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Alkohol som en del av livsstilen 
 
Antalet arbetslösa i åldrarna mellan 16-24 har under tiden 2006-2009 ökat från 
cirka 39 000 till nära 47 000 ungdomar (Ungdomsstyrelsen 2010, s. 181). Av 
dessa var drygt 6 500 långtidsarbetslösa.1 Redan 2003 i den nu kända 
utredningen ”Unga utanför” konstaterades att ungdomar med längre 
arbetslöshet löper en betydligt större risk för utanförskap, i betydelsen 
utsatthet i socioekonomiska såväl som hälsomässiga avseenden än andra 
ungdomsgrupper (SOU 2003:92). Även när ungdomarna själva uppskattar 
egna riskbeteenden och självupplevd hälsa som huvudvärk, sömnbesvär, 
trötthet, nedsatt psykisk välbefinnande, självmordstankar framträder denna 
grupp av unga utanför som en grupp med betydligt mer problem än 
ungdomar med arbete (Ungdomsstyrelsen 2010, s. 81). Av dessa anledningar 
har regeringen och myndigheter visat ett starkt intresse för både riktade 
stödverksamhet och preventiva åtgärder av olika slag adresserat denna 
ungdomsgrupp (Reinholdt 2006; Försäkringskassan 2006; Svenska ESF-rådet 
2001; Berglund 2008; Walther m.fl. 2006). I denna rapport blir aspekter av 
arbetslöshet belysta även om den i huvudsak utgår från ett perspektiv av 
livsstil och alkoholkonsumtion. 
 
I Sverige dricker vi som allra mest i åldrarna 16-29 år, något som gäller för 
både män och kvinnor (Ramstedt 2009). Det är även inom denna grupp vi 
finner den största delen riskkonsumenter. Mängden alkohol avtar sedan 
generellt för både män och kvinnor ju äldre man blir. Generellt har kvinnor 
under de senaste åren närmat sig männens konsumtion även om män 
fortfarande i stort sett dricker dubbelt så mycket som kvinnor. 
Alkoholkonsumtionen har dock minskat drastiskt bland ungdomar det 
senaste årtiondet, även om det fortfarande relativt sett ligger på höga nivåer 
(Mats Ramstedt i DN-artikel 2010-09-30; Ramstedt 2009). Antalet nykterister 
har också ökat de senaste åren visar anslutningen till olika 
nykterhetsorganisationer. Trots detta visar olika rapporter om att många 
ungdomar dricker alldeles för mycket, och då särskilt grupper med svagt 
socialt stöd (Sven Andreasson i DN-artikel 2010-08-12). 
 
Riskerna med alkohol är många och väl dokumenterade (Brännström m.fl. 
2007; Ramstedt 2009; Lidwall 1997). Samhällets inställning till ungdomars 
bruk av alkohol kan man säga präglas av ett visst mått av ambivalens. Risker 
som förgiftning, utsatthet, våld, misshandel, utnyttjande är oftast de baksidor 
som lyfts fram i debatten om ungdomars (miss)bruk av alkohol samtidigt som 
samhället på olika sätt är tvungen att förhålla sig till det faktum att alkoholen 
av de flesta ses som en mer eller mindre normaliserad företeelse i det svenska 
samhället. Detta senare har på flera sätt uppmärksammats bland annat i 
föräldrarnas sätt att tillhandahålla alkohol till sina barn för att på så sätt öka 

                                                 
1 Kriteriet för unga människor under 25 år att räknas till gruppen långtidsarbetslösa är 100 

dagars arbetslöshet, (Ungdomsstyrelsen 2010, s. 184)  
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kontrollen av de egna barnens alkoholintag och introducera den egna 
alkoholkulturen (Ljungdahl & Bremberg 2010).  
 
I studier av arbetslöshet bland ungdomar har alkohol främst diskuterats 
utifrån två perspektiv. Det kan sägas ha handlat om riskerna med en förhöjd 
alkoholkonsumtion bland arbetslösa (Brännström m.fl. 2007; Reinholdt 2006; 
Lidwall 1997). Enkelt uttryckt problematiseras å ena sidan 
ungdomsarbetslösheten som en grogrund för utanförskap med förhöjda 
risker för bland annat alkoholmissbruk, å andra sidan problematiseras även, 
om än i något mindre explicita ordalag, ungdomars alkoholvanor som en 
faktor som kan medverka till försvårandet av etableringsprocessen till 
arbetsmarknaden.  
 
Rapporten ingår i ett projekt med syfte att utveckla effektiva preventiva 
metoder för unga arbetssökande i Norrbotten. Bakgrunden till detta projekt är 
den identifierade riskgrupp för alkoholberoende och drogmissbruk som ett 
flertal drogsamordnare och socialtjänster i flera Norrbottenskommuner 
kunnat iaktta bland unga arbetssökande. I enlighet med det har syftet med 
rapporten varit att belysa unga arbetssökandes situation utifrån ett 
livsstilsperspektiv med särskilt fokus på alkoholkonsumtion och hälsa även 
om vi fick göra avkall något på kriteriet arbetslösa ungdomar på grund av 
svårigheter i att få tag på respondenter. 
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Metodfrågor 
 
I planeringen av projektet ingick genomförandet av fokusgruppintervjuer 
med unga arbetssökande för att ”få kännedom om gruppens egna erfarenheter, 
konsumtionsmönster och tankar om metoder för att förebygga riskbeteenden” 
(Länsstyrelsen 2006). Länsstyrelsens drogsamordnare Mats Burman tog under 
oktober 2010 kontakt med mig som forskare på Luleå tekniska universitet om 
möjligheten att analysera utfallet av dessa planerade fokusgruppintervjuer i 
en mindre rapport. Mats plan för urval av fokusgrupper var att via några 
kontaktade kommuner i Norrbotten få kontakt med unga arbetssökande. 
Detta visade sig inte helt enkelt att genomföra men det lyckades i en kommun 
och där hölls en fokusgruppintervju i början av november. Närvarande vid 
den intervjun var förutom Mats Burman, två anställda vid den aktuella 
kommunen med ansvar för stödverksamhet riktat till unga arbetssökande 
samt fyra unga arbetssökande. På grund av svårigheten att få tag i fler 
respondenter från kommunernas verksamhet bestämde vi oss för att söka 
bland studenter vid Luleå tekniska universitet. Detta vägval innebar 
metodologiskt att vi i vissa avseenden frångick de ursprungliga 
urvalskriterierna som handlade om arbetssökande och i högre grad riktade in 
oss på ungdom i allmänhet och i detta fall studerande ungdom. Dessa stod 
för närvarande visserligen utanför arbetsmarknaden men levde samtidigt i en 
stark förhoppning om att de efter studietidens slut skulle kunna stå väl rustad 
för etablering på arbetsmarknaden. Den grupp av ungdomar som anmälde 
intresse och blev intervjuade skiljde sig ganska starkt från den förra i fråga 
om social situation och erfarenheter av alkohol och droger. I den förra 
gruppen av unga arbetssökande hade alla erfarenheter av någon typ av 
missbruk, eget eller närstående med varierande psykisk problematik som 
följd. I den andra gruppen av studenter fanns det inte någon med den typen 
av erfarenheter. Dessa kan i högre grad sägas vara representativa för 
ungdomar i allmänhet medan den första gruppen tillhörde en grupp av unga 
utanför med en kombination av flera olika typer av problematik. Det betyder 
att datamaterialet generaliserat kan säga speglar två kategorier av ungdomar. 
 
Den första fokusgruppintervjun genomfördes under ledning av Mats Burman 
medan den andra både administrerades och genomfördes av mig. Avsikten 
var att digitalt spela in båda intervjuerna och därefter transkribera dem ord 
för ord. Detta gjordes med den första intervjun medan den andra 
fokusgruppintervjun beroende på tekniskt missöde inte blev inspelad och 
därför i efterhand (samma dag) fick nedtecknas ur minnet med stöd av 
intervjuguiden. Detta var högst olyckligt med tanke på svårigheten att kunna 
redogöra för ordagranna citat från denna andra intervju. Det togs dock ändå 
ett beslut om att använda oss av denna intervju. Intervjuutskrifterna har 
sedan analyserats av mig, med inslag av någon kortare diskussion om utfallet 
med Mats Burman. I samtliga fall har intervjupersonerna anonymiserats och 
getts fiktiva namn.  
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Samtliga respondenter informerades om möjligheten att kunna dra sig ur 
intervjusituationen i vilket skede som helst utan några konsekvenser för dem 
själva. De blev också uppmärksammade om möjligheten att inte behöva svara 
på frågor de ansåg vara för känsliga eller liknande. Respondenterna fick 
också ett löfte att deras identitet i möjligaste mån skulle anonymiseras, främst 
genom att de gavs ett fiktivt namn, gruppen av arbetslösas hemort angavs 
inte, samt viss typ av information blev utbytt utan att detta påverkade 
resultat eller tolkning i betydande omfattning. De intervjuade gavs även god 
insikt om på vilket sätt materialet skulle användas och löfte om att 
förvarandet av materialet inte skulle innebära att icke auktoriserade personer 
gavs tillgång till materialet. 
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Intervjupersonerna 
 
I den första fokusgruppsintervjun deltog som tidigare sagts förutom Mats 
Burman och två kommunanställda inom stödverksamheten för arbetslösa, 
fyra unga, Josefin, Viktoria, Markus och Joakim. Samtliga var uppvuxna i den 
kommun de nu bodde i. 
 
Josefin 
 
Josefin var endast 17 år och hade haft svårigheter med grundskolan, hade inte 
gått gymnasium men skulle börja på folkhögskola inom kort. Hon levde 
hemma hos sina föräldrar några mil utanför staden. Hennes föräldrar var 
enligt henne båda absolutister. Hennes mamma var sjukpensionerad och 
hennes pappa var arbetslös. Josefin hade även yngre syskon, nära hennes 
egen ålder. Hon hade själv haft psykiska problem och sedan nian umgåtts 
med, som hon själv uttryckte det, negativa personer. På grund av 
medicinering var hon tvungen att undvika alkohol och därmed också sina 
gamla, festande kompisar. På fritiden sjöng och tecknade hon, samt var på 
gym emellanåt. 
 
Viktoria 
 
Viktoria var 24 år och bodde tillsammans med sin pojkvän Daniel. De hade 
tillsammans sonen Alfons som snart skulle bli två år. Viktorias mamma var 
död sedan fjorton år och hon menade sig ha en nära relation till sin pappa. 
Viktoria var utbildad undersköterska och hade arbetslivserfarenhet inom 
vården men hade inte arbetat på länge. På grund av sitt föräldraskap hade 
hon begränsat sitt drickande men kunde ändå ha fest ibland med alkohol 
inblandat när barnvakt fanns. Hon menade dock att sonen påverkade mängd 
och frekvens eftersom hon ville kunna vara beredd att ta hand honom om det 
skulle hända honom något. Fritiden handlade i deras fall mycket om sonen 
och att umgås som familj. 
 
Markus 
 
Markus var 20 år och bodde i egen lägenhet i staden sedan något år. Han 
hade gått gymnasiet men på grund av mycket låg närvaro hade han inga 
höga betyg. Markus hade erfarenhet av vissa praktikplatser men hade inte 
upplevt att han funnit något som han riktigt var intresserad av. För honom 
var kompisar, datoranvändande, festande viktiga fritidssysselsättningar. 
Markus upplevde sig som utåtriktad och hade en bred umgängeskrets. Han 
hade funderat på att bli egen företagare. Markus pappa var död, möjligen i 
sviterna av alkoholmissbruk.  
 
Joakim 
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Joakim var 24 år och bodde hemma. Han drömde om att köpa en nära 
släktings hus i en närbelägen förort. Han hade ett brokigt förflutet med en 
mor som var både alkoholist och drogmissbrukare. Själv hade han blivit 
avstängd från nian och hoppat av sista året på gymnasiet vilket innebar att 
han saknade betyg från både grund- och gymnasieskolan. Han hade bl.a. 
erfarenhet från ett sju månaders vikariat inom industrin men var för 
närvarande arbetslös. På fritiden fiskade han gärna, något som han såg som 
en rogivande hobby. I övrigt umgicks han med familjen. På grund av tidigare 
dåliga erfarenheter av alkoholdrickande hade han i princip lagt allt detta på 
hyllan. Han upplevde att han inte riktigt kunde hantera alkohol utan 
upplevde att han ofta blev aggressiv och våldsam när han druckit. 
 
Vid den andra fokusgruppintervjun intervjuade jag fyra förstaårsstudenter 
vid Luleå tekniska universitet. Det var Robert, Josef, Stina och Therese. Robert 
och Stina kom från Luleå medan Josef och Therese kom från södra Sverige. 
Stina och Therese var kompisar och umgicks privat. 
 
Robert 
 
Robert var 24 år och uppfödd i en by utanför Luleå. Han hade gått på ett 
yrkesinriktat program på gymnasiet men hade inte upplevt att han trivdes 
med detta. Han uppgav sig tidigare ha haft psykiska problem, något som 
samtidigt hade öppnat upp hans ögon för en annan typ yrkesorientering. 
Hans far arbetade som tjänsteman. Robert gav både intrycket av att vara 
eftertänksam men samtidigt talför. Han hade arbetat kortare och längre 
perioder på olika arbetsplatser. Robert verkade regelbundet nyttja alkohol, 
mest tillsammans med sina studiekamrater. 
 
Josef 
 
Josef hade utomeuropeiskt påbrå men var uppvuxen i Sverige. Han var 19 år. 
Hans far var affärsman, hans mor arbetade inte. Josef var klartänkt, vältalig 
men samtidigt försiktig i sina uttalanden. Josef hade inte någon uttalad 
arbetserfarenhet.  
 
