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Abstract 
 
Studiens syfte har varit att beskriva och analysera kunskapen kring meningen med ungdomars 
användning av alkohol och droger så som den beskrivs i ett urval av forskningslitteraturen. De 
frågor som har varit i fokus är; hur beskrivs och diskuteras ungdomars alkohol och 
droganvändning i forskningslitteraturen samt vilka preventiva strategier diskuteras i 
forskningslitteraturen för att förebygga ungdomars användning av alkohol och droger. Studien 
har utförts i form av en selektiv kunskapsöversikt och bygger på ett urval av svenskspråkig 
forskningslitteratur. Huvudinriktningen har varit att diskutera betydelsen av alkohol och 
droger för ungdomar samt att föra en diskussion kring olika preventiva strategier. Resultaten 
visade på ett samband mellan personlighet, identitet samt alkohol- och drogbruk. 
Personlighetsfaktorerna bör dock inte ses som isolerade omständigheter, då de är påverkade 
av olika förhållanden, bland annat biologiska faktorer samt av skol- och hemmiljö. 
Forskningslitteraturen har visat på värdet av att planeringen av preventiva åtgärder bör ske i 
samarbete med ungdomar, för att öka insatsernas aktualitet men också för att få en bedömning 
av hur väl programmens utformning är anpassade till ungdomar. För att få ungdomar att vilja 
sluta bruka alkohol och droger bör ett sökande efter vem individen är, utan alkohol och 
droger, inledas. 
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Inledning 
 
Jag vill med denna studie undersöka vilken innebörd alkohol och droger har för ungdomar 
idag. Vuxna förklarar användningen av alkohol och droger med att populärkulturen, medierna 
och internationell påverkan har en avgörande betydelse. Åtskilliga vuxna vill ha effektiva 
lösningar på ungdomars alkohol- och drogbruk. Ungdomar tycks använda mer närliggande 
förklaringar i form av miljön, förhållanden och förutsättningar som orsaker till den ökade 
användningen. I det moderna samhället har den individuella konkurrensen blivit alltmer 
framträdande. Individen försöker utveckla en mängd olika identiteter för att anpassa sig till 
omvärlden och använder sig av alkohol och droger för att klara av det (Larsson & Lilja, 
2003). Livet i det nutida västsamhället omfattar för många en outtalad press att testa sina 
gränser och att skapa sig själv och sin egen identitet. Detta kan göras på en mängd olika sätt 
och behöver inte omfatta några som helst uppseendeväckande eller olagliga beteenden. För 
många unga i Sverige är annorlunda utlevelser både ett betydelsefullt och stimulerande inslag. 
När man är ung och växer till en självständig individ är det många omställningar och växande 
krav i samhället som spelar in men även en nyfikenhet på sig själv och livet. Ungdomar har 
ett intresse av att experimentera och utforska nya saker, ett tillvägagångssätt för dem är att 
använda alkohol och droger. För många är det en flykt från verkligheten. Alkohol- och 
drogbruket är vidare en utmanade situation inte bara för individen, utan även bland annat för 
omgivningen, familjen, vännerna och skolan (Bossius & Sjö, 2004). 
 
Idén med studien är att utifrån olika teorier undersöka alkohol och drogers betydelse för 
ungdomar i förhållande till sin egen identitet, kognitiva förväntningar, familjeliv, skolan, 
kamrat- eller ungdomsgrupperna samt andra psykologiska och sociala effekter som individen 
påverkas av. 
 
Åtskilliga gånger har jag undrat över anledningen till att ungdomar använder alkohol och 
droger samt betydelsen av användningen. Egentligen vet individen att både alkohol och 
droger kan få ödesdigra konsekvenser. Teoretiska principer har börjat användas för att ta 
ställning till moraliska frågor, en aktuell fråga för ungdomar idag är att ta ställning till 
berusning som fenomen. Inställningen till den frågan varierar bland ungdomar. Som regel tar 
dock ungdomar avstånd från hög användning av alkohol, både när det gäller sig själva och 
sina kamrater. Ett skäl till avståndstagandet är att kraftig användning av alkohol är förknippad 
med många problem, både för den som är alkoholpåverkad och för kamraterna till den 
alkoholpåverkade (Larsson & Lilja, 2003). 
 
Det finns olika preventiva medel för att få ungdomar att avstå från alkohol och droger. Att 
enbart informera ungdomar om alkoholens och drogers skadliga konsekvenser har visat sig ha 
begränsad effekt. I studien kommer det att presenteras olika strategier som förhoppningsvis i 
framtiden kan bidra till att minska alkohol- och droganvändningens utbredning bland 
ungdomar. För att närma mig studiens syfte är idén att studera det komplexa samspelet mellan 
biologiska, kognitiva och sociala faktorer som finns i ungdomars tillvaro (Svensson, Svensson 
& Tops, 1998). Genom att tolka ungdomarnas meningar och attityder till alkohol och droger 
samt hur dessa formats i och av den sociala miljö de lever i, eftersträvar jag att beskriva och 
vidare analysera alkoholens och drogers betydelse för ungdomar i dagens samhälle. 
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera kunskapen kring meningen med 
ungdomars användning av alkohol och droger såsom den beskrivs i ett urval av aktuell svensk 
forskningslitteratur. 
 
Frågeställningar  
 

1. - Hur beskrivs och diskuteras ungdomars alkohol och droganvändning i 
forskningslitteraturen? 

2. -  Vilka preventiva strategier diskuteras i forskningslitteraturen för att förebygga 
ungdomars användning av alkohol och droger? 

 
Disposition 
 
Studien är indelad i sex kapitel. Det första kapitlet ger en inledning till studien med syfte och 
frågeställningar. Andra kapitlet innehåller en redovisning av studiens centrala ord samt en 
kunskapsbakgrund. Kapitel tre omfattar studiens metod, beskrivning av utvalda teman, central 
litteratur samt studiens begränsningar. Kapitel fyra består av de fem utvalda temana, där det 
inledande temat är en översikt av olika teorier användbara att tillämpa på studiens ämne. 
Kapitel fem består av en sammanfattande helhetskommentar och analys där alla teman 
kommenteras var för sig. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning i form av en 
multidimensionell helhetsanalys. Det sjätte och avslutande kapitlet utgörs av en 
sammanfattande diskussion av de frågor som är i fokus för studien, även metoden diskuteras 
samt förslag på fortsatt forskning redogörs. 
 
Bakgrund 
 
Centrala begrepp 
 
Användning: Med begreppet användning menas i denna studie användning som rekreation, 
det vill säga, som avkoppling, förströelse, nöje eller distraktion (Larsson & Lilja, 2003). 
Studien fokuserar huvudsakligen kring ungdomars användande av alkohol och droger, det vill 
säga, individer som inte har ett beroende, se nedan under beroende. Som synonym till 
begreppet användning kommer genomgående i studien begreppet bruk även att användas.  
 
Beroende: Användningen av alkohol och droger kan leda till ett beroende av alkohol och 
droger, beroendet berör studien endast i korthet. Det finns inte någon allmän enighet om hur 
man ska definiera begreppet beroende. På en nivå har man dock försökt utforma allmänna 
diagnostiska kriterier som beskriver vissa symtom på beroendeutveckling (Barber i Larsson & 
Lilja, 2003, s. 31). För att försöka definiera beroende är de kriterier som beskrivs nedan där 
beroende förklaras som omfattande tre eller flera av följande symtom under en 12-
månadersperiod:  

1. Toleransutveckling:  
(a). Ett behov av huvudsakligt ökade doser av substansen för att uppnå påverkan 
alternativt den önskade effekten.  
(b). En tydlig minskad effekt vid regelbunden användning med samma dosering av 
substansen.  

2. Abstinensproblem.  
3. Drogen används i större mängder eller under en längre tid än det var tänkt från början. 
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4. Det finns en eftersträvan eller görs misslyckade försök att minska på eller kontrollera 
droganvändningen. 

5. Omfattande tid används för att få tag på drogen, att använda drogen, eller att återhämta 
sig från dess effekter. 

6. Betydande sociala, yrkesmässiga, eller fritidsaktiviteter ges upp eller minskas på 
grund av användningen av substansen. 

7. Droganvändningen fortsätter trots insikt om att den ger bestående eller återkommande 
fysiska och psykologiska problem som troligtvis har orsakats eller förvärrats av den 
aktuella substansen. (DSM-IV, i Larsson och Lilja, 2003, s. 31) 

 
Som synonym till begreppet beroende kommer genomgående i studien begreppet missbruk 
även att användas. 
  
Cannabis: I studien berörs cannabis vid ett par tillfällen. Drogen är den mest brukade bland 
ungdomar i Europa. I storstäderna är användningen av cannabis mer omfattande och i 
synnerhet bland ungdomar med erfarenhet av rökning och hög alkoholanvändning (Svensson 
et al., 1998). 
 
Droger: I denna studie är betydelsen av droger alla de ämnen som påverkar centrala 
nervsystemet och förmår påverka sinnesstämningen, varseblivningen eller själva medvetandet 
(Nordegren & Tunving, 1998). 
 
Förfest: Förfestens funktion bland ungdomarna, i denna studie, är att tidigt under kvällen 
genom alkoholanvändningen bygga upp förväntningarna för resten av kvällen så att de, enligt 
dem själva, vågar uppträda på ett friare sätt. Förfesten bidrar till att utveckla en gemenskap i 
gruppen, där brukas huvuddelen av alkoholen även för återstoden av kvällen. Det är alkoholen 
i kombination med musik, tidigare erfarenheter, tidigare föreställningar och det sociala 
samspelet med nära kamrater, som de tillsammans skapar förväntningarna över vad kvällen 
har att erbjuda (Lalander, 1998).  
 
Narkotika: Studien fokuserar inte kring narkotika, men termen förekommer vid ett flertal 
tillfällen i texten. Förtydligar följaktligen skillnaden mellan narkotika och droger; all 
befattning med narkotika i Sverige är kriminaliserad, sedan år 1988 även själva bruket. Det 
yttersta målet med den svenska narkotikapolitiken är att skapa ett narkotikafritt samhälle 
(Brottsförebyggande Rådet, 1999). 
 
Ungdomskultur: När man pratar om ungdomskultur är det ofta synliga ungdomsgrupper, man 
avser. Ungdom är ett flytande begrepp som blir vad man använder det till. Ibland menar man 
med ungdom en viss ålder, ibland en livssituation och ibland handlar det om ungdomlighet, en 
uppsättning kulturella tecken som tillskrivs ungdomen (Svensson et al., 1998). Definitionen 
av ungdom i studien är individer mellan 13 och 25 år. 
 
En allmän kunskapsbakgrund 
 
Svenska ungdomar har i relation till de övriga länderna i Europa en relativt låg användning av 
alkohol. Alkoholbruket är dock alltjämnt ökande. De ungdomar som brukar mer alkohol 
tenderar att ha mer pengar, oftare gå fest, i högre grad vara rökare och i högre grad använt 
droger, än andra ungdomar. Det finns fortfarande tydliga könsmönster i alkohol- och 
droganvändandet. Tendensen är att flickor fortfarande har ett mer försiktigt alkoholbruk än 
pojkar. Ungdomar tenderar att överskatta sina kamraters alkoholanvändande, vilket kan bidra 
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till att ungdomar brukar mer alkohol än de annars skulle ha gjort. Upplysningar om detta så 
kallade majoritetsförstånd ingår därför i många preventionsprogram. Valet av alkoholform 
påverkas av många faktorer som exempelvis kulturen, åldern, könstillhörigheten och den 
kulturella betydelse som ges åt de olika alkoholformerna (Larsson & Lilja, 2003). 
 
Fram till 60-talet var det mest artister och konstnärer som använde sig av droger som 
berusningsmedel. I mitten av 60- talet började droger, bland annat cannabis, användas i 
storstäderna, främst av ungdomar. Då var droganvändningen för majoriteten en övergående 
fas. Via utbildning, arbetsliv och en effektiv samhällelig social kontroll slutade de flesta då 
med droganvändningen. Efter 70- talet minskade sedan ungdomars drogbruk (Länsstyrelsen 
Stockholms Län, 2003). 
 
Drogbruket bland ungdomar ökar emellertid åter, överhuvudtaget finns det idag en stor 
efterfrågan på droger. Sedan 90- talet har kopplingen mellan alkohol, droger och musik blivit 
tydlig igen, det är i synnerhet massmedia som gör den offentlig. Idag är dock kunskaperna om 
drogers skadeverkningar större än tidigare. Möjligen är därmed attityderna till 
droganvändning mer negativa nu än på 70- talet. Emellertid varierar normer och attityder 
mellan olika grupper. Ungdomar är en grupp där förändringarna sker snabbare än i andra 
grupper. Synen på droger förändras och nya droger avlöser gamla. Drogerna är lättanvända 
och därför mindre skrämmande, de röks eller tas i tablettform och blir då i synnerhet 
efterfrågade bland unga människor (Svensson et al., 1998). 
 
Tillgången till droger är nu större än någonsin i modern tid, debuten sker i allt lägre åldrar och 
risken är större än vid någon tidpunkt att drogbruket leder till social marginalisering 
(Svensson et al., 1998). Användandet av droger tenderar vidare att bli mer och mer accepterat 
i samhället (Länsstyrelsen Stockholms Län, 2003). 
 
Teoretiskt huvudperspektiv 
 
I denna studie uppfattas olika forskares teorier i litteraturen som konstruktioner eller 
illustrationer av hur man kan förstå ungdomars användning av alkohol och droger. Ett 
utgångsläge för studien är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Larsson & Lilja, 2003) som 
har utvecklats som ett komplement till mer traditionella perspektiv. Ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv kan man exempelvis analysera vad som är meningen med 
alkohol- och drogbruket för individen eller gruppen. Det går ut på att man försöker förstå 
alkoholbruket ur ett socialt och kulturellt perspektiv, hur sociala och kulturella 
omständigheter påverkar synen på alkohol- och drogbruket. Vad som anses vara ett 
omfattande alkoholanvändande i en situation behöver inte vara det i andra situationer. Den 
indelning av alkohol- och drogbruk som en grupp gör behöver inte heller vara oföränderlig. 
Uppskattningar av hur alkohol- och droganvändning förändras över tiden exempelvis i ett 
land är därför ett av de områden där socialkonstruktivistisk forskning kan ge betydelsefulla 
bidrag. 
 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet (Larsson & Lilja, 2003) innebär ett kompletterande 
tillvägagångssätt där man inte bara betraktar de erfarenhetsmässiga undersökningarnas 
resultat utan också undersökningarnas utgångspunkter. Det underlättar förståelsen för hur och 
vilka konstruktioner som finns kring alkoholanvändandet både inom familjen och i kulturen. 
En fördel med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är att man eventuellt kan hitta nya 
förklaringar på gamla problem genom att man beaktar ett visst problem utifrån olika 
konstruktioner, exempelvis både ur forskarens samt ungdomarnas dimensioner. Det 
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socialkonstruktivistiska perspektivet ökar därför kunskapen för hur olika grupper utvecklar 
skilda perspektiv. Perspektivet ger tänkbara sätt att pröva olika förklaringar eller olika 
kombinationer av lösningar. Vidare skapar perspektivet förståelse för de sociala 
utbredningarna eller miljöns betydelse för hur ungdomar konstruerar sina livsstilar och 
attityder till alkohol och droger samt ökar även förståelsen kring hur ungdomar upplever 
skolan och fritiden. 
 
Psykologiska analyser som det socialkonstruktivistiska perspektivet innefattar, kan vara 
betydelsefulla i syfte att förstå ungdomarnas förväntade positiva effekter kopplade till i första 
hand alkoholen. De positiva effekterna ungdomarna upplever består bland annat av förmågan 
att kunna uttrycka känslor, underlätta partnerkontakter samt till att stärka självförtroendet. Ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv kan alltså vara av betydelse för att förstå hur ungdomarna 
formar, utvecklar och behåller sina socialt grundade föreställningar kring alkohol och droger 
(Larsson & Lilja, 2003). 
 
Metod 
 
Forskningsdesign 
 
Studien har en teoretisk design som grundar sig på Backmans (1998) beskrivning av hur 
teoretiska analyser och kunskapsöversikter kan utformas. En kunskapsöversikt ska utgöra en 
översikt av kunskapsläget, inte litteraturläget. Att sammanfatta och integrera tidigare studier 
är i sig en forskningsprocess. 
 
Backman (1998, s. 68) visar vidare hur en kunskapsöversikt samt en teoretisk analys kan 
utföras i olika steg: 

- Formulering av uppsatsens syfte, problemformulering och frågeställningar 
- Sökning av litteratur i olika databaser och på olika bibliotek 
- Urval av de verk man vill fokusera kring 
- Beslut om vad som ska analyseras 
- Tolkning av de olika verken utifrån frågeställningarna 
- Rapportering och skrivsätt 

 
Backman beskriver även hur man praktiskt utformar rapporten, med introduktion, problem, 
metod, resultat och diskussion. Han menar att forskningsöversikter är särskilt lämpliga i 
utbildningssammanhang. Där kan granskningen ha en dubbel funktion, både som en 
redogörelse för en samlad kunskapsmassa och som ett kunskaps- och läromedel. 
 
När det gäller urvalet av material skriver Backman att litteraturen bör granskas enligt 
följande: 
 

- Vilka förutsättningar och antaganden gör författaren? 
- Är de realistiska och trovärdiga? 
- Vilket stöd visas för påståendena? 
- Är utsagorna överensstämmande eller motsäger de varandra? 
- Vilka konsekvenser leder en uppgift till och vilka har förbisetts? 
- Vilka uppgifter är viktiga och vilka är mindre viktiga? 

 
Ett sätt att indela översikter beskrivs i tabell 1, nedan: 
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Tabell 1. Klassifikationsschema för forskningsöversikter (Backman: 1998, s. 75). 

Aspekt Kategori  

Syfte Integration  
  Generalisera 
  Lösa motsättningar 
  Hyfsa terminologi 
  Fatta beslut 
 Kritik  
 Centrala områden  
 Praktik  
   
Inriktning Teorier  
 Metoder  
 Resultat  
 Tillämpningar  
   
Omfattning Heltäckande  
 Selektiv  
 Representativ  
 Kritisk  
   
Perspektiv Neutralt  
 Ställningstagande  

 
Studien syftar till att beskriva och analysera kunskapen inom centrala områden kring 
meningen med ungdomars användning av alkohol och droger så som den beskrivs i ett urval 
av aktuell forskningslitteratur. Inriktningen i denna studie kan sägas innehålla både teorier och 
metoder enligt Backmans beskrivning. Studien omfattar en selektiv omfattning av litteratur. I 
huvudsak har den senaste forskningen från 1995 och framåt valts. Förhoppningen är att den 
utvalda litteraturen ska ge en god översikt om var forskningen står idag. Perspektivet i studien 
är i grunden ett socialkonstruktivistiskt som jag utvecklar i en egen multidimensionell modell. 
Studien är en selektiv kunskapsöversikt vilket innebär att undersöka hur långt kännedomen 
angående ungdomars alkohol och droganvändning har kommit i dag, samt att försöka se 
centrala teman vilka kan vara relevanta. 
 
Vetenskapsfilosofisk position 
 
Tolkningen av studien sker genom en hermeneutisk tolkningsprocess, beskriven i Kvale 
(1997) där principen i tolkningen är en ständig växling mellan delar och helhet. Utifrån en 
uppfattning om texten som helhet, har de utvalda temana tolkats och sedan åter relaterats till 
helheten. Informationen från alla teman har alltså lagts samman i syfte att få en djupare 
förståelse av texten. Detta förtydligas genom nedanstående citat: 
 

Tolkningen av meningen karaktäriseras av en hermeneutisk cirkel. 
Förståelsen av en text sker genom en process i vilken de enskilda 
delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening, sådan den 
föregrips. Den närmare bestämningen av de enskilda delarnas mening 
kan så småningom förändra den ursprungliga föregripna meningen 
hos helheten, som återigen kan komma att förändra meningen hos de 
enskilda delarna och så vidare. En sådan hermeneutisk texttolkning är 
i princip en oändlig process, som upphör i praktiken när man har 
kommit fram till en rimlig mening, en giltig enhetlig mening, fri från 
inre motsägelser (Kvale: 1997, s. 50). 
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En annan princip inom den hermeneutiska vetenskapsfilosofin som Kvale påpekar går ut på 
att det inte finns någon förutsättningslös tolkning. Det innebär att texttolkarens bakgrund 
förvisso kommer att påverka och prägla forskningsrapportens resultat. För att ändå kunna 
skapa de bästa förutsättningarna för en god forskning gäller det enligt Kvale (1997) att bli 
medveten om sina egna förutsättningar och beakta dessa. Av nämnda skäl kommer 
förförståelsen samt mina förutsättningar att påverka uppsatsen som helhet och därmed 
slutresultatet, vilket läsaren av denna studie kan ha i åtanke. De personer som i sin tur ligger 
bakom de olika teorierna som använts i denna studie, har även de en egen förförståelse. Detta 
resonemang kan länkas samman med ytterligare en hermeneutisk princip som Kvale 
beskriver; att varje ny tolkning av en text tillför något nytt till den totala kunskapsmassan, i 
och med att varje individ som gör en tolkning har sina individuella utgångslägen (Kvale, 
1997). 
 
Förförståelse 
 
Under den hermeneutiska forskningsfilosofin är det av stor innebörd att man som undersökare 
beskriver den förförståelse man har av det fenomen som man har för avsikt att granska innan 
man påbörjar sin studie (Kvale, 1997). 
 
Droger fyller av allt att döma en funktion i samhället. Alkohol- och droganvändandet bland 
ungdomar är ett allvarligt folkhälsoproblem i dagens samhälle, där tonåren är en betydelsefull 
tid i individens utveckling. Alkohol och droger har de effekterna att de påverkar förmågan att 
fungera socialt, den psykiska hälsan men även skolgång och arbetsförmåga (Svensson et al., 
1998). Alkohol- och droganvändningen bland ungdomar i Sverige har efter en kraftig nedgång 
under 1980- talet för att öka i stort sett varje år sedan början av 1990- talet. Det är därför en 
angelägen uppgift, för såväl myndigheter som andra organisationer, att finna effektiva 
åtgärder som kan vända denna utveckling. Ungdomars alkohol- och drogbruk har under 
senare år allt oftare uppmärksammats såväl i Sverige som i många andra länder. Uppgifter 
från de årliga mätningarna av ungdomars droganvändande tyder på att bruket bland unga 
tilltagit. Ungdomar använder droger för att de är nyfikna och för att kamrater använder 
droger. En annan faktor är att man inte är rädd för drogens effekter (Brottsförebyggande 
Rådet, 1999). 
 
I debatten har det bland annat framhållits att kraftfulla satsningar måste till för att bryta den 
negativa utvecklingen. För att minska omfattningen av droganvändningen bland ungdomar i 
Sverige måste framför allt nyrekryteringen bland ungdomar minska. Traditionellt sett anses 
detta kunna ske genom information till ungdomar om drogers skadliga konsekvenser, den så 
kallade skräckpropagandan och genom att tillgängligheten begränsas (Svensson et al., 1998). 
 
Jag är intresserad av att beskriva, analysera och diskutera kunskapen kring meningen med 
ungdomars användning av alkohol och droger. Sedan 1996 har jag kontinuerligt arbetat med 
ungdomar i olika sammanhang, där ibland på högstadium, på fritidsgård, som kontaktperson 
samt på sommarkollon. Genom åtskilliga samtal med ungdomar under åren har jag kommit att 
förstå att alkohol och droger spelar en betydande roll för ungdomar i dagens samhälle. Studien 
är angelägen på grund av att alkohol och andra droger stör utvecklingen hos ungdomar genom 
att främja en felaktig verklighetsuppfattning. 
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Urval av material och datainsamling 
 
Backman (1998) skriver att det i allt vetenskapligt arbete ingår att vara påläst. När man 
formulerat sina frågeställningar, är det ett givet moment att ta reda på vad som tidigare 
skrivits inom det berörda området. Denna kunskap hjälper oss att förstå betydelsen av 
frågorna, vilken metod som använts och vilka resultat som framkommit (Backman, 1998). 
 
Studien bygger på ett urval av svenskspråkig forskningslitteratur. Den senare 
forskningslitteraturen, från 1995 och framåt har prioriterats. Huvudinriktningen har varit att 
undersöka vilken betydelse alkohol och droger har för ungdomar i samhället. 
 
Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Kunskapsöversikten bygger bland annat på en sammanställning av referenser erhållna genom 
sökning i databasen LIBRIS samt i den svenska referensdatabasen ArtikelSök. För att 
orientera mig inom området, inleddes med sökningar i söktjänsten www.google.se, Genom 
söktjänsterna fick jag tag i litteratur i form av forskningsrapporter, utredningar samt skrivna 
verk. För att avgränsa området valdes följande sökord; användning av alkohol och droger, 
alkoholens betydelser, drogmissbruk bland ungdomar, att undersöka alkoholens och rusets 
mening för ungdomar, ungdomsdroger samt missbruk och ungdomar. Ett par av de relevanta 
hemsidor som jag under studiens framskridande besökt är: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
www.bra.se, Centralförbundet för alkohol och narkotika (CAN) www.can.se och Svenska 
Narkotikapolisföreningen (SPNF) www.snpf.org. 
 
På biblioteket har jag gått igenom ett stort antal skrivna verk, forskningsrapporter samt 
tidigare c-uppsatser för att få en uppfattning om områdets omfång och en indikation på vad 
som tidigare gjorts. Jag har även gått igenom referenslistorna på funna verk, artiklar samt c-
uppsatser. Backman beskriver referenslistorna som en värdefull källa för sökning. På så vis 
kan man få fram adekvata artiklar, vilka kan leda fram till nya referensförteckningar att söka i.  
Vidare har aktuell litteratur inom området sökts bland annat via vägledning av 
bibliotekspersonal. Sam Larsson, handledaren för denna studie, har också bidragit med en del 
litteraturförslag. 
 
Gunnar Hermansson, Kriminalinspektör vid Rikskriminalens narkotikarotel i Stockholm, har 
även kontaktats, i syfte att få uppslag till litteratur och forskning inom området. Förutom 
förslag till litteratur, mottogs vidare en inbjudan till en föreläsning av Hermansson om 
ungdomar och droger, för personal på grundskola, gymnasieskola, fritidsgårdar, socialtjänst, 
barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagningar och föräldrar. Föreläsningen gav mig 
ytterligare kunskap angående alkohol och droger samt förståelse för betydelsen alkohol och 
droger har för ungdomar. 
 
I kunskapsöversikten har endast litteratur som författats av i huvudsak vetenskapligt 
akademiskt kunniga personer med akademiska examina beaktats. Materialet grundar sig på ett 
urval av forskningslitteratur som specifikt beskriver den aktuella situationen kring drogers 
betydelse för ungdomar. 
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Central litteratur i studien 
 
Philip Lalander, docent, arbetar på SoRad, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs 
vid Stockholms universitet, där han leder ett projekt för mobilisering mot narkotika. Lalander 
har forskat en betydande del om ungdomar och narkotika samt ungdomar och alkohol. Anden 
i flaskan (1998) utgör en klassiker som ingen intresserad av området kan gå förbi. 
 
John Lilja, professor och Sam Larsson, docent, har i samarbete med docent Stefan Borg och 
docent Lars Bjerkenstedt författat boken Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger (2003). 
Med den här boken vill Statens folkhälsoinstitut, Beroendecentrum, Karolinska institutet och 
Åbo Akademi med stöd av Stockholms universitet, Institutionen för Socialt Arbete, medverka 
till en nyanserad debatt om ungdomar och deras attityder till droganvändning, särskilt till 
alkohol. Skriften kan ge ett viktigt underlag för en fortsatt diskussion kring möjliga preventiva 
strategier för att förebygga ökad användning av alkohol- och droger bland unga människor. 
 
Sociologen Margareta Norell och psykologen Claes Törnqvist har författat boken Berättelser 
om ruset (1995). Författarna har grundat sin studie på en empirisk undersökning, ungdomar i 
Malmö har intervjuats om alkoholens och rusets betydelse. Studien ger även en inblick i dessa 
ungdomars tankar om nuet och framtiden. 
 
Bengt Svensson, filosofie doktor, etnologen Johanna Svensson samt doktoranden i socialt 
arbete Dolf Tops har tillsammans författat Att komma för sent så tidigt som möjligt. Om 
prevention, ungdomskultur och droger (1998). Rapporten är resultatet av ett projekt som 
initierades av Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommité (ÄK- Narko) för 
narkotikafrågor. Den svenska drogsituationen som författarna känner till har varit 
utgångspunkt för materialet till boken med hjälp av en stor mängd referenser. 
 
Dataanalys 
 
Analysen av temadelen har skett mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar. Studien 
är ett försök att beskriva hur ungdomars droganvändning diskuteras i forskningslitteraturen 
samt skapa en insikt till varför ungdomar brukar alkohol och droger. Genom valda teman; 
teorier, identitet, omgivningsfaktorer, fallstudier och prevention syftar studien till att beskriva 
och analysera kunskapen kring meningen med ungdomars användning av alkohol och droger. 
 
För att få ordning på det insamlade datamaterialet och för att kunna ge en överskådlighet och 
systematik är det ett måste enligt Backman (1998) att data organiseras och systematiseras. För 
att kunna göra en analys måste data få en tolkningsbar form och även kunna relateras till den 
ursprungliga problembilden. Ett sätt att organisera kan enligt Kvale (1997) vara att göra en 
tematisering av det insamlade materialet. En tematisering kan enligt Kvale uppfattas som en 
form av meningskategorisering. Det innebär att intervjun (i denna kunskapsöversikt; 
”intervjun” av litteraturen) kodas i kategorier att längre texter reduceras till enkla kategorier, 
vilka anger förekomst eller inte förekomst av till exempel ett fenomen. Kvale beskriver 
meningskategorisering på följande sätt: 
 

Genom kategorisering kan en stor text således reduceras och 
struktureras till några få tabeller eller figurer. Kategorierna kan ha 
utvecklats i förväg eller växt fram ad hoc under analysens gång; de 
kan hämtas från teorin, från vardagsspråket eller från intervju-
personernas eget idiom (Kvale: 1997, s. 174). 
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I utvalda teman, vilka samtliga anknyter till socialt arbete, har sökts efter ett mönster, för att 
sedan försöka finna ett samband och en mening med den utvalda forskningslitteraturen. 
Nämnda teman är en slags kategorisering av det material som använts i studien. Efter 
tolkningen av varje tema för sig, inleddes sedan en slags hermeneutisk helhetstolkning där 
samtliga teman med dess information fördes samman. Enligt Kvale (1997) är den 
hermeneutiska meningstolkningens syfte att vinna en giltig och gemensam förståelse av en 
texts mening: 
 

Meningstolkningen går utöver struktureringen av de manifesta 
innebörderna i en text till djupare och mer eller mindre spekulativa 
tolkningar av texten (Kvale: 1997, s.174- 175). 

 
En abduktiv strategi 
 
Forskningslitteraturen som ligger till grund för denna studie belyser betydelsen av alkohol och 
droger för ungdomar ur olika perspektiv. Jag har utgått från ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv som applicerats på utvalda teman. För att i analys, slutsats och resultatdelen kunna 
urskilja olika vinklar ur problematiken samt finna preventiva strategier så har jag valt att 
skapa en egen multidimensionell modell. Teorierna ser jag som en konstruktion och den nya 
modellen har formats i syfte att förstå meningen med alkohol och droger för ungdomar. I 
denna multidimensionella konstruktion prövar jag ifall teorierna kan sammanföras till en 
multidimensionell teori, som sedan kan användas vid analysen av materialet i de utvalda 
temana. Analysen sker i en fyrastegsmodell med hjälp av meningstolkning, i syfte att uppnå 
en hermeneutisk förståelsekunskap (Kvale,1997). 
 
I figur 1 prövas om det är nödvändigt att integrera olika forskares teorier för att förstå 
betydelsen av ungdomars användning av alkohol och droger. Vidare prövas om det kan vara 
möjligt att använda sig av olika komplementära sätt att resonera för att i analysen länka 
samman teorierna så att de uppfattas som komplementära och tillsammans utgör en 
multidimensionell modell (se figur 1). 
 
Tematisering 
 
Följande teman, vilka fokuserar på olika aspekter av ungdomars attityder till användning av 
alkohol och droger, har varit i fokus vid undersökningen av materialet: 
 
1. Tema: Teorier 
2. Tema: Identitet 
3. Tema: Omgivningsfaktorer 
4. Tema: Fallstudier - betydelsen av alkohol och droger 
5. Tema: Prevention 
 
Triangulering 
 
För att höja reliabiliteten och validiteten i studien har olika former av triangulering använts. 
Triangulering innebär att man undersöker samma fenomen ur olika synvinklar för att 
bestämma dess exakta placering (Kvale, 1997). Triangulering används alltså för att visa på en 
mer objektiv bedömning av rimligheten i tolkningarna genom att använda olika tekniker för 
informationssökning, samt olika analys- och bearbetningsförfaranden och då komma fram till 
motsvarande resultat (Patton, 1990). 
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Teoritriangulering har använts i studien genom att flera olika teorier har studerats och sedan 
beaktats i en multidimensionell teorikonstruktion. Triangulering av datakällorna har sedan 
skett genom ett beaktande av både forskarnas teorier samt vad aktörerna, ungdomarna, säger 
om alkoholens och drogernas betydelser. Genom citat av datakällorna har både ungdomarnas 
samt forskarnas röster beaktats. 
 
Under arbetets gång har även undersökartriangulering använts. Det undersökta materialet har 
studerats, för att sedan efter ett par dagar återigen granskats. 
 
Reliabilitet 
 
Reliabiliteten rör tillförlitligheten i forskningen och blir beroende av forskarens 
förutsättningar att studera det denne har för avsikt att studera. God kunskap om det som avses 
att studera samt en klar insikt om de egna värderingarna på området krävs för en god 
reliabilitet. En utförlig beskrivning av hur datainsamlingen och analysförfarandet gått till ger 
också en god uppfattning om reliabiliteten i forskningen. Reliabilitetsfrågorna inriktas mot 
kvaliteten i de data forskaren samlat in, som till exempel om den insamlade informationen är 
tillräckligt rik på kvaliteter som gör en djupförståelse av fenomenet möjlig (Ruth, 1991). 
Därmed blir min förförståelse av ungdomar och droger relevant vid reliabilitetsbedömningen. 
Men det innebär också att undersökaren måste vara uppmärksam på gränserna mellan sina 
egna tolkningar samt det undersökta materialet (Ruth, 1991). 
 
Som forskare måste man alltså analysera sin förförståelse samt hur man använder sig själv i 
forskningsprocessen. Under studiens framskridande bör man vara observant på och reflektera 
kring sin egen roll i skapandet av den kunskap som presenteras i studien. Betydelsefullt är att 
försöka hålla sig öppen och intresserad inför arbetsområdets alla väsentliga kvaliteter. I denna 
studie har detta medfört en utmaning samt ett ifrågasättande av de individuella gränserna i 
sökandet efter en djupare förståelse. 
 
I forskningsprocessen har ledande forskare inom området använts. Det faktiska material som 
studerats, beskriver det som studien syftar att granska, nämligen att undersöka vilken mening 
alkohol och droger har för ungdomar. Aktuella citat har vävts in för att få en god logik samt 
en så tät beskrivning som möjligt av ämnesområdet. Materialet har bearbetats utförligt och 
studien beskriver det som syftet ämnat beskriva. 
 
Centrala moment i litteraturen har valts ut som sedan citerats och tolkats för att öka 
reliabiliteten i studien. Genom upprepade mätningar av forskarnas utsagor har forskningen i 
studien kommit till samma slutsatser. Vidare har vissa teman valts ut och analyserats som 
sedan ska kunna frambringa samma resultat. En god logik har använts, med tydlig disposition, 
täta beskrivningar av utvalda texter (Patton, 1990), relevanta citat och därtill en tät 
referensbeskrivning, för att öka ämnets giltighet.  
 
Reliabiliteten handlar framför allt om den inre logiken samt ifall det är möjligt för en annan 
forskare komma till samma resultat genom att göra om studien (Patton, 1990). För att 
tillgodose det sistnämnda kriteriet beskrivs metoddelen så noggrant som möjligt i denna 
studie, bland annat tillvägagångssätt om hur och var informationen sökts. 
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Validitet 
 
Validiteten har ett samband med hur relevanta insamlade data är, den innehållande 
innebörden, samt med sammanhanget; var datainsamlingen skett. Det har också betydelse för 
vem och i vilket syfte forskningsdata insamlas och även val av metod påverkar. Till en början 
skall frågeställningarna formuleras och sedan kommer frågan vilken typ av data som ska 
insamlas. Till sist kommer frågan om man genom dessa insamlade data kan svara på 
frågeställningarna. Ifall ett stort antal olika datakällor pekar mot samma tolkning och 
därigenom utesluter andra, gör det att validiteten stärks (Ruth, 1991). Validiteten har med ett 
påståendes hållbarhet och giltighet att göra. Valideringen är beroende av den 
hantverksskicklighet som utvecklas under arbetet med undersökningen. Iakttagelserna ska 
ständigt kontrolleras, ifrågasättas och teoretiskt tolkas (Kvale, 1997). 
 
En hög intern validitet, vilket Patton (1990) beskriver, har eftersträvats i denna studie, i och 
med att det som varit avsett för studien att mäta har i arbetet tillgodosetts med täta 
beskrivningar samt citat. Forskarna i litteraturen samt ungdomarna har fått komma till tals 
genom citaten, studien har tillgodosett deras meningar om alkohol och droger. Den externa 
validiteten (Seale, 1999) i studien är dock begränsad på grund av det selektivt utvalda 
materialet.  
 
Generaliserbarhet 
 
Kvale (1997) tar upp tre olika former av generaliserbarhet, varav två kan vara applicerbara på 
denna studie. Den naturalistiska- respektive den analytiska generaliserbarheten. 
 

Den naturalistiska generaliseringen vilar på personlig erfarenhet. 
Den utvecklas som funktion av erfarenheten; den framgår av en tyst 
kunskap om hur saker förhåller sig och leder till förväntningar 
snarare än till formella förutsägelser; den kan verbaliseras och 
därmed övergå från tyst kunskap till explicit påståendekunskap 
(Kvale: 1997, s. 210). 

 
Utifrån denna beskrivning skulle materialet från analysdelen kunna sägas ha en naturalistisk 
generaliserbarhet. I analysen framkom erfarenheter och praktiska kunskaper på grund av att 
det i Tema 4, har satts ord på det ungdomarna uttrycker. Följaktligen blir generaliserbarheten 
naturalistisk i och med att studien tar fram tidigare outtalad fakta som det både i litteraturen 
och i teorierna finns stöd för. Framförallt används denna generaliserbarhet vid citaten av 
ungdomarna, när ungdomarnas åsikter går från det osagda till att det blir uttryckt i litteraturen. 
 

Analytisk generalisering innebär att man gör en välöverlagd 
bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan ge 
vägledning om vad som kommer att hända i en annan situation. Den 
bygger på en analys av likheter och skillnader mellan de båda 
situationerna (Kvale: 1997, s. 210). 

 
Även Gould (1999) beskriver den analytiska eller teoretiska generaliseringen. I analysen av 
denna studie anläggs särskild vikt vid att det finns gemensamma nämnare, likheter som 
benämns olika i de olika teoretiska perspektiven men där de i praktiken i påfallande hög grad 
överensstämmer. Samtidigt kvarstår definitiva skillnader i såväl förståelse som behandling. I 
studien sammanställs flera forskares verk samt deras teoretiska perspektiv i en egen 
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multidimensionell modell, därmed finns ett visst mått av analytisk generaliserbarhet i studien. 
I studien finns teoretisk giltighet i och med att flera teorier studerats och använts i studien 
(Seale, 1999). Studien är inte generaliserbar statistiskt sett, vilket är den tredje 
generaliserbarheten som Kvale (1997) beskriver. Anledningen till detta är att studien enbart 
bygger på ett urval av litteratur. 
 
Studiens begränsningar 
 
Jag har valt att göra en kunskapsöversikt över vilken betydelse alkohol och droger har för 
ungdomar. Det bör framhållas att studien egentligen inte är en litteraturöversikt med syfte att 
sammanställa all litteratur inom området. Studien kan istället uppfattas som en (Backman, 
1998) selektivt utformad kunskaps- eller forskningsöversikt, det vill säga en översikt över 
kunskapsläget inom ett par bestämda avseenden. 
 
Det finns ett stort antal publikationer kring ungdomar och droger, bland annat att döma av det 
höga antalet träffar vid litteratursökningen. Vid urvalet av litteraturen har fokus därför lagts 
på litteratur som på ett mer övergripande sätt diskuterar alkohol och drogers betydelse för 
ungdomar. För att begränsa studien har djupintervjuer undvikits. Det var med större fördel att 
göra en selektiv kunskapsöversikt, för att få en ändamålsenligare översikt av materialet. I 
studien är åldern på ungdomarna begränsad till 13- 25 år. 
 
Temata 
 
Tema 1: Teoretiska perspektiv i litteraturen 
 
Under Tema 1 kommer ett urval utav de teoretiska perspektiv som framkommer i litteraturen 
att presenteras. Endast de teorier som anses vara grundläggande för studien berörs. Följande 
teorier är giltiga då de har stöd i form utav empiriska studier.  
 
Lalanders kulturanalytiska perspektiv 
 
I boken Anden i flaskan skriver Lalander (1998) om alkoholen och användningen av den 
utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv. Han studerar ungdomars syn på alkohol med hjälp av 
kvalitativa studier med en teoretiserande ansats. Han fokuserar starkt på kamratgruppen och 
för att förstå interaktionsprocesser i grupperna genom deltagande observationer. För att de 
sociala och kulturella processer som medverkar vid skapandet av alkoholens betydelser skall 
vara möjliga att upptäcka och analysera har Lalander med hjälp av deltagande observation, 
individuella intervjuer och gruppdiskussioner. Han ifrågasätter vad alkohol betyder för 
människor och på vilka sätt de använder alkohol för att svara på frågor om vilka de är, 
varifrån de kommer och vart de är på väg. Lalander menar att alkoholen i stor utsträckning är 
en kulturell företeelse och som sådan fylld med betydelser. 
 

Många människor torde se alkoholen både som ett njutningsmedel och 
som något farligt (Lalander: 1998, s. 15). 

 
För vissa människor framstår alkoholen som ytterst värdefull, de brukar alkohol sig, vilket får 
dem att känna sig lyckliga och fria. Dessa använder alkoholen som en väg till njutning och 
befrielse från skuldkänslor och krav. Andra människor har ett ytterst kontrollerat förhållande 
till alkohol och ser den som farlig och undviker den. Lalander (1998) illustrerar hur ungdomar 
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uppfattar alkohol och droger, det vill säga hur det kulturella sammanhanget påverkar 
individen. 
 
Norells och Törnqvists meningsperspektiv 
 
Norells och Törnqvists (1995) har också liksom Lalander studerat ungdomars syn på alkohol 
med hjälp av kvalitativa studier med en teoretiserande ansats. 
 

Ämnet för denna studie är begränsat till meningen med att dricka 
alkohol och berusa sig i 20- årsåldern (Norell & Törnqvist: 1995, 
s. 15). 

 
Med detta citat anger Norell och Törnqvist att de vill utforska fenomenet tjugoåringar och 
alkohol ur ett meningsperspektiv. De har fokuserat kring köns- och klasspecifika bakgrunder. 
Norell och Törnqvist har till skillnad från Lalander använt observation som komplement till 
intervjuer. Utgångspunkten är ett meningsperspektiv förankrat i en fenomenologisk inspirerad 
hermeneutik. När man anlägger ett fenomenologiskt hermeneutiskt meningsperspektiv på det 
man utforskar får fenomenets kulturella innebörd en framträdande plats i forskningen. En 
central utgångspunkt för Norells och Törnqvists studie är alltså att tjugoåringarnas förhållande 
till alkohol skall ses som ett kulturellt fenomen. Detta antagande grundar sig emellertid inte 
bara på metodologiska överväganden utan också på empiriska studier. Författarna är 
inspirerade av olika studier kring människans förhållande till alkohol, bland annat hur 
människans förhållande till alkohol kan ses som ett kulturellt fenomen. 
 

Det som människor gör och upplever under alkoholpåverkan är inte 
främst är ett resultat av alkoholens toxiska effekter utan snarare en 
kulturell inlärningsprocess (Norell & Törnqvist: 1995, s. 16). 

 
Norell och Törnqvist (1995) hävdar att i människors socialisation ingår att man lär sig vad 
man i sin kultur vet om hur man ska använda alkohol och vad man får ut av det. Detta 
förklarar bland annat att reaktioner och upplevelser under alkoholpåverkan kan vara skilja sig 
i olika sammanhang. Tjugoåringarnas alkoholbruk går följaktligen att förstå som ett kulturellt 
uttryck och måste därför tolkas som sådant i sitt sammanhang. Författarna har förtydligat 
ungdomarnas berättelser på olika sätt i ett rums och tidsperspektiv och förmedlar en kollektiv 
självupplevelse i skilda kulturella och sociala sammanhang. 
 
Svensson, Svensson och Tops makro-, meso- och mikroperspektiv 
 
I boken Att komma för sent så tidigt som möjligt belyser Svensson et al. (1998) en bred och 
omfattande bild över missbruksmönster, ungdomskultur och prevention i Norden. Författarna 
har strävat efter en stor öppenhet där sociologiska, socialpsykologiska och etnologiska 
infallsvinklar har blandats. Alkohol och drogers plats i människors liv bestäms på flera olika 
nivåer. Ett missbruk har sin grund i förhållanden och händelser på samhälls (makro) grupp 
(meso) och individ (mikro)nivåerna. 
 

På samhällsnivå av samhälleliga överenskommelser, (vilka rusmedel 
som är legala och illegala) på gruppnivå i första hand av normer och 
värderingar som gruppen har avseende berusning och på individnivå 
av den enskildes personliga upplevelser av ett visst rusmedel 
(Svensson et al.: 1998, s. 5). 
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Författarna växlar mellan dessa nivåer, precis som sker i vardagslivets diskussioner om 
alkohol och droger. 
 
Larsson och Liljas multidimensionellt inriktade teoretiska perspektiv 
 
Larsson och Lilja (2003) har i sin studie uppmärksammat olika teorier kopplade till 
ungdomar, alkohol och droganvändning. Den teoretiska behandlingen av Larsson och Liljas 
forskning sker med beaktande av de aktuella teoretiska perspektiv som framkommer i 
litteraturen. De uppmärksammar olika teorier utifrån både psykologiska samt strukturella 
modeller. Inom den strukturella modellen nämner de bland annat Bourdieus 
kultursociologiska teori. Vidare inom den psykologiska modellen nämner de bland annat 
kognitiva samt jagteoretiska perspektiv. Larsson och Lilja menar att exempelvis att 
kognitionspsykologi kan bidra med användbar kunskap till analysen av ungdomars tankar, 
attityder och förväntningar kopplade till droganvändning. Jagteoretiska perspektiv kan vara av 
innebörd för att ha insikt i hur ungdomar uppfattar sig själva. 
 

De olika perspektiven har både ett individfokus och ett mer 
strukturellt inriktat fokus på omgivningsfaktorer. Den teoretiska 
diskussionen skapar förutsättningar för att analysera ungdomars 
alkohol- och droganvändning ur ett multidimensionellt perspektiv 
(Larsson & Lilja: 2003, s. 17). 

 
Larsson och Lilja (2003) menar att olika psykologiskt inriktade modeller kan hjälpa till att 
grunda betydande person- eller individperspektiv. Det är viktigt att försöka förstå 
ungdomarnas jagutveckling och hur de uppfattar sin identitet. Forskningen har visat på 
kopplingar mellan hur ungdomar upplever sin jagidentitet och deras användning av alkohol 
och droger. Tillsammans möjliggör dessa perspektiv en beskrivning och analys av 
ungdomarnas inre verklighet såsom den kan upplevas med eller utan alkohol och droger. 
Larsson och Lilja (2003) nämner även utvecklingsdimensionen genom att resonera kring ett 
utvecklingsperspektiv på ungdomars levnadssätt, identitet samt alkohol- och droganvändning.  
 
Delanalys. Tema 1: Teoretiska perspektiv i litteraturen 
 
En av fördelarna med att belysa ett forskningsområde utifrån olika perspektiv, är att det 
förhoppningsvis ger mer beprövad kunskap. Ifall forskning utifrån olika modeller leder till 
samma slutsatser, kan man vara relativt säker på att slutsatserna är relativt giltiga 
(Hutchinson, 1999). Teorier (Hutchinson) konstruerar förståelse för ungdomarna. Olika 
teoretiska perspektiv är komplementära, en modell kan ge användbara kunskaper i förhållande 
till ett perspektiv på alkohol- och drogbruket, medan en annan modell kan ge mer 
betydelsefulla kunskaper i förhållande till ett annat perspektiv. Alkohol- och drogbruk kan 
enligt Hutchinson betraktas som ett uttryck för ett tidigare problembeteende med grund i den 
tidigare sociala inlärningen och sociala, kognitiva, känslomässiga upplevelser. Det finns alltså 
ett komplext samspel mellan olika individinriktade faktorer som kognitiv jagbild, motiv och 
förväntade effekter och strukturella förhållanden som familjemönster, skolsituation, vänner, 
och kulturella påverkansmönster i form av normer, regler och attityder i samhället kring 
alkohol- och droganvändning. Hur ungdomar sammanfattningsvis upplever den här typen av 
förhållanden påverkar och formar deras attityder till alkohol och droger. 
 
För att närma sig vad alkohol och droger betyder för ungdomar, anser jag det vara begränsat 
att utgå från endast ett perspektiv. Vidare för att kunna analysera forskningslitteraturen samt 
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tolka betydelsen av alkohol och droger för ungdomar har jag konstruerat en egen 
multidimensionell modell som innefattar både psykologiska och strukturella teorier och 
dimensioner. 
 
Tema 2: Identitet 
 
Genom alkoholanvändningen skapas identiteten 
 
Nyfikenhet, äventyrslusta eller påtryckningar från kompisar är ofta tillräckliga orsaker till att 
ungdomar dricker alkohol eller testar droger. Att ungdomar ofta har liknande alkohol- och 
droganvändande som sina kamrater är både en följd av grupptryck och att ungdomar söker sig 
till kamrater med liknande intressen och attityder. Genom alkohol och droger skapas nya 
berättelser att skildra för vännerna, man skapar något eget, utan föräldrarnas vetskap 
(Länsstyrelsen Stockholms Län, 2003). 
 

När alkoholen används i berättelser eller för konsumtion reduceras 
obeslutsamheterna, och världen och den egna identiteten framstår 
som tydliga (Lalander: 1998, s. 25). 

 
Med alkohol och droger upplever de unga stundtals frihet och självständighet liksom 
övertygelse om vilka de är. Alkohol och droger blir ett symboliskt medel med vilket världen 
reduceras och förenklas. Detta är möjligt beroende på tillfället att uttrycka både skillnader och 
likheter i relation till andra (Lalander, 1998). 
 

Jakten på upplevelser, spänning och gemenskap men också flykt från 
en otillfredsställande tillvaro, är några förklaringar till varför 
människor använder droger (Svensson et al.: 1998, s. 153). 

 
Långt ifrån alla vågar möta effekterna av alkoholanvändningen och vissa blir skrämda av det 
som hänt under dess inverkan. De som vågar upplever en viss njutning men utsätter sig 
samtidigt för risker eftersom njutningen är förenad med mersmak. Vem vill inte vara fri och 
lycklig, dock till bekostnad av att man kan bli beroende av alkoholen. Frihet och oberoende 
förutsätter varandra och det ena kan lätt omvandlas till det andra. I ett samhälle där 
könsskillnader, klasstillhörighet och etnicitet problematiserats och blivit mindre givna 
framstår alkohol och droger som ett symboliskt verktyg för att skapa ro i den egna identiteten 
(Lalander, 1998). 
 

Alkoholens positiva betydelser är just det som gör den förrädisk. Vem 
vill inte besegra de demoner dom förföljer en? Vem vill inte uppleva 
att komma loss? Vem vill inte uppleva det som att tiden stannar och 
blir betydelselös? (Lalander: 1998, s. 39). 

 
Attityden till alkohol och droger är dock starkt varierande bland ungdomar (Länsstyrelsen 
Stockholms Län, 2003). I den samhällsvetenskapliga och psykologiska litteraturen brukar det 
talas om hela ungdomstiden som en gräns mellan barndomen och vuxenlivet. Den 
grundläggande problematiken under tonåren beskrivs då ofta som en klyvning mellan två 
riktningar; en framåtsträvande och en tillbakagående. Den framåtsträvande riktningen speglar 
den unges längtan ut från familjen, att frigöra sig från föräldrarna och börja stå på egna ben. 
Den tillbakagående riktningen återger en längtan att stanna kvar i familjen, i det trygga och 
det välkända. Under hela den här perioden finns ett stort behov av att själv söka upp olika 
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främmande tillstånd och platser, där man tillfälligt kan lämna det vardagliga och under mer 
eller mindre organiserade former tänja på de gränser och normer som annars reglerar 
individen. Drogbruket, liksom det överdrivna bruket av alkohol, utgör en viktig del i 
vuxenblivandeprocessen och skapandet av en egen identitet. Alkohol och droger kan ses som 
en form av överlevnadsstrategi. I detta resonemang kan man eventuellt finna en del av 
förklaringen till alkohol- och droganvändandet bland unga människor (Bossius & Sjö, 2004). 
 

Drogerna fungerar helt enkelt som gränsöverskridare och skapare av 
det främmande. Via ruset från drogerna tvingar man sig själv in i en 
annorlunda värld, och till ett annorlunda beteende än det vardagliga 
(Bossius & Sjö: 2004, s. 26). 

 
Individer i riskzonen 
 
Det finns en risk att ungdomar med lågt själförtroende brukar mer alkohol och även droger än 
andra ungdomar. Ungdomar med depression och ångest tenderar att ha större alkohol- och 
droganvändande än ungdomar utan sådana symptom. Bland flickor är det vanligare än bland 
pojkar att depressionssymptom ger upphov till ökad alkoholanvändning. De ungdomar som 
exempelvis upplevt en problematisk familjemiljö och uppvisat problematiska beteenden under 
de tidiga ungdomsåren löper större risk att använda mer alkohol under de senare ungdomsåren 
samt bruka olika former av droger (Larsson & Lilja, 2003). 
 

Det finns ett antal olika utvecklingslinjer in i ett omfattande och 
problematiskt alkoholbruk. I en del av dessa utvecklingslinjer kan 
speciella personlighetsdrag vara involverade (Larsson & Lilja: 2003, 
s. 133). 

 
Det finns två huvudvägar in i ett missbruk av droger; avvikarkarriärens väg och den 
ungdomskulturella vägen. För ungdomar som redan är inne i en avvikarkarriär, med skolk, 
högt alkoholanvändande, kriminella handlingar, läggs användandet av droger till som 
ytterligare ett problem. Den ungdomskulturella vägen in i ett missbruk innebär att när olika 
droger glamouriseras ungdomarna emellan så sker också ett tillflöde av unga droganvändare 
som inte har en tung social belastning från början. Det är den ungdomskulturella vägen in i ett 
drogmissbruk som anses stå för den största ökningen idag, ofta med debut redan i 
grundskolan. De går vanligen från legala droger som alkohol och tobak till illegala som 
cannabis, amfetamin och så vidare. Individens strävan efter status och identitet brukar anges 
som en drivkraft att fortsätta. Har man provat en illegal drog är det lätt att man vill prova en 
annan. Det är inte säkert att man slutar med den förra drogen utan man adderar en ny till sitt 
användande och riskerar därmed att bli beroende av flera droger samtidigt (Svensson et al., 
1998). 
 
Nödvändigtvis behöver man dock inte följa karriärstegen från drog till drog. Endast en liten 
del av dem som använder droger vid enstaka tillfällen blir beroende, bland annat på grund av 
att effekten inte överensstämde med förväntningen. Totalt uppger knappt en av tio ungdomar 
att man de brukat droger (Länsstyrelsen Stockholms Län, 2003). 
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Delanalys. Tema 2: Identitet 
 
Ungdomars alkohol- och droganvändande sker inom ramen för kamratgrupper, då ungdomar 
har liknande alkohol- och drogbruk som sina vänner. Grupperna ger trygghet och möjlighet 
att utveckla egna identiteter. Tidigare har man i de flesta fall tolkat det som en effekt av 
grupptryck. Även om det finns grupptryck är forskare idag mer benägna att tolka likheterna 
inom ungdomsgrupperna som ett uttryck för rekryteringseffekter. Ungdomar söker sig till 
vänner med liknande attityder och intressen vilket gör att vissa ungdomar löper större risk än 
andra ungdomar att ansluta sig till avvikargrupper (Larsson & Lilja, 2003). 
 
Känslor av ambivalens är kännetecknande för livet som ung, vilket innebär pendlingar mellan 
att å ena sidan ses som vuxen, å andra sidan som barnslig, omogen, omyndig och ännu inte 
förmögen att fatta några egentliga beslut. Ambivalensen visar sig olika beroende på var man 
är uppvuxen och vilka vägar man väljer in i den vuxna världen. Vidare genom att ansluta sig 
till en grupp kan individen bearbeta sina tankar tillsammans med de andra i gruppen (Larsson 
& Lilja, 2003). 
 
De individer som associerar kraftig alkoholanvändning med frihet kanske inte alls i det långa 
loppet får den frihet de söker. Alkohol och droger kan bli ett tvång att använda för att i 
framtiden kunna uppleva frihet och ett beroende uppstår. Ifall individen försöker skapa sig en 
annan identitet med alkohol och droger kan detta leda till ett försämrat självförtroende vilket i 
sin tur kan resultera i depression (Lalander, 1998). 
 
Tema 3: Omgivningsfaktorer 
 
Rättsväsendet 
 
År 1995 utarbetades en nationell handlingsplan för alkohol- och drogförebyggande insatser. 
Syftet var bland annat att främja det drogpreventiva arbetet på lokal nivå och särskilt 
uppmärksamma åtgärder riktade mot droganvändning bland ungdomar. Under våren 1998 
beslutade regeringen att tillsätta en narkotikakommission med uppdrag att utvärdera 
samhällets narkotikapolitiska insatser och lägga förslag till effektiviseringar av 
narkotikapolitiken (Brottsförebyggande Rådet, 1999). De förstärkta åtgärderna ska bland 
annat ses mot bakgrund av att bruket av droger ökar bland ungdomar (Länsstyrelsen 
Stockholms Län, 2003). I regeringens handlingsplan mot narkotika läggs ett stort ansvar på 
kommunerna för att genomdriva målen att minska nyrekrytering av missbrukare, att få fler att 
sluta bruka droger samt att minska tillgången på droger. 95 % av de 20 största kommunerna 
har eller planerar någon form av drogprogram (Justitie- och Socialutskotten, 2004). 
 

Ett betydande arbete mot narkotikaproblemet sker framförallt inom 
rättsväsendet, men också inom socialtjänsten, narkomanvården och 
genom olika verksamheter som syftar till att påverka ungdomars 
attityder och förhållningssätt till droger (Länsstyrelsen Stockholms 
Län: 2003, s. 32). 
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Drogers utveckling 
 
Socialtjänsten säger sig märka att alltfler ungdomar idag kommer i kontakt med och brukar 
alkohol och droger. Det finns idag en mängd nya droger och en drogkultur som mer direkt 
vänder sig till unga människor. Detta ställer stora krav på socialtjänsten och innebär för dem 
att vara uppmärksamma och ständigt hitta nya samarbetsformer för att försöka skapa 
preventiva strategier samt att hindra och minska droganvändandet bland ungdomar. 
 

Socialtjänsten menar att i arbetet med att säkerställa positiva 
ungdomsmiljöer är det bland annat det kommunala förhållningssättet 
till utskänkningstillstånd och grundläggande handlingsprogram i 
alkoholfrågor av stor betydelse (Länsstyrelsen Stockholms Län: 2003, 
s. 17). 

 
Det finns i varje kultur ett antal sociala situationer där alkohol används. De sociala 
situationerna avspeglar både kulturella och utvecklingsmässiga förhållanden. Bland ungdomar 
i de nordiska länderna sker alkoholbruket huvudsakligen kring helgen som ett sätt att koppla 
av från sin omgivning, framförallt från stressen i skolan (se Tema 4). Ungdomliga 
kännetecken som att vara öppen för det nya, att resa och utforska samt att vara flexibel är 
samhälleliga ideal idag. Det är ideal som eventuellt går att förena med en positiv inställning 
till droger. Ett omfattande alkoholanvändande, rökning och en låg skolmotivation har ett 
samband med droganvändande. Det mest omfattade alkoholbruket finner man bland 
ungdomar ur högre sociala skikt, det vill säga, de ungdomar som har hög inkomst tenderar att 
ha högre alkoholbruk än de som har lägre inkomst. Användandet av cannabis tycks 
förekomma i ungefär lika stor utsträckning inom olika sociala skikt. Ungdomarna bosatta i 
storstäderna har högre alkohol- och cannabisbruk än ungdomar ute i landet. Dock finns det 
stora interna skillnader när det gäller alkohol och drogbruk mellan olika delar inom samma 
stad (Larsson & Lilja, 2003). 
 
Ett samhällsproblem av idag, som bidrar till att sprida droger vidare, är Internet som till stor 
del används av ungdomar. På Internet finner man bland annat narkotikaliberal information 
och propaganda. 
 

Lättöverkomligt kan man handla växter eller frön samt manualer om 
hur droger ska beredas för att ge rus. Dock existerar ingen 
varningstext om eventuella biverkningar eller faror med varan 
(Justitie- och Socialutskotten: 2004, s. 11). 

 
Därtill säljs även via Internet, preparat som är närbesläktade med narkotika, där endast en 
kemisk förändring i en molekyl har gjorts (Justitie- och Socialutskotten, 2004). 
 
Samband hem- skolmiljö 
 
Ungdomar som inte trivs i skolan och har låga betyg löper större risk än andra att anknyta till 
avvikargrupper, vilket i sin tur kan leda till en ökad alkohol- och droganvändning. Det finns 
studier utförda som tyder på att ungdomar med stark familjeanknytning också får en stark 
skolanknytning. De som har svag familjeanknytning löper större sannolikhet att också få svag 
skolanslutning och då också högre risk för alkohol- och drogbruk. På skolorna har lärare 
svårigheter att upptäcka elever med omfattande alkohol- eller droganvändning. Ifall en lärare 
konfronterar en elev om deras alkohol- och drogbruk, behöver svaren inte alltid vara 
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Deduktiv strategi 
 

 Teoretisk utgångspunkt är ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

    
 
 
 

Möte av strategier 

 

Steg 4 

Kommentarer, slutsatser och analyser av teman samt 
slutresultat och diskussion. Konstruerar en egen teoretisk 
multidimensionell modell med bakgrund av olika 
teoretiska perspektiv ur forskningslitteraturen 

 

   
 
 
 

 Steg 3 Urval av litteratur samt citat från litteraturen, 
underrubriker utses, vilka ligger till grund för: 

    
 
 
 

Induktiv strategi Steg 2 Urval av teman och teorier ur litteraturen väljs ut samt 
förklaras, vilket leder till att: 

    
 
 
 

 Steg 1 Läsning av forskningslitteratur, vilket leder till att: 

Figur 1. En abduktiv strategi (modellen läses nedifrån och upp)*. 
 

* I analysen av de utvalda temana har en abduktiv strategi använts, det vill säga, analysen genomförs 
i fyra steg, där det i Steg 4 sker en växling mellan induktiv och deduktiv strategi. Huvudteorin för 
denna studie var en övergripande socialkonstruktivistisk teori, vilket jag använder mig av i Steg 1-
3. I figur 1 illustreras hur jag inledningsvis granskat litteraturen, sedan valt ut teman och teorier 
vilket leder till att delar av litteraturen förklarats. Med bakgrund av utvalda temana har jag sedan 
valt ut litteratur och citat från litteraturen för att sedan kunna analysera och tolka teman i en analys 
samt resultatdel i Steg 4. I Steg 4 sker det en växling av strategier samt ett möte av de olika 
teorierna; det socialkonstruktivistiska som jag haft med mig studien igenom möter andra 
psykologiska och kultursociologiska teorier. I Steg 4 konstruerar jag vidare en egen 
multidimensionell modell, som jag valt ut, genom att jag analyserar, diskuterar, lägger till egna 
kommentarer för att kunna förstå betydelsen av alkohol och droger för ungdomar i dagens 
samhälle. 
 
Sammanfattningsvis har jag försökt förstå innebörden av texten och teorierna för att sedan tolka 
dem och vidare har jag gjort ett val att framställa en egen multidimensionell modell för att förstå 
meningen med alkohol och droger för ungdomar 
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uppriktiga. Själva frågan kan också bidra till sämre relationer mellan läraren och eleverna. 
När skolan väl uppmärksammat ett eventuellt drogbruk brukar man vidta kraftfulla åtgärder. 
Till det bidrar ofta den stora uppmärksamhet som drogers förekomst i skolor får i massmedia 
(Larsson & Lilja, 2003). 
 
Skräckpropaganda 
 
I samhället konstrueras perspektiv på bland annat droganvändning hos ungdomar. Dessa 
konstruktioner kan ge uttryck för moral panik i samhället inom det berörda området. Med 
begreppet moral panik avses här en samhällelig överreaktion på något i samhället. Droger 
förmår att skapa moral panik. Risken finns dock att uppståndelsen hindrar en djupare analys 
av problemens karaktär och skadeverkningar för hur problemet har uppkommit. En förstorad 
offentlig information om exempelvis cannabisens skadeverkningar riskerar att få motsatt 
effekt genom att de som brukat drogen kan väntas vittna om att skaderiskerna är små. Den 
risken är övervägande när det gäller information till ungdomar eftersom de har en kritisk bild 
till vuxensamhällets offentliga information (Larsson & Lilja, 2003). 
 
Delanalys. Tema 3: Omgivningsfaktorer 
 
Forskning tyder på att kulturella omställningar, ökad globalisering, jakten på upplevelser, 
spänning och gemenskap, men också flykt från en otillfredsställande tillvaro, är några 
förklaringar till att användningen av droger tenderar att öka. Övergripande kan man eventuellt 
tänka sig att den utbredda användningen av alkohol och droger, kan kopplas till stress och 
högt tempo i dagens samhälle (Länsstyrelsen Stockholms Län, 2003).  
 
Hur individen anknyter till skolan kan ofta påverkas av hur individen trivs i familjen. 
Individer som har bristande familjeanknytning löper ökad risk till sämre skolanknytning, som 
i sin tur kan öka risken för låga betyg samt en ökad risk att knyta an till avvikargrupper vilket 
kan medföra ett ökat alkohol och drogbruk (Larsson & Lilja, 2003). Hur man lyckas i skolan 
och trivs i familjen påverkar vidare självbilden och självförtroendet. Ett svagt självförtroende 
kan exempelvis medföra en risk att individen anknyter till avvikargrupper. Det finns ett 
övergripande samspel mellan personlighetspsykologiska och sociala processer. Olika faktorer 
som identitet, kognitiva förväntningar, familjeliv, skolan, kamrat- eller ungdomsgrupperna 
samt andra psykologiska och sociala effekter påverkar ömsesidigt varandra (Svensson et al., 
1998). 
 
Tema 4: Fallstudier - betydelsen av alkohol och droger 
 
Vanor kring alkoholbruk 
 
När ungdomar är i 15-17- årsåldern alkoholbruket i allmänhet hemma hos någon som inte har 
föräldrar hemma. Under sommaren sker alkoholanvändandet ofta utomhus, där man kan bruka 
alkohol ostört. Förfester och efterfester saknas i allmänhet i denna ålder, anledningen till det 
är att man inte har någonstans att vara samt att man under kvällen kommer att möta 
föräldrarna. Generellt sett ser ungdomarna fram emot att fylla 18 år, denna ålder ger dem 
möjlighet att besöka barer och klubbar med alkoholservering (Lalander, 1998). 
 
Alkoholbruket under helgen inleds ofta med en förfest hemma hos någon i umgängeskretsen, 
hos någon som har en egen lägenhet eller vars föräldrar inte är hemma. Förfestens funktion 
tycks vara att genom alkoholanvändningen bygga upp förväntningarna och gemenskapen så 
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att ungdomarna vågar uppträda på ett friare sätt (Lalander, 1998). Under förfesten används 
huvuddelen av alkoholen. Av ekonomiska skäl sker få inköp ute på klubben. Förfesten är till 
för att utveckla förväntningar om vad som ska hända under kvällen. Det är alkoholen i 
kombination med musik, tidigare erfarenheter, tidigare föreställningar och det sociala 
samspelet med nära kamrater, som de tillsammans skapar förväntningarna över vad kvällen 
har att erbjuda. Att samlas före utgången utan att sedan förverkliga planerna på att gå ut är en 
otänkbar utveckling av kvällen och väcker föreställningar om ett alkoholanvändande som 
beroende. Redan när man träffas är det troligt att en viss atmosfär infinner sig bara av 
förväntningarnas kraft; som gör att man vågar släppa loss, vilket i sin tur gör att man vågar 
göra bort sig, vilket gör atmosfären mer accepterande och positiv, vilket i sin tur gör att man 
slappnar av ytterligare (Norell & Törnqvist, 1995). 
 

När man sitter ett helt gäng och dricker och snackar lite så blir det en 
viss atmosfär. Det blir rätt kul. Det är många garv som kommer fram. 
Det är enklare. Det är lite charm över det hela. Sen går man ut och 
har kul och så vaknar man nästa morgon och är bakfull. Det är en 
helt annan sak (Norell & Törnqvist: 1995, s. 101). 

 
Det förändrade beteendet samt upplevelserna förklaras med att man har brukat alkohol, 
samtidigt som man agerar för att höja stämningen genom att dansa och prata om sådant man 
vet att andra tycker är underhållande. I en bemärkelse dock är valda berättelser dubbeltydiga. 
Å ena sidan säger man att man blir glad och vitsar på grund av alkoholen, å andra sidan 
framgår av berättandet att man vet att man måste bete sig på ett visst sätt för att stämningen 
ska kunna uppstå (Norell & Törnqvist, 1995). Alkoholens toxiska verkan är inte tillräckligt 
för att atmosfären ska infinna sig. Att använda alkohol vuxet och skötsamt, har hittills främst 
betraktats som förmågan att undvika misslyckande genom att man kontrollerar sig själv och 
sina impulser. Man pratar om hur man beter sig när man brukat alkohol för att atmosfären ska 
infinna sig och kvällen skall bli lyckad. Den speciella atmosfären är beroende av att man har 
roligt, vilket i sin tur är beroende av att man släpper loss (Lalander, 1998). 
 

Att ha en öl i handen ger ofta en trygghet. Det signalerar att man 
deltar i en gemensam aktivitet och att man är intresserad av att ta 
social kontakt med andra (Norell & Törnqvist: 1995, s. 65). 

 
Att förfesten (Norell & Törnqvist, 1995) ofta upplevs som det mest positiva under kvällen får 
en rimlig förklaring i att deltagarna upplever sig själva och de andra i gruppen ur ett positivt 
perspektiv och blir uppfyllda med starkt positiva förväntningar om att kunna skapa kontakt 
med någon av det motsatta könet. När denna kollektiva sinnesstämning sätts i relation till det 
som händer ute på klubben, att den förhöjda självuppfattningen bekräftas samt att de höga 
förväntningarna infrias, framstår förfestens positiva betydelse för kvällen som ännu tydligare. 
Helgen är för de unga genomsyrad av förväntningar med en nästan magnetisk kraft och man 
upplever sig belönad efter vardagens uppoffringar: 
 

Då brakar det lös. Då har man energi liksom. Suttit här och degat, 
men då riktigt rycker det i tarmarna på en (Norell & Törnqvist: 1995, 
s. 98). 

 
På klubben prövar ungdomarna nya roller och nya identiteter, över lag känner de sig friare där 
än i vardagslivet. Situationen innebär även andra möjligheter att knyta nya kontakter. Erotiska 
känslor får möjlighet att komma till uttryck. Självförtroendet ökar och ungdomarna blir allt 
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mindre rädda för att pröva nya roller. Efter besöket blir det ofta efterfest hemma hos någon i 
gruppen, där det pratas om kvällen. Berättelserna är förmodligen spetsade med överdrifter och 
tydliga effekter. Under efterfesten återknyts sedan kontakten till vardagen (Norell & 
Törnqvist, 1995). 
 
Att förädla det berusade tillståndet 
 
Ett sätt att bearbeta obehagskänslor som förknippas med vad som hänt under kvällen är att 
tillsammans med kamraterna prata om det som har hänt och därmed kollektivt göra det till en 
hanterlig erfarenhet, som inte känslomässigt behöver domineras av upplevelser av skam, 
skuld och misslyckande. Under kvällen har man visat att man vågar mer än vad man gör i det 
nyktra tillståndet; för yttervärlden i form av sina handlingar, för sig själv i form av de 
förhoppningar man levde i under ruset. Skammen inför det man gjort och besvikelsen över att 
inte ha fått sina förhoppningar uppfyllda är förutom de kroppsliga abstinensreaktionerna 
kännetecknar dagen efter. Dessa obehagskänslor bidrar till att man upplever sig vara nöjd med 
alkoholanvändandet för denna gång. Mentalt vinner man på att distansera sig från de känslor 
som helgkvällen förknippas med. Man börjar ställa om sig från de känslor som rådde under 
helgkvällen och ställa in sig på en ny arbetsvecka. Allt återgår till det normala efter 
helgkvällens utlevelser, dock inleds snart förhoppningar inför kommande helgen (Norell & 
Törnqvist, 1995). 
 

I ruset återupplivar och bearbetar man bland annat det förgångna. Att 
vara ute och festa betraktas som något man gör under en viss fas av 
livet: ett livsinnehåll som kommer att förklinga, en länk i det cirkulära 
erfarenhetsrummet som kommer att ersättas med en annan länk och 
en ny förväntanshorisont (Norell & Törnqvist: 1995, s. 111). 

 
Den upplevda effekten av bruket påverkas av alkoholens fysiologiska egenskaper, den sociala 
miljön, situationen samt brukarens förväntningar, personlighet och sinnesstämning. Den mest 
dominanta förväntningen vilket styr alkoholbruket uppfattas vara förhoppningen om 
alkoholens sociala effekter. Åtskilliga ungdomar förväntar sig också att alkoholen ska 
underlätta partnerkontakter. Ungdomarna är i allmänhet medvetna om de kortsiktiga och 
långsiktiga riskerna med alkohol. De negativa effekterna ges dock mindre betydelse än de 
positiva effekterna (Larsson & Lilja, 2003). 
 

När man dricker mjölk till maten upplever man sig själv som en 
skötsam arbetare (Norell & Törnqvist: 1995, s. 85). 

 
Ungdomar som endast använder alkohol under helgerna (Norell & Törnqvist, 1995) ser sig 
inte som beroende. De anser sig ha kontroll över sitt bruk och betonar miljöns betydelse. Den 
glada, varma stämningen och det specifika sammanhanget gör enligt dem att alkoholen får en 
annan innebörd än vad den har för de som är beroende. Mängden alkohol som intas 
reflekteras det mindre över i och med att ungdomarna anser att de använder alkohol endast på 
helgen. Alkohol till vardags (Lalander, 1998) är förbundet med ickeskötsamhet. Denna 
inställning att inte bruka alkohol till vardags ger en kollektiv försäkran om att man hör till de 
skötsamma och att man inte är beroende. Den kollektiva upplevelsen av att vara både skötsam 
och längtande till att gå ut och bruka alkohol, ingår i ett och samma mönster.  
 
Äldre ungdomars meningar om berusningen 
 

 23



När ungdomar i 20- årsåldern (Norell & Törnqvist, 1995) betraktar sitt förhållande till 
alkohol, hur det har förändrats från tidiga tonår och framåt, ger det en inblick i en process mot 
en positiv självupplevelse inte bara i vardagslivets arbete utan också i helgens alkoholbruk. 
Helgkvällens alkoholanvändande påminner de äldre ungdomarna om vad de upplevde som 
positivt i de tidiga tonårens bruk av alkohol. Däremot vill man inte gärna förknippa dagens 
bruk med dåtidens erfarenheter, vilket förknippas med osäkerhet. De äldre ungdomarna anser 
att de nu, till skillnad från tidigare, kan handskas med alkohol. 
 

Man upplever att man har utvecklat en personlig kompetens som 
karaktäriseras av att man kan kontrollera sina impulser. Man följer 
inte längre blint ”gängets lag”. Man ger t. ex. inte efter för 
aggressiva impulser och ger sig in i slagsmål. Man ger inte efter för 
begär efter mer och blir ”stupfull” (Norell & Törnqvist, 1995, s. 86). 

 
Situationen kring alkoholanvändningen har (Norell & Törnqvist, 1995) med känslan av att 
vara levande att göra, inte om ett utlevande med alkohol i de tidiga tonåren som man inte 
kunde hantera. Ungdomarna förmedlar en uppfattning om att alkoholen kunde ha ett 
besvärligt inslag i de tidiga tonåren. I 20-årsåldern har man uppfattningen att man använder 
alkohol för att ha roligt, samt att man kan hantera alkoholen. 
 

Man anser sig ha genomgått en inlärningsprocess från nybörjare till 
kompetent alkoholbrukare - en utveckling som pekar mot att 
drickandets betydelse har förändrats (Norell & Törnqvist: 1995, s. 
106). 

 
Alkoholbruket visar ansatser till att minska i 20- årsåldern. Det är en följd av att många unga 
då skaffar sig nya roller som vuxen partner, sambo eller förälder. De nya sociala rollerna är 
förenade med nya situationer och nya sociala relationer som alltså bidrar till ett lägre 
alkoholanvändande (Larsson & Lilja, 2003). Det är i mötet med det vuxna arbetslivet som 
man påtagligt konfronteras bland annat med en negativ inställning till droger. Det höga bruket 
av alkohol tenderar att avta då man uppnått åldern 18-22, något tidigare för kvinnorna än för 
männen (Norell & Törnqvist, 1995). 
 
Ungdomars uppfattningar om cannabisbruk 
 
Cannabisbrukets mening varierar starkt mellan olika grupper i befolkningen. De flesta 
ungdomar ser användandet av cannabis i starkt negativa termer. De som använder cannabis 
har däremot en mer positiv bild av cannabis och cannabisbrukare. De ser det som ett medel 
för att förändra sina tankar och känslor. Utifrån ett observatörsperspektiv kan man också tolka 
användandet av cannabis hos en ungdomsgrupp som en markering mot ett traditionellt och 
inrutat vuxenliv (Larsson & Lilja, 2003). Ungdomar som använder droger definierar sig 
vanligen inte som beroende. De ser istället bruket som ett alternativ till ett alkoholbruk. De 
som använder droger enbart vid vissa tillfällen, menar att deras personliga förhållanden gör att 
de klarar av att använda droger vid enstaka tillfällen. De ser sig inte som beroende och anser 
sig ha kontroll över sitt drogbruk (Svensson et al., 1998). 
 
Motiven (Larsson & Lilja, 2003) som cannabisanvändare nämner för sitt bruk är andra än de 
motiv som icke-brukare hänför brukarna. Cannabisbrukare förbinder drogen med en mängd 
positiva effekter. Framförallt nämns drogens förmåga till förändringar i medvetandet nämnas. 
De som är kritiska till drogen framhåller ofta de förväntade negativa effekterna av bruket. 
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Faran för brukets påverkan på motivationen och ovissheten för övergången till andra droger 
brukar ofta nämnas. Övervägande (Svensson et al., 1998) delen av ungdomar i Sverige tar 
dock tydligt avstånd från cannabis och andra droger. 
 
Delanalys. Tema 4: Fallstudier - betydelsen av alkohol och droger 
 
Det förlopp som karaktäriserar alkoholbruket innan utgången har en självutlösande prägel. En 
nödvändig förutsättning för att detta händelseförlopp ska ta fart är föreställningen om den 
effekt som alkoholen kommer att ha. Man förväntar sig bland annat att man ska ha roligt och 
att en viss atmosfär ska infinna sig. Genom föreställningen om alkoholens verkan har man en 
anledning till att bete sig och uppleva sig själv annorlunda än vanligt samt även en ursäkt för 
detta (Norell & Törnqvist, 1995). Alkohol spelar sedan en viktig betydelse för att markera 
övergång från vardagslivet till helgen, i alkoholanvändandet omstruktureras vardagen. 
Ungdomarna menar att de använder alkohol och droger i syftet att kunna slappna av från 
skolans värld och dess krav. Deltagarna samlas och umgås under helt andra förutsättningar än 
under vardagen (Lalander, 1998). Dessutom menar ungdomarna att alkohol har en viktig roll 
när det gäller att underlätta partnerkontakter. Att de känner sig modigare att pröva nya roller 
när de är har använt alkohol än när de är helt nyktra. Dock betonar de att det inte var 
alkoholen utan hela situationen som bidrar till att underlätta partnerkontakterna (Larsson & 
Lilja, 2003). 
 
Från att ha varit ett kaotiskt inslag i de tidiga tonåren, framställs alkoholen som ett instrument 
vilket garanterar kvaliteten hos upplevelsen och får denna att påminna om goda gamla 
minnen. Fortfarande kan man ha roligt och känna sig avspänd samtidigt som man kan bevara 
upplevelsen av sig själv som en skötsamt fungerande människa. Att vara ambitiös och 
samtidigt bruka alkohol på helgen enligt ungdomarna är inte motsägelsefullt när man anser sig 
använda alkohol på ett ordnat sätt. Helgens alkoholbruk utgör en möjlighet där man kan pröva 
och utveckla sin identitet som skötsam och få den bekräftad (Norell & Törnqvist, 1998). 
 
Användningen av alkohol medför ett ökat självförtroende, ett förändrat identitetstillstånd, 
vilket innebär att man känner sig säker på sig själv. Användningen av alkohol blir på olika 
sätt ett led i ett experimenterande med sin identitet, vem man är och vem man upplever sig 
vara när man brukade alkohol. Genom alkoholen vågar man också ta nära kontakt med andra, 
bruket kan alltså ge ett alibi för att prova nya roller. Med alkoholens hjälp vågar då 
ungdomarna presentera sig på ett sätt de annars inte skulle våga. Ungdomarna menar 
(Lalander, 1998) att en beteendeförändring tar plats redan när man höjer glasen för första 
gången, det vill säga innan man ens smakat på alkoholen. Det finns ett tydligt samband bland 
ungdomar mellan användning av alkohol och drogbruk. De som ofta går på fester och på 
klubbar med alkoholservering har ett mer omfattande alkoholbruk och fler har använt droger 
än de som inte vistas i krogmiljöer. Alkoholens symboliska mening och roll påverkas dock av 
ungdomarnas ålder (Larsson & Lilja, 2003). Ett eventuellt alkohol- och droganvändande 
bland kamraterna ökar sannolikheten för individen själv att använda alkohol- och droger. 
Emellertid är det många ungdomar som erbjuds cannabis som väljer att inte använda drogen 
(Svensson et al., 2003). 
 
Motiven för ett droganvändande skiljer sig i dag från motiven att använda alkohol. 
Exempelvis används cannabis för att uppnå förändringar i medvetandet, medan alkohol 
används för att man ska bli modigare samt våga gå in i en annan roll. De upplevda effekterna 
av en drog är beroende inte bara på den biologiska effekten som drogen har utan också på 
personens kognitiva tolkning av dessa biologiska effekter (Larsson & Lilja, 2003). 
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Tema 5: Prevention 
 
Rättsväsendets två förebyggande strategier 
 
Polisen i Sverige har bland annat använt sig av två förebyggande strategier under senare år, 
vilka båda syftar till att minska ungdomars droganvändning. Den första strategin avser att 
förhindra hantering av droger på lokal nivå. I Stockholm har polisen sedan slutet av 1996 en 
särskild grupp som arbetar mot narkotikabrottsligheten i nöjeslivet, den så kallade 
Ravekommissionen. Den andra strategin innebär att polisen försöker påverka skolungdomars 
attityder till och bruk av narkotika, genom information. Polisen i Sverige har under en lång tid 
medverkat i skolans drogförebyggande undervisning (Brottsförebyggande Rådet, 1999). 
 
Vuxnas önskan inte ungdomars intressen 
 
Det finns dock skäl (Svensson et al., 1998) att gå igenom preventionens syften, det vill säga 
syftet med de vuxnas ingripanden. Är drogbekämpningen en principsak eller är syftet omsorg 
om medborgarna och vad i droganvändningen vill man komma åt är betydelsefulla frågor. 
Grundläggande är att i första hand, framhålla att droger är skadliga, till varför ungdomar ska 
undvika droger. Preventiva åtgärder brukar motiveras utifrån en förhoppning att komma åt 
riskfaktorer som bidrar till ohälsa. Frågar man ungdomar om vilken mening som hälsa och 
välbefinnande har för dem så upptäcker man att de i allmänhet ger hög prioritet åt sin egen 
hälsa. Dock vad som anses som hälsa respektive ohälsa skiljer troligtvis mellan ungdomar och 
vuxna, därför också vilka beteenden som kan sägas vara så kallade riskbeteenden (Larsson & 
Lilja, 2003). Ett beteende, som vuxna skulle kalla för just riskbeteende, kan för ungdomar 
vara ett sätt att markera distans till vuxennormer och ett sätt att betona en självständig 
identitet. När prevention möter ungdomskultur krockar två viljor; vuxensamhällets önskan att 
kontrollera och ungdomars längtan efter frihet (Svensson et al., 1998). 
 

Brist på förtroende för myndigheter verkar vara ett skäl till att inte 
myndigheternas information om narkotika väger tyngre än andras. 
Många ungdomar menar att samhället inte vill dem särskilt väl 
(Svensson et al.: 1998, s.121). 

 
Preventionsprogram 
 
Att få ungdomar att dels uppfatta antidrogbudskapen, att ta dem till sig samt efterleva dem har 
visat sig vara svåruppnåeligt. Propagandans uttrycksmedel har visat sig effektivt för att få 
ungdomar att assimilera nya livsstilar, dock verkar det inte finnas lika goda erfarenheter av 
antireklamkampanjer. Generellt är ungdomar kritiska till den information som ges av 
samhälle och skola. Informationen ses som alltför osaklig och obestämd (Svensson et al., 
2003). 
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En del ungdomar beskriver informationen som ren skräckpropaganda. 
Det ger motsatt effekt att överdriva och förvränga skadorna av 
droganvändning. Precis som alla andra, slutar unga människor att 
lita på dig när du böjer sanningen för att skrämmas (Bossius & Sjö: 
2004, s. 25). 

 
Det är inte tillräckligt att samhället förmedlar motbilder, orsakerna är alltid (Svensson et al., 
1998), ett steg före. En stor del av de beteenden vilka ger antydningar om ett framtida 
missbruk grundas i grundskolan eller på gymnasiet. Nu krävs en förmåga hos ungdomarna att 
kritiskt granska informationen. När det gäller att påverka dem som står i början av en 
avvikarkarriär från att börja med droger krävs modeller som påverkar självkänsla, trivsel i 
skolan samt grundläggande sociala färdigheter. Dessa är resurskrävande, men har visat sig 
framgångsrika, just för att de höjer ungdomarnas kompetens när det gäller att motstå droger. 
Det finns därför ett behov av att undersöka hur samhällsstödda fritidsaktiviteter skall vara 
utformade för att ge tydliga alkohol- och drogpreventionseffekter. 
 
Prevention (Svensson et al. 1998) innebär bland annat diskussioner om rusmedlens funktion 
för unga människor, om upplevelser, kickar och hur dessa kickar kan uppnås genom annat än 
droger. Preventionens mål som bland annat inkluderar beteenden, attityder och kunskaper, är 
diffus då syftet med preventionen är kopplat till olika värderingar och perspektiv. Hittills 
tycks dock naturvetenskapliga kunskaper om alkohol och droger ha framhävts på bekostnad 
av social och beteendevetenskapliga kunskaper. Man brukar skilja mellan faktainriktade 
program, attitydinriktade program, program som syftar till att öka förmågan att motstå 
grupptryck, program som har socialpsykologiska mål och program som bygger på interaktiv 
modell. Den interaktiva modellen, har efter utvärdering, gett högre positiva effekter än de 
andra programmen. Det är enklare att åstadkomma kunskapseffekter än attitydeffekter i 
skolbaserade program. Ännu svårare är det att åstadkomma beteendeeffekter. De flesta 
programmen har genomförts i skolor, ett stort problem dock är den låga prioritet och de små 
resurser som skolorna har avsatt för dem. Den låga (Larsson & Lilja, 2003) prioriteringen har 
förmodligen ett samband med bristen på läroplaner, lärarutbildning och oklarheter om 
undervisningens mål. 
 

Utifrån ett multidimensionellt synsätt behöver framtida preventiva 
strategier alltså bli mer komplexa i den meningen att de 
uppmärksammar olika kopplingar mellan personlighetsmässiga 
faktorer, familjeliv, skolanknytning, kamratgruppens värld, 
avvikargrupper, samhällsförändringar och användningen av 
alkohol/droger (Larsson & Lilja: 2003, s. 252-25). 

 
Delanalys. Tema 5: Prevention 
 
Det räcker följaktligen inte med att endast försöka påverka en del av problematiken genom att 
exempelvis diskutera med ungdomar om hur de trivs i skolan. Det behöver föras ett 
resonemang om hur ungdomar kan få en möjlighet att genom skolan öka sin självkunskap och 
självinsikt. Preventionsprogrammen bör sedan utvärderas i syfte att göra det möjligt att 
förbättra effekterna och överföra programmen till andra orter och målgrupper. Utvärderingar 
förutsätter tydliga mål. De är också en fördel om man utgår från teoretiska modeller av vilka 
faktorer som kan väntas bidra till de positiva effekterna. Ungdomarna är i allmänhet skeptiska 
till de alkohol- och drogpreventiva programmen, vilket kan vara en effekt av att de svenska 
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programmen har getts små resurser och inte anpassats till ungdomarnas problem (Larsson & 
Lilja, 2003). 
 
För att påverka ungdomarnas attityder till alkohol och droger kan det vara relevant att 
resonera kring hur man kan påverka ungdomars förutsättningar att lyckas med skolarbetet 
eftersom det i sin tur är kopplad till alkohol och droganvändning (Larsson & Lilja, 2003). En 
preventiv diskussion bör mer i detalj fokusera på hur man kan öka ungdomars självkunskap 
och sociala kompetens att kunna knyta nära relationer, eftersom ungdomar ibland använder 
alkohol och droger som ett sätt att experimentera med sig själva och att pröva och knyta nära 
relationer (Lalander, 1998). Det räcker bevisligen inte med att informera ungdomar om vad 
som är en lämplig norm eftersom normerna inte tas emot genom direkt överföring. För att få 
ungdomar att skapa lämpliga normer bör man alltså sätta individen i situationer som gör att de 
utvecklar eftersträvansvärda normer. Det kan ses som en förklaring till att problembaserad 
inlärning och äventyrspedagogik visat sig vara mer framgångsrik än traditionell inlärning för 
att inverka på ungdomars alkohol- och drogvanor (Larsson & Lilja, 2003). Det är också 
angeläget att utifrån strukturella perspektiv undersöka hur man på ett bättre sätt kan informera 
om riskerna med alkohol- och droganvändning (Lalander, 1998). 
 
Analys 
 
Sammanfattande helhetsanalys 
 
Inledningsvis följer en kort sammanfattning av studiens olika teman. 
 
I Tema 1 har jag valt att fokusera på olika teoretiska perspektiv vilka framkommer i 
litteraturen. En av anledningarna till att det finns flera olika tänkbara teorier att tillämpa på 
ungdomar, alkohol och droger i socialt arbete är att problematiken är komplex. 
 
Under Tema 2 har jag koncentrerat mig vid olika psykologiska faktorer så som 
identitetsdimensionen, genom att diskutera jagidentitetens och självbildens betydelse för 
ungdomar och deras användning av alkohol och droger. 
 
Tema 3 har jag fokuserats kring strukturellt inriktade faktorer i form av olika sociala eller 
socialpsykologiska aspekter: Samhällsförändringar, rättsväsendet, familjeliv, skola, 
ungdomsgrupper, kön, grupper och tillgänglighet i vår kultur. Det är flera olika 
omständigheter som behöver uppmärksammas för att man ska kunna förstå ungdomar och 
deras attityder till alkohol och droger. Bland annat hur ungdomar upplever sin hemsituation 
samt skolmiljön påverkar deras kognitiva självvärld och kognitiva föreställningsvärld, som i 
sin tur påverkar deras attityder till alkohol och droger. Familjelivet och föräldranormerna kan 
ha betydelse då individen använder alkohol för första gången men vid senare 
användningstillfällen kan kamraterna och kamratgruppen få en mer direkt påverkan. 
Familjesystemet kan dock ha en indirekt påverkan på kamratinflytandet och ungdomarnas 
alkoholanvändning eftersom ungdomarna är medvetna om föräldrarnas uppfattningar och 
beteenden (Larsson & Lilja, 2003). 
 
Under Tema 4 har jag inriktat mig ungdomarnas egna röster, det vill säga på kognition, 
emotion och förväntan. Utifrån Norell och Törnqvists (1995) samt Lalanders (1998) verk har 
jag hämtat fallstudier om ungdomar som ger en beskrivning av sina tankar, känslor, 
identitetsupplevelser och beteenden kring sitt agerande. De menar att de upplevde ett 
förändrat medvetande- och identitetstillstånd via alkoholen och av att vistas på krogen. 
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Ungdomarna beskrev skolan och krogen som två skilda världar med olika regler kopplade till 
olika förväntningar. Via alkohol och fest vågar de mer än de gör utan alkoholanvändandet. 
Med hjälp av alkoholen kände de att de kunde skapa nära eller annorlunda relationer till 
varandra till skillnad från vad de upplevde var möjligt i skolans värld. Ungdomarnas 
berättelser kan analyseras utifrån både kognitiva och jagteoretiska perspektiv för att skapa 
förståelse om eventuella skillnader i deras jag- eller identitetsupplevelse med eller utan 
alkohol. Temat visade på nödvändigheten att beakta olika psykologiska och sociologiska 
faktorer för att kunna förstå vilken betydelse som exempelvis alkohol har i ungdomarnas 
tillvaro. Jag ansåg det angeläget att bland annat anlägga ett utvecklingsperspektiv, där 20 
åringar kommenterar alkoholens betydelse för dem i nutid och som yngre. Även 
beteendemässiga aspekter har beskrivits i temat och i viss utsträckning har fysiska och 
biologiska aspekter diskuterats. 
 
Slutligen har Tema 5 fokuserat på prevention. Några tänkbart preventivt inriktade strategier, 
vilka kan vara av betydelse för att förhindra problem kopplade till ungdomars användning av 
alkohol och droger, har diskuterats i detta avslutande kapitel. Utifrån ett flerdimensionellt 
synsätt behöver framtida preventiva strategier bli mer övergripande i den betydelsen att de 
uppmärksammar olika kopplingar mellan personlighetsmässiga faktorer som familjeliv, 
skolanknytning, kamratgruppens värld, avvikargrupper, samhällsförändringar och 
användningen av alkohol och droger. 
 
En multidimensionell teoretisk konstruktion 
 
I denna kunskapsöversikt har det resonerats kring ungdomars attityder till alkohol och droger 
utifrån nämnda teman. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med ett hermeneutiskt 
förståelseperspektiv har jag skapat en egen teoretisk konstruktion i form av en 
multidimensionell modell där de olika presenterade teorierna i detta arbete har integrerats. I 
modellen har jag försökt förstå ungdomarnas upplevelsevärldar, egna tolkningar, attityder till 
alkohol samt hur dessa formats i och av den sociala miljö de lever i. De olika teman som valts 
ut, är samtliga värdefulla att beakta då de fokuserar på olika aspekter av ungdomars attityder 
till användning av alkohol och droger. Jag har försökt att förstå respektive forskares teorier 
under Tema 1, utifrån deras egna referensramar. Därefter har jag övergått under Tema 2-5, till 
att fokusera på helheten av det presenterade materialet som strukturerats och meningtolkats 
(Kvale, 1997). Tema 2-5 beskriver var för sig relevanta dimensioner för att förstå ungdomars 
attityder till alkohol och droger. En beskrivning av den multidimensionella modellens 
dimensioner och teoretiska analysnivåer redovisas i figur 2. 
 
Konstruktioner av centrala faktorer för betydelsen av alkohol och droger för ungdomar 
 

- Ungdomar med relativt regelbundet alkohol- eller cannabisbruk tenderar att uppleva 
mer otrivsel i skolan än andra vad andra ungdomar gör (Larsson & Lilja, 2003, s. 
156). 

- Bristfällig kommunikation inom familjen, familjekonflikter, svagt socialt stöd och 
svag känslomässig anknytning mellan barn och föräldrar tenderar att ha samband med 
ungdomars alkohol- och drogbruk (Jonsson et al., Kandel et al., Marklund, Bjerrum- 
Nielsen et al., Brook et al., Lowe et al., Hoffman, Barnes, McGue et al., Brook et al., 
Loeber et al. i Larsson & Lilja, 2003, s. 146). 

- Forskningen beskriver att ungdomars identitetsstatus är kopplad till hur de använder 
alkohol och droger. Ungdomar med en mindre utvecklad identitetsstatus rapporterar 
ett högre bruk (Bishop et al. i Larsson & Lilja, 2003, s. 52). 
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Multidimensionell beskrivning av person/situationsfaktorer 

 
Psykologiska faktorer/ dimensioner Situationsfaktorer/dimensioner 
- Person - Situation 
- Avvikandeprocesser hos individen - Familj 
- Emotionellt- alkohol och droganvändning - Skolmiljö och alkohol- drogbruk 
- Kognition- motiv och förväntanseffekter - Vänner och bekantskapskrets grupprocess 
- Beteende- hos individen - Omgivningsfaktorer 
- Självbild - Samhällsförändringar 
 - Samhälleliga och ekonomiska resurser 
 
 
 

 
 

Teoretisk analysnivå och perspektiv 
 
Psykologiska teorier/perspektiv Strukturella teorier/perspektiv 
- Kognitiva (ex. Larsson & Lilja, 2003, - Kultursociologiska (Lalander, 1998, 
 Svensson et al., 1998)   Norell & Törnqvist, 1995) 
- Jagteoretiska (ex. Larsson & Lilja, 2003,  - Socialkonstruktivistiskt (ex. Larsson & 
 Svensson et al., 1998)   Lilja, 2003, Svensson et al., 1998) 
 
 
 
 
 
 

Prevention 
 
Individinriktning Situationsinriktning 
- Stärka individens självkunskap - Familjeutbildning 
- Sociala kompetensstrategier - Livskunskap som ämne i skolan 
 - Social träning för ungdomar; 
  att knyta nära kontakter 
Figur 2. En multidimensionell modell*.

 
* Figur 2 beskriver hur forskningslitteraturen som ligger till grund för denna studie belyser 

betydelsen av alkohol och droger för ungdomar ur olika perspektiv. Jag har utgått från ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv som applicerats på utvalda teman i studien. Jag har sedan tolkat 
temana och konstruerat en egen multidimensionell modell för att förstå både de psykologiska och 
strukturella dimensionerna när det gäller ungdomars användning av alkohol samt för att finna 
fungerande preventiva strategier. Utifrån en multidimensionell modell har jag ansett det 
betydelsefullt att förstå hur utvalda teman vilka beaktas av både strukturella och psykologiskt 
inriktade faktorer. Individen påverkas av individuella egenskaper såsom tankar och känslor men 
även av sociala dimensioner som familjeliv, skolan eller andra omgivningsfaktorer. För att ta fram 
preventiva strategier bör bland annat psykologiska perspektiv så som jagteoretiska och kognitiva 
teorier fokuseras kring i syfte att stärka individens självkunskap och självförtroende. Vidare för att 
förändra situationsfaktorerna för individen inom bland annat familjen och skolan bör strukturella 
teorier användas för preventiva strategier. 
 
