandssemester. Respondenter har vid ett eller flera tillfällen varit på 

utlandsresa till orter med ett känt utbrett nattliv i en eller flera veckor under de senaste två 

åren och var vid resan under 20 år och studerande. Fyra av respondenterna reste tillsammans 

med jämnåriga vänner och utan målsmän och två av respondenterna åkte på resan med 

familjen. 

 

Vi valde våra intervjupersoner utifrån vår sociala krets för att där kunna finna individer som 

skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Vi valde att fråga dem som vi visste hade 

varit på den formen av utlandsresa som vi vill studera vid ett eller flera tillfällen och som i 

större eller mindre utsträckning tagit del av det nattliv som erbjudits på orten. De tipsade oss 

sedan vidare till sina vänner så att vi uppfyllde vår kvot av intervjupersoner. Denna typ av 

urval där den första intervjupersonen föreslår nästa person kallas snöbollsurval (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011:43).   

 

Skapande av intervjuguide 

Vi har i denna studie valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer där intervjuguiden är 

uppbyggd efter teman som svarar upp mot vår studies syfte och frågeställningar. 

Halvstrukturerade intervjuer ger möjlighet att i förväg specificera frågorna men de ger också 

utrymme för att fördjupa svaren. Vi valde att ställa korta, enkla, raka och direkta frågor till 

våra intervjupersoner och för att våra intervjuer skulle bli så bra som möjligt förberedde vi oss 

väl genom att skapa en scen och ett manus för de som skulle bli intervjuad. I manuset så ingår 

forsknings- och intervjufrågorna samt frågornas språkliga form. I vårt manus så hade vi olika 

frågor som vi ville ha svar på, vissa var direkta frågor och andra var inledande frågor. Vi tog 

hänsyn till att frågorna skulle vara korta och enkla (Kvale & Brinkmann, 2009:139,146,150–

151; May, 1997:150; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:46). 

 

Utifrån ovan nämnda kriterier skapade vi vår intervjuguide (se bilaga 1) utifrån tre teman som 

baserades på vårt syfte och våra frågeställningar. Dessa teman kategoriserade vi som 
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plats/kontext, risk samt alkohol. Under dessa teman så skapade vi förutbestämda frågor till de 

intervjuade för att på så vis hålla samtalet flytande. 

 

Genomförande av intervjuer 

Vid den första kontakten med våra intervjupersoner så berättade vi kortfattat om studiens 

syfte och kom sedan överens med intervjupersonerna om tid och plats att hålla våra intervjuer 

på. Intervjuerna genomfördes på platser som skulle kännas avslappande och där vi var fri från 

störande moment och vi valde därför att ha intervjuerna på hemmaplan.  

 

Vi har valt att följa de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (codex.se, 2015a), Kvale och 

Brinkmann (2009:30,32,87–89) samt Svensson och Ahrne skrivit om (2011:30) och som 

beskriver hur man som forskare för sig inom ett moraliskt rätt perspektiv. Kunskapen som 

produceras i intervjuerna är gjorda ur ett beroende av den sociala relationen mellan den som 

intervjuar och intervjupersonen och därför är det extra viktigt att kunna hålla en balansgång 

mellan försöket att få fram värdefull information och den etiska respekten som man bör ha för 

intervjupersonen då det som han eller hon berättar kommer att bli offentligt.  

 

Vetenskapsrådet säger bland annat:  

 

”Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med 

respekt för människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter alltid skall beaktas vid etikprövningen. Människors välfärd skall ges 

företräde framför samhällets och vetenskapens behov” (codex.se, 2015b). 

 

Vid samtliga intervjuer informerades intervjupersonerna om studiens bakgrund, syfte, upplägg 

och vilka som kommer att få ta del av studiens resultat.  Varje respondent informerades om att 

det är frivilligt att vara med och att de när som helst får avbryta sin medverkan samt att 

samtalet kommer att spelas in. Vi informerade även om fördelar och nackdelar som kan vara 

förenade med deras deltagande och att undersökningen görs med full konfidentialitet, det vill 

säga att privata data om intervjupersonens uttalanden inte kommer att kunna identifieras. Allt 

i enlighet med Vetenskapsrådets krav om informerat samtycke (codex.se, 2015a; Kvale & 

Brinkmann, 2009:87–89; Svensson & Arhne, 2009:30–31).  
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Under intervjuerna var det en utav oss som intervjuade medans den andre förde anteckningar. 

Vi valde att låta en av oss sköta bakgrundsfrågorna för att sedan låta den andra genomföra 

resterande frågor. Det sättet fungerade för oss och våra intervjupersoner tyckte att det kändes 

bra för då kände de att vi båda var medverkande och visade intresse. Intervjuerna 

genomfördes var för sig och tog cirka en halvtimme vardera.  

 

Då en forskningsintervju är ett samtal mellan två personer som har ett gemensamt intresse för 

ett ämne framkommer det således kunskap ur intervjun, därför är det viktigt att intervjun blir 

så bra som möjligt och att intervjupersonen uppmuntras till att prata om sitt eget liv och hur 

den ser på och uppfattar världen (Kvale & Brinkmann, 2009:144–145; Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011:37,46). Vi valde att prata lite om allt möjligt innan vi startade upp med våra 

intervjuer för att på så vis få intervjupersonerna att känna sig mer avslappnad och trygg.  

 

Vidare ansåg vi att det var viktigt att poängtera för intervjupersonerna att vi inte var ute efter 

att döma deras beteende och agerande vid denna form av resa utan att det viktiga för oss var 

att få fram deras egna beskrivningar av fenomenet festresor. Vi har försökt att hålla samtalet 

med intervjupersonerna så öppna och vardagliga som möjligt och inte försökt tvinga våra 

respondenter till några svar. Vi anser oss inte ha påverkat respondenterna med våra egna 

åsikter och tankar om festresor utan vi har försökt att vara neutrala och öppna.  