Stina 
 
Stina var 19 år och glad, spontan och pratade gärna om sitt liv. Hon levde 
tillsammans med sin pojkvän Tomas som arbetade inom transportbranschen. 
Hennes pappa hade varit chef på ett större företag och hennes mamma 
arbetade inom vården. Hon hade ingen direkt arbetslivserfarenhet. Stina 
verkade festa någon gång men berättade att hon lika gärna kunde umgås 
hemma hos föräldrarna, spendera tid framför TV:n eller köra skoter 
tillsammans med pojkvän. 
 
Therese 
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Therese kom från södra Sverige och var 20 år. Hon hade hunnit arbeta 
utomlands. Hon var till sitt sätt mer eftertänksam, men samtidigt glad och 
livfull. Hon hade gått ett studieförberedande program på gymnasiet. Therese 
gav intrycket av att festa mer regelbundet än Stina. Kanske på grund av att 
hon inte hade andra kontakter än sina studiekamrater på orten. 
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Några teoretiska perspektiv 
 
Ungdomsbegreppet 
 
Ungdom som fenomen brukar av många ses som ett relativt nytt påhitt, i 
betydelsen att man betraktar ungdomar som en enhetlig grupp med speciella 
karaktäristika. Man brukar då mena att de särskilda övergångar eller cesurer 
mellan olika livsfaser, t ex från barn till ungdom inte tydliggjordes på samma 
sätt som nu. Och det kan vara sant i någon mening även om det finns skäl att 
se att historiskt har de flesta samhällen markerat och behandlat ungdom 
särskilt i relation till barn och vuxna (Mitterauer 1988). Ungdom har 
definierats som: 
 

…den period under individens liv då det samhälle, i vilket den lever, upphör att 
betrakta honom (pojke eller flicka) som ett barn, men inte tillerkänner honom den 
vuxnes ställning, roller och funktioner. (Hollingshead 1949) 

 
Den stora skillnad vi under senare år varit vittnen till avseende ungdomstid 
har handlat om att vi gått från en relativt kort ungdomstid som följts av 
arbetsetablering, flytt hemifrån, giftermål och föräldraskap, viktiga händelser 
som markerat vuxenhet till att idag ha en mer komplex övergång till ett vuxet 
liv som både sker gradvis och mindre enhetligt än förr (Settersten Jr., 2005; 
Jacobsson 2000). Detta beror i hög grad på den kraftigt förlängda studietiden 
många unga människor genomgår, något som också skjutit upp 
familjebildande och arbetsetablering. En hög ungdomsarbetslöshet har också 
haft till följd att andra viktiga markörer för vuxenhet som t ex ekonomiskt 
oberoende har försvårats och förskjutits i tid.  
 
Ungdomskultur 
 
Det förstadium till vuxenhet som ungdomstiden i flera avseenden innebär 
kan ses som en marginalisering av tonåringar och unga vuxna (Fornäs m fl 
1994). Det betyder att de inte ”släpps in” i vuxenvärldens möjligheter främst 
beroende på avsaknad av arbetsmarknadsetablering, något som betyder att 
ungdomar i hög grad blir ekonomiskt beroende av sina föräldrar. Man menar 
att ungdomar idag i hög grad får sina materiella behov mötta (genom sina 
föräldrar) men att de själva samtidigt lever under relativt små ekonomiska 
förhållanden. I detta förstadium till vuxenvärlden har betydelsen av en 
framväxande ungdomskultur under en längre tid både forskats om såväl som 
debatterats (se Fornäs 1994; Bjurström 1997). Man kan säga att vuxenvärlden 
även i detta har utvecklat en ambivalent inställning under senare år. Å ena 
sidan har förstås ungdomskultur länge varit föremål för vuxnas moralpanik 
över ungdomsvärldens olika uttryck något som lett fram till olika direkta 
interventioner, som t ex förbudet av mellanöl, videovåldsdebatten, 
folkparksdebatten, å andra sidan kan ungdomskulturen idag inte enbart 
sägas vara förbehållet ungdomar utan i vissa avseenden något som även 
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hyllas av många åldersgrupper, t ex när det gäller musik, mode och till viss 
del livsstil (Lindgren 1998) .  
 
Etableringsåldern 
 
För endast 20-30 år sedan låg ungdomars etableringsålder på runt 20-21 år. 
Etableringsåldern handlar om när 75 procent av årskull är etablerade på 
arbetsmarknaden i form av ett fast arbete. Numera räknar man att 
etableringsåldern ligger runt 26 år (Ungdomsstyrelsen 2008). Detta kan ses 
som en viktig indikation på hur etableringsprocessen för ungdomar 
förändrats, även om det för många kan ses som en linjär process med 
gymnasium-högskola/universitet-anställning, så är det för en stor grupp en 
mer komplex och inte alltid rak serie av händelser. Man har därför talat om 
jojo-övergångar, där steg i etableringsprocessen inte nödvändigtvis går 
framåt, de kan lika gärna vid vissa tidpunkter vara ett steg tillbaka i 
arbetslöshet (Walther, m.fl. 2006). Det kan vara uppenbart att denna 
utveckling mot en mer förlängd ungdoms- och etableringstid kan innebära 
stora möjligheter till en mer sökande och utprövande tillvaro, något som för 
många ungdomsgrupper kan upplevas som något positivt. Det innebär att 
ungdomstiden kan innehålla inslag av kortare perioder av tillfälliga arbeten 
som varvas med resor eller tid för aktiviteter av mer självutvecklande 
karaktär, som t ex när en god väns son uttryckte önskemål om att han nu stod 
beredd att för en tid uteslutande syssla med att utveckla sina sociala förmågor 
i gemenskap med andra människor(!) Den syn på ungdomstidens blandning 
av studier, resor, kortare arbeten, arbetslöshet och ”testverksamhet” av ett 
begynnande vuxenliv beskriven som en mer oproblematiserad syn på 
ungdomstiden har emellertid kritiserats som en blindhet inför 
klasskillnadernas betydelse (Furlong & Cartmel 1997). Dessa menar att det 
finns en risk att man bortser från att för vissa grupper av ungdomar som är i 
avsaknad av eller har bristande socialt stöd, t ex i form av socialt kapital, kan 
tider av osäkra och förlängda perioder av etablering utgöra faror för 
utanförskap, i jämförelse med de grupper av ungdomar som i någon mening 
vet att vuxenlivet bara i praktiken har skjutits upp. 
 
Rent generellt har ungdomsarbetslöshet betraktats och förklarats på olika sätt. 
Samhällets attityd till fenomenet har dels förklarats med att ungdomar inte 
har de yrkeserfarenheter som vuxna har och på så sätt inte lyckas etablera sig 
i likhet med äldre (Waara 1996). Andra synsätt har helt enkelt definierat 
ungdomsarbetslöshet som något annat än vuxnas arbetslöshet och att 
orsakerna mer handlar om matchningsproblematik mellan yrkeskrav och 
utbildning. Här finns det skäl att anta att samhället antar en slags 
stratifieringslogik avseende ungdomars arbetslöshet i förhållande till äldre 
vuxnas arbetslöshet, utifrån en enkel rational som handlar om att man helt 
enkelt får vänta på sin tur. De äldre som i generell mening antas ha en 
försörjningsbörda bör i första hand få tillgång till arbeten än yngre som bara 
har sig själva att ta hand om. 
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Manifesta och latenta konsekvenser av arbetslöshet 
 
Problematik i samband med arbetslöshet har uppmärksammats av många. 
Redan 1930 studerades konsekvenserna av en större industrinedläggning i en 
mindre ort i Österrike och man kunde där märka att följderna av en 
massarbetslöshet inverkade på en mängd olika områden i människors 
livssituation (Jahoda m.fl 1971). De menade att det i samband med 
arbetslöshet finns både manifesta och latenta konsekvenser för människor. De 
manifesta följderna av arbetslöshet handlar i huvudsak om det ekonomiska 
avbräck arbetslöshet oftast innebär där den materiella standarden riskerar att 
bli försämrad. De latenta konsekvenserna handlar om andra saker som hur 
tidsstrukturen rubbas, att det blir inte lika viktigt att hålla sig till vissa dagliga 
rutiner, förlusten av sociala kontakter, en minskning av deltagande i 
föreningsliv, förlusten av status och identitet samt förlusten av framtidstro. 
Naturligtvis kan alla dessa latenta konsekvenser av arbetslöshet uppvägas av 
personliga initiativ, gamla eller nya sociala nätverk men vi kan ändå anta att 
riskerna för många ökar vid en eventuell arbetslöshet. För ungdomar utan 
tidigare förankring på arbetsmarknaden kan konsekvenserna av arbetslöshet 
både ses som mildare i den meningen att de t ex inte riskerar att förlora ett 
yrkesrelaterat nätverk som de ännu inte hunnit bygga upp men å andra sidan 
kan status och identitet som vuxen i vardande vara mycket svårt att bygga 
upp utan ett arbete, inte minst utifrån dess sociala betydelse för individen. 
 
Några bilder av alkoholens betydelse i unga människor liv 
 
Lalander tecknar i sin bok ”Anden i flaskan” en bild av tre ungdomsgruppers 
livssituation i relation till alkohol (Lalander 1998). Den ena gruppen är en 
liberalkonservativ politiskt aktiv grupp unga män och kvinnor. En annan som 
porträtteras är en grupp unga mediastuderande kvinnor och tredje handlar 
om en grupp unga kristna, fotbollsälskande män. Alkoholen hade olika 
symboliska betydelser i alla tre grupperna. I den första gruppen söps det 
ganska ordentligt vid festerna som till stor del regisserades av männen i 
gruppen. Beteendet under stark berusning var kopplat till deras egen syn på 
samhället. Genom att full bryta mot olika typer av normer för anständigt 
beteende symboliserade man sitt förakt för den förljugenhet som man ansåg 
fanns i vuxenvärlden. På så sätt blev supandet en slags protest eller motstånd 
mot vuxenvärlden. 
 
För de kvinnor som studerade media hade alkoholen en annan betydelse. För 
dem var det viktigt att kunna visa omgivningen att man hade kontroll över 
det egna drickandet. Att dricka sig redlös ingick inte i deras repertoar. För 
dessa kvinnor handlade det mer om en identitetsprocess där kontroll och 
självpresentation ingick som en bekräftelse på vem man var. Det var också 
viktigt att kunna visa att man hade en slags självdistans till alkoholen och att 
man genomskådat den ”teater” som användandet av alkohol innebar. Att 



 11 

dricka alkohol handlade alltså inte i första hand om att bli vuxen genom den, 
utan snarare att visa att man redan var vuxen genom den distans man kunde 
uppvisa i förhållande till den. 
 
De unga kristna männen använde inte alkohol alls men genom sitt deltagande 
i en fotbollssupporterklubb befann man sig i alkoholtyngda sammanhang. De 
flesta av männen var övertygade kristna och samtidigt övertygade 
fotbollssupportrar. De deltog i supportrarnas bussresor till bortamatcher och 
var med i hejarklackens entusiasm inför det egna lagets framgångar. För 
männen var alkohol symboliskt med brist på mening, något som man själv 
menade att man hade genom sin tro. På ett sätt var de också medvetna om att 
de utmanade gängse mönster genom sitt deltagande i supporterklubbens 
resor, som många gånger präglades av drickande av stora mängder alkohol.  
Männen fick arbeta ganska hårt med att försöka omdefiniera situationen som 
en möjlig alkoholfri zon, något som upplevdes som svårt.  
 
Alla tre exemplen visar på alkoholens skiftande betydelse för unga 
människor, men som samtidigt har identitetsprocessen gemensamt. 
Alkoholen, som i en mening kan anses vara lånad från vuxenvärlden, 
signalerar å ena sidan vuxenhet, men å andra sidan signalerar den olikhet i 
relation till vuxna genom den betydelse den ges som verktyg för ett förändrat 
beteende, som för många är tänkt att uttrycka uppror, motstånd och 
rebelliskhet. Detta var t ex extra tydligt för de liberalkonservativa 
ungdomarna där alkoholen sågs som ett uttryck för motstånd. För de 
studerande kvinnorna ville man göra tydligt att alkoholens ursprung, 
betydelse och symbolik var avslöjad och att man kunde behålla en distans till 
densamma. För de unga fotbollssupportrarna förstod man att man 
definitionsmässigt befann sig i minoritet som nykterister, men man kämpade 
modigt i försöket att definiera situationen som annorlunda.  
 
Detta kan visa på hur viktigt frågan om identitet är för ungdomar. Att detta 
kan ses som ett arbete har förklarats med att identitet inte på samma sätt kan 
anses givet som förr utan mer ses som en given uppgift (Bauman 2002). Det 
betyder att traditioner och kollektiva föreställningar inte på samma sätt spelar 
en avgörande roll för den enskildes syn på den egna identiteten utan att 
samhället i högre grad förväntar sig ett reflexivt förhållningssätt till vem man 
är och hur man ser på den egna existensens gestaltning, t ex i mode, 
utbildning, arbete, partner, sexualitet, etc. (Giddens 1984, 1996, 1999). I detta 
sammanhang kan alkoholen spela olika roller för unga människor men det 
viktiga kan vara att den i någon mening framförs på ett trovärdigt sätt, i 
förhållande till den situation som definieras av den enskildes och dennes egna 
referensgrupper. Det är uppenbart att alkoholen har en komplex betydelse i 
unga människors liv. Här talar bl.a. Lalander om hur alkoholen både kan 
bidra till en trovärdighet i rollframträdandet men att alkohol samtidigt kan 
innebära att man utsätter sig för kritik om rollframträdandet inte framförs på 
ett trovärdigt sätt (Lalander 1998). På det sättet kan det i vissa grupper av 
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ungdomar under en viss period av deras liv ses som ok att under alkoholens 
inflytande släppa loss eller anta mer promiskuösa beteenden medan det i 
samma grupp kan anses som problematiskt att utföra kriminella handlingar 
eller uppvisa samma sorts beteenden när man passerat gränsen för ungdom 
och utifrån gruppens värderingar borde ha ett mer moget beteende. 
 
Alkoholen handlar också om liminalitet, det vill säga gränsöverdragningar 
(Lalander 1998). Det betyder att alkoholen fungerar som ett medel som 
förpassar användaren till ett annat tillstånd där vissa gränser passeras, om än 
inte alla. På så sätt kan ruset av alkoholen ses som en position där den 
onyktre ges tillgång till andra regleringar än när man inte är onykter. Detta 
kan också till viss del förklara varför det av många ses som problematiskt att 
blanda onyktra och nyktra personer i samma situation. Den krock som 
uppstår handlar om att beteenden som kan rättfärdiggöras genom alkoholens 
inverkan inte ses som acceptabla av de som inte druckit. Från den onyktres 
perspektiv kan också det egna beteendet uppfattas som problematiskt, inte i 
interaktionen med de andra onyktra men väl med den som inte druckit. 
Samtidigt kan också t ex ett alltför riskfyllt alkoholintag vilket inte 
överensstämmer med den drucknes moralkod samtidigt bli föremål för kritik 
bland de druckna i ett visst sällskap. 
 
Rollövertagande 
 
Inom en viss del av socialpsykologin, symbolisk interaktionism, poängteras 
vikten av social interaktion (Charon 2010, Mead 1976). Man menar att det är 
främst i interaktionen mellan människor som vi som människor förstår oss 
själva och framgångsrikt kan lyckas definiera den situation vi befinner i. Detta 
gör att vi också kan sätta oss in i hur andra människor uppfattar och 
definierar situationer, s.k. rollövertaganden. I den utveckling som en 
människa genomgår spelar olika människor och grupper av människor olika 
viktiga roll för oss. För de flesta människor är föräldrarna centrala personer 
som enligt detta perspektiv ger oss som barn betydelsefulla ramar för hur vi 
ska uppfatta, tolka och värdera vår omgivning. Denna första grupp av intimt 
förknippade människor brukar kallas för de signifikanta andra. När vi sedan 
växer upp och kommer i kontakt med alltfler människor behöver vi göra 
generaliseringar av de intryck vi får i interaktionen med andra, för att kunna 
tolka och integrera dessa mönster eller scheman för beteenden som vi 
uppfattar som överenskomna och vedertagna. Detta brukar även kallas för 
socialiseringsprocessen. Denna andra, större grupp av människor kallas inom 
symbolisk interaktionism för den generaliserade andre. Tamotsu Shibutani 
vidgade detta begrepp och införde även referensgrupper för att förklara hur 
olika grupper av människor med olika värderingar, kulturer samtidigt kan 
integreras av en människas värderings- och tolkningssystem och hur vi i olika 
sammanhang kan koppla på olika typer av referensgruppssystem (Shibutani 
1955; Charon 2010). 
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Inom detta perspektiv är också interaktionen ett viktigt medel i att förklara 
förståelsen av andra. Detta kallas för rollövertagande. Ett exempel på detta 
kan sägas vara empatisk förmåga, dvs., förmågan att kunna sätta sig in i hur 
den andre definierar och förstår en viss situation. Rollövertagande är dock ett 
mer neutralt begrepp som inte behöver innebära att förståelsen av den andres 
situation nödvändigtvis behöver leda till ett positivt bemötande av den andre. 
Det handlar helt enkelt om den förmåga som enligt detta perspektiv varje 
människa har för att kunna sätta sig in i andras sätt att tolka situationer och 
på så sätt få hjälp med den egna definitionen. Utifrån ett ungdomsperspektiv 
med fokus på identitetsskapande situationer med alkohol kan 
rollövertagande ses som ett användbart begrepp att förklara hur ungdomar 
kan komma fram till olika ståndpunkter i situationer där alkohol 
förekommer. 
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Ungdomarnas berättelser 
 
Tolkningsram 
 
Det finns förstås alltid en mängd olika sätt som ett material av det här slaget 
kan tolkas på. De utgångspunkter som jag har använt mig av har till största 
delen reflekterats över i teoriavsnittet, där ungdomstid och ungdomskultur 
ses som delar av en mer eller mindre avgränsad livsfas i en människas liv. 
Detta kan förstås som att vi som människor ”tillåts” vissa beteenden och 
förhållningssätt under vissa perioder av våra liv medan det i varierande grad 
anses som opassande, i betydelsen inte normaliserat, för både yngre och äldre 
åldersgrupper. Att festande och alkoholanvändande av många ungdomar 
anses som en ”normaliserad” företeelse under en viss tid i slutet av 
tonårstiden och en bit in i den fas när de kan betraktas som yngre vuxna, 
betyder inte att alla ungdomar anser det vara så, inte heller att alkoholens 
närvaro inte problematiseras utifrån olika perspektiv av ungdomarnas själva. 
På ett liknande sätt kan vi också anta att de i samhället finns en varierande 
och till vissa delar ambivalent inställning till ungdomars drickande. Detta 
med tanke på alkoholens närvaro i det svenska samhällslivet, både offentligt 
och privat men också med tanke på föräldrars, skolpersonals, sociala 
myndigheters, polisens, m.fl. uttryckta oro över och konstaterade baksidor av 
ungdomsfylleri. Det är som om det dels finns en förståelse och därmed 
tillåtelse till att även ungdomar behöver en viss inlärningsperiod, där vissa 
snedsteg kan inträffa, för att lära sig hur alkohol generellt ”ska” brukas i 
samhället, dels en förståelse att denna inlärningsperiod behöver kontrolleras 
av den vuxna delen av samhället. 
 
Analysnivå 
 
Analysnivåerna i materialet är flera. Respondenterna är alla i åldrarna mellan 
17-24 och i vissa fall generaliseras de som en enda kategori när så är relevant. 
En annan analysnivå kan vi säga ligger på gruppnivå. Den första 
fokusgruppintervjun gjordes med fyra arbetslösa ungdomar, som dessutom 
hade erfarenhet av eget och andras missbruk, psykisk sjukdom, sociala 
missförhållanden, dåliga erfarenheter av skola, m.m. något som gör att den 
här gruppen av ungdomar sammantaget inte kan ses som representativa för 
ungdomar i allmänhet. De omtalas som den arbetslösa gruppen. Den andra 
fokusgruppintervjun gjordes med ungdomar som vid intervjun var 
förstaårsstudenter på Luleå tekniska universitet. De hade inte någon direkt 
erfarenhet av längre arbetslöshet, tre av dem hade i princip gått från 
gymnasium till universitet men de hade ändå viss arbetslivserfarenhet under 
sommarferier, den fjärde, Robert, var 24 och hade hunnit skaffa sig 
erfarenheter från några olika arbetsplatser. Enligt vad de berättade hade de 
inte heller erfarenhet av någon form av missbruksproblematik, vare sig 
alkohol eller narkotika. Bara Robert berättade att han hade haft psykiska 
problem för ett antal år sedan, något han inte närmare redogjorde för. Detta 
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gör att den här gruppen av ungdomar i högre grad än den förra kan ses som 
representativa för en större ungdomsgrupp, i en mer generaliserad mening. 
De kan i flera avseenden betraktas som vanliga ungdomar på väg att bli 
akademiker. Den första gruppen kunde också naturligtvis i flera avseenden 
betraktas som vanliga ungdomar men genom sin bakgrund hade de 
erfarenheter som lyckligtvis få behöver uppleva. Markus vars pappa dött 
uttryckte detta: 
 

Jag tror att det blir det när man har haft en lite tjorvig barndom och har man haft 
problem med familjen…[]…det var mycket strul. Då blir det så att man själv [vill] 
att ens familj bara ska vara trygga, det är viktigt. 

 
En tredje analysnivå är naturligtvis på individnivå, något som också används 
för att belysa exempel från respondenternas liv. 
 
Forskningsfrågan 
 
Forskningsfrågan fokuserar på hur ungdomars livsstil kan se ut, i första hand 
runt bruket av alkohol. Det bakomliggande syftet med denna ansats är en 
ambition att samtalet om dessa frågor skulle kunna utvecklas till en metod för 
att bl.a. synliggöra och problematisera riskbeteenden hos ungdomar. I 
fokusgruppintervjuerna diskuterades därför i första hand deras syn och 
erfarenhet av alkohol, deras syn och erfarenhet av andras alkoholvanor men 
också hur de såg på sin egen situation, relationer, fritidsvanor, utbildnings- 
och arbetslivserfarenheter och hur de tänkte sig att deras liv skulle gestaltas i 
framtiden. Deras berättelser gav i vissa fall ganska knapphändiga svar om 
vissa aspekter av deras liv medan det i andra uttrycktes desto mer. Det var 
uppenbart för mig som frågeställare att det fanns en tvetydig inställning till 
ämnet. Att respondenter ibland tenderar att svara som de uppfattar att 
frågeställaren vill ha svar är något som man alltid får räkna med men också, 
vilket ibland kan få motsatt effekt, att respondenten i någon mening alltid vill 
framställa sig i så god dager som möjligt. Det kan vi se som ett bland oss 
människor vanligt sätt att eftersträva en presentation av det egna jaget som i 
så hög grad som möjligt överensstämmer med hur jag vill bli uppfattad 
(Goffman 1974). Detta fick som följd att när frågorna rörde mer allmänna 
områden av alkohol, och i viss mån andras alkoholvanor, så upplevde jag 
generellt sett att man mer fritt uttalade sig medan när det gällde det egna 
bruket så var man mer försiktig. 
 
De båda fokusgrupperna 
 
Hur man talade om det egna bruket av alkohol skilde sig dock ganska mycket 
åt mellan de båda grupperna av unga arbetslösa och studenterna. I gruppen 
av unga arbetslösa berättade man ganska öppet om sitt bruk och i vissa 
förekommande fall, missbruk. Detta berodde mest troligt på att de hade en 
ganska stor erfarenhet av att samtala om dessa frågor, eftersom många 
aspekter av deras hälsotillstånd och alkoholvanor hade så att säga stött på 
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patrull. Om man som 15-åring som i Josefins fall hade fått psykiska, 
självdestruktiva problem så har man med största sannolikhet gått i ett flertal 
samtal hos både myndighetspersoner och personer inom vården. Detta kan 
man tänka ger en viss vana att samtala om den egna situationen avseende 
dessa frågor. Joakim hade även erfarenhet av polisingripanden när han hade 
varit onykter, eftersom han då ofta blev våldsam. Han hade med tanke på 
dessa erfarenheter intagit en mer avhållsam inställning till alkohol. Som jag 
förstod det medicinerades han dels för psykisk instabilitet, men även för en 
sjukdom som inom kort skulle kräva att han genomgick en 
cellgiftsbehandling. De andra två Markus och Viktoria hade båda förlorat en 
förälder i tidiga år. Deras situation jämfört med gruppen studenter var med 
andra ord generellt sett i ett helt annat stadium. De hade sett livets baksida, 
hur missbruk brutalt kan begränsa möjligheterna till ett liv som många andra 
ungdomar lever. För studentgruppen var dessa frågeställningar med stor 
sannolikhet skymda och inte något som man uttalade sig om av egen 
erfarenhet. Flera i gruppen unga arbetslösa hade och uttryckte en 
medvetenhet om att man inte var som alla andra när det kom till bruk av 
alkohol medan studentgruppen inte gav uttryck för något liknande. Utifrån 
deras resonemang framgick det att man i en generaliserad mening räknade in 
sig i den stora gruppen av vanliga, normala ungdomar och att man också ville 
att jag som forskare skulle uppfatta det så. Den enda som gav uttryck för 
någon form av avvikelse var möjligen Robert som kort beskrev att han 
tidigare hade haft någon form av psykiska besvär. Detta vände han dock till 
något positivt när han menade att det var detta som fått honom att ändra sin 
karriärbana och söka in på universitetet. 
 
Var befinner man sig i livet 
 
Ungdomarna i de båda fokusgrupperna befann sig alla i det åldersspann när 
man generellt befinner sig i utbildning eller är i färd med att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Ytligt betraktat kan man säga att studentgruppen 
fortfarande befann sig i utbildning och skulle så vara under några år till 
medan gruppen unga arbetslösa i första hand var ute efter ett arbete. I 
studentgruppen hade Stina, Therese och Josef i princip bara hunnit lämna 
gymnasiet och hade inte haft någon längre anställning frånsett feriearbete. De 
berättade inte något direkt om den universitetsutbildning de nu gick vilket 
jag tolkade som att den inte problematiserades nämnvärt av dem själva utan 
snarare sågs som ett krav som samhället krävde om man hade ambitionen att 
få ett arbete som de förväntade sig. Josef menade sig vara duktig på att tänka 
psykologiskt, vilket kan tolkas som att han uppfattade att han hade en 
lämplighet för den sorts yrke som utbildningen skulle leda till. Vi pratade inte 
så mycket om deras utbildningsmässiga bakgrund men jag uppfattade att 
dessa tre hade gått någon form av studieföreberedande gymnasieutbildning. 
Robert hade istället gått ett yrkesförberedande program på gymnasiet. För 
Robert verkade hans studieval vara mer reflekterat med tanke på hur han 
resonerade omkring det. Som nämnts hade han omvärderat sitt val av 
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gymnasieutbildning och insett att hans yrkesmässiga intresse mer handlade 
om att få arbeta med stöd och hjälp åt människor. Robert var lite äldre än de 
andra i den här gruppen, 24 år, och hade erfarenhet av arbete under några år, 
vilket kan ha gett honom mer insikt om sin närvaro på arbetsmarknaden och 
vad hans intressen var och åt vilket håll hans yrkeskompetens pekade. Det 
intryck som gavs av den här gruppen var att de var ganska nöjda med sin 
tillvaro och att de nu såg att de under några år skulle få investera tid, energi 
och eventuellt pengar i en yrkesutbildning som de med stor säkerhet tänkte 
sig skulle öppna upp möjligheter för dem till en intressant yrkeskarriär.  
 
För den andra gruppen av unga arbetslösa var situationen till stor del en 
annan. I den här gruppen var det Viktoria som stack ut mest. Hon var 24 år 
och hade gått omvårdnadslinje och hade arbetat som undersköterska under 
ferier. Hon hade också arbetat i affär tillsammans med sin pappa men blev 
arbetslös i samband med nedskärningar. Hon hade planer på att 
vidareutbilda sig: 
 

…jag är ju väldigt, väldigt inne på det här med beteendevetare, jag tycker att det 
är spännande, jag sökte ju in i Luleå, den linjen, det året jag fick veta, innan jag 
visste att jag är gravid, och jag tog mig ju in men två veckor senare så fick jag ju 
veta att vi skulle ha barn i december, (skratt), så att det, då sa jag att jag börjar 
inte plugga i två månader och så ska jag vara hemma i två år utan det får komma 
lite senare. 

 
Viktoria berättade att hon inte haft några direkta problem med skolan utan 
såg det som fullt möjligt att kunna läsa vidare. Det som den gången hade 
förändrat hennes planer var en graviditet som gav hon och pojkvännen 
Daniel en son som hette Alfons. De bodde alla tre i en lägenhet och hade 
möjligheter att ibland få barnvakt. 
 
De andra tre, Josefin, Markus och Joakim, hade inte lika goda 
studieerfarenheter. Josefin hade redan i nian fått psykiska problem vilket 
innebar att hon inte hade slutbetyg från grundskolan. Hon hade börjat 
gymnasieskolan men hoppat av den. Hon skulle nu börja på en folkhögskola 
någonstans i Sverige. Hon hade viss arbetslivserfarenhet av kortare arbete på 
restaurang. Hon var yngst i gruppen av intervjuade, 17 år och bodde 
fortfarande hemma hos sina föräldrar. Familjen verkade vara ett viktigt söd 
för Josefin: 
 

Mats Burman: Familj finns kring dig? 
 
Joakim: Jo, det gör dem men vi har lite dålig med ekonomi, för mamma är 
sjukpensionerad och pappa är arbetslös och arbetar gratis 
 
Mats Burman: Men det finns en familj kring dig? 
 
Joakim: Jo, familjen stödjer ju ganska mycket. Jag är ju med familjen hela tiden 
men jag får ju som aldrig lugn och ro, för de ska vara kring mig hela tiden, 
speciellt systrarna 
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Det verkade finnas en insikt hos henne om att hon var i behov av familjens 
stöd och var mycket stolt över detta, samtidigt som hon kunde känna att hon 
eftersträvade oberoende och frihet. 
 
Markus hade förlorat sin far och enligt hans egna ord hade hans far druckit 
lite för mycket alkohol. I vilket skede av hans liv detta hade skett framgick 
inte av intervjun men man förstår av hans ord att han inte hade haft det så lätt 
i livet. Han hade gått färdigt gymnasiet men han hade varit frånvarande i hög 
grad och hade av den anledningen inte några höga betyg. Markus bodde i 
egen lägenhet och verkade inte göra så mycket. Han hade prövat på några 
arbeten men hade inte fastnat för något. Han menade sig vara en person med 
intresse för att ta kontakt med människor: 
 

Jag har ett ganska brett, när det gäller kompisar och så, jag tycker om att lära 
känna ny folk, jag känner de flesta i min ålder, såhär mer eller mindre så att man 
hälsar eller är med dem och jag har väl egentligen bara en så här jättetight 
kompis, sen har jag ganska många som bara är så där strö… 

 
Joakim var 24 år och hade blivit avstängd under nian. Det framom inte av 
intervjun vad som hade varit orsaken men han talar senare om ett missbruk 
så jag har antagit att avstängningen hade sin grund i detta. Han hade gått två 
år på IV-programmet men hoppat av under sista året. Han hade inga 
slutbetyg från vare sig grundskola eller gymnasieskola. Han hade erfarenhet 
av att ha arbetat med sin pappa på några industrier kortare perioder och var 
nu berättigad till ett kommunarbete men före det skulle han genomgå en 
cellgiftsbehandling för en sjukdom som han hade. Hans mamma var både 
alkoholist och narkoman men när hon var drogfri tyckte han sig ha en god 
kontakt med henne. Han hade fem syskon, varav en var under ett år gammal. 
I hans liv verkade pappan och hans storasyster vara ett viktigt stöd för 
honom. Det framgick också att han hade en flickvän men henne nämnde han 
endast kort en gång under intervjun.  
 
Gruppen unga arbetslösa befann sig någon annanstans i livet än gruppen 
studenter avseende graden av framtidshopp och hur man problematiserar sin 
tillvaro. Flera av de unga arbetslösa har trots sin ungdom redan hunnit med 
att möta baksidorna av livet, i att förlora någon nära, att uppleva ett missbruk 
och svårigheten av att vara utanför utbildning och arbetsmarknad. För flera 
av dem handlade det inte endast om att få ett arbete utan att få ordning på 
sina liv. Undantaget är Viktoria som verkade ha en mer stabil tillvaro. Markus 
uttryckte dock detta behov av förändring: 
 

Mats Burman: Är det något annat du skulle vilja utveckla när det gäller nätverk 
eller fritid, vänner… 
 
Markus: Nej alltså, bara få struktur i livet 
 
Mats Burman: OK, vad innebär struktur för dig? 
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Markus: Få allting i vardagen att funka, räkningar, städa, fara på möten, fixa 
jobb, kliva upp morgonen, gå och träna, allting… 

 
Familjen 
 
Trots kritiken av kärnfamiljen under senare tid visar ändå attityd- och 
värderingsstudier att dess betydelse för ungdomar inte kan underskattas 
(Ungdomsstyrelsen 2003). I de gjorda fokusgruppintervjuerna gavs också 
uttryck för betydelsen av ursprungsfamiljen som stöd, råd och i vissa fall som 
en förebild för ungdomarna. Bland studentgruppens medlemmar talades det 
inte så mycket om den betydelse föräldrarna och ursprungsfamiljen hade för 
dem nu under deras studietid, utan kanske mer om det värde och mening den 
hade haft under deras uppväxt. Detta kan tolkas som naturligt eftersom de 
alla hade eget boende och i den meningen brutit upp för att skapa en egen 
tillvaro. Stina levde dessutom tillsammans med en pojkvän i en ort några mil 
utanför staden och hade i den meningen bildat en egen familj. Hon gav dock 
uttryck för att ursprungsfamiljen fortfarande hade en viktig betydelse i 
hennes liv och att hon uppehöll kontakten regelbundet. Hon berättade att 
söndagen före intervjun hade hon varit hemma och spelat Bingolotto med en 
av sina föräldrar. Stina tyckte att hon hade getts bra förebilder av sina 
föräldrar när det gällde alkoholvanor, vilket vi kommer att återkomma till. 
Även Robert menade sig ha fått goda råd av sina föräldrar avseende det egna 
drickandet. Någon av dem berättade också att deras föräldrar köpt ut alkohol 
till dem, för att på så sätt kunna kontrollera vad de drack, och kanske vilka 
mängder de drack. Josef som hade utomeuropeisk bakgrund berättade att han 
inte hade fått med sig hemifrån kulturer för hur man skulle umgås med 
alkohol på lokal utan varit tvungen att lära sig detta bland kompisar. Just det 
faktum att ursprungsfamiljen inte nämndes så mycket i intervjun kan också 
ha att göra med att de i hög grad klarade sig själva på egen hand. Både 
Therese och Josef befann sig dessutom många mil från sina föräldrar och kan 
knappast ha haft möjlighet att träffa dem alltför ofta under terminerna. De 
levde dock i den fas av livet då det förväntades att de som unga vuxna skulle 
flytta, studera eller skaffa ett arbete, och så småningom bilda familj och i den 
betydelsen kan det anses som ”normalt” att man i berättelsen om det egna 
livet inte relaterar till föräldrar eller syskon i lika hög grad som den egna 
situationen, i betydelsen boende, sysselsättning och eventuella partners. 
 
För gruppen unga arbetslösa var det generellt annorlunda. Viktoria hade eget 
boende och egen familj i hennes pojkvän Daniel och son Alfons. Trots det 
relaterade hon ofta till ursprungsfamiljen men även hennes svärmor nämndes 
som en i den grupp av stödpersoner som omgärdade henne som person och 
dem som familj.  
 

För det var ju inte en planerad graviditet utan det bara blev så, min sambo då, vi 
har varit tillsammans i åtta år, så jag har tryggheten i han då, då när det var så, 
(skratt), när det blev som det blev, vi bor nu i lägenhet, så familjen, jag ser det ju 
som att jag är den bästa familjen, jag förlorade min mamma när jag var tio år, hon 
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gick bort i hjärnblödning så det var ju ett väldigt kast för mig, så jag fick växa 
upp lite snabbare än alla mina andra kompisar men pappa fanns ju där hela 
tiden, och jag tror att om jag inte hade haft en pappa som jag har så hade nog mitt 
liv sett väldigt annorlunda ut, just nu, då hade jag nog valt ganska dåliga saker 
tror jag. 

 
För Viktoria hade alltså pappan utgjort det stöd hon behövt under sin 
uppväxt utan en mamma. Hon berättar också om sin längtan efter en mamma 
när hon blev gravid. Hennes syster som var tretton år äldre än henne hade 
dock enligt henne varit som en mamma för henne. Markus nämnde varken 
sina föräldrar eller eventuella syskon under intervjun förutom i en kortare 
passus att hans far hade dött. Det verkar snarare så att hans familj speglas i de 
önskemål han uttrycker inför en framtida egen familjebildning: 
 

Det viktigaste, jag skulle vilja ha en bra familj, man har ju egna erfarenheter. Man 
vill att det ska vara om man får barn och så att det ska gå bra för dem, att de inte 
ska behöva vara med om så mycket skit, man ska ju ha något själv annars går det 
ju inte att leva, alltså att man har ett jobb, något att göra på fritiden, något mycket 
mer än så är det väl inte man behöver, så där men en del hoppas man väl på. 

 
I några få meningar målar Markus fram den framtidsbild han hoppas på men 
kanske inte riktigt vågar tro på. Hans önskan är att den familj han själv 
önskar sig, inte skall behöva få vara med om samma, som han uttrycker det 
själv, skit som han själv varit med om. Han har erfarenheter. Han inser också 
att för att detta skall vara möjligt behöver han ha ett arbete och något 
meningsfullt att göra på fritiden. Denna framställning styrks också av hans 
förståelse av sin egen nuvarande situation där det saknas struktur i tillvaron, 
något som måste till för att t ex arbete skall vara inom räckhåll. 
 
För Josefin har familjen kommit att bli det beskydd och den trygghet hon 
behöver med tanke på den psykiska situation hon har hamnat i. I hennes 
berättelser fanns spår av regression, i förståelsen att på grund av de 
svårigheter hon drabbats av har hon i vissa avseenden gått tillbaka till ett 
barnstadium, där leken med katten, musicerandet tillsammans med familjen 
och drömmen om att få leka med Barbie tillsammans med sina egna framtida 
barn blev ett uttryck för detta. Samtidigt pockade det vuxna inom Josefin att 
få komma ut, där familjen också blev ett hinder för henne att uppleva ”lugn 
och ro”, och där särskilt mammans inblandning i hennes festande också 
uttrycktes som delvis störande, delvis betryggande. Det fanns hos Josefin en 
tacksam över att hon hade en familj i vars famn hon kunnat falla i men 
samtidigt att livet hade kunnat se annorlunda ut och att hon skulle kunnat ha 
ett mer självständigt liv, som hennes kompisar verkade ha. 
 
I Joakims fall var det mer osäkert hur intimt han levde med sin 
ursprungsfamilj. Han verkade ha en flickvän men det framgick inte om han 
levde tillsammans med henne eller inte. Den person han talade mest varmt 
om var hans syster som han umgicks rätt ofta med. Han pappa verkade ha 
varit ett stöd för honom, främst genom att han har fått möjlighet att följa med 
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honom på vissa arbeten. Kontakten med mamman var sporadisk som tidigare 
beskrivits på grund av hennes missbruk. Ändå berättade han om vikten av 
familjens stöd: 
 

Ja, det är något som är j-ligt viktigt för mig, det är ju familjens alltså, deras stöd 
och eftersom jag har haft det ganska struligt, ja i hela mitt liv och jag behöver 
verkligen stödet, av familjen annars skulle jag aldrig klara av det. 

 
Detta visar med all önskvärd tydlighet att för Joakim är familjen närmast när 
det handlar om behovet av stöd även om det inte alltid kanske har varit så 
hög kvalitet i det stödet om vi betänker mammans missbruksproblem. Även 
om vi förstås inte har någon närmare kunskap om kvaliteten i stödet. Det 
intressanta verkar dock inte vara så mycket kvaliteten i stödet utan endast det 
faktum att det finns människor som bryr sig. 
 
I ungdomarnas berättelser har familjen en viktig betydelse om än den har fått 
träda tillbaka med tanke på den etablering in i vuxenlivet som de flesta är i 
färd med. Föräldrarna är viktiga därför de har gett ungdomarna förebilder för 
hur de skall bete sig i olika situationer. Föräldrar och syskon spelar också en 
viktig roll som backup om något skulle gå snett. När man inom 
socialpsykologin talar om signifikanta andra i betydelsen de människor som i 
socialisationen och interaktionen med barnet spelar en avgörande roll i 
överförandet av normer, värderingar, sociala scheman och föreställningar om 
samhället så ges allt detta på olika sätt uttryck i ungdomarnas berättelser. I 
Josefins och Joakims berättelser blir detta extra intressant med tanke på de 
svårigheter de mött i livet och den insikt de genom detta fått om behovet av 
hjälp av inte minst föräldrar men också av vården. Vid ett tillfälle diskuterade 
Joakim och Josefin med varandra om alkoholens inverkan i kombination med 
vissa mediciner. Denna kunskap är inte varje ungdoms och den speglade 
både en vuxen och saklig inställning till de problem som denna kombination 
kunde medföra samtidigt som det fanns en dragning åt att definiera 
situationen utifrån ett ungdomsperspektiv genom att föreslå att man kunde 
strunta i medicinerna någon dag och på så sätt undvika effekterna av ett 
festande. Detta kan visa hur vi hämtar våra värderingar från flera olika håll i 
detta fall från föräldrar och läkare men också från kompisgruppen.  
 
Kompisarna 
 
I uppräkningen med vad man gör på sin fritid var umgänget med kompisar 
vanligt bland respondenterna. Markus berättade: ”är med kompisar, festar, 
spelar dator, det är det typ”. För studenterna verkade detta mer knutet till 
festerna något som kan ha haft att göra med att de hade vardagskvällarna 
upplåsta för studier. Men det kan också ha att göra med att vi inte talade så 
mycket om vad man gör på vardagarna utan samtalet kom mer att handla om 
festerna. Det som däremot var tydligt var hur man identifierade sig som 
student och med studentlivet. Detta gällde för alla fyra studenter, möjligtvis 
med ett litet undantag för Stina som på grund av att hon bodde några mil 
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utanför Luleå, verkade också leva ett annat liv på sidan om ett ”typiskt” 
studentliv i närheten campus. Men för de andra tre, Therese, Josef och Robert, 
var det tydligt hur de identifierade sig som en del av ett studentliv som 
innebar olika typer av gruppbildningar som ibland träffades för fest. 
Tillhörigheten i någon av dessa kamratgrupper betydde säkert en hel del 
socialt för t ex Josef och Therese som hade flyttat till Luleå från södra Sverige. 
Therese blev t ex ibland bjuden av Stina till hennes kompisgäng när de hade 
fest. Men man kan också förklara betydelsen av att ingå i en studentgrupp 
som en orientering mot nya värderingar, synsätt och förhållningssätt, en slags 
inskolning till att bli akademiker. För Robert som var något äldre än de andra 
och som också inte hade utbildat sig på gymnasiet med tanke på en 
akademisk karriär kan det ha varit viktigt att orientera sig mot denna nya 
samhällsgrupp av universitetsutbildade i vardande. Samtidigt kan vi också 
förstå dragningen till kompisgängen bland studenter som att det redan finns 
en tydlig förståelse i betydelsen schema eller mönster för hur ett studentliv 
generellt ska gestaltas. Detta blir t ex tydligt under inskolningstiden på 
universitetet när phösarnas (ofta andraårsstudenter med uppgift att 
informera om universitetslivet och skapa gemenskap bland 
förstaårsstudenterna) överför studentlivskulturen vidare till de nybakade 
studenterna i början av den första höstterminen. Deltagandet i studentlivet 
och studentgrupperna kan naturligtvis förklaras med att det är trevligt att 
träffa andra utanför studerandet men dess funktion behöver också förstås 
som en socialisering in i en kultur som fanns långt före dem själva kom dit. 
 
Kompisarnas betydelse för identifikation och distans till (det kommande) 
vuxenlivet var minst lika stor bland de unga arbetslösa. Att umgås med 
kompisar kan ha en social och aktiverande funktion, som i Viktorias fall: 
 

Och så det är därför jag är här nu (kommunens aktivitetsverksamhet), försöker 
komma in i, ja börja göra någonting igen, helt enkelt man blir ganska lat av att 
sitta hemma, det är inte så kul och så, och så vänner, precis som Markus sa så har 
man några riktigt nära vän, ja vänner och kompisar, lite olika saker typ, och så 
har jag inte kvar så många gamla kompisar, om man säger så, när jag då fick barn 
2009, så upptäckte jag att det var väldigt många som försvann 

 
Det verkar som om Viktoria under inlägget kopplar ihop en aktiv tillvaro som 
ett arbete innebär med att också umgås med kompisar, att ha ett socialt 
utåtriktat liv, något som hon av två anledningar under en tid inte har haft 
möjlighet att delta i, i den utsträckning hon menar sig ha velat. Hon har både 
varit arbetslös men hon har också fått barn, något som för henne inneburit att 
hon ”förlorat” en del av de kompisar hon tidigare menat sig haft. Det hon 
kanske inte till fullo inser, är att hon och hennes pojkvän genom sitt 
föräldraskap genomgått en förvandling, om än icke fullständig, ändå en 
övergång från ungdom till vuxenhet och på så sätt hamnat i en delvis annan 
kategori av unga vuxna. En viss insikt om detta lämnar hon när hon berättar 
om sin kompis: 
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Sen så liksom det här med kompisar, mina riktiga kompisar de finns ju där, de 
kommer ju och hälsar på och vi far till dem, när de har tid, och så, men min 
bästa kompis är gravid nu så hon får om tre veckor, så jag är jättenöjd, (skratt), 
då blir det lite mer… 

 
I detta citat ger hon uttryck för att förhållandena har förändrats för henne och 
Daniel och deras son Alfons. Å ena sidan har de blivit mer låsta till varandra, 
beroendet av barnvakter, det är inte lika lätt längre att bara besöka kompisar 
men å andra sidan tar upprätthållandet av kompisrelationerna en mer 
medveten och aktiv gestaltning, i det att det verkar krävas mer noggrann 
planering, telefonsamtal och överenskommelser innan möten kan ske än vad 
man kan anta sker bland ungdomar utan barn. Man verkar inse att man inte 
riktigt är som alla andra eller de kompisar man umgås med, just beroende av 
det faktum att man är vad vi i denna tid kan beteckna som unga föräldrar. 
Denna insikt uttrycks också i Viktorias glädje över att hennes bästa kompis nu 
också är gravid och på det sättet kommer ”över” på hennes sida. Den 
dragningskraft som livet med kompisarna har, har Viktoria och Daniel 
försökt lösa i demokratisk anda: 
 

Men det blir ju det, har man småbarn så kan man ju inte fara iväg sent på 
kvällarna, då de flesta av våra kompisar har fritid, alltså då jobbar de inte, så 
det blir ganska mycket ändå, jag och Daniel har gjort upp en plan att en helg får 
han fara med några kompisar och så är jag hemma med Alfons om vi inte har 
barnvakt, så att det går bra. 

 
Man verkar inse att man befinner sig i ett slags mellanstadium av ungdomsliv 
och vuxenliv, där man försöker balansera detta mot vuxenlivets krav och 
ungdomslivets nöjen. Denna balansering är inte helt enkel för Josefin som 
tidigare nämnts: 
 

Ja, alltså, jag blev sjuk om man säger så i nian och då började söka mig till mer 
negativa personer, så att säga, sådana som festade mycket och som mår dåligt 
så där jag, jag har väl haft det ganska jobbigt så att säga så jag har stängt in mig 
ganska mycket och sen har jag försökt att inte vara med dem men var är de bra 
vännerna, för jag vill ju som när jag mår dåligt så vill jag som inte vara med 
dem som mår bra, för att sänka ned dem 

 
Josefin har det inte så lätt. De kompisar som hon under en längre tid dragits 
till, har hon insett drar ned henne och av den anledningen har hon försökt att 
undvika den gruppen. De hon kallar för ”bra vänner” har hon också svårt för 
att vara med särskilt när hon inte mår bra eftersom hon då menar att det finns 
risk att hon drar ned dem. Detta har lett till att Josefin i hög grad hållit sig 
hemma. Detta har också inneburit att hon haft svårt att bestämma sig för vem 
hon vill vara med och hur hon ska ställa sig till gruppen av, som hon själv 
säger, negativa personer: 
 

Det kan vara att sämre personer eller de som festar mycket eller det är väl 
kanske inte så bra att ha medicinen så kan jag ju inte vara med dem lika mycket 
och sen när jag är med dem så pratar de mycket om fester och om vad som har 
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hänt på festerna och nästa fest, det är som allt de pratar om, och då blir det som 
lite svårt för mig, ja men när de inte pratar om något annat, då vet man inte, 
som var man själv står 

 
Behovet av och identifikationen med kompisarna kan antas vara högt i den 
ålder som Josefin och de andra befinner sig i men för Josefin innebar detta en 
konflikt eftersom hon både kunde identifiera sig med, generellt sett, hur 
medlemmarna i gruppen mådde, samtidigt som hon insett hur gemenskapen 
och identifikationen med dess medlemmar för henne knappast skulle 
innebära någon för henne gynnsam utveckling utan snarare tvärtom. 
 
Framtiden 
 
Inom den här rapportens ramar avseende framtiden är det främst de 
arbetslösa ungdomarnas förhoppning om en förändrad livssituation och 
studenternas föreställning om hur livsfaserna och därmed beteenden 
förändras som behandlats. För den arbetslösa gruppen hade livet farit hårt 
fram och deras berättelser om framtiden visade spår på idealiserade 
föreställningar och drömmar blandat med en mer realistisk bild av de 
möjligheter och alternativ som stod till buds med tanke på den nuvarande 
situation man befann sig i. Joakim berättade om sina drömmar: 
 

Joakim: Ja, ja alltså där är ju j-ligt fint, vad heter det, jag skulle vilja köpa min 
farmors hus, vad heter det, det är inte för stort och det är inte för litet, det är 
som mitt emellan, det är ganska mycket att göra på det men vad f-n, man 
 
Mats: Din farmors hus? 
 
Joakim: Ja 
 
Mats: Du ser ett hus framför dig, 
 
Joakim: Ja, det skulle passa perfekt och även om man, även om jag skulle vara 
singel så skulle jag kunna bo i det huset för det är inte för stort, jajemen, men 
det är drömmar man bär 
 
Mats: Men det är så du tänker framåt, 
 
Joakim: Jo, jag tror att det är j-ligt viktigt att ha någon dröm, vad man vill, det är 
säkert j-ligt långt bort för mig men, det är väl det som håller mig flytande, 

 
Joakim insåg att både vikten av att drömma och att vara realistisk, möjligen 
för att bereda sig för eventuella besvikelser men framförallt för att ha något 
som motiverar honom att fortsätta. Det fanns också bland denna grupp en 
dröm om att flytta till Stockholm och leva ett annat sorts liv. För Josefin som 
också var yngst antog dessa framtidsscenarier en mer idealiserad form än de 
andras som bland annat innehöll ett framgångsrikt författarskap och 
familjeliv. Detta kan kanske ses som hennes motsvarighet till Joakims 
drömmar om farmors hus, och kan tänkas fyller en viktig roll i hennes egen 
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argumentation till att förändra sitt liv. Samtidigt var hon medveten om den 
situation hon befann sig i med en osäker självbild och psykiskt instabil: 
 

Josefin: Jag vet inte, vad skulle det vara, ja, att kunna börja hantera mina, att 
inte vara lika känslig som jag är just nu, 
 
Mats: OK, att kunna hantera saker i livet lite bättre 
 
Josefin: Och så, att när jag kommer till Stockholm att jag skall kunna starta ett 
nytt liv 

 
Markus hade även han en liknande syn på framtiden. Han insåg att han 
saknade den struktur som behövs för att kunna ha ett arbete och ett liv som 
fungerar, men undvek samtidigt inte att se sig själv som egen företagare i 
framtiden, kanske med fäste i Stockholm. Det verkade dock vara med en viss 
tvekan han såg detta som möjligt att genomföra med tanke på den 
livssituation han nu var i. Han berättade inte heller så mycket om det fanns 
någon form av strukturerat stöd annat än den kommunen erbjöd honom 
avseende arbetsmöjligheter och en ökad struktur i sitt liv. Det verkade 
däremot Viktoria ha, något som också märktes i hennes sätt att uttrycka sig 
om framtiden. För henne verkade det snarast vara en fråga om tid innan hon 
skulle ha etablerat sig på arbetsmarknaden, något som hon såg som en viktig 
fråga om man skulle kunna förverkliga sina drömmar: 
 

Ja, det är ju klart att man vill ha ett hus, det behöver ju inte vara så stort men 
alltså ett hus, med en gård så att Alfons kan vara ute och springa, något eget 
så där, jag är ju uppvuxen i hus så jag tycker att det är jätteskönt att, att vara i 
lägenhet det är lite begränsat, sen är det ju inte ens egen, utan man hyr ju den 
och så där, så att det känner jag hus absolut, och så ett jobb, det är ju det som 
jag saknar mest, det är ett jobb, att ha en fast inkomst, liksom man vill ju 
kunna köpa allt och lite därtill, till Alfons och så där, man får ju prioritera det 
är ju det som det handlar om, tryggheten är ju att ha en fast inkomst, att båda 
har Daniel och jag har, så där, så det ju det som jag siktar in nu, 

 
I intervjun med studentgruppen fokuserades inte så mycket på 
arbetsmarknadsmöjligheter och framtiden av naturliga orsaker. De befann sig 
nu i en livssituation där de planerade att vara studenter under några år 
framöver och där arbetsmarknadsetablering på så sätt skjutits på framtiden. 
Det verkade också så att detta i nuläget inte behövde ägnas så många tankar 
åt, det var studierna, kompisarna och andra relationer som var i fokus. I 
samtalet om framtiden fokuserades mer på i vilka avseenden som beteenden i 
samband med alkoholförtäring och fest skulle komma att förändras, vilket 
mer i detalj redogörs för längre fram. Man kan med stor säkerhet tolka det så 
att dessa ungdomar i flera avseenden identifierade sig som ”normala” 
ungdomar, i betydelsen att de i relation till samhällets förväntningar på dem 
avseende det nuvarande studielivet och den kommande 
arbetsmarknadsetableringen inte uppfattade att de på något sätt avvek, 
snarare att de socialt befann sig i framkant genom att investera i ett förhöjt 
socialt kapital.   
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Synen på alkohol 
 
Det är inte helt enkelt att tala om alkohol. Det kan vi anta beror på att det är 
behäftat med ett stort antal föreställningar och associationer. Skalan av dessa 
föreställningar sträcker sig generellt hos människor från stark avsky till 
engagerad vällust och det kan därför i samtalet vara svårt att kontrollera på 
vilket sätt mottagaren ställer sig till alkohol, särskilt om man inte ges 
möjlighet att i detalj få redogöra för sina egna personliga ståndpunkter. 
Denna tveksamhet märktes mest tydligt i samtalet med de unga studenterna, 
vilket i huvudsak kan ha att göra med positioneringarna vid 
intervjusituationen. Jag var mer än dubbelt så gammal som de var och 
dessutom lärare vid universitetet medan de var studenter. Jag upplevde att de 
var på sin vakt under hela intervjun främst över på vilket sätt de uppfattades 
och hur de skulle komma att bli presenterade genom sina utsagor. Efter tid 
kom de dock att ”avslöja” mer om sig själva och hur de t ex såg på alkohol 
och sitt eget beteende i förhållande till alkohol.  
 
I reflektionen och analysen av intervjumaterialet är det lätt att tänka att det 
finns ett eller flera element av tabu inför alkohol. Studenterna berättade om 
festerna och om hur alkoholens effekter orsakade ett vilt beteende bland 
festdeltagarna. Detta beteende var dock begränsat till en viss åldersgrupp och 
när frågan om hur de trodde att de skulle festa och dricka om tio år, så 
menade de att det skulle vara mer civiliserat, moget och belevat vilket då i all 
sin enkelhet får tolkas som att de inte riktigt tyckte att dagens drickande hade 
dessa kvaliteter. Elementet av tabu eller den generella problematiseringen av 
festandet, drickandet och beteendet under rus var i första hand inte av intern 
karaktär, i betydelsen att man inom studentgrupperna ifrågasatte beteendet 
som sådant. Det verkar snarare så att dessa studentlivets uttryck ses som 
normaliserade, något som hör till kulturen. Det som istället verkar vara ett 
problem är snarare andra grupper, t ex föräldrar eller andra vuxnas insyn 
eller närvaro i studentfesterna. Ett exempel på detta var att flera av 
studenterna uppgav exempel på ungdomar som drack med sina föräldrar, 
något de upplevde som mycket konstigt. Jag uppfattade att det inte handlade 
om att man vid matbordet drack vin över generationerna utan mer att man 
tillsammans drack för att bli berusad. Det var uppenbart att detta var något 
som inte ”kunde” göras över generationsgränserna.  
 
Detta synsätt blev tydligt i berättelsen om framtiden. När de var äldre så var 
det inte längre möjligt att dricka och bete sig på det sätt som de nu kunde 
göra. Det skulle snarast se som patetiskt när man var trettio att rumla om som 
när man är tjugo år. Föreställningar om identitet, livsfas och beteende blir 
därför starkt sammankopplade hos ungdomarna. De var nu studenter i en 
viss livsfas som unga vuxna, bemyndigade att dricka alkohol men utan 
ansvaret, skyldigheten eller förväntningarna på sig att i alla avseenden bete 
sig som vuxen. Detta socialiserade schema för hur och vad en student är kan 
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naturligtvis se mycket olika ut men det verkar ändå vara så att möjligheten 
till festande med medföljande ”vilt” beteende står till buds för många. Detta 
blev också den bestående förståelsen av intervjun med de unga studenterna, 
just detta att studentlivet har en kulturell inramning som möjliggör fester 
med alkohol där beteendet i varierande grad tillåts avvika från vad som kan 
anses vara civiliserat, enligt deras egna ord. 
 
För gruppen av unga arbetslösa var ämnet alkohol inte på samma sätt ett 
tabuämne i intervjusituationen, mycket säkert med tanke på deras bakgrund 
och erfarenheter av myndighetskontakter. De hade med andra ord en viss 
vana att diskutera dessa frågor med vuxna och, en del av dem hade lämnat en 
del illusioner om sig själva och alkohol bakom sig. Livet var som det var för 
denna grupp. Det är kanske mest i mötet med föräldern som det är svårt att 
som ungdom få det egna bruket av alkohol speglat. Viktoria berättade från 
sin tidiga ungdomstid: 
 

Då kanske jag började med tre-femmor, alltså ett sexpack tre-femmor, det räckte 
ju gott och väl, för jag var väldigt liten också, och så där, men ganska snart så 
gick det ju över till att man ja, alltså i och med det så fick man ju äldre kompisar 
också, så där som fixade alkoholen, pappa har aldrig köpt ut alkohol, jo, när jag 
fyllde arton men inte, absolut inte innan det, och det här att jag drack, det 
försökte jag att gömma för honom, för jag har alltid, alltid velat vara min pappa 
till lags, för att han skall inte behöva oroa sig för mig, på grund av att han 
förlorat mamma och allt sånt där, och så, men grejen är att jag drack mig aldrig 
så pass full att jag aldrig kom hem, den tiden jag skulle vara hemma, och ringde 
han, och fråga var jag var så sa jag vars jag var, och for jag någon annan stans så 
ringde jag och sa det till honom, nu är jag här, men jag hämtar dig elva, ja men 
då stod jag där om jag sa att jag skulle vara där elva, så var jag aldrig ute hela 
nätterna och jag sov inte borta och när jag blev tillsammans med Daniel, ja vid 
sexton, vi sov inte med varann förrän tre månader innan jag fyllde arton, och 
allt sånt där, jag är väldigt pappas flicka och va till lags, och så och på grund av 
att jag har varit det så har jag fått göra mycket, och så, och det kan ju kännas 
lite, när jag hade fyllt arton så fick jag lite ångest att han litade så mycket på mig 
och sa att ja men jag dricker inte, så jag berättade det, ja, självklart har jag 
druckit, ja men sa pappa jag är ju inte dum, jag förstår att du druckit, om jag 
hade låst in dig, hade det blivit bättre, för det då, jag kom hem välbehållen, och 
så där, så han var väl som nöjd då, 

 
Viktorias pappa visste vad som var på gång med sin dotter. Hon hade då 
varit i en livsfas när alkohol skall testas och han hade valt att inte förbjuda 
utan istället ställa sig på ett betraktande avstånd. Det som är intressant är hur 
Viktoria resonerar omkring detta sex-åtta år senare. Nu inser hon hur mycket 
pappan egentligen visste om, något som de senare har kunnat föra ett samtal 
om. För Viktoria hade det varit viktigt att inte såra sin pappa med ytterligare 
sorg med tanke på fruns bortgång och senare även en dotters död på grund 
av missbruk. I det rollövertagande Viktoria gjorde såg hon både pappans 
inställning till hennes drickande och hon anpassade därför sitt beteende till 
att i möjligaste mån bemöta hans oro genom, något hon också berättade i 
intervjun, att infinna sig en viss överenskommen tid för hämtning. Även 
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Josefin hade gjort rollövertaganden avseende föräldrarnas syn på hennes 
drickande och deltagande i den ”negativa” ungdomsgruppen: 
 

Det är så jag gör, varenda gång jag är ute, alltså nu är jag inte ute så ofta, så vet 
mamma om det, och jag är alltid spiknykter när hon kommer och hämtar mig 
vid tolv, eller spiknykter men jag pratar, jag kan skriva, jag kan gå helt normalt 
och jag är helt klar i skallen, och jag får ingen bakfylla heller så jag dricker inte 
mycket för jag får inte mer än, ja men två cider och några klunkar sprit, annars 
så är det farligt med medicin skulle jag tro 

 
För Robert i studentgruppen var det viktigt att berätta om hans pappas 
varningar att inte dricka sådant som kom kunde misstänkas vara av okänd 
härkomst, typ hembränt. Även Stinas hänvisningar till sin pappas 
konjaksdrickande och cigarrökande som föredömliga exemplifieringar på hur 
ett moget och civiliserat bruk kan gestaltas kan ses som prov på den vikt 
ungdomarna la vid att kontakten med ursprungsfamilj och föräldrar 
upprätthålls. Det är som om deras acceptans, exempel och omsorg är viktiga 
faktorer att rama in den egna inskolningen till ett liv med alkohol. Detta kan 
säkert ha att göra med att man inser vilka risker som föreligger och att det av 
den anledningen behöver finnas riktmärken att följa, stödtrupper som kan 
anträda vid behov. Detta betyder emellertid inte att föräldrarna är inbjudna 
att närvara vid ungdomarnas fester. 
 
Att bli mer mogen 
 
Att man befann sig i en viss livsfas som ung vuxen underströks också av hur 
man talade om både sin egen utveckling och om andra. En sådan sak 
handlade om hur man oroade sig över hur drickandet hade gått nedåt i 
åldrarna. Stina tyckte t ex att unga flickor, fjortisar, betedde sig omoget när de 
drack. Viktoria kommer ihåg tiden som yngre: ”när jag var 16-18, så de flesta 
killarna skejtade, festade, vi festade mycket då”. De intervjuade ungdomarna gav 
uttryck för en självdistans, att det sätt som man nu dricker på, så drack man 
inte förr, och så kommer man inte heller att dricka sen. Med varje 
ålderskategori följer också ett generaliserat beteende, något som om det inte 
följs möts av reaktioner. Med undantag för Josefin som var sjutton så är de 
andra inte längre under 18, utan de har mognat, de är inte längre i 
gymnasieåldern, och de förväntas bete sig därefter. Denna beteendekontroll 
är också något som de själva var en del av och som också sinsemellan gavs 
uttryck för, t ex när någon druckit för mycket eller betett sig våldsamt eller på 
annat sätt opassande. Joakim som själv många gånger gått över gränsen och 
enligt egen utsago blivit tagen av polis, blivit ”lobbad” och suttit i fyllecell 
ondgjorde sig flera gånger under intervjun över både sitt eget och andras 
beteende: 
 

Jo, som sagt jag har inte haft något sug efter alkohol, alltså så, nej men, ibland är 
det kul att dricka någon öl men nog är det j-la skönt att vakna upp 
lördagsmorgon och slippa vara bakfull, och jag börjar må så j-la dåligt när jag är 
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bakis och, nej fy f-n, jag klarar av det mesta men inte en bakfylla, jag brukar 
skråla, 

 
För Joakim har missbruket och misslyckandena kommit honom att inse 
svårigheterna med denna livsstil. Hans insikt blir också till en slags mognad 
även om han inte uttryckligen beskriver det så. Andras ungdomars 
dryckesvanor verkar också ”trigga” igång honom och han menade att det är 
fler som dricker än de som borde. Vad han egentligen menade med det kan 
vara svårt att bestämma men antagligen såg han både ungdomar som han 
tyckte var för unga för att dricka alkohol överhuvudtaget och så såg han 
personer som han tyckte drack mer än de borde. Samtidigt verkade denna 
reaktion också vara en slags sorg över att detta livet på ett eller annat sätt 
”måste” vara över för hans del. Det var svårt att veta hur han förstod detta. 
För Josefin som också blivit tvungen att i hög grad lägga alkoholen på hyllan 
på grund av medicinering fanns också denna reaktion över det myckna 
drickandet som också för hennes del hade blivit något av ett betraktande från 
utsidan. Det är ett annat sorts utanförskap, där hennes kompisars livsstil inte 
längre kunde delas av henne fullt ut. Det är som att inte längre kunna spela 
fotboll eftersom man sitter i rullstol.  
 
För Joakim och Josefin har deras sjukdom och missbruk kommit att innebära 
en kanske ofrivillig mognad i insikten av alkoholvanor. För Viktoria blev 
föräldraskapet ett steg mot en ny identitet och självbild. Hon var nu mamma 
med ansvar för en son, något som inte i alla avseenden verkade behöva 
utesluta ett ungdomsliv men som ändå begränsade det och som åtföljdes av 
ett annat slags ansvar: 
 

Jo, jag tror att det är det som jag har fått nu, det här att jag vet att jag har Alfons, 
hemma att man sköter sig, och sen känner jag ett visst ansvar också, att bli för 
full, när man är förälder, jag tycker inte att det passar sig, jag vill vara en bra 
förebild även om han är knappt två år, jag vill inte skämma ut mig som 
mamma, det är väldigt viktigt 

 
Genom sitt föräldraskap hade hon blivit omkategoriserad, i betydelsen bockat 
av en av några viktiga övergångsmarkörer på väg mot vuxenhet. Även om 
hon inte själv såg att hon själv tagit det sista steget över till vuxenvärlden har 
hon ändå av andra blivit identifierad som något annat, än de själva genom sitt 
föräldraskap. Detta kom till uttryck i hennes berättelser om hur hon blivit 
lämnad av vissa vänner men också hur svårt det varit att upprätthålla ett 
vanligt ungdomsliv med fester och liknande. På samma sätt som den egna 
livsföringen mer eller mindre omärkligt verkar närma sig de föreställningar 
och värderingar man har kopplat till vuxenhet, förändras sakta men säkert 
också det egna drickandet i enlighet med liknande föreställningar. För 
Viktoria blev det lika med en omöjlighet att komma ”klappkanon” till 
barnvakten.  
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Det finns alltså en medvetenhet om att det ”vilda” ungdomsfestandet är en 
fas under viss period av livet. Den ska normalt sett inte börja för tidigt men 
den får definitivt inte heller pågå hur länge som helst. Markus uttryckte det 
som:  
 

Jag tror mycket att i min ålder, det är den sista tiden som man verkligt festar i 
livet. (Egen kursivering) 

 
I marginalerna 
 
I vilken grad som festande med alkohol kan anses vara normaliserat bland 
ungdomar synliggjordes också genom det sätt som ungdomarna berättade 
och kategoriserade de som inte dricker. Det fanns olika typer av grupperingar 
som höll ihop enligt deras berättelser. Dessa beskrivningar var kanske en 
aning stereotypa i sina generaliseringar men kan ändå antas spegla deras 
uppfattningar. Nykterister betraktades i hög grad av studenterna som 
torrisar. Någon av dem hade vid ett tillfälle försökt få med någon på en fest, 
något som betraktades som en välgärning. De ”torra” höll sig oftast hemma, i 
betydelsen; man kom inte på festerna. Bland de unga arbetslösa talade man 
om nördar. Vad som då avsågs framkom inte, men det verkade inte vara 
personer som festade. Generellt menade Markus att man som ungdom bara 
kunde göra två saker, festa eller se på film. Då tillade Josefin, dator, till den 
listan medan Joakim under intervjun talade om både rallycross och fiske och 
Viktoria om skata och idrotta. Men det var tydligt att dessa förslag på 
fritidssysselsättningar på något sätt var kategoriserade. Att festa och att se på 
film var sådant man som ungdom kunde göra tillsammans en lördagskväll 
medan andra saker som skata, idrotta kanske mer skall förstås som aktiviteter 
som bedrivs under dagen och att använda dator som de antydde var en 
aktivitet som i hög grad man bedrev ensam.  
 
Att blanda nyktra och fulla personer på en fest var inte heller någon ”hit”. I 
likhet med det otänkbara att blanda föräldrar och ungdomar på en fest, 
verkade inte heller nykterister och onyktra vara en accepterad kombination. 
Detta kan förklaras med den aktivitet av definitionen av situation som 
människor alltid är inbegripen i, ett behov av att tillsammans kunna förstå 
och definiera varje situation på ett visst sätt. Det blir därför svårt att få den 
onyktres definition av festen som ett ställe att få dricka, vara glad och att bete 
sig på annat sätt än vanligt medan den nyktre i förekommande fall kan tänkas 
komma fram till en annan definition av festsituationen och därför kan tycka 
att de onyktras beteende blir överdrivet, opassande och inte speciellt givande. 
Det andra skälet, som också kan hämtas från socialpsykologins värld, handlar 
om vårt behov av att presentera oss själva på ett för oss själva fördelaktigt 
sätt. Detta menade ungdomarna som något svårt att uppnå under rusets 
inverkan men detta behov av presentation kan sägas få en annan betydelse i 
de fall alla andra också är onyktra än om det finns deltagare vars uppfattning 
av situationen är en annan på grund av nykterhet. Exempel på detta gavs av 
flera i gruppen unga arbetslösa: 
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Josefin: Men det är ju inte kul att vara nykter heller på en fest alltså inte alltid, 
om man säger femtio procent av festerna är det väl någon som spyr och mår 
jättedålig och då är det jag som får ta hand om den personen så jag tycker inte 
att det är så kul, om jag ska vara ärlig, 

 
Viktoria: Jag håller ju med, jag far inte, på fest nykter jag går inte ut på krogen 
nykter för att, ja, alltså man är ju inte själv och det är väldigt högljutt alltså man 
får helt enkelt avsmak för det där med att festa om man far ut nykter och så, 
och då tänker man ju samtidigt herregud är det så här jag är, alltså, 

 
Här beskrivs dels upplevelsen av att befinna sig på fest nykter bland onyktra 
och hur detta tolkas på ett annat sätt när man är onykter, dels den självinsikt 
det ger att se på hur onyktra beter sig, ett metaperspektiv på sitt eget sätt att 
vara som onykter. Viktoria beskriver vidare: 
 

Nej, det blir inte det, man är inte på samma nivå, det är man ju inte, så jag ser 
det som, vad är det för idé, en annan sak är att man far ut på bröllop, det är en 
annan tillställning, där dricker kanske faktiskt alla, men på krogen, så är ju i 
princip alla onyktra, och det var, fyllechaffis det har jag slutat med för länge 
sedan, det är ju bara hemskt (skratt) 
 

”Man är inte på samma nivå” kan vara ett betecknade uttryck för hur 
ungdomarna beskriver upplevelsen av att vara nykter bland onyktra. Viktoria 
tog upp bröllopet som ett exempel på en annan situation där alkohol 
förekommer men där oftast inte alla är fulla och där det går att umgås. Hon 
verkade inte riktigt ha analyserat vad som verkligen var skillnaderna mellan 
en ungdomsfest eller som i detta fall på krogen och ett bröllop men ändå 
gjorde hon den distinktionen att det va en skillnad mellan att vara nykter vid 
dessa tillfällen. Samtidigt som flera från gruppen unga arbetslösa 
problematiserade sin egen närvaro som nykter vid fester, problematiserades 
samma företeelse i studentgruppen men i huvudsak från den onyktres 
perspektiv. Det verkar inte upplevas som önskvärt av dem när de festade att 
andra var närvarande som inte hade druckit alkohol. Detta fenomen har 
också beskrivits av Lalander (1998) när olika typer av beteenden på en fest, i 
princip bara sågs som möjliga i närvaron av en initierad grupp och under 
rusets inverkan. I fokusgruppintervjun med studenterna blev det tydligt hur 
det verkar finnas en viss logik avseende alkohol i ungdomsgrupper, där 
användandet också i viss mån rättfärdiggör vissa typer av beteenden, t ex att 
killar som regel blir mer vilda och utlevande under alkoholens påverkan. Det 
är liksom ett pris man som konsument får betala, hämningar som i ett nyktert 
tillstånd kan upplevas som begränsande försvinner till viss del under ruset 
något som många kan uppleva som positivt. Samtidigt finns det också en risk 
att dämpningen av hämningarna kan få till följd ett ”vilt och utlevande” 
beteende som man i vanliga fall inte är beredd att stå för och som i efterhand 
kan skapa ånger och ångest.  
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Så även om alkoholbruket och det medföljande beteendet, som beskrevs som 
vilt och utlevande inte i någon hög grad problematiserades av 
studentgruppen så innebar det inte att de inte kände till riskerna med alkohol. 
Ett sätt som man verkade använda för att mildra föreställningarna om 
konsekvenser med festandet var hur man talade om sina föräldrars egna 
alkoholvanor. Roberts berättelse om sin fars varningar att inte bruka alkohol 
med okänt ursprung och Stinas berättelse om sin far sofistikerade bruk av 
alkohol kan tolkas som stöd eller bevis för att den egna etableringen till ett 
vuxet bruk av alkohol kommer att följa i föräldrarnas fotspår. Robert kan 
sägas ge uttryck för en medvetenhet om en av riskerna med alkoholbruk i 
ungdomssammanhang kan vara bristen på tillgång och kraften i efterfrågan, 
något som i vissa fall kan komma att innebära att man gör avkall på 
kvalitetskraven. För Stina kan hennes berättelse tolkas som en bekräftelse på 
att det nuvarande sättet att bruka alkohol på med tiden kommer att utbytas 
mot mer vuxet och moget bruk.  
 
Att dricka för mycket alkohol var också något som i princip kommenterades 
av alla ungdomar. Det kan visa att den medvetenhet som finns om riskerna 
med alkohol ligger nära till hands samtidigt som Robert från studentgruppen 
gav uttryck för att det inte var accepterat att kommentera andras 
alkoholvanor. Det var snarare något som man kunde diskutera med andra 
kompisar om, än att konfrontera den man tyckte drack för mycket. Det var 
också uppenbart att ”för mycket” var något som tolkades olika bland 
ungdomarna, att det fanns olika referensramar. De unga arbetslösa talade om 
grupper av ungdomar de kände som inte bara drack alkohol utan också 
använde sig av narkotika. Joakim talade om andra ungdomsgrupper: 
 

jag tycker att det är j-vligt, det är j-vligt många som dricker i den här stan, det är 
säkert så i andra men nu kan jag bara uttala mig om den här stan och jag vet 
inte, hur många som drogar också, det är mycket haschrökning som sagt 

 
Även om Joakim inte uttryckte att dessa grupper drack för mycket antydde 
han att det fanns många ungdomar som använder alkohol och droger i stora 
mängder. Han hade tidigare varit en av dessa ungdomar men hade nu lagt 
detta på hyllan på grund av ett problemfyllt missbruk med polisingripanden 
och mest troligt också psykiska konsekvenser. Det var tydligt hur han i ljuset 
av sin egen erfarenhet tolkade det han såg i dessa ungdomsgrupper. De var i 
farozonen för samma problem som han själv hamnat i. För studentgruppen 
betonade man mycket riskerna med ett för stort alkoholintag främst med 
tanke på den utsatthet tjejer kan drabbas av. Stina menade att det fanns en 
slags solidaritet mellan tjejerna att sluta sig kring den tjej som druckit för 
mycket så att hon inte hamnar i någon situation där hon kan fara illa. Även 
Robert menade sig göra denna typ av rollövertagande vid fester när han såg 
tjejkompisar som druckit för mycket och som han menade, exponerade sin 
utsatthet i alltför hög grad. För män i liknande situationer menade Stina i 
studentgruppen var det annorlunda. Då lämnade killarna den som druckit för 
mycket, så att den fick ta hand om sig själv. Robert och Josef verkade inte 
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direkt protestera mot den beskrivningen men vi kan anta att det generellt kan 
se mycket olika ut hur killar tar hand om killar som druckit för mycket. Det 
intressanta kan främst ligga i att Stina uttrycker detta som en erfarenhet eller 
en berättelse som hon hört från andra killar. Den kan därför ses som en 
förstärkning av stereotypa föreställningar om tjejers och killars utsatthet i 
samband med berusning, där berusade tjejer i större grad behöver sina 
kompisars stöd eftersom det snarast förutsätts att tjejer kan bli utnyttjade 
sexuellt om de befinner sig i ett alltför berusat tillstånd medan den risken inte 
på samma sätt föreligger för killar.  
 
Ungdomars och vuxnas beteende 
 
Ett möjligen mer marginellt problem som iakttogs av studentgruppen 
handlade om äldre mäns och kvinnors sexuellt relaterade närmande mot 
ungdomar. Detta sågs generellt som ett avvikande och inte passande 
beteende. Det som gör denna reflektion intressant i det här sammanhanget 
kan sägas handla om ungdomarnas föreställningar om vuxnas beteenden när 
de var berusade. Reaktionen från deras sida handlade naturligtvis om 
ålderskillnader men kanske mer om det från deras sida opassande att 
människor som passerat ungdomsstadiet beter sig på ett ohämmat sexuellt 
sätt, något som mer kan förstås som något de själva kopplar ihop med ett 
ungdomsbeteende. I deras föreställningsvärld fanns möjligen en idealiserad 
bild av vuxna som belevade och balanserade i sitt användande av alkohol 
något som dessa exempel starkt kontrasterade emot. Vi kan kanske se dessa 
generaliserade föreställningar av ett ungdomsbeteende under rus å ena sidan 
och vuxnas beteende under rus å andra sidan som beroende av varandra. För 
ungdomarna kan föreställningen om ett vuxet sätt att dricka signalera till den 
fas man själv befinner sig i, på gott och ont, att snart är det här över. För de 
vuxna signalerar ungdomsfyllan kanske snarare den egna mogenhet man 
uppnått i sitt eget bruk av alkohol. Att dessa bruk eller ”alkoholkulturer” 
skulle kunna blandas sågs inte som möjligt, snarare opassande eller 
onaturligt. 
 
I studentgruppen var man snarast eniga, som tidigare nämnts, i det 
opassande att föräldrar och barn drack sig berusade tillsammans. Att det 
däremot fanns en form av brygga av förståelse mellan generationerna kunde 
snarare ses som betryggande, t ex när flera av de intervjuade ungdomarna sa 
sig ha erfarenheter av att deras föräldrar hade köpt ut alkohol till dem. Det 
betydde inte att föräldrarna sågs som en del av deras festkultur, snarare att de 
från ungdomarnas sida hade ett, från håll bevakande öga riktat mot 
ungdomarnas aktiviteter. Viktoria uttryckte detta ifråga om hennes pappas 
generella vetskap om hennes eget festande och Josefin lät oss förstå att hon 
stod under sin mammas noggranna övervakning när det rörde sig om 
dotterns festande. Det var dock klart att detta faktum inte enbart sågs som 
negativt, utan det fanns även en förståelse att detta också kunde utgöra en typ 
av trygghetsförsäkring för henne, med tanke på att hennes medicinering i 
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kombination med alkohol kunde innebära ett visst risktagande. Man kan 
möjligen tolka det så utifrån ungdomarnas berättelser att det finns en uttalad 
medvetenhet om olika typer av risker med alkohol men att det också finns ett 
slags referenssystem som används för att kunna avgöra när man kan befinna 
sig i riskzoner. Stinas berättelse om sin egen pappas civiliserade drickande 
kan sägas vara ett exempel på detta, Viktorias berättelse om hur pappan 
kände till hennes eget drickande och hur han alltid hämtade henne efter 
någon fest, Roberts berättelse om sin pappas råd om att inte dricka hembränt 
vittnar också om detta referenssystem som handlar om en socialisering, i 
betydelsen en överföring av bruk och normer avseende alkohol från den äldre 
föräldragenerationen till den yngre, dock oftast i indirekt mening. Detta 
tolkas inte av ungdomarna som att föräldrarna fullt ut accepterar 
ungdomarnas alkoholvanor utan snarare att de övervakar, kontrollerar och 
”justerar” genom förmaningar, närvaro, transport, inspektion och i vissa fall 
även tillhandahåller alkoholen för att på så sätt ha kontroll över kvalitet och i 
viss mån kvantitet. Dessa aktiviteter från föräldrarnas sida verkar 
ungdomarna förstå som en del av föräldrarnas ”naturliga” omsorg, oro och 
kärlek till de egna barnen medan det samtidigt ses som ”naturligt” att barnen 
i någon mening avviker från föräldrarnas råd och anvisningar som en del av 
den uppbrottsfas de befinner sig i. 
 
Men ett referenssystem kan också ses som en inramning och en normalisering 
av ungdomars alkoholbruk. Det kan förstås som att bland ungdomar 
gemensamma normer, värderingar, beteenden, vanor också har en 
avväpnande effekt på den enskildes individuella handlingsmönster, utifrån 
en enkel logik om att många inte kan ha fel samtidigt. Detta blev extra tydligt 
i samtalet med studentgruppen där det knappast alls förekom några 
ifrågasättande tankegångar runt studentlivets alkoholkultur. Det var snarare 
så att de studenter som inte deltog i denna kulturs yttringar var de som i 
huvudsak var föremål för deras ifrågasättande.  
 
Partners betydelse 
 
Det kan därför antas att fenomenet att dricka tillsammans med sina egna 
föräldrar utgör en krock mot detta referenssystem, dels därför att en del av 
det risktagande som festandet innebär ”fordrar” föräldrarnas backup, om 
möjligt, dels definieras föräldragenerationens festkultur som något annat än 
ungdomskulturen. De ses inte som förenliga. En annan faktor i det här 
”backup-systemet” som nämndes av ungdomarna var partnern. Bland de 
intervjuade var det bara Viktoria, Stina och Joakim som talade om att de hade 
stadig partner. Stina menade att hon inte tyckte om när hennes pojkvän kom 
hem, som hon uttryckte det: ”för full”. Hon verkade inte undvika att uttrycka 
denna åsikt vid dessa tillfällen men trots det ställde hon sig och lagade mat 
och gav honom vatten när han kommit hem. Det var också det omvända när 
hon kom hem full. Viktoria och Daniel hade sonen Alfons att ta hänsyn till 
när de skulle festa. De hade i demokratisk ordning ordnat det så att vissa 
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helger fick Daniel festa med sina kompisar och då stannade Viktoria hemma. 
Det framkom inte av hennes berättelse att det omvända skedde. När farmor 
hade möjlighet att sitta barnvakt kunde de båda festa tillsammans: 
 

Jag och Daniel har gjort upp en plan att en helg så far han fara och vara med 
några kompisar och så är jag hemma med Alfons om vi inte har barnvakt, så att 
det går bra, och så där 
 

Det är svårt att säga något bestämt om betydelsen av ett partnerskap utifrån 
ungdomarnas korta redogörelser i detta ämne men att ha en partner verkar 
ändå betyda att festandet tarvar en viss planering och eftertanke före, med 
tanke på att det finns andra som man i mer direkt mening behöver ta hänsyn 
till. Stina menade att det inte var så roligt att ta hand om en alltför full 
partner, även om det också förväntades av dem båda att hon skulle göra det. 
Detta interaktionstillfälle kan sägas utgöra ett bra exempel på 
rollövertagande, när den festande förväntas, om inte då så i varje fall senare, 
förstå det jobbiga i att ta hand om en full person mitt i natten. Även den 
nyktre partnern förväntas i någon mening att göra ett rollövertagande och 
förstå hur illa den fulle känner sig och genom olika sinekurer mildra denna 
upplevelse. Viktorias rollövertagande av sin pappas tidigare sorg och oro 
över hennes ungdomsfestande innebar också att hon hade varit noggrann 
med att möta upp när hennes pappa kom för att hämta henne en viss 
överenskommen tid på kvällarna. För Viktoria och Daniel innebar festandet 
numera noggrann planering och det verkade som om Viktoria hade gjort ett 
rollövertagande i fråga om hennes pojkvän Daniels behov av att vara ute med 
sina kompisar. Det framkom trots det utifrån hennes berättelse att de många 
gånger var tvungen att avstå från fest och istället ägnade sig åt andra saker 
som film, myskvällar och andra saker därför att det inte fanns barnvakt åt 
Alfons. Joakim verkade till stor del ha övergivit festandet och tillbringade 
istället lördagskvällarna med sin flickvän: 
 

Nej, exakt, men det går skitbra att vara utan alkohol, eller utsätter jag mig för 
det och är hos folk som sitter och dricker, självklart vill jag också dricka, då men 
på helgerna håller jag mig hemma, jag bryr mig inte, jag och tjejen gör god mat 
och ser film, och sånt istället 

 
Ett fast förhållande med en annan verkar kunna innebära alternativ till 
festandet även om det inte utesluter det. För Joakim var festen kanske inte 
längre kvar som ett alternativ och då var umgänget med flickvännen ett för 
honom fullgott alternativ även om han verkade uppleva en viss sorg över att 
inte längre kunna vara ute med sina kompisar. När ungdomarna talar om 
festens betydelse så verkar det oftast vara den sociala gemenskapen med 
kompisarna man i första hand prioriterar och uppskattar. Joakim berättar: 
 

Man hade roligt på förfesten och skall man prompt ut på och sen när man är ute 
så ångrar sig alla att man for ut och 
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Men festen verkar samtidigt också vara viktigt för att exponera sig mot det 
andra könet i sökandet efter en partner. Viktoria reflekterar över detta behov: 
 

Ja, mina tjejkompisar, det är ju som åldrarna 22-27 till exempel, de som inte har 
barn eller ja, även om man har pojkvän så kan ju självklart festa men man 
kanske väljer att vara hemma lite mer, men om vi säger mina kompisar som 
inte har några barn, och är singlar, det är klart att de vill ut och festa på 
helgerna, klä upp sig, och ha roligt, det hade säkert jag också gjort, om jag inte 
hade haft 

 
Festandet kan utifrån ungdomarnas berättelser ses som en del av deras 
identitet som ungdom och verkar i sig utgöra ett viktigt element som uttryck 
för gemenskap, socialisering men också för den sexuella spänningen. När 
man har en fast partner verkar man mena att detta behov till viss del släpper, 
om än inte helt. Festen kan fortfarande ses som ett forum för 
identitetskapande, gemenskap och socialisering och ersätts inte helt enkelt av 
ett partnerskap, särskilt inte i tidiga ungdomsår. 
 
Några slutord 
 
De intervjuer som har gjorts med dessa ungdomsgrupper, som grovt 
generaliserats som en studentgrupp och en grupp arbetslösa visar allmänt på 
hur de ser på livsstilsfrågor, inte minst betydelsen av festen och alkoholen. En 
av utgångspunkterna i denna studie har varit att se på vilket sätt det är 
möjligt att tala om livsstil med fokus på festande och användande av alkohol 
och andra droger. Studien visar att det kan vara möjligt att göra så, och att de 
frågor det väcker för både forskare, tjänstemän och ungdomar kan utgöra 
viktiga ingångar att reflektera över de utmaningar och problem som den 
aktuella livsfasen som ungdomstiden innebär. Studien visar att festen och 
alkohol är viktiga inslag i den övergångsfas som ungdomstiden mellan 18-24 
år utgör, inte minst utifrån att det av ungdomarna ses som mer eller mindre 
normaliserade uttryck för en ungdomsidentitet även om det i någon mening 
kan se mycket olika ut. Det finns en medvetenhet om att denna del av 
ungdomslivet inte är utan risker utan att det finns både sociala som 
hälsorisker. Socialt kan man, både om man dricker för mycket eller så att säga 
för lite, riskera att hamna utanför kamratgruppen men även samhället.  
 
Hälsomässigt talar man om överkonsumtionens risker både direkt för kropp 
och själ men också indirekt genom den utsatthet man riskerar att utsätta sig 
för genom att dricka för mycket. Det är ingen tvekan att föräldrar eller andra 
nära relationer i flera avseenden ses som en dämpande och mildrande faktor 
avseende det i många stycken riskfyllda drickandet under denna fas av 
ungdomstiden. De förväntas både hålla ett övervakande öga samtidigt som 
man inte vill att de i alla detaljer skall veta vad som förekommer, och i den 
meningen betraktas som kritiker till den förespråkade ungdomskulturen. 
Ungdomarna uttrycker med andra ord en ambivalent inställning till 
föräldrarnas inblandning i deras festande kan man säga. På det sättet bör vi 
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anta att det i samtalet om och med ungdomars festvanor inte kan förvänta oss 
att allt kommer fram. Det förvånade mig på samma gång som det gladde mig 
vid intervjutillfället att t ex höra att ingen i studentgruppen talade om några 
erfarenheter, vare sig egna eller andras, av droger. Samtidigt kan man anta att 
de inte berättade riktigt alla detaljer för mig utan att verkligheten friserades 
en aning. Vi avslutar med Viktorias berättelse om när hon fick möjlighet att 
dela med sig av sina erfarenheter av att ha levt i närheten av droger när 
hennes syster dog av missbruk: 
 

Jag tycker att det här med droger och alkohol, det är väldigt viktigt, för det är 
jättemånga som har det som en hemlighet, men att man skulle kunna ha det 
som mår väldigt dåligt över det, och så där, för mitt projektarbete på 
gymnasieskolan det var att vara anhörig till en drogmissbrukare, jag var på min 
skola och höll föredrag och så lämna jag ut enkäter och så fick de svara 
anonymt, de behövde inte skriva sina namn, ungefär hundra enkäter, och jag 
kan säga att sextio procent av dessa hade testat droger, eller hade någon i sin 
närhet och det kom fram en tjej till mig efteråt, och sa jag är så glad att du har 
varit här och pratat om det för hon hade en kompis som tog droger och hon sa 
nu är jag ett steg närmare till liksom, ja men ge henne den hjälp hon behöver, så 
jag tror att det är jätteviktigt, för det är ju lite tabu, om än man inte behöver sitta 
i en grupp så här men ändå veta att det finns någon som man kan prata med 
som är helt utomstående om allting eller en myndighet och tar tag i det 
eftersom man skäms så mycket över det, det vet jag ju min systerson, han blev, 
han var tvungen att hamna hos polisen för att det skulle hända någonting och 
så långt tycker jag inte att det ska behöva gå, 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Frågor och förutsättningar inför fokusgruppsintervjuer med unga 

arbetssökande med koppling till livsstil och alkohol 

 
Försök till urvalskriterie 

 
Att personerna i fråga är över 19 år och yngre än 25 år. 
Att för varje fokusgrupp välja ut två kvinnor och män 
Gärna att de intervjuade har olika erfarenheter av alkoholkonsumtion 
 
Urvalskriterierna kommer även att rymmas i den första frågan till de 
intervjuade 
 
Frågor 
 
1 Hur vill du beskriva din bakgrund med avseende på: 
boende 
ort 
erfarenheter av utbildning, arbete 
Ålder 
Vänner  
Nätverk 
Fritid 
Erfarenheter av arbete och utbildning 
 
2. Beskriv dina framtidsplaner ( boende, ort, fritid, familj, vänner, arbete och 
boende) 
 
3. Fråga som jag håller på och filurar på, ungefär: 
Av ovanstående finns det något som är speciellt viktigt för dig? Eller: 
Av mina framtidsplaner vill jag absolut inte ändra på ( ortsbundenhet eller 
flytta, typ av arbeten, benägenhet att vilja utbilda sig, köra skoter o s v) 
 
4. Hur är en äkta ……….arvidsjaursbo? Risken är att frågorna tar ut varandra 
    Hur är en vanlig arvidsjaurstjej? 
    Hur är en vanlig arvidsjaurskille? 
Alternativt följdfråga på första frågan 
Finns det några skillnader mellan en vanlig arvidsjaurstjej och en vanlig 
arvidsjaurskille? 
 
Hur förhåller man sig själv till detta? Är man på väg någon annan stans? Pratar 
man om andra orter/städer som referens till den egna? Vilka skillnader talar man om? 
Hur förhåller man sig till dessa ställen och föreställningar om dessa kulturer? Vad i 
den egna kulturen tycker man om/ogillar man? 
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4. Hur vill du beskriva en vanlig lördagskväll för dig i Arvidsjaur 
 
5. Hur vill du beskriva din alkoholkonsumtion idag ( hur ofta, när, hur 
mycket, tillsammans med vilka, acceptans ) 
 
Vad tänker du kring din egen konsumtion? 
 
Hur relaterar man den egna konsumtion till de nätverk av människor man ingår i, t 
ex ursprungsfamilj, partner, kompisar, f.d. arbetskamrater, skolkamrater, 
idrotts/föreningsvänner, etc. jag tyckte att det var ett mycket intressant spår på vilket 
sätt som konsumtionen sätts in i ett visst sammanhang och också begränsas av t ex 
arbete och pojk/flickvän. 
 
6. Hur vill du beskriva din alkoholkonsumtion från din debut och fram till 
idag? 
(  toppar och dalar, hur ofta, hur mycket, sammanhang, acceptans) 
 
Vad tänker du kring din egen alkoholkonsumtionshistoria? 
Finns det någon koppling kring hur man ska vara om man är en äkta 
Arvidsjaursbo? 
 
Det blir kanske mycket alkohol i slutet, men det kan man ju väva in i 
frågeställningarna/samtalet.  
 