Förenklat bör de psykologiska teorierna appliceras på psykologiska faktorer som individen medan 
strukturella teorier bör appliceras på omgivningsfaktorerna kring individen. För att skapa 
möjligheter till preventiva strategier som kan påverka ungdomars alkohol- och droganvändning 
krävs följaktligen ett samspel mellan individen, skolan och föräldrarna samt att man beaktar både 
faktorer kring individen samt situationen. 
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- Ungdomar med hög identitetsosäkerhet har högre alkoholbruk och har oftare använt 
marijuana och kokain (Jones et al. i Larsson & Lilja, 2003). 

- Ungdomar som bedömer att de har en bristfällig social kompetens tenderar att ha 
högre alkoholanvändande än de som bedömer sin sociala kompetens som god. 
Sambandet mellan svag social kompetens och alkohol- drogbruk har bidragit till att 
man utvecklat preventionsprogram för ungdomar där ett syfte har varit att utveckla de 
sociala färdigheterna (Gaffney et al, i Larsson & Lilja, 2003). 

 
Slutsatsen (Larsson & Lilja, 2003) av meningen med preventionen bör vara att stärka 
ungdomar utifrån flera olika dimensioner vilka samtliga hör samman. Individen påverkas av 
omgivningsfaktorer som skolmiljö och familjemiljö. Individens kognitiva konstruktion 
påverkas vidare av självbilden. Individens emotionella eller sociala förmåga påverkar även 
möjligheten att anknyta till skolvärlden. Följden blir att individen anknyter endera till 
avvikargrupper då risken för alkohol- och droganvändningen generellt sett ökar. Det andra 
alternativet är att individen integreras i skolan och anknyter till en fungerande kamratgrupp, 
följden för individen blir att alkohol- och drogbruket minskar. 
 
För att se till preventionens syften bör man använda sig av både (Larsson & Lilja, 2003, 
Svensson et al., 1998) psykologiska och strukturella teorier för att stärka ungdomar på flera 
olika punkter. Ett preventivt fungerande samarbete bör enligt en multidimensionell modell 
utformas utav ungdomar, lärare, föräldrar och andra vuxna, tillsammans för att ha möjlighet 
att stärka individen, familjen och skolan. 
 
Resultat kopplade till tidigare forskning och övrig empiri 
 
I studien har ett flertal olika infallsvinklar presenterats kring begreppen ungdomar, alkohol 
och droger. I den utvalda forskningslitteraturen diskuteras hur individ, familj, vänner och 
skola har betydelse för alkohol och droganvändning. Empirin som lyfts fram under de utvalda 
temana är av både strukturell och psykologisk art. Forskarna använder sig av olika teorier och 
beskriver betydelsen av alkohol och droger för ungdomar i dagens samhälle på följande sätt: 
 
Lalander (1998) menar att olika sociala och kulturella processer medverkar vid skapandet av 
alkoholens betydelser. Han sätter ifråga vad alkohol betyder för människor och på vilka sätt 
de använder alkohol för att svara på olika frågor som rör identiteten. Lalander fokuserar starkt 
kring att alkoholen i hög grad är ett kulturellt fenomen och därför fyllt med betydelser. 
Lalander har bidragit med en del betydelsefulla strategier genom att han lyfter fram den 
kulturella meningen, vilket skulle kunna ses som en central del utav ungdomars alkohol- och 
drogbruk. Dock blir detta kultursociologiska perspektiv inte belyst ur olika infallsvinklar 
vilket resulterar i en snäv bild utav problematiken. Lalander illustrerar hur ungdomar upplever 
alkohol och droger, det vill säga hur den kulturella kontexten påverkar individen, dock 
klarlägger han inte hur individen påverkar den kulturella kontexten eller det sociala 
sammanhanget. 
 
Norell och Törnqvist (1995) menar i likhet med Lalander att människans förhållande till 
alkohol kan ses som ett kulturellt fenomen. Att det som människor gör och upplever när de är 
berusade främst är ett resultat av en kulturell inlärningsprocess. Norell och Törnqvist menar 
vidare att individen genom livet lär sig på vilket sätt man ska bruka alkohol samt vad man får 
ut av det. Detta utvecklar bland annat att reaktioner och upplevelser under alkoholpåverkan 
kan tolkas olika i olika sammanhang. Norell och Törnqvist fokuserar starkt kring individen, 
sociala samspel samt betydelsen av alkohol- och drogruset, i likhet med Lalander. 
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Lalander, Norell och Törnqvist har ett syfte med den kultursociologiska teorin då ungdomar 
ständigt befinner sig i olika kulturella sammanhang. Den kultursociologiska teorin omfattar en 
del av anledningarna till att ungdomar tar droger samt dricker alkohol. Vad man eventuellt 
kan anses sakna i författarnas teorier är hur individen reagerar och påverkas av familjen, 
skolan samt den övriga omgivningen, då författarna (enligt fig. 3) endast undersöker hur 
individen reagerar på den kulturella kontexten. 
 
Svensson et al. (1998) anlägger en bred och omfattande bild över missbruksmönster, 
ungdomskultur och prevention. Författarna blandar sociologiska, socialpsykologiska och 
etnologiska infallsvinklar. De menar att alkohol och drogers plats i människors liv bestäms på 
flera olika nivåer. Att ungdomar använder alkohol och droger beror enligt Svensson et al. på 
olika faktorer hos individen, i omgivningen samt i samhället i övrigt. Larsson och Lilja (2003) 
nämner olika teorier kopplade till ungdomar, alkohol och droganvändning. De 
uppmärksammar olika teorier utifrån både psykologiska samt strukturella modeller. Larsson 
och Lilja menar att kognitionspsykologi kan bidra med praktisk kunskap till analysen av 
ungdomars tankar, attityder och förväntningar kopplade till alkohol och droganvändning. 
Vidare kan jagteoretiska perspektiv vara av betydelse för att ha kunskap i hur ungdomar 
uppfattar sig själva. De menar att olika psykologiskt inriktade modeller kan hjälpa till att 
grunda betydande person- eller individperspektiv. Det är av betydelse att försöka förstå 
ungdomarnas jagutveckling och hur de uppfattar sin identitet. Forskningen har visat på 
samband mellan hur ungdomar upplever sin jagidenetitet och deras användning av alkohol 
och droger. Gemensamt möjliggör nämnda perspektiv en beskrivning och analys av 
ungdomarnas upplevelsevärld med eller utan alkohol och droger. 
 
Larsson och Lilja (2003) utvecklar även en tankegång kring ett utvecklingsperspektiv på 
ungdomars levnadssätt, identitet samt alkohol och droganvändning. Personlighetsfaktorerna 
bör inte ses som isolerade omständigheter som påverkar alkohol- och drogbruket, då de är 
påverkade av olika förhållanden, bland annat biologiskt, genetiskt samt av individens familj. 
De upplevda effekterna av en drog är beroende inte bara på den biologiska påverkan som 
drogen har utan också på individens kognitiva tolkning av dessa biologiska effekter. Det finns 
ett övergripande samspel mellan personlighetspsykologiska och sociala processer. 
 
Larsson, Lilja samt Svensson et al. använder sig av ett samspel utav olika teorier och 
dimensioner. Olika faktorer som identitet, kognitiva förväntningar, familjeliv, skolan, kamrat- 
eller ungdomsgrupperna samt andra psykologiska och sociala effekter påverkar ömsesidigt 
varandra (Larsson & Lilja, 2003, Svensson et al. 1998). I författarnas teorier upplevs ett 
multitänkande vilket gör det möjligt att ta fasta på problembilden kring ungdomars alkohol 
och drogbruk samt att finna givande preventiva lösningar. Författarna illustrerar med den 
multidimensionella analysen hur individen upplever alkohol och droger samt hur individen 
reagerar på omgivningen. Larsson, Lilja och Svensson et al. analyserar med sin 
multidimensionella teori (enligt fig 4) samspelet mellan individen och olika strukturella 
faktorer. Forskningslitteraturen i studien har delgett mig fler intressanta samt givande teorier 
utefter arbetets gång, jag har valt att inte utesluta någon teori för att få en så bred bild som 
möjligt av ungdomars alkohol- och droganvändande. En utgångspunkt i det 
socialkonstruktivistiska perspektivet har sedan utvecklats till min egen multidimensionella 
modell vilket gett möjlighet till vidare förståelse av sambandet som finns mellan personlighet, 
identitet samt alkohol- och drogbruk. 
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Diskussion 
 
Analysen av de utvalda temana har skett mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar. 
Studien är ett försök att beskriva hur ungdomars droganvändning diskuteras i 
forskningslitteraturen samt skapa en insikt till varför ungdomar använder alkohol och droger. 
Den tidigare forskning jag fokuserat på är sammanfattningsvis teorier kring ungdomars 
alkohol och droganvändning sett ur kultursociologiska, etnologiska, psykologiska samt 
strukturella modeller. Genom valda teman; teorier, identitet, fallstudier, omgivningsfaktorer 
och prevention har jag velat nå studiens syfte genom att beskriva och analysera kunskapen 
kring meningen med ungdomars användning av alkohol och droger så som den beskrivs i ett 
urval av aktuell forskningslitteratur. För att närma mig syftet har jag använt mig utav ett 
multidimensionellt perspektiv med beaktande av det komplexa samspelet mellan biologiska, 
kognitiva och sociala dimensioner. Jag har försökt förstå ungdomarnas meningar och attityder 
till alkohol samt hur dessa formats i och av den sociala miljö de lever i. Temana har alltså 
tillämpats utifrån en multidimensionell tolkning där både psykologiska och mer strukturella 
perspektiv beaktats. 
 
Sammanfattning av resultatbilden 
 
I forskningslitteraturen ger ungdomarna på olika sätt uttryck för ett behov av att få en ökad 
självkunskap, på andra sätt ta kontakt med människor än genom alkohol eller att 
experimentera med droger. I denna kunskapsöversikt har jag försökt svara följande på: 
 
 - Hur beskrivs och diskuteras ungdomars alkohol och droganvändning i 
forskningslitteraturen? 
 - Vilka preventiva strategier diskuteras i forskningslitteraturen för att förebygga 
ungdomars användning av alkohol och droger? 
 
För att besvara frågorna har jag utgått från både individen och den sociala omgivningen. 
Frågeställningarna är komplexa, vilket leder till att det har visat sig vara komplicerat att 
använda sig av endast en teori. 
 
När det gäller den första frågan visar resultatet från forskningslitteraturen (Lalander, 1998, 
Larsson & Lilja, 2003, Norell & Törnqvist, 1995, Svensson et al. 1998) att man bör beakta 
både strukturella och psykologiska teorier för att få en övergripande, sammanhängande bild 
av problematiken. Hur ungdomar beter sig är ett resultat av hur de mår, biologiska 
omständigheter, den yttre miljön samt i vilken fas i livet de befinner sig i. Hos ungdomar 
generellt sett finner man en osäkerhet kring identiteten (Lalander, 1998). Ungdomar som 
använder alkohol och droger vågar ta kontakt med människor på ett sätt de inte skulle göra i 
nyktert tillstånd, individer påverkas dock olika av alkohol och droger. Vid det berusade 
tillståndet förändras jagupplevelserna, individen experimenterar med sin egen identitet samt 
sina känslor och tror sig lära känna sig själv och andra genom berusningen. Ifall individen 
känner att den utvecklas i skolan, ökar självförtroendet och har mindre behov av att skapa sig 
en ny självbild. Litar individen på sig själv och sina handlingar behöver denne inte bruka 
alkohol eller droger för att skapa sig ett självförtroende och våga ta kontakt med andra. 
 
Individen påverkas av omgivningsfaktorer som skolmiljö och familjemiljö. Individens 
kognitiva konstruktion påverkas vidare av självbilden. Individens emotionella eller sociala 
förmåga påverkar även möjligheten att anknyta till skolvärlden. Har individen en god kontakt 
med familjen samt trivs i hemmiljön så utvecklas en självständigare självbild (Larsson & 
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Lilja, 2003, Svensson et al., 1998) vilket leder till ett minskat alkohol och drogbruk. 
Resultatet av vad som händer om individen har dåligt självförtroende och inte trivs med sig 
själv är att skolmotivationen eventuellt avtar samt att man försöker fly från den egna 
personligheten i form utav att man dricker, drogar sig; man skadar sig själv. 
 
Den mening som ungdomar ger alkohol och droger är under ständig förändring. En förklaring 
till det är den betydelse, som ges åt substansen och traditionerna som ingår i kulturella 
resonemang vilka förändras kontinuerligt (Larsson & Lilja, 2003). Vidare genom att förbinda 
cannabisbruket och det höga alkoholanvändandet till ungdomen som livsfas, kan det uppfattas 
som något relativt normalt under en viss tid i livet (Norell & Törnqvist, 1995). Människan 
(Hutchinson, 1999) lever genom olika dimensioner, det vill säga; familj, grupp, vänner, 
organisationer, lokalsamhällen och utvecklings- eller tidsdimensioner som dåtid, nutid, 
framtid, den enskildes livshistoria och utveckling. För att kunna förstå ungdomar och deras 
handlingar behöver man beskriva samspelet mellan de olika faktorer som påverkar dem. De 
strukturella och psykologiska teorierna bildar tillsammans en multidimensionell modell och är 
betydelsefulla i syftet att förstå hur de strukturella samt psykologiska faktorerna binds 
samman (se fig. 2, sid. 28). 
 
För att besvara den andra frågeställningen visar resultatet från forskningslitteraturen att flera 
olika preventiva strategier har använts för att förebygga ungdomars användning av alkohol 
och drogbruk. Det finns ett antal strategier, bland annat där vuxna föreläst om alkohol och 
drogers förödande effekter, den så kallade skräckpropagandan, vilket visat sig vara mindre 
verkningsfull (Svensson et al. 2003). Olika teorier (se fig. 2, sid. 28) bör kompletteras för att 
kunna föra diskussioner kring ungdomars alkohol och droganvändning i forskningslitteraturen 
samt för att finna verkningsfulla preventiva strategier. 
 
Vidare för att se till preventionens syften bör man använda sig av både psykologiska och 
strukturella teorier för att upptäcka fungerande preventionsåtgärder som bör fokuseras kring 
både individen samt olika sociala faktorer (Larsson & Lilja, 2003, Svensson et al., 1998). 
Preventionsåtgärderna bör inriktas på att förhindra alkohol- och drogbruk vilket bland annat 
ökar risken för uppkomsten av låg skolmotivation. Dock bör man inte begränsa analysen till 
alkohol- och droganvändandet utan även värdera andra sociala mål som självförtroende, 
självkunskap, social kompetens, upplevelser av gemenskap och personlig utveckling. 
Planeringen av alkohