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Alkohol är ett vanligt berusningsmedel i Sverige. Tidigare 
forskning har visat att familj och vänner påverkar ungdomars 
alkoholkonsumtion. Studiens syfte var att undersöka ungdomars 
upplevelse av vad som påverkade deras alkoholkonsumtion samt 
om skillnader fanns mellan landsbygd och stad. Den teoretiska 
utgångspunkten i undersökningen var Bronfenbrenners ekologiska 
modell. Metoden som användes var berättelser där ungdomar skrev 
om en situation där de druckit alkohol eller avstått samt öppna 
enkätfrågor. Deltagarna kom från två gymnasieskolor och var i 
åldrarna 15-20 år. Totalt 96 personer medverkade varav 68 tjejer. 
Resultatet visade att fest, vänner, eget beslut och resor var de 
faktorer som påverkade mest. På landsbygden påverkades 
ungdomarna mer av familj och släkt. I staden upplevde många det 
som jobbigt att vara ensam om att vara nykter. De vanligaste 
orsakerna att avstå från alkohol var dåliga erfarenheter, inget 
behov och roligt utan. Överlag hade ungdomar på landsbygden en 
mer avslappnad syn till alkoholkonsumtionen. 
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Inledning 
 

Alkohol är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem i Europa där andelen 
alkoholkonsumenter är störst i världen (Socialstyrelsen, 2012). Statistik från systembolaget 
visar att alkoholförsäljningen i Sverige ligger på 10.3 liter ren alkohol per person och år 
(Systembolaget, 2012). Världshälsoorganisationen WHO skiljer på missbruk och beroende 
där det refererar till missbruk som att gång på gång upprepa ett beteende trots att det leder 
till problem. Med beroende menas att vara psykiskt eller fysiskt beroende av alkohol och 
abstinensbesvär uppstår när berusningsmedlet utesluts. För varje år alkoholdebuten skjuts 
upp minskar risken för ett framtida beroende med 14 % (World Health organisation, 2012). 
Det skulle därför kunna vara av betydelse att ha kunskap om vad som påverkar ungdomars 
alkoholkonsumtion för att eventuellt kunna förhindra ett framtida beroende.  

I tonåren blir vänner viktigt och familjeförhållanden påverkar ungdomarna mer än 
någonsin. Ett flertal studier har kommit fram till att både vänner och familj är faktorer som 
har påverkan på ungdomars alkoholkonsumtion. En god familjestruktur, stöd och 
respektfulla relationer inom familjen är länkat till lägre nivå av alkoholanvändning bland 
ungdomar (Bergh, Hagquist, & Starrin, 2011). Tidigare forskning av Kloep, Hendry, 
Ingebrigtsen, Glendinning och Espnes (2001) på ungdomar i Sverige har visat att de 
dricker på grund av sociala skäl, grupptryck, spänning och föräldrars bristande kontroll. 
Studien pekar på att ungdomarna ser det som en symbol till att bli vuxen och att alkoholen 
tar dem från de vardagliga problemen till något mer spännande.  
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Det finns alltså många faktorer som påverkar och påverkas av varandra. Allt hänger 
samman och interagerar. Detta är precis vad Bronfenbrenners ekologiska modell står för. 
Modellen beskriver barn och ungdomars samspel med de olika miljöerna samt den tid och 
samhälle de lever i. Modellen är uppbyggd av en serie strukturer som finns på olika 
systemnivåer och som samverkar till att skapa både risk- och skyddsfaktorer (Von 
Tetzchner, 2005). 

 
 

Personlighetens betydelse för alkoholkonsumtion 
 

I en studie av Brennan, Walfish och Aubuchon (hämtad från Correia, Murphy, & Barnett, 
2012) kom man fram till att de personer som var spänningssökare (sensation seekers) drack 
alkohol i större utsträckning och med mer negativa konsekvenser som följder än andra 
personligheter. Detta gällde för både män och kvinnor och för både observerat- och 
självrapporterat beteende. Denna personlighet kännetecknas som impulsiv, äventyrlig, lätt 
uttråkad och drivs av en benägenhet för nya och spännande saker helst sådant som är 
farligt. I jakten på adrenalinkicken tar ofta denna person stora risker (Zuckerman, 2007). 
Samma resultat framkom i Adams, Kaiser, Lynam, Charnigo och Milichs (2012) studie där 
det visade sig att personlighetsdraget sensation seeker var relaterat till problematiskt 
drickande. Resultatet i en omfattande studie av Quinn och Fromme (2011) gjord på 
collegeungdomar i USA kom fram till att personer som var spänningssökare drack i större 
omfattning än andra studenter.  

En annan studie visade att de ungdomar som använde berusningsmedel mest var de som 
fick ett lågt resultat på självkänsla och högt på sensation seeking (Gordon & Caltabiano, 
1996). Enligt Lilja, Wilhelmsen, Larsson och Hamilton (2003) spelar ungdomars 
självkänsla en viktig roll i både deras utvecklingsprocess och deras alkoholkonsumtion. I 
en studie av Kodman (1984) har man undersökt introverta och extroverta personligheter. 
Resultatet visade att personer med extrovert och introvert personlighet hade en högre 
alkoholkonsumtion jämfört med andra personlighetstyper. En person som har extrovert 
personlighet är pratsam, utåtriktad och har ett energiskt beteende. De personer som är 
introverta har ett mer reserverat, tyst och blygt beteende. Kodman fann även att depressiva, 
otåliga och sociala ungdomar drack mer än genomsnittet. De sociala personerna sökte 
andras sällskap genom gemensamheten i alkohol och drack därmed mer. I motsats skiljde 
sig inte enstöringar åt från genomsnittet i alkoholkonsumtion. 
 
 
Familjeförhållanden och alkoholkonsumtion 

 
Det är oftast familjen som först upptäcker om ungdomarna dricker alkohol. Det är vanligt 
att föräldrarna då tar till straff eller försöker komma på strategier för att förhindra 
alkoholkonsumtionen (Room, 1998). Forskning gjord av Bergh et al. (2011) har påvisat att 
ungdomars drickande påverkas av föräldrarnas beteende. Enligt denna sociala 
inlärningsteori ses föräldrarna som en slags förebild för sina barn då de anammar attityder 
och värderingar såväl som faktiska beteenden. När en förälder dricker och barnen iakttar 
detta är det stor sannolikhet att barnet kommer ta efter beteendet.  