 

Kvale och Brinkmann (2009:144–145) menar att det är viktigt att få intervjupersonen att 

känna sig trygg och känna att den kan tillåta sig att prata fritt och det gör man genom att visa 

intresse, förståelse och respekt genom att lyssna aktivt på vad den intervjuade säger. Vi gav i 

slutet av intervjun intervjupersonerna utrymme till vidare reflektion och en chans att fortsätta 

berätta om sina kunskaper och erfarenheter och även berätta om hur de upplevt intervjun.  

 

Vid två av intervjutillfällena fick intervjupersonerna förhinder vilket ledde till att vi valde att 

genomföra intervjuerna via telefon istället. Vi valde detta alternativ eftersom att det var svårt 

att hitta andra tillfällen till intervjuer då intervjupersonerna hade andra åtaganden som gjorde 

det svårt att finna tid till att ställa upp på intervjuer och för att tiden till uppsatsskrivanden var 

begränsad. Det kan ha påverkat vårt resultat då vi inte kunde se kroppsspråk eller om den 

intervjuade hade full uppmärksamhet på oss och våra frågor. 
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Analysmetod 

För att analysera vårt material började vi med transkribering som innebär att man gör en 

överföring från talspråk till skriftspråk då det underlättar analysarbetet och gör att det finns 

möjlighet att gå tillbaka till materialet och lyssna igen på inspelade materialet från intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009:221; Öberg, 2011:66).  

 

För vidare analysering av materialet använde vi meningskoncentrering. Genom denna 

analysmetod så görs en sammanfattning av intervjupersonernas viktigaste uttalanden till några 

enstaka ord som sedan används för att skapa ett tema vilket kommer att underlätta förhitta 

meningen i intervjuerna. Vi hade redan från början bestämt våra teman i vår intervjuguide (se 

bilaga 1) så därför valde vi att fortsätta med dem och således valde vi inte att leta efter nya 

teman i vår utsaga. Efter att ha analyserat temana skrev vi ner hela intervjuns centrala och 

viktigaste uttalanden i en skildrande utsaga. Mer konkret så innebär meningskoncentrering att 

man sammanställer intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar utan att 

huvudinnebörden ändras (Kvale & Brinkmann, 2009:221–223). 

 

När vi transkriberat intervjuerna så läste vi igenom samtliga intervjuer för att skapa oss en 

helhet och för att skapa en bild av materialet som stort. Vi utgick från de teman som vi 

använde oss av i intervjuguiden och under varje tema så valde vi ut kärnan i 

intervjupersonernas uttalanden. Utifrån studiens syfte, frågeställningar och 

intervjupersonernas uttalanden så sammanställde vi intervjuernas centrala och viktigaste 

uttalanden i resultatet. Vi valde också att använda citat för att få en bättre inblick i hur 

respondenterna tänker om ämnet festresor. Dessa teman kommer vi sedan att analysera utifrån 

tidigare forskning och valda teorier.  

Reliabilitet och validitet 

När man forskar är det viktigt att se över begreppen reliabilitet och validitet och detta bör 

göras både då man genomför och efter genomförd studie. Reliabilitet innebär att de resultat 

som framkommit under studiens gång och att den empirin ska vara tillförlitlig och upprepbar 

och svarar på frågan hur vi studerar fenomenet (Kvale & Brinkmann 2009:118). Reliabilitet 

innebär också att en annan forskare ska kunna ta vår undersökning och använda sig av samma 

metoder som oss och genom det kunna komma fram till samma resultat som vi gjort. Då vår 

studie är gjord på ett kvalitativt sätt så finns det en risk att en annan forskare skulle kunna 

tolka svaren från intervjuerna på ett annat sätt av vad vi gjort och om man inte har 

möjligheten att intervjua samma personer som vi gjort, innebär det att det kommer bli andra 
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svar på studien vilket leder till att det blir låg reliabilitet på studien (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2007:64; Svensson & Starrin, 1996:210).  

 

Validitet innebär att man mäter det som man påstår sig ska mäta i studien och ingenting annat 

samt att man i resultatdelen presenterar det man vill ha svar på genom frågeställningarna. Det 

innebär också att man är uppmärksam på vad som är sanning och vad som bör 

uppmärksammas genom hela studiens gång Det handlar också om att se till att kvaliteten 

håller (Kvale & Brinkmann, 2009:264–265; Evjegård, 2009:80). Vi anser att vår studie har 

hög validitet då den undersöker vad den ämnar undersöka. Vi har formulerat intervjufrågor 

som är kopplade till studiens syfte och frågeställningar för att kunna åstadkomma detta. Vi har 

formulerat så tydliga frågor som det bara går till våra intervjupersoner och tydligt visat hur vi 

gått tillväga då vi genomfört de olika metoderna för att komma fram till vårt resultat. 

Eftersom respondenterna inte påverkats före eller under intervjun har det stärkt validiteten i 

studien och beskrivningarna av metodvalen och tillvägagångssättet i studien stärker 

reliabiliteten. 
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Resultat och analys 
Nedan kommer resultatet från intervjuerna och analysen av dessa att redovisas. Resultatet och 

analysen kommer att redovisas utifrån tre teman: risk och plats och risk, riskförståelse och 

hantering av risk samt risk och sensation-seeking. Resultatet analyseras utifrån tidigare 

forskning och valda teorier.  

 

Risk och plats  

Temat risk och plats handlar om respondenternas förväntningar på semesterorten, deras 

beskrivningar av semesterortens kultur och kontext samt deras beskrivningar av 

semesterortens dryckeskultur.   

 

För att förstå hur ungdomar förhåller sig till risker och alkohol valde vi att studera relationen 

mellan platsanknytning och riskförståelse. Här var vi ute efter att se om semesterortens kultur 

och kontext kunde ha inverkan på ungdomarnas riskförståelse och beteende. Teorier om plats 

och kontext kommer hjälpa oss att skapa en förståelse för hur platsen och kontexten inverkar 

på individers beteende och riskförståelse. Boholm (2011:1,3,7) och Tulloch och Lupton 

(2003:1,10) menar att risker är kulturellt skapade av sociala värderingar och uppfattningar och 

för att förstå varför något uppfattats som en risk måste man ha kunskaper om kulturen som 

avgränsar hur risk bedöms och definieras. Riskuppfattningar är lokala och historiska och det 

som kan upplevas som en risk på en plats vid en tidpunkt inte nödvändigtvis måste upplevas 

eller ses som en risk på en annan plats eller vid ett senare tillfälle.  

 

Flera av respondenterna valde resmål utifrån förväntningar på sol, bad och varmt väder. Tre 

av respondenterna valde också resmål utifrån tidigare erfarenheter om orten som ett trevligt 

ställe med trevliga och öppna människor. Dessa tre respondenter valde också resmålet 

eftersom de hade vänner på orten och hade även vänner som var på semester på orten under 

samma period.  
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Respondent D berättar: 

 

”Första gången jag var till Alanya var 2012 och då var förväntningarna att bli brun 

och bada men sen upptäckte jag klubbarna och att jag gillade uppmärksamheten 

man fick där, de är så vänliga och flirtiga. Jag blev kär i Alanya och har många 

vänner där. Jag fastnade för orten och kulturen.” 

 

Både vår studie och Elliotts et al. studie (1998:335,338) visar att ungdomarna reste med 

förväntningar på sol, bad, nöjen och alkohol. Ett varmt klimat och att få festa och ha roligt 

tillsammans med vänner och att träffa nya bekanta. Deras förväntningar uppfylldes förutom 

att vissa hade otur med vädret. 

 

Respondenterna beskriver semesterorternas atmosfär som trivsam, att stämningen är trevlig, 

och att människorna på orten är trevliga och serviceinriktade. Tre av respondenterna beskriver 

också att det är lätt att träffa nya vänner och bekantskaper på semesterorten då stämningen på 

orten är lättsam och enkel. Det är lätt att prata med okända då alla är där av samma anledning, 

att ha roligt och njuta av sol, bad och nöjen. Respondent A beskriver sina förväntningar på 

resmålet: 

 

”Att det ska vara varmt och roligt! Att träffa nya bekantskaper”.  

 

Smith och Kleins (2010:262–264) studie visar att deltagarnas beteende ändrades av den 

sociala förstärkningen och att unga kvinnor konsumerar stora mängder alkohol vid utlandsresa 

och motiveras att göra det då de upplever att alkoholen underlättar den sociala interaktionen 

och deras förväntningar på att skapa nya kontakter. Deltagarnas beteende ändrades av den 

sociala förstärkningen och andra risker framkom. I vår studie har vi kunnat se att 

respondenterna också hade förväntningar på att konsumera alkohol och skapa nya kontakter 

och att alkohol underlättade kontaktsökandet samt att kvinnorna upplevde att de drack mer än 

de hade tänkt när de var på semesterorten. Respondenternas beteende påverkades av den 

sociala förstärkningen på semesterorterna och gjorde att de tänkte mindre på riskerna som de 

uppmärksammat.    
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När respondenterna beskriver dryckeskultur så berättar de flesta att det främst är turister som 

dricker och tar del av utelivet, inte den inhemska befolkningen. Två av respondenterna menar 

att det är ovanligt att de turkiska tjejerna är ute på klubbar och dricker, det är mest de killar 

som jobbar på klubbarna som visar sig ute och som kan ta en drink med dem. De beskriver 

också att det finns en kultur som gör det okej att dricka varje dag och menar att det är därför 

de flesta åker till dessa orter just för att festa och ha kul på kvällar och nätter.  

 

Respondenterna berättar också att det finns väldigt många klubbar och barer på orterna och att 

de ofta har extraerbjudanden för att få folk att köpa mer, känslan är att de uppmuntras till att 

dricka mer alkohol. Vidare så menar de att det är en hög stämning och full fart på klubbarna, 

ofta är det fest till tidig morgon och stänger den ena klubben går man på den andra. 

Respondent C beskriver utelivet: 

 

”Det är helt galet, en helt annan värld. Det hörs musik från alla klubbar. Om man 

köper en drink får man två. Man får också billigare när man känner folk och då 

blir det att man dricker mer. De gör allt för att man ska köpa mer”.  

 

Alla respondenter menar att det finns en kultur och kontext på semesterorterna som gör det 

okej att dricka alkohol och festa varje dag och att man uppmuntras till att släppa på kontrollen 

och att ta större risker, till exempel att dansa på borden och att hoppa från höga höjder från 

turistbåtar. De beskriver också att många aktiviteter som erbjöds på semesterorterna var 

förknippade med alkohol och fest och att de såg många risker med detta då man själv kan 

skada sig, göra något dumt eller vara med om något dumt.  

 

Kulturella sammanhang påverkar individers val och egna uppfattningar som är relaterade till 

vilka normer som råder i individens omgivande samhälle, det innebär att riskuppfattningar är 

gemensamma för individer inom en specifik kultur. Individens val påverkas inte bara av 

värderingar och kunskap utan också av kulturspecifika normer och värderingar. Individers 

uppfattningar återspeglar vilka normer som finns i samhället (Douglas & Wildavsky, 1982:8–

9,186; Wall 2009:95–97). Vårt resultat visar att det finns en gemensam kultur på 

semesterorterna som påverkar respondenternas val och uppfattningar och därmed deras 

beteende och riskförståelse. 
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Vår studie visar att plats och kontext har inverkan på vilka risker man ser på semesterorten. 

Respondenterna ser fler och andra risker på semesterorten än vad de kan se på hemmaplan 

och att de är medvetna om riskerna som kan finnas men de väljer att tolerera dem i högre 

utsträckning eftersom att fördelarna ofta bedöms som större. Wall (2010:7-9) beskriver 

riskförståelse som ett sätt att beskriva hur individer skapar mening till olika risker genom att 

relatera dem till kontextuella dimensioner och vill visa hur individens riskförståelse är 

platsbunden. Individens riskförståelse och beteende är sammankopplade och begreppet 

riskförståelse lyfter fram individens personliga förståelse för olika risker och hur denna 

förståelse är relaterad till den omgivande kontexten.   

 

Platsens kultur och kontext har betydelse för att respondenterna i högre grad tolererar riskerna 

men att de på semester tycker att det är okej att välja att ”ta ut svängarna” och släppa 

kontrollen mer än vad man skulle tillåta sig på hemmaplan. Platsen i sig är öppen för det här 

beteendet och servicepersonalen på hotell och barer uppmanar till mer alkoholdrickande då 

det är en stark inkomstkälla för dem. Riskförståelse fokuserar på betydelsen av sociala 

sammanhang för hur individen tolkar sin omvärld och begreppet gör det möjligt att beskriva 

hur riskförståelse kan se olika ut för olika grupper i samhället. Platsanknytning ger en 

möjlighet att närmare studera vilka aspekter ifråga om plats som kan ha påverkan på hur 

individer förhåller sig till risk och detta skapar en djupare förståelse för relationen mellan 

plats och riskförståelse (Wall, 2010:12–13). 

 

Risk, riskförståelse och hantering av risk  

Temat risk, riskförståelse och hantering av risk handlar om vilka risker respondenterna såg på 

semesterorten, vilka risker de var mest rädd att personligen drabbas av och hur de hanterade 

riskerna.  

 

Alla respondenter såg att det fanns flera olika risker på semesterorten och det fanns en 

skillnad mellan vilka risker män och kvinnor såg. Slovic (2000:220–221) och Tulloch och 

Lupton (2003:1,10) menar att riskperceptioner påverkas av sociala och kulturella faktorer. 

Faktorer som kön, etnicitet, politiska världsbilder, emotioner och tillit, bakgrund och klass 

korrelerar starkt med individers riskbedömningar och individers riskuppfattning kan se olika 

ut. Respondenterna såg till exempel risker med att bli för full, att alkoholpåverkad bada och 

hoppa i vattnet från höga höjder, bli drogad, bli serverad dålig sprit, ha oskyddat sex, bli 

våldtagen, bli rånad och att dansa på borden på klubb.  
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Respondent A beskriver vilka risker han såg på semesterorten: 

 

”Snattning och att ramla ner i vattnet och skada sig. Få polisen efter sig om man 

gjort något dumt, fast det gjorde ju inte jag. Man hoppade ju från båten när man 

var full och det var ju inte så bra.” 

 

Här fanns en skillnad mellan hur respondenterna svarade. Slovic (2000:223–225,396–399) 

skriver att begreppet risk innebär olika saker för olika individer, till exempel så tenderar män 

att bedöma risker som färre mindre i jämförelse med kvinnor. I vår studie kan vi se att 

kvinnorna i större utsträckning svarade att riskerna var att bli drogad och våldtagen och 

männen var mer rädda för att skada sig själv. Skillnaderna visar att kvinnorna är mer rädd för 

att bli utsatta för risk och männen för att själva utsätta sig för risk. Respondent D svarar: 

 

”Att bli drogad och våldtagen. Mest att om det händer att man blir våldtagen så är 

det svårare med allting då man är i ett annat land.” 

 

De risker respondenterna såg var också de risker som de var mest rädd att drabbas av 

personligen och de var medvetna om riskerna och funderade över vad som skulle kunna 

hända. Männen svarade i större utsträckning att riskerna var att skada sig i samband med att 

bada och hoppa från höga höjder i kombination med alkoholintag. I likhet med Slovic 

(2000:220–221) och Tulloch och Lupton (2003:1,10) så visar vår studie att hur individer 

uppfattar risk påverkas av kön. Smith och Klein (2010:263–264) menar att kvinnor är de som 

är i farozonen när de dricker alkohol då de löper större risk för till exempel sexbrott. De tre 

kvinnliga respondenterna i vår studie beskrev just sexbrott som en av de största riskerna de 

var mest rädda att personligen drabbas av.         

 

De flesta av respondenterna menar att de var medveten om riskerna på semesterorten och att 

de uppmärksammade dem och de funderade på vad som skulle kunna hända. Tankarna om 

vad som skulle kunna hända var de väldigt medvetna om och det gavs även eftertankar till vad 

som skulle kunna hända innan de valde att lämna hotellet för att uppleva nattlivet på 

klubbarna. Tulloch och Lupton (2003:1) menar att ett sätt att hantera riskuppfattning är att ha 

kunskap och förståelse för den. Alla respondenter i vår studie förklarade i likhet med detta att 

de var medvetna om riskerna som de såg och att de hade en förståelse för dem.       
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Alla respondenter menade att de försökte hantera riskerna genom att vara medvetna om 

riskerna. Vilket bland annat innebar att inte bli för full, ha uppsyn över sin drink för att inte 

någon skulle lägga något i glaset och att inte prova på allt som erbjöds i form av dricka och 

rökning. Respondent E svarade: 

 

”Man försökte ju undvika att hamna i de riskfyllda situationerna. Vi badade inte 

allt för berusade.” 

 

Respondent C förklarar hur hon hanterade riskerna: 

 

”Jag försökte att se när de hällde upp alkoholen, att inte ta emot från folk som 

bjuder, men jag gjorde det i alla fall, men jag tänkte på det. Det är så vanligt att bli 

drogad att man är extra försiktig.”  

 

Flera utav respondenterna menar dock att de var där för att festa och att ha kul och då är det 

lätt hänt att det händer något. Ingen av respondenterna menar att deras riskmedvetenhet 

påverkades av resesällskapet utan de kände sig trygga med sitt resesällskap, med det menar de 

att de inte påverkades av den andres tankar kring risk men kände sig trygga med att vara två 

eller flera. Tulloch och Lupton (2003:2,6-9) menar att individers riskuppfattningar påverkas 

av sociala strukturer och genom att man till exempel bor i olika länder, vilket leder till att man 

som individ tolkar och uppfattar risker olika. Vidare menar de att riskuppfattningar delas och 

skapas gemensamt inom den kultur som råder vilket våra respondenter motsäger sig då de 

anser sig inte bli påverkade av resesällskapets syn på risker men de påverkades av 

semesterortens risker och tillsammans tänkte de över och på de risker som finns. Respondent 

C beskriver sitt resesällskap: 

 

”Det är bra att vara två så att man håller koll på varandra.”  

 

Respondent B berättar: 

 

”Mamma var ju väldigt noga med att vi skulle hålla koll. Hon ville helst följa med 

ut men inte alla gånger. Vi hade lite kontakt över telefon i alla fall för att se att vi 

var okej och var vi var.” 
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Risk och sensation-seeking 

Temat risk och sensation-seeking handlar om hur respondenterna förhöll sig till alkohol och 

fest på semesterorten, hur förhållandet ser ut jämfört med hemma och om de upplevde att 

alkohol påverkade vilka risker de tog på semesterorten.   

 

Respondenterna svarar lite olika på frågan om hur de förhöll sig till alkohol och fest på 

semesterorten. Några respondenter menar att det blev mer alkohol och fest än vad de tänkt sig 

medan andra menar att det var anledningen till att de åkt dit. Vår studie visar i likhet med 

Elliotts et al. studie (1998:335,338) att konsumtionen av alkohol ökar vid utlandssemester 

men att ungdomarna ändå inte var helt vårdslösa eller omedvetna om riskerna som kan 

förknippas med en festresa. Här framgick också att de respondenter som bokat ett hotell med 

All Inclusive drack en större mängd alkohol än de tänkt eftersom att det ingick i priset och de 

som inte hade All Inclusive menar att de förmodligen hade druckit mer om de hade haft det.     

 

Respondent E förklarar mer ingående: 

 

”Ja vi hade ju All Inclusive och var tvungen att dricka lite hela tiden så att man 

fick valuta för priset man betalat. Hellre drack vi hemma än ute på klubb. Om det 

inte varit All inclusive så hade alkoholmängden varit mindre.” 

 

I jämförelse med hemma så menar de flesta respondenter att de drack lika mycket eller mer 

alkohol. Två av respondenterna menar att alkohol och fest är mer lättillgängligt där, om det är 

helg eller vardag spelar ingen roll utan man kan köpa och dricka alkohol när som helst. En 

fördel som fyra av respondenterna såg var att ingen vet vem de är på semesterorten och att de 

därför tordes göra saker som man kanske inte skulle göra hemma. Smith och Kleins 

(2010:263–264) studie visar i likhet med vår studie att den sociala kontexten och den sociala 

dynamiken i gruppen påverkar risktagandet men även känslan av anonymitet påverkar 

risktagandet.  

Respondent D berättar att: 

 

”Det är mycket roligare att gå ut utomlands, det är bättre stämning. Man kan vara 

lite crazy där och inget vet om en. Här hemma är det fler som vet om mig och jag 

är mer försiktigt. Fast alkoholmängden ökar utomlands och man dricker fler 

dagar”.       

25 
 



 
 
Respondent E berättar:  

 

”Det var det bästa att ingen visste vad man gjorde där!” 

 

Två av respondenterna menar också att det känns tryggare att dricka alkohol och festa hemma 

eftersom att de har närmare till sitt sociala skyddsnät där. Socialt skyddsnät innebär för 

respondenterna till exempel familj, vänner, blåljusmyndigheter och vakter på krogen. På 

semesterorten upplevde de sig mindre trygga eftersom att de bara hade sitt resesällskap att 

förlita sig på och var inte så insatt i hur man kunde få hjälp av till exempel polis om det skulle 

behövas. Tutenges (2008:444) studie visar att en hög alkoholkonsumtion är särskilt riskfyllt i 

ett främmande land eftersom dess kultur, språk och geografi ofta är främmande för individen 

och att detta kan göra det svårare att nå polis och sjukvård. Respondent B berättar: 

 

”Ja när man dricker så är man ju inte, ja man kan väl säga att halva hjärnan är 

hemma. Är det så att man är för full så får man hjälp hem och man är inte lika 

rädd hemma som utomlands. För hemma känner man alla.” 

 

Nästan alla respondenter upplevde att alkohol påverkade vilka risker de tog på semesterorten. 

De beskriver hur de gjort saker som de inte skulle gjort när de är nyktra och hur alkoholen gör 

att de tänker mindre på riskerna och på konsekvenserna för deras agerande. Slovic (2000:223–

225) menar att individer är villiga att tolerera högre risker när fördelarna bedöms vara större 

och risker som ses som frivilliga ses också som kontrollerbara. Även Tulloch och Lupton 

(2003:1,11) menar att risk och risktagande kan ses som både någonting positivt och negativt 

och att risker oftast ses som en osäkerhet och förlorad kontroll.  

 

I vår studie framkommer det att respondenterna är villiga att tolerera högre risker eftersom de 

har åkt till semesterorten för att ha roligt och för att ta del av nattlivet. De risker som man 

själv väljer att utsätta sig för, för att till exempel få känna en adrenalinkick kategoriseras som 

en positiv risk. Ett exempel på detta är respondenternas berättelser om hur de hoppat ner i 

vattnet från höga höjder. Respondent E menar att alkohol påverkade vilka risker han tog på 

semesterorten: 

 

”Ja men det gör det ju, man tänker inte lika mycket med alkohol i sig”. 
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Smith och Klein (2010:263–264) beskriver begreppet sensation-seeking som en specifik 

dimension som speglar individers benägenhet att söka sig till sociala nöjen. Sensation-seeking 

relateras till en hög alkoholkonsumtion och andra risktagande beteenden och kan också 

relateras till perioder av högre alkoholintag och en lägre riskmedvetenhet i samband med 

alkoholintag. Detta innebär att individer har en lägre uppfattning om fara i samband med olika 

aktiviteter som att gå hem ensam eller medverka i så kallade ”drickaspel”. Vi kan se att våra 

respondenter faller in inom ramen för vad som kallas sensation-seeking till exempel när de 

dansar på borden eller hoppar från höga höjder. Här kan vi även se likheter mellan sensation-

seeking och Tulloch och Luptons (2003:11) beskrivning av positiva risker som ger individer 

en adrenalinkick.  

 

De respondenter som varit på semesterorten mer än en gång hade också kännedom om vilka 

platser och vilka klubbar man skulle undvika för att inte utsättas för onödiga risker. 

Respondent D funderar och svarar: 

 

”En klubb var det som jag absolut undvek på grund av droger. Även på vårt första 

hotell där var det kille som fått i sig för mycket droger. Det var otäckt! Polisen är 

lite annorlunda än i Sverige. Vissa gator som var jobbiga undveks.” 

 

Tidigare forskning från Storbritannien visar att ungdomar även haft förväntningar på droger 

när de rest till orter med ett utbrett nattliv (Elliott et al., 1998:319). Respondenterna i vår 

undersökning har inte haft samma förväntningar utan snarare visar vårt resultat att de undvikit 

ställen och personer där droger förekommit. Två av intervjupersonerna upplevde ett obehag 

av att droger fanns så öppet och tillgängligt på orten där de var. De säger att det var en stor 

skillnad jämfört med hemma och att det där var mer vanligt och accepterat att ta droger. Detta 

sågs som en negativ risk som de kunde kontrollera genom att undvika att vistas på vissa 

klubbar och med vissa människor.   
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Sammanfattning analys 

I denna del ämnar vi ge en fördjupande bild av vad analysen av resultatet gett oss och de 

viktigaste och väsentligaste delarna som vi upptäckt. I resultat och analys belyste vi hur 

respondenterna förhåller sig risk och alkohol genom att använda oss av de teorier och tidigare 

forskning som vi funnit mest relevant och kopplat dem till den empiri som våra intervjuer 

gett.  

 

Vi har kommit att se att våra respondenters förhållningssätt till risker och alkohol påverkats 

av tidigare erfarenheter av semesterorter med ett känt utbrett nattliv och av rykten som de 

snappat upp av andra som varit på dessa orter. Med det menar vi att de är påverkbara av 

andras upplevelser och eventuella händelser som de varit med om när de skapar sin egen 

riskuppfattning när de är på semesterorten och funderar över vad de själva skulle kunna 

drabbas av för risker. Även om våra intervjupersoner inte såg alltför många risker och de 

tänkte inte allt för mycket på dem då de var där för att ha roligt och inte se faror överallt, så 

kan vi ändå se att de har många tankar och åsikter om risker som kan finnas och finns på 

semesterorter utomlands. Respondenterna förhållningssätt till risker är således baserade på 

egna (och andras) tankar om risk. Kön är även en faktor som påverkar vilka risker de såg och 

utsatte sig för och resultatet visar att kvinnorna kände sig mer utsatt för risk än männen. 

 

De mest framträdande faktorerna som resultatet visar är att ungdomarna släpper loss mer på 

semesterorten än hemma och att de är medvetna om de risker som finns men väljer att tolerera 

dem för att fördelarna är fler än nackdelarna. Anledningarna till detta är att det finns en 

gemensam kultur på semesterorterna som gör att platsen är mer tillåtande och uppmanar till 

att släppa loss och konsumera alkohol i större mängder. Orsakerna är också respondenternas 

känsla av anonymitet på semesterorten och att riskerna de utsätter sig för är frivilliga och i 

viss mån kontrollerbara. Ungdomarnas beteende faller in under Smith och Kleins (2010:263) 

begrepp sensations-seeking vilket innebär att konsumera stora mängder alkohol och söka sig 

till sociala nöjen. 
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Vårt resultat visar att ungdomarna inte bara tolererar riskerna utan de gör även skillnad mellan 

positiva och negativa risker. Att åka till en semesterort med ett känt utbrett nattliv ses som en 

positiv risk eftersom att fördelarna bedöms som större än nackdelarna. Respondenterna 

beskriver fördelar som att ha kul, träffa nya vänner och bekanta. Ungdomarna ser även 

skillnad mellan risker hemma och på semesterorten. De menar att de känner sig säkrare på 

hemmaplan än utomlands för att hemma har de sitt sociala skyddsnät att luta sig tillbaka på. 

På resan hade de bara varandra och liten eller ingen kunskap om hur de skulle kunna få hjälp 

på orten om det hade behövts. Det finns enligt dem en större risk att bli drogad eller att skada 

sig vid olika aktiviteter som kan erbjudas på en semesterort än vad det finns hemma.  

 

Vidare kan vi se att respondenternas riskuppfattning värderas och uppfattas olika beroende på 

riskernas konsekvenser och att konsekvenserna påverkar hur de förhåller sig till riskerna. 

Deras tidigare erfarenheter och kunskaper om att ha roligt, festa och dricka alkohol påverkar 

hur de ser på dåtida, nutida och framtida risker och att de väljer att se dessa som antingen 

positiva eller negativa. 

 

Något som visade sig i empirin var att ungdomarna såg risker som kunde finnas och uppstå på 

semesterorten och att de i någon form under resans gång tog hänsyn till dem och tog hänsyn 

till hur de skulle kunna hanteras och förebyggas. Alla intervjuade visste att de aldrig skulle 

lämna glaset utan tillsyn för då fanns risken att bli drogad och det var således en gemensam 

syn på hur de kunde skydda sig mot denna risk. De valde också att inte bada när de var allt för 

berusade eller att gå hem ensam på natten. Vidare kan sägas att de flesta av dem hade 

synsättet ”det händer aldrig mig” och valde att inte fokusera på allt det som skulle kunna 

hända utan istället fokusera på att ha roligt och hantera de risker som skulle kunna uppkomma 

när de uppkommer.  
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka ungdomars förhållande till risker och alkohol under 

utlandssemester kring vilket vi fått en fördjupad förståelse för varför ungdomar väljer att åka 

på festresor. Resultatet visar att respondenterna medvetet väljer att åka till orter med ett känt 

utbrett nattliv med förväntningar på att sola, bada och ha roligt samt att skapa nya kontakter. 

Semesterortens kultur och kontext uppfyller dessa förväntningar och uppmanar ofta till att 

dricka alkohol, delta i nattlivet och våga ta ut svängarna i större utsträckning än hemma.        

 

En av de tydligaste slutsatserna i vår undersökning är att ungdomarna ser risker på 

semesterorterna, att de är medvetna om dem och funderar över vad som skulle kunna hända. 

Även om de är medvetna om riskerna väljer de ändå många gånger att tolerera dem eftersom 

att de är på semester för att ha kul och för att festa. Vårt resultat visar också att 

respondenterna inte bara tolererar riskerna utan de gör även skillnad mellan positiva och 

negativa risker. Det framkommer också att de ser fler positiva risker på festresan än negativa. 

De anser att åka till en semesterort med ett känt utbrett nattliv ses som en positiv risk eftersom 

att fördelarna bedöms som större än nackdelarna och där de beskriver fördelar som att ha kul, 

träffa nya vänner och bekanta. Utifrån respondenternas uttalanden om risker så kan vi se att 

deras riskmedvetenhet är god och att de tillsammans med sitt resesällskap har diskuterat och 

reflekterat över riskerna de uppmärksammat. De uppmärksammade riskerna kommer från 

deras egna observationer, erfarenheter och hörsägen. Resultatet visar att de är medvetna om 

riskerna som är förknippade med dessa resor men väljer att tolerera dem eftersom att 

fördelarna bedöms som större än riskerna.  

   

Resultatet visar att kvinnor ser andra risker än män och att de är mest rädd för att bli drogad 

och våldtagen. Kvinnorna är även de som känner sig mest utsatta för risk och som under vår 

undersökning kommit med mest tankar om hur man bäst skyddar sig från de risker som de 

uppmärksammat. De lyfter också fram att kvinnor är mer utsatta och eftertraktade på 

klubbarna och upplever att servicepersonalen flirtar mer med dem för att få dem att slappna av 

och ha roligt. Resultatet visar i likhet med Smith och Kleins (2010:263–264) studie att 

riskerna med alkoholintag är beroende av kön. Kvinnor löper störst risk att utsättas för 

sexbrott och bli sjuka av alkoholen. Tulloch och Lupton (2003:1,10) och Slovic (2000:396) 

menar också att kön är en faktor som påverkar individers riskförståelse och det har vårt 

resultat visat. Resultatet visar också att kvinnorna har en tendens att dricka mer alkohol på 

festresan till skillnad från hemma.  

30 
 



 
 
I vår studie framkommer det även att det är flera faktorer som påverkar ungdomarnas 

riskförståelse och beteende, bland annat förväntningarna på resan, känslan av anonymitet, 

resesällskapet, kön, sensation-seeking och framförallt platsen. Platsen har betydelse för att 

respondenterna i högre grad tolererade riskerna. Resultatet visar att det är den gemensamma 

kulturen på platsen som skapar en gemenskap bland turisterna och där kontexten på 

semesterorten är öppen för att det är okej att konsumera stora mängder alkohol och turisterna 

uppmuntras till det. De uppmuntras också till att släppa på kontrollen och delta i mer eller 

mindre riskfyllda aktiviteter. Vissa av dessa aktiviteter sker under alkoholpåverkan, så som att 

dansa på borden eller hoppa från höga höjder. Vi kan se att det inte är semesterresan i sig utan 

det är den specifika semesterorten och dess kultur och kontext som påverkar ungdomarnas 

riskförståelse och beteende.  

 

Smith och Kleins (2010:263–264) begrepp sensation-seeking är en faktor som vi sett påverkat 

respondenternas riskförståelse och beteende vilket innebär att de sökt sig till sociala nöjen 

som ofta är förknippade med alkohol på semesterorterna och en lägre riskmedvetenhet. 

Ungdomarna i vår studie menar också att alkohol påverkade vilka risker de tog och de 

beskriver hur de tog risker som de inte skulle ha tagit om de varit nyktra. De motiveras till 

högre alkoholkonsumtion för att underlätta den sociala interaktionen och uppfylla 

förväntningarna till att skapa nya kontakter och ungdomarna menar att det är lättare att ta 

kontakt med nya människor alkoholpåverkade. 

  

Respondenterna menar att deras val av resesällskap inte hade någon inverkan på deras egen 

riskmedvetenhet men resultatet har ändå visat att även om de kände sig trygga med sitt 

resesällskap så kunde de ändå uppleva att de saknade sitt sociala skyddsnät i form av föräldrar 

och familj. De flesta berättade att då de rest med föräldrar har de haft mindre fokus på att 

konsumera alkohol och uppleva nattlivet på orten till skillnad från resor de gjort med vänner 

och detta visar att deras beteende beror på resesällskapet. I vår studie har vi valt att inte 

fokusera på hur frånvaron av föräldrar vid resan påverkar ungdomarnas beteende och 

risktagande.   

 

Flera utav intervjupersonerna i vår undersökning beskriver också hur deras anonymitet 

påverkat deras beteende. Anonymiteten gör att de känner att de vågar mer och tar för sig mer 

eftersom ingen känner igen dem och det är heller inte säkert att de återkommer till just den 

klubben eller orten. Smith och Kleins (2010:263–264) studie visar likhet med vår studie att 
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känslan av anonymitet påverkar ungdomars risktagande. Respondenternas känsla av 

anonymitet på semesterorten är en intressant faktor som vi inte räknat med att finna.  

 

Ungdomarna beskriver känslan av anonymitet som positiv och den gör att de vågar släppa 

loss mer på semesterorten till skillnad från hemma där de inte är anonyma. Denna faktor kan 

beskrivas som en social risk där man riskerar att förlora sitt anseende. Med social risk menas 

att individer vill upprätthålla en stabil självbild och göra det som förväntas av dem, de vill inte 

falla utanför ramen av vad som ses som accepterat beteende och vara den som sticker ut. Om 

respondenterna på hemmaplan skulle släppa loss på samma sätt som på semesterorten skulle 

det innebära att de utsatte sig för en social risk. Det skulle kunna innebära att de gör bort sig 

inför vänner, kollegor eller familj och skulle kunna leda till att de skadar sin självbild, sina 

relationer eller sitt anseende.      

 

En annan aspekt som vi tycker skulle vara intressant att studera vidare är resebolagens syn på 

risker och alkohol på de orter de erbjuder resor till och framför allt de resebolag som främst 

vänder sig till ungdomar och studenter. Det skulle vara intressant att se hur resebolagen 

hanterar ungdomarnas trygghet och säkerhet och hur resebolagens risk- och krishantering ser 

ut. Vidare skulle det också vara intressant att få resebolagens syn på orternas atmosfär och 

kultur och hur de tror att den kan påverka ungdomarnas riskförståelse och beteende eftersom 

att de har ett eget intresse av att sälja festresor.           

 

Våra egna tankar kring studien är att begreppet festresor kan tillämpas på andra orter, det 

behöver inte bara handla om resor till utlandet utan det kan också handla om svenska orter där 

det under säsong inbjuder till fest. Exempel på dessa är Åre, Gotland och Sandhamn. Våra 

egna observationer från dessa orter är att människor tenderar att åka dit med samma 

förväntningar som vi kan se hos våra respondenter när de åkt utomlands, det vill säga att festa, 

ha roligt och skapa nya kontakter. Här vill vi återigen lyfta att det är platsen och kontexten i 

sig som är viktig och som skapar en plats dit människor väljer att resa för att festa och ha 

roligt och där man finner likasinnade med samma förväntningar. 

 

Vårt bidrag med studien kom att bli att platsen är en viktig del i hur man väljer resmål och att 

den i sig är vad som lockar och uppmuntrar individerna till att välja att tolerera risker på ett 

annat sätt än hemma. Till framtida forskning anser vi att det skulle vara intressant om det 

studeras mer kring ungdomars känsla av anonymitet på semesterorten då det var en faktor 
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som var starkt bidragande till ungdomarnas risktagande och alkoholkonsumtion. 

Riskförståelse i samband med den faktorn är en intressant ingångspunkt där man knyter 

samman plats och kontext. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide  
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Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Kön? 

Sysselsättning? 

Ålder vid resan? 

Vart var du på semester? 

Hur många och vilka var ni som reste? 

 

Risk  

Vilka risker såg du på semesterorten? 

Hur förhöll du dig till riskerna på semesterorten? 

Vilka risker var du mest rädd för att personligen drabbas av? 

Hur hanterade du riskerna som du kunde se och drabbas av? 

Hur ändrades din riskmedvetenhet på semesterorten?   

Hur påverkades din riskmedvetenhet av de andra i resesällskapet? 

 

Alkohol 

Hur förhöll du dig till alkohol och fest på semesterorten?  

Hur såg det förhållandet ut jämfört med hemma? 

Upplevde du att alkohol påverkade vilka risker du tog på semesterorten? 

Fanns det ställen som du skulle undvika att vistas på?  

 

Plats/Kultur  

Varför valde du att åka till just denna semesterort? 

Vad hade du för förväntningar på resmålet? 

Hur väl uppfylldes dina förväntningar?  

Kan du beskriva semesterortens atmosfär?  

Vad gör man på semesterorten, hur ser kulturen ut?  

Kan du beskriva dryckeskulturen på semesterorten? 

37 
 


	Inledning
	Syfte
	Frågeställningar
	Tidigare forskning

	Teori
	Riskperceptioner
	Risker i vardagen
	Det antropoligiska perspektivet
	Relationell teori om risk
	Riskförståelse
	Sammanfattning av teorier

	Metod
	Urval
	Skapande av intervjuguide
	Analysmetod
	Reliabilitet och validitet

	Resultat och analys
	Risk och plats
	Risk, riskförståelse och hantering av risk
	Risk och sensation-seeking
	Sammanfattning analys

	Diskussion
	Referensförteckning