Annan forskning gjord av Kloep et al. (2001) kom fram till att ungdomar såg 
alkoholdrickandet som vilken annan förmåga som helst, något som måste läras. Då 
alkoholförtäring inte är något som lärs ut blir resultatet trial and error (försök och misstag). 
De föräldrar som dricker alkohol är mer benägna att visa tolerans mot alkoholanvändning 
till sina tonåringar. Ju mer toleranta de är desto större chans löper tonåringen att dricka i 
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större utsträckning. Förälderns tolerans mot alkohol spelar en viktig roll för barnens och 
tonåringarnas attityd till alkohol (Essau, 2008). Forskning gjord av Kristjansson, 
Sigfusdottir, Allegrante och Helgason (2009) har visat att konflikt mellan ungdomar och 
föräldrar samt gräl föräldrar emellan är en stressor i ungdomars liv och kan resultera i 
riskbeteenden i alkoholkonsumtionen. Bergh et al. (2011) framhåller att ungdomar från 
familjer med endast en förälder, styvfamiljer och fosterfamiljer dricker alkohol mer 
frekvent än andra grupper.  
 
 
Sociala relationers påverkan 

 
Det finns mycket forskning om ungdomars alkoholkonsumtion som stödjer att så kallade 
vänners påverkan (peer effects) är en viktig förutsättning för ungdomars agerande. Det 
innebär att vännernas drickande påverkar ungdomarnas alkoholkonsumtion (Rehm & 
Gmel, 1999). I en studie gjord av Bergh et al. (2011) pekade resultatet på att det fanns 
samband mellan den sociala relationen ungdomar hade på sin fritid och frekvensen av 
alkoholanvändning. En hög nivå av aktivitet med vänner var associerat med högre frekvens 
av alkoholkonsumtion. Ungdomarna som påverkades mest till att dricka alkohol genom 
vännernas beteenden var de som enbart bodde med ena föräldern eller hade skilda 
föräldrar. Ungdomars alkoholkonsumtion tenderade också att ha ett samband med hur det 
gick i skolan och hur involverad tonåringen var i sporter eller andra fritidsaktiviteter. 
Ungdomarna som inte trivdes i skolan och inte var aktiva på fritiden drack i större 
utsträckning än de som trivdes i skolan och var aktiva på fritiden.  

Det finns många olika argument till varför vännerna är en viktig influens på ungdomars 
beteende. I en studie gjord av Svensson (2010) har man funnit två faktorer som var av stor 
vikt. Den ena var sociala normer vilket innebär att individen inte vill avvika från gruppens 
beteende av rädsla för utanförskap. Den andra punkten berörde begränsad information som 
hänvisar till att individen iakttar hur andra gör när dem själva är osäkra på hur de ska bete 
sig och agerar därför likadant.  

I en äldre forskning av Thorlindsson och Vilhjamsson (1989) pekade resultatet på att 
ungdomar som dricker alkohol har lägre betyg och mer negativa attityder till skolan än 
ungdomar som inte dricker alkohol. En undersökning gjord på den grekiska landsbygden 
på andraårsstudenter visade att medelbetyget hos de elever som konsumerade alkohol var 
lägre jämfört med de som inte drack alkohol. De eleverna som konsumerade alkohol hade 
även mer frånvaro i skolan. Undersökningen visade också att elever som spenderade sin 
fritid på barer, fritidsgård eller café drack mer. Fem av sex elever i undersökningen tyckte 
att alkoholkonsumtionen var ett personligt val som inte berodde på gruppen eller vännerna 
(Koutra et al., 2012). 

 
 
Bronfenbrenners ekologiska modell 

 
Den teoretiska utgångspunkten som använts i denna undersökning är Bronfenbrenners 
ekologiska modell. Modellen var lämplig för studien eftersom den stämmer bra överens 
med författarnas syn på att det finns många faktorer i ungdomarnas liv som påverkar och 
påverkas av varandra. Bronfenbrenners modell tar upp alla faktorer i miljön som kan 
påverka en individ att agera på ett visst sätt både direkt och indirekt. Modellen bygger på 
ett samspel mellan individen och miljön som individen lever i. Den förklarar interaktionen 
mellan de olika systemen mikro, meso, exo och makro i samhället (Bronfenbrenner, 1979).  
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Bronfenbrenners mikrosystem är representerat av ungdomarnas närmaste omgivning 
och interaktionen som sker i närmiljön. Familjen, skolan och vännerna ingår i detta system 
som tillsammans bildar ungdomarnas vardagliga livsrum. Bronfenbrenners mesosystem är 
det samspel och kopplingar som sker mellan de olika mikrosystemen där ungdomarna 
vistas. Exempelvis om man har föräldrar som grälar mycket påverkas ungdomen av hur 
föräldrarna beter sig mot varandra. Exosystemet är verksamheter som påverkar individen 
indirekt och har betydelse för dennes liv (Von Tetzchner, 2005). Det kan exempelvis vara 
föräldrarnas arbete som påverkar hur miljön i hemmet ser ut och därmed påverkar 
ungdomen som vistas i hemmet. Bronfenbrenners makronivån är den övergripande 
strukturen som indirekt påverkar alla som lever i ett samhälle hit hör ideologier och 
institutioner. Det sociala nätverket är en extra viktig faktor på denna nivå (Bronfenbrenner, 
1979). 
 
 
Riskfaktorer och skyddsfaktorer för alkoholkonsumtion 
 
En riskfaktor är en variabel som ökar sannolikheten för att individen ska utsättas för ohälsa 
eller problem. I motsats är en skyddsfaktor en variabel som istället minskar sannolikheten 
för problem och ohälsa.  Både risk- och skyddsfaktorer finns i Bronfenbrenners ekologiska 
modell på alla nivåer (Von Tetzchner, 2005).  

Tidigare studier pekar på att positiva familjeförhållanden håller borta 
alkoholkonsumtionen. Ungdomars inblandning i aktiviteter med föräldrarna har visat sig 
vara en förutsättning för låg nivå av alkoholanvändning. I samma studie fann forskarna 
även att föräldrarnas övervakning var skyddande effekter mot alkoholkonsumtion. Hög 
övervakning innebär att föräldrarna vet vilka aktiviteter som ungdomarna är inblandade i 
och var de är. Föräldrarnas övervakning kan även fungera på motsatt sätt då dålig 
övervakning av sitt barn gör att alkoholkonsumtionen ökar. Osäkra sociala förhållanden 
med föräldrarna och speciellt med mamman har också visat sig inverka till ökad nivå av 
ungdomars alkoholanvändning (Berg et al., 2011).  

Skilsmässa och familjekonflikter ökar sannolikheten för riskbeteende hos ungdomar 
(Sun, 2001). Studier har upptäckt att argumentationer mellan föräldrar och barn har ett 
samband med att ungdomarna dricker mer alkohol (Kristjansson et al., 2009). Även 
Socialstyrelsen (2011) framhåller att skolproblem är en av de vanligaste riskfaktorerna till 
att ungdomar börjar dricka alkohol. Kriminalitet, trassliga hemförhållanden och tidig 
användning av alkohol är också vanliga riskfaktorer. I motsats till detta är goda 
familjeförhållanden, fungerande skolgång, bra umgänge och fritidsintressen de vanligaste 
skyddsfaktorerna. 

Fritidsaktivitet är speciellt viktigt under tonåren eftersom det ger ungdomarna 
möjligheter att forma och utforska deras självständighet och identitet. Ett betydande antal 
ungdomar av de som har druckit alkohol upplever uttråkning och missnöje på sin fritid. En 
undersökning gjord i Australien där forskarna jämförde stad och landsbygd visade att de 
ungdomar som bodde i staden rapporterade mindre fritidstillfredsställelse jämfört med de 
som bodde på landsbygden (Gordon & Caltabiano, 1996). 
 
 
Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 
Ungdomars alkoholkonsumtion är ett väl utforskat område men få studier fokuserar på 
jämförelsen mellan landsbygd och stad. På grund av denna kunskapslucka var studiens 
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syfte att ta reda på ungdomars upplevelse av vad i miljön som påverkar dem att dricka och 
avstå alkohol samt om det skiljer sig mellan stad och landsbygd. Enligt Statistiska 
centralbyrån (2011) definieras begreppet landsbygd utifrån den aktuella forskningsfrågan. 
Uppsatsförfattarna definierar i detta fall landsbygden som alla bostadsområden med ett 
avstånd på minst två mil utanför stadskärnan. Till stad räknas de bostadsområden som 
ligger inom två mils avstånd från stadskärnan.  

Frågeställningarna som denna studie utgick från var följande: Vad i miljön är det som 
ungdomar upplever påverkar dem till att dricka alkohol? Finns det någon skillnad i 
upplevelsen av miljöns påverkan i staden och på landsbygden? Studien utgick från två 
hypoteser. Den första hypotesen var att resultatet skulle stödja tidigare forskning av Rehm 
och Gmel (1999) om att ungdomarna upplever att vänner är det främsta skälet till att dricka 
alkohol.  Detta oberoende av var ungdomarna bor. Den andra hypotesen var att 
ungdomarna på landsbygden dricker alkohol i större utsträckning på grund av föräldrarnas 
bristande kontroll när ungdomarna vistas i staden i och med det stora avståndet. Tidigare 
studier har visat att föräldrarnas övervakning är skyddande effekter mot alkoholanvändning 
(Berg et al., 2011). 
 
 

Metod 
 
Den här studien undersöker vad som ligger till grund för ungdomars upplevelse av 
alkoholkonsumtion och om det skiljer sig mellan de som bor i staden och på landsbygden. 
Till området landsbygd räknades de personer som bodde minst två mil utanför stadskärnan. 
Till staden räknades de personer som bodde i stadskärnan. Metoden utfördes med både 
berättelser och öppna enkätfrågor på samma population. Berättelser har som fördel att de 
ger mycket information samt att de kan representera en större del av populationen än ett 
tiotal intervjuer som dessutom är mer tidskrävande. Deltagarna ombads skriva en 
detaljerad berättelse om en verklig situation där de antingen valde att dricka alkohol eller 
att avstå från det. Tabell 1 visar fördelningen mellan deltagarna i stad respektive 
landsbygd.  
 
 
Deltagare 

 
Deltagarna rekryterades från två kommunala gymnasieskolor i Mellansverige, en på 
landsbygden och en i de centrala delarna av staden. Respondenterna valdes ut genom både 
kriterieurval och tillgänglighetsurval. Kriterieurvalet innebar att deltagarna skulle vara i 
åldrarna 15-20 år, gå på gymnasiet och antingen uppfylla kravet att bo i staden eller på 
landsbygden. Tillgänglighetsurval användes genom att författarnas personliga kontakter 
utnyttjades. Ingen ersättning delades ut. Totalt 96 elever medverkade, varav 68 tjejer. Det 
var 69 deltagare som skrev en berättelse om när de drack alkohol. Inget bortfall förekom i 
undersökningen. 

Tabell 1 
Antal deltagare i de olika åldersgrupperna i stad respektive landsbygd  

Ålder            Staden         Landsbygden          Totalt 
15-16 28 0 28 
17-18 31 31 62 
19-20 0 6 6 
Totalt 59 37 96 
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Material 
 
Anvisningarna till berättelserna och frågorna utformades utifrån Bronfenbrenners 
ekologiska modell. Nivåerna mikro, meso och exo i modellen togs i åtanke när frågorna 
skrevs. Instruktionerna som löd var att ungdomarna skulle skriva en halv till en A4 sida 
berättelse om en verklig situation där de antingen valde att dricka alkohol eller att avstå 
från det. Konkreta exempel fanns med i instruktionerna till berättelserna för att förtydliga 
och hjälpa deltagarna utan att styra dem. Frågorna som ställdes berörde 
familjeförhållanden och fritidsintressen kopplat till alkohol samt ålder, kön och 
bostadsområde. Dessa fanns på baksidan av berättelsepappret. Exempel på hur frågorna 
kunde se ut: Hur ser din familjesituation ut? Vet dina föräldrar vad du gör på din fritid? 
Frågor ställdes även om föräldrarnas alkoholkonsumtion samt om ungdomarnas trivsel i 
skolan. Samtliga frågor hade som syfte att få med viktig kompletterande information som 
inte förväntades nämnas i berättelsen men som samtidigt hade betydelse för studiens syfte. 
 
 
Procedur 
 
Innan berättelserna delades ut på skolorna genomfördes två pilotstudier för att kontrollera 
validiteten i materialet. Efter små justeringar visade materialet att det fungerade i 
praktiken. Ett missivbrev med information om författarna, studiens syfte och relevans 
skickades till rektorerna på respektive skola samt till lärarna för varje klass där 
undersökningen skulle äga rum. Efter klartecken från rektorer och lärare hölls telefon- och 
mailkontakt med ansvarig lärare för att komma överens om när studien skulle utföras. Tre 
besök i olika klasser bokades in samma vecka på skolan på landsbygden. Ungefär en vecka 
senare bokades även tid och plats på skolan i staden.  

Vid samtliga besök informerades eleverna enligt Vetenskapsrådet (2002) om studien, 
dess syfte, anonymitet, frivillighet och att informationen inte skulle användas till något 
annat än studiens ändamål samt att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under 
studiens gång. Eleverna informerades både muntligt och skriftligt om de etiska reglerna för 
vara säkra på att det inte missat informationen. Deltagarna som ville ta del av resultatet 
efter studien fick möjlighet att anmäla intresse via studieledarens mail som skrevs upp på 
tavlan. Författarna var noga med att poängtera att det var ungdomarnas upplevelser, tankar 
och känslor som var intressanta för studien och att inget svar bedömdes som rätt eller fel. 
Deltagarna var anonyma genom hela processen vilket kan ha underlättat för de ungdomar 
som tyckte att alkohol var ett känsligt ämne. När ungdomarna var klara med både 
berättelserna och frågorna samlades materialet in och författarna tackade så mycket för 
deras medverkan i undersökningen.  

 
 

Databearbetning 
 

Materialet skrevs ordagrant in i datorn och därefter genomfördes meningskoncentrering, 
sammanställning av resultatet samt en jämförelse mellan landsbygd och stad. 
Meningskoncentreringen gick till på det sättet att irrelevant fakta i berättelserna ströks, 
kvantitativa angivelser så som ”mycket” och ”väldigt” togs bort. Konkreta begrepp fördes 
ihop till abstrakta, tids- och rumsangivelser inklusive upprepningar eliminerades samt att 
egennamn ersattes med mer abstrakta begrepp. Två synonyma ord ersattes med det ena 
eller med ett tredje (party och fest ersattes med fest). Jämförelsen gick till på det sättet att 
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författarna gick igenom samtliga berättelser ytterligare en gång för att notera hur mycket 
av varje orsak som togs upp i berättelserna dricker alkohol respektive dricker inte alkohol. 
Genom att författarna gjorde detta så kunde de även räkna ut hur stor del av alla berättelser 
som tog upp samma, liknande samt olika orsaker som påverkade ungdomarna att avstå från 
alkohol eller att välja att dricka alkohol. Resultaten från samtliga berättelser redovisades 
först i form av separata tabeller för stad och landsbygd dricker alkohol och sedan även för 
berättelserna dricker inte alkohol. Resultaten fördes sedan samman till en gemensam tabell 
för respektive område. Enstaka berättelser analyserades extra noga för att se om tidigare 
forskning stödjs. Exempelvis om samband mellan skilda föräldrar och alkoholkonsumtion 
fanns eller om föräldrakontroll hade en positiv/negativ effekt på ungdomen. Frågorna som 
ställdes under samma undersökningstillfälle sammanställdes först var skola för sig och 
sedan för samtliga deltagare. Båda sammanställningarna var nödvändiga för studiens 
resultat eftersom de båda bidrog till en uppskattning av hur exempelvis föräldrarnas 
alkoholkonsumtion förhöll sig på landsbygd respektive stad och för samtliga. Slutligen 
gjordes stapeldiagram för att illustrera de viktigaste resultaten som erhållits av frågorna.  
 
 

Resultat 
 

Resultatet presenteras med hjälp av två tabeller och två figurer. Vissa upplevelser som var 
återkommande eller av speciell betydelse har exemplifierats med citat. Fest, vänner, eget 
beslut och resor visade sig vara de gemensamma skälen som förklarade varför ungdomarna 
valde att dricka alkohol (se Tabell 2). De vanligaste skälen till att avstå från alkohol var 
dåliga erfarenheter, inget behov och roligt utan (se Tabell 3). 

 
Ungdomarnas situation 

 
De öppna frågorna som ungdomarna fick svara på berörde bland annat familjeförhållande, 
föräldrarnas alkoholkonsumtion, relationen ungdomarna hade med sina föräldrar, om de 
trivdes i skolan och om föräldrarna visste vad ungdomarna gjorde på sin fritid. 
Sammanställningen av frågorna som berörde familjesituationen på landsbygden visade att 
det ungefär var lika vanligt att bo med båda föräldrarna som att ha skilda föräldrar. Minst 
vanligt på landsbygden var att bo med ena föräldern. I staden förhöll det sig på samma sätt 
med tillägg att en person hade särbo föräldrar. Resterande resultat av frågorna illustreras i 
Figur 1 och 2 i form av ett stapeldiagram för landsbygd respektive stad. 
Figur 1. Sammanställning av frågor på landsbygden redovisat i procent.  

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Ja Nej 

Dricker dina föräldrar? 

Vet dina föräldrar vad du 
gör på din fritid? 
Har du bra relation med 
dina föräldrar? 
Trivs du i skolan? 



	   8 

Figur 2. Sammanställning av frågor i stad redovisat i procent.  
 

I staden var det fler personer som uppgav att föräldrarna inte visste vad deras ungdomar 
gjorde på fritiden än det var på landsbygden. Majoriteten av ungdomarna uppgav att deras 
föräldrar dricker alkohol. Värt att nämna är även att i stort sett dubbelt så många föräldrar i 
staden väljer att avstå från alkohol jämfört med hur många föräldrar som inte dricker 
alkohol på landsbygden.  

De allra flesta ungdomar hade goda relationer till sina föräldrar. Som någon uttryckte 
det: ”Jag avstod alkohol på grund av att jag inte känner något behov av det längre. Det blir 
alltid fylletjafs, problem och ångest. Oftast så blandas polisen in och man får då ta 
konsekvenserna för vad man gjort”. Frågorna som ställdes gav svar på att han hade dålig 
relation med båda sina skilda föräldrar samt att föräldrarna drack en hel del alkohol. Av 
frågorna framkom det även att han började dricka alkohol i tretton års ålder genom 
vännerna. Han dricker inte längre då han insett att det bara medför problem. Som beskrivet 
gav frågorna nödvändig information som inte nämndes i berättelserna men som möjligen 
påverkade individen.  
 

Skäl för att dricka alkohol 

Av samtliga respondenter som berättade om en situation då de valde att dricka alkohol 
skrev ungdomarna på landsbygden om fest som det främsta skälet till att dricka alkohol. I 
staden uppgav ungdomarna att fest och vänner var de främsta anledningarna till att de 
drack. Procentuellt svarade ungdomarna på landsbygden att vännerna påverkade dem mer 
att dricka än vad vännerna påverkade ungdomarna i staden. Resultaten som erhållits från 
berättelserna dricker alkohol redovisas i Tabell 2.   
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Tabell 2  
Procentuell andel av berättelserna om att dricka alkohol som innehöll olika orsaker till att 
dricka uppdelat på stad och landsbygd 

 
Både ungdomarna i staden och på landsbygden skrev att det var deras eget beslut som 

fick dem att dricka alkohol (se Tabell 2). Omedvetet skrev dessa ungdomar också om 
situationer där de påverkats av grupptryck. Grupptryckets påverkan nämndes av både 
ungdomarna i staden och på landsbygden. Som någon uttryckte det: ”Det som fick mig att 
dricka var för att jag haft kompisar som dricker och man typ dricker alkohol på gymnasiet. 
Det var ingen typ av grupptryck som fick mig dricka utan det var bara jag som ville prova 
det själv”.  

Planerade tillställningar så som födelsedagar och högtider fick också ungdomarna att 
dricka i större utsträckning. Som någon uttryckte det: “En killkompis fyllde år så han hade 
fest hemma och sen skulle vi ut på krogen. Jag drack för att jag tycker det blir roligare när 
man är lite full. Jag har ganska svårt att släppa loss annars. Sen är det ju inte roligt att vara 
nykter när alla ens vänner är fulla”. 

På landsbygden var familj och släkt ett större skäl till att dricka än det var i staden. Som 
någon uttryckte det: “Min storebror skulle på fest så jag var med honom och hans kompisar 
när jag drack vid det tillfället. Alla var äldre än mig men det var bara roligt”. I staden 
beskrev ungdomarna att de upplevde det som jobbigt att vara ensam om att var nykter och 
att det var ett skäl till att dricka alkohol. Ingen på landsbygden nämnde detta i sina 
berättelser.  

Äldre personers påverkan på ungdomarnas alkoholkonsumtion var större i staden än på 
landsbygden. Ungdomarna i staden nämnde även ansvar som ett skäl till att dricka alkohol. 
De skrev att de drack alkohol när de kände ett ansvar och ville släppa på ansvaret de kände. 
En tjej berättade om att hon hade haft fest hemma och inte kunde slappna av på grund av 
ansvaret hon kände inför att alla skulle ha roligt samt att huset skulle vara i behåll. Ingen 
på landsbygden nämnde något liknande. Bland de ungdomar som bodde i staden var resor 
ett vanligare skäl till att dricka alkohol än det var på landsbygden. Som någon uttryckte 
det: “Åldersgränsen på alkohol var sexton år och då tog jag för mig och köpte åtta öl/cider. 
Detta ledde till att jag även drack oftare här i Sverige”. 

De övriga orsakerna nämndes endast av upp till fem personer. Några ungdomar i staden 
såg alkoholdrickandet som en social tillställning med möjlighet till att träffa nya människor 
och vidga sina bekantskapskretsar. Detta nämndes inte av ungdomarna på landsbygden. 
Andra orsaker som kunde få både ungdomarna på landsbygden och i staden att dricka var 
om någon äldre köpte ut, när de blev bjudna eller när alkoholen på annat sätt var gratis. Det 

Orsaker Staden Landsbygden Totalt 
Vänner 39 50 44 
Fest 39 65 50 
Eget beslut 21 15 19 
Resa 18 12 16 
Kände ansvar 13 0 8 
Grupptryck 11 12 13 
Umgicks med äldre 11 4 8 
Nykter med onyktra 11 0 6 
Släkt 3 19 9 
Familj 3 15 8 
Övriga orsaker 8 17 25 



	   10 

var fler ungdomar på landsbygden än i staden som drack för att de tyckte att alkohol var 
gott. 
 
 
Skäl för att inte dricka alkohol 
 
Det främsta skälet till att ungdomarna valde att avstå från att dricka var på grund av dåliga 
erfarenheter av alkohol. Det var fler i staden som resonerade så än på landsbygden. På 
landsbygden förknippade ungdomarna dåliga erfarenheter av alkohol med mer abstrakta 
saker så som problem, farligt och ohälsosamt. Som någon uttryckte det: ”Jag tycker inte 
om allt som händer när man dricker. Det blir alltid en massa problem, bråk, tjafs, 
missförstånd och liknande”. I staden beskrevs sådana händelser mer konkret än de 
situationer som nämndes på landsbygden. Händelser så som att en vän blivit våldtagen 
eller hamnat på sjukhus var orsaker till att ungdomarna avstod från alkohol i staden. 
Resultaten som erhållits från berättelserna dricker inte alkohol redovisas i Tabell 3.   
 
Tabell 3  
Procentuell andel av berättelserna om att inte dricka alkohol som innehöll olika orsaker 
till att avstå uppdelat på stad och landsbygd 

 
En av de främsta orsakerna till att avstå alkohol både i staden och på landsbygden var 

att ungdomarna kunde ha kul utan. Fler ungdomar på landsbygden än i staden uppgav 
detta. Som någon uttryckte det: ”Självklart kan det vara lättare att släppa loss som lite 
påverkad, men jag är social och framåt som jag är så jag tycker inte att det gör så stor 
skillnad på mig egentligen”. En del av respondenterna som beskrev en situation då de 
druckit alkohol höll med om att man kunde ha kul utan även om de dessutom påstod att 
alkohol gjorde dem mer självsäkra och avslappnade. En kille berättade att han på grund av 
alkoholen vågade gå fram till en snygg tjej vilket han aldrig gjort i vanliga fall. Ingen 
anledning eller inget behov av att dricka alkohol var det näst främsta skälet att avstå från 
alkohol på landsbygden. Detta skäl var även ett av de vanligaste i staden. 

Många av ungdomarna i staden valde att avstå från att dricka då de inte kände sig 
bekväma i sällskapet eller i den miljö de vistades i. Som någon uttryckte det: ”… Jag 
kände mig inte bekväm i sällskapet och det var så många andra som var fulla och behövde 
tas hand om. Jag kände att det var ett tillfälle där jag inte kunde lita på alla i min 
omgivning”. Ingen på landsbygden tog upp detta.  

Respondenterna från staden som berättade om en situation då de valde att inte dricka 
alkohol handlade i vissa fall om att personen ifråga körde bil eller skulle skjutsa någon 
under kvällen. Som någon uttryckte det: ”… Jag tar hellre bilen än att dricka. Jag kan 
känna att det är onödigt att stoppa i sig alkohol om det ändå bara är 1-2 drinkar som i mitt 
fall. Då kan jag lika gärna avstå”. På landsbygden var det ingen som nämnde detta som ett 
skäl till att avstå från alkohol.  

Orsaker Staden Landsbygden Totalt 
Dåliga erfarenheter 62  55  41  
Ingen anledning/behov 19  27  22  
Kul utan 19  27  22  
Ogillar smaken 19  18 19  
Kände ansvar 19  0 13  
Otrygg miljö 14  0  9   
Körde bil 14  0 9  
Övriga orsaker 28  16   44 
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Ansvar nämndes som ett skäl till att avstå alkohol av respondenterna i staden men inte 
på landsbygden. Ansvaret berörde dem själva och deras handlingar, någon yngre, en vän 
eller andra som blivit alldeles för berusade. Som någon uttryckte det: ”Jag bestämde mig 
för att inte dricka för att jag kände ett ansvar för de som var yngre på festen”. Ungdomarna 
på landsbygden skrev inget om att detta skulle påverka.  

Övriga orsaker till att avstå alkohol nämndes endast av upp till fem personer. Dessa 
handlade bland annat om att ungdomarna skulle jobba och inte ville vara trött/bakfull på 
jobbet. Detta nämndes av lika många på landsbygden som i staden. Det var fler ungdomar i 
staden än på landsbygden som uppgav att de avstod alkohol på grund av en idrott, tävling 
eller match.  Både ungdomarna i staden och på landsbygden upplevde att humöret hade 
betydelse för om alkohol blev aktuellt eller inte. Ungdomarna beskrev att trötthet eller att 
personen i fråga inte var ”taggad” var skäl som gjorde att de avstod från alkohol. Några av 
ungdomarna i staden berättade att de avstod alkohol på grund av att deras föräldrar drack 
vilket gjorde att de kände obehag. Både ungdomarna i staden och på landsbygden svarade 
att de avstod alkohol för att det inte gillade smaken. 

Ungdomarna som berättade om tidigare situationer då de druckit alkohol och fått ångest 
dagen efter skrev även att de avstod för att slippa detta. Som någon uttryckte det: ”Jag 
minns vad som hände fram till klockan tio, men därefter är det helt svart, jag mindes 
ingenting. Gud vilken ångest jag fick över att inte veta vad jag sagt eller gjort!”.  
Ungdomarna i staden visade en benägenhet att inte göra om sina misstag och skämdes för 
att prata om dessa. Ungdomarna på landsbygden skrev inte om dessa händelser som något 
pinsamt utan snarare något att skratta åt i efterhand. 

  
 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att ta reda på ungdomars upplevelse av vad i miljön som påverkar 
alkoholkonsumtionen. Det var även av intresse att ta reda på om upplevelsen skiljde sig i 
påverkan till alkoholkonsumtion i staden och på landsbygden. Fest, vänner, eget beslut och 
resor var de starkaste orsakerna till att dricka alkohol. Resultatet visade att de främsta 
anledningarna till att avstå från alkohol var dåliga erfarenheter, inget behov och roligt 
utan. Den första hypotesen var att vännerna var den främsta orsaken till 
alkoholkonsumtionen både i staden och på landsbygden. Resultatet visade att hypotesen 
inte stämde. Fest var den allra främsta skälet till att dricka alkohol och tätt efter kom 
vännerna som orsak till att dricka alkohol. Den andra hypotesen var att ungdomarna på 
landsbygden drack alkohol i större utsträckning på grund av föräldrarnas bristande kontroll 
när ungdomarna vistades i staden. Resultatet visade att hypotesen inte stämde. Föräldrarna 
på landsbygden hade mer koll på sina ungdomar än föräldrarna i staden. Detta var alltså 
inte ett betydande resultat för att ungdomarna på landsbygden skulle dricka i större 
utsträckning.  
 
 
Skäl till att dricka alkohol 
 
Fest, vänner och grupptryck. Den främsta orsaken till att ungdomarna drack alkohol var 
fester vilket inte var förvånande med tanke på åldersgruppen. Spänningen med det nya 
fenomenet kan ha påverkat ungdomarna att dricka. Tidigare forskning av Kloep et al. 
(2001) stödjer att ungdomarna dricker för just spänning. 

Vänner var en av de främsta orsakerna till att dricka alkohol, vilket är i linje med 
tidigare forskning av Rehm och Gmel (1999). De ungdomar som påverkades av vännerna 
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beskrev situationer där de tänkt vara nyktra men ändrat sig för att vännerna drack. Detta 
kan kopplas till begränsad information om att individen iakttar hur andra gör och agerar 
därefter (Svensson, 2010). Man kan tänka sig att de ungdomar som uppgav att det var 
obekvämt att vara ensam om att vara nykter kände sig osäkra på grund av dålig självkänsla. 
(Lilja et al., 2003). 

Många ungdomar ville poängtera att det var deras egna beslut att dricka alkohol 
samtidigt som de omedvetet beskrev situationer där de påverkades av grupptryck. Tidigare 
studier har visat att alkoholkonsumtionen ses som ett personligt beslut (Koutra et al., 
2011). Ungdomarna föll främst för grupptrycket vid planerade tillställningar där det på 
förhand var uppgjort att alkohol skulle förekomma. Detta kan sättas i förbindelse med den 
svenska kulturen där alkohol många gånger är ett självklart inslag.  
 

Ansvar.  Ungdomarna i staden uppgav att de ibland drack för att de kände ansvar över 
något eller någon. Alkoholen gjorde att de kunde slappna av och släppa på ansvaret de 
kände. Ansvaret fungerade även på motsatt sätt då ungdomarna avstod från att dricka då de 
kände ansvar och ville ha kontroll. Generellt hade ungdomarna på landsbygden en mer 
avslappnad syn vad det gällde alkoholkonsumtion. De flesta berättelser på landsbygden 
handlade om händelser de inte var stolta över. Till skillnad från ungdomarna på 
landsbygden så var ungdomarna i staden mer benägna att inte göra om sina misstag och 
skämdes för att tala om dessa. Skillnaderna i ungdomarnas tankesätt i landsbygd och stad 
kan förklaras utifrån Bronfenbrenners makrosystem. Makrosystemet berör normer, 
kulturer, ideologier och institutioner. Individen påverkas indirekt av besluten som fattas 
där de bor och de normer som råder (Bronfenbrenner, 1979).  
 

Familjens påverkan. Om man kopplar till Bronfenbrenners modell är det mikrosystemet 
bestående av ungdomarnas dagliga miljö som här är representerat. Inom varje mikrosystem 
finns det personer som står individen nära och påverkar med värderingar och 
personlighetsdrag (Bronfenbrenner, 1979). Inflytandet av familj och släkt på ungdomarnas 
alkoholkonsumtion var starkare på landsbygden än i staden. De på landsbygden beskrev 
tillställningar när hela släkten var samlad och alkoholen hörde till.  

I Bronfenbrenners mesosystem kan familjen ha en gynnsam effekt på 
alkoholkonsumtionen om individen har en trygg närmiljö och bra förebilder 
(Bronfenbrenner, 1979). Den aktuella studien visade att positiva familjeförhållanden höll 
borta alkoholinledning vilket också är också i linje med tidigare forskning av Sun (2001). 
De flesta ungdomar som uppgav att de hade goda relationer med sina föräldrar tenderade 
att dricka i mindre utsträckning än de personer som hade dålig relation till sina föräldrar. 
Tidigare forskning har visat att när ungdomarna iakttar föräldrarna dricka alkohol gör de 
likadant (Bergh et al., 2011). I den aktuella studien hade social inlärningsteori motsatt 
effekt på ungdomarna i staden. De avstod från att dricka på grund av de obehag som 
uppstod av att se en förälder dricka alkohol.  

En orsak till att dricka som var större i staden än på landsbygden var inflytandet av 
äldre personer. Detta kan bero på att tillgängligheten blev större med äldre sällskap. Det 
kan också förklaras utifrån att de på landsbygden var mer vana vid att se familjen och 
släkten dricka alkohol och därmed inte blev lika påverkade.  

 Majoriteten av ungdomarna uppgav att de hade bra relation till sina föräldrar vilket är 
en skyddsfaktor för alkoholanvändandet (Kristjansson et al., 2009). I en studie av Bergh et 
al. (2011) visade resultatet att ungdomar som inte bodde med båda sina föräldrar drack mer 
alkohol än andra samt att de påverkades mest av vännernas beteende. I den aktuella studien 
fanns inga betydande skillnader i alkoholkonsumtion i avseendet på familjeförhållanden 
eller vänners påverkan.  
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Tidigare studier har funnit att föräldrarnas grad av övervakning är skyddande effekter 
mot alkoholanvändning (Berg et al., 2011). Enligt ungdomarna hade nästan allas föräldrar 
koll på dem och var medvetna om när de drack alkohol. De få ungdomar som uppgav att 
föräldrarna inte visste vad de gjorde på fritiden visade ett mer ohälsosamt beteende i 
alkoholmängd och frekvens. Om föräldrarna var bortresta passade några på att dricka 
eftersom föräldrarna inte fick veta det. Det visade sig också att dessa ungdomar uppgav att 
deras föräldrar inte visste vad de gjorde på fritiden.  

 
Resor. Studien visade att resor fick ungdomarna att dricka i större utsträckning. De som 

skrev om resor drack på grund av lägre åldersgräns och alkoholens tillgänglighet. 
Författarna i den aktuella studien antar att ungdomarna ser åldersgränsen för alkohol i 
Sverige för hög. Detta är ett positivt resultat enligt World health organisation (2012) som 
har kommit fram till att varje år alkoholdebuten skjuts upp minskar risken för framtida 
beroenden. Om alkoholen var gratis skrev några av ungdomarna att de drack. Resultatet 
kan även fungera på motsatt sätt om ungdomarna avstår från alkohol när den inte är gratis.  
 

Trivsel i skolan. Enligt Socialstyrelsen (2012) är skolproblem vanligaste riskfaktorn till 
att ungdomar börjar dricka alkohol. Detta var inte i linje med den nuvarande studien. 
Endast ett fåtal ungdomar uppgav att de inte trivdes i skolan och de visade inga kopplingar 
till alkoholkonsumtionen. 

 
 
Skäl till att inte dricka alkohol 
 

Dåliga erfarenheter. Majoriteten av ungdomarna som avstod från att dricka hade dåliga 
erfarenheter av alkohol. Erfarenheterna berörde dem själva eller någon i deras närhet som 
druckit för mycket vilket gjort att obehagliga händelser skett.  Detta kan kopplas ihop med 
forskning av Kloep et al. (2001) som skriver om trial and error. Det vill säga att 
ungdomarna i undersökningen någon gång provat på alkohol vilket senare lett till oönskat 
utfall. 

 
Otrygg miljö. Många ungdomar i staden valde att avstå från alkohol då de inte kände 

hela sällskapet eller bedömde miljön som otrygg. Detta kan kopplas till Bronfenbrenners 
exosystem där individen påverkas indirekt och förhållanden i exosystemet ger 
konsekvenser på meso- och makro nivå. När individen bedömer miljön som otrygg genom 
tidigare erfarenheter resulterar det i att personen vill ha kontroll i en främmande eller 
otrygg miljö (Bronfenbrenner, 1979). Ingen av ungdomarna på landsbygden nämnde denna 
orsak till att avstå från alkohol.  
 

Inget behov. I motsats till tidigare studier pekade denna studie på att ungdomar med 
extrovert personlighet drack mindre. Dessa personer uppgav att de inte kände något behov 
av alkohol eftersom de var utåtriktade och hade roligt utan. I linje med tidigare forskning 
visade denna undersökning att ungdomar med introvert personlighet drack mer för att våga 
vara sociala. Resultatet om att sociala personer drack mer för att söka gemenskap och 
sällskap genom alkohol stämde också överens med den nuvarande studien (Kodman, 
1984).  

 
Övriga orsaker. Vissa ungdomar valde att avstå alkohol på grund av att de inte gillade 

smaken. Man kan tänka sig att dessa personer inte heller gjort något försök till att tycka om 
alkoholhaltiga drycker. Alkohol är för många något man lär sig tycka om och inte något 
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som faller en i smaken vid första tillfället. Tidigare studier har kommit fram till att 
ungdomarna såg alkoholdrickande som vilken förmåga som helst något som måste läras 
(Kloep et al., 2001). Några av ungdomarna från staden skrev att de avstod alkohol eftersom 
de körde bil. Detta är inte något som tidigare nämnda studierna berört vilket kan tänkas 
bero på att forskningen gjorts i länder där andra regler för alkohol och bilkörning 
förekommer. 
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Två pilotstudier utfördes för att minimera risken för missuppfattning av frågorna eller att 
berättelsen och frågorna inte skulle besvara det avsedda. Åldern var något som kan ha 
hotat validiteten eftersom det inte var någon på landsbygden som var mellan 15 och 16 år 
samt att det inte var någon i staden som var mellan 19 och 20 år. Detta gjorde att fler på 
landsbygden både kunde dricka och köpa ut alkohol lagligt. 

Antalet deltagare mellan de två skolorna var ojämnt fördelat och kan ha påverkat 
validiteten. Detta speciellt eftersom eleverna i de olika skolorna visade skilda engagemang. 
Deltagarna i staden visade ett stort engagemang genom att de skrev långa och utförliga 
berättelser medan ungdomarna på landsbygden skrev korta berättelser med mindre 
innehåll. Den bristande informationen på landsbygden kan ha gjort att författarna tolkat fel 
och därmed dragit fel slutsatser.  

De systematiska felkällorna som att en deltagare skulle ljuga på grund av det känsliga 
ämne som alkohol kan vara, har författarna i den aktuella studien tagit hänsyn till genom 
val av metod. Till skillnad från intervjuer kunde deltagarna vara anonyma både i studien 
och inför författarna då ingen berättelse kunde härledas till en enskild individ. Att helt 
utesluta förekomsten av systematiska felkällor går dock inte då det är omöjligt att veta om 
någon ljugit.  

Författarna poängterade att inget svar bedömdes som rätt eller fel. Det var deras egna 
upplevelser av vad som påverkar dem att dricka och avstå från alkohol som var intressanta 
för studien. Det obefintliga bortfallet kan förklaras genom att författarna var närvarande 
under hela undersökningstillfället. Detta gjorde att författarna kunde svara på frågor, samt 
att materialet kunde samlas in direkt efter att deltagarna skrivit klart sina berättelser.  

Ett ytterligare hot mot validiteten skulle kunna vara att författarna inte tagit hänsyn till 
etnicitet som ett skäl till att dricka alkohol eller att avstå från det. Författarna kunde 
möjligtvis haft en fråga angående religion/etnicitet. I vissa religioner är inte alkohol tillåtet 
och detta skulle kunna vara något som påverkade ungdomarnas alkoholkonsumtion. Den 
aktuella studien visade inte på detta då ingen av ungdomarna varken nämnde etnicitet eller 
religion som en orsak till att dricka eller avstå.  

Ungdomarna från staden hade nyligen kommit hem från en klassresa vid 
undersökningstillfället. Det är möjligt att annat resultat erhållits om de inte varit nyanlända 
från resan eftersom många deltagare skrev om detta. På landsbygden fanns det liknande 
validitetshot eftersom undersökningstillfället var strax efter Halloween. Många av 
landsbygdens elever skrev berättelser som relaterade till just den högtiden. Diskussion i 
klassrummet mellan eleverna om vad de skulle skriva kan ha hotat validiteten genom att de 
valt att skriva som kompisen och inte om sin egen upplevelse.  

Urvalet kan inte ses representativt för hela Sveriges gymnasieelever men författarna 
anser att skolorna som använts i undersökningen är vanliga gymnasieskolor och att 
deltagarna kan betraktas som normala ungdomar vilket gör studien generaliserbar till andra 
platser. Den externa validiteten har ökats genom ett större representativt urval än om 
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metoden bestått av ett mindre antal intervjuer och detta gör att en större generalisering är 
möjlig.  

Metoden kan ha brister i fråga om validiteten genom att berättelserna 
meningskoncentrerades. Författarnas egna erfarenheter, tolkning och val av ord/begrepp 
kan ha påverkat utfallet. Högtider, event, tillställningar och fest slogs ihop till ett 
gemensamt ord, fest. Det är möjligt att en annan forskare skulle ha gjort en annan 
bedömning av samma ord i meningskoncentreringen och därmed fått ett annat resultat. Det 
är också detta som är det stora dilemmat när människors upplevelser undersöks eftersom 
det inte är självklart att en annan forskare med samma material får exakt samma resultat. 
Av den anledningen hotas även reliabiliteten. För att undvika detta hade författarna kunnat 
ta in en utomstående person för att analysera berättelserna och se om resultatet skulle bli 
lika eller olikt författarnas. Problemet skulle dock bli att hitta en frivillig och lämplig 
person samt att analysen skulle bli tidskrävande. 

Reliabiliteten i studien är svår att uttala sig om då det stora problemet är att människors 
upplevelser undersöks och vi är alla olika i tankar, känslor, erfarenheter och upplevelser. 
Detta kan göra att resultatet visar olika beroende på vilka personer som undersöks och vem 
som utför undersökningen. En mer omfattande enkätundersökning skulle kunna vara ett 
alternativ som metod men informationen om upplevelsen skulle då gå förlorad och endast 
”fakta” kvarstå.  

 
 
Framtida forskning 
 
Resultatet var fyra dominerande och gemensamma orsaker som förklarade varför 
ungdomarna valde att dricka alkohol. Dessa var fest, vänner, eget beslut och resor. Bland 
de deltagare som valde att avstå från alkohol var dåliga erfarenheter, inget behov och 
roligt utan de gemensamma faktorerna. I framtida forskning skulle man kunna komplettera 
med intervjuer för att få ytterligare information. Det vore också intressant med en mer 
omfattande studie där man undersöker föräldrarnas syn på alkohol och hur de ställer sig till 
sitt barns alkoholvanor. En sådan studie skulle vara viktig då tidigare studier och även vår 
studie har visat att familjens inställning till alkohol har betydelse för ungdomarnas 
alkoholbruk. Om en sådan studie lyckades skulle det ge användbar information för att 
förebygga ett framtida beroende hos ungdomar. På landsbygden påverkades ungdomarna 
mer av familj och släkt än vad de i staden gjorde. I staden upplevde många det som jobbigt 
att vara ensam om att vara nykter. Överlag hade ungdomarna på landsbygden en mer 
avslappnad syn vad det gällde alkoholkonsumtionen. Huvudresultatet visade att fest och 
vänner var de främsta orsakerna till att dricka alkohol bland ungdomarna. Inom samhällets 
insatser för att påverka ungdomarnas alkoholkonsumtion skulle därför vänners påverkan 
och festernas förekomster kunna vara av prioritet. 
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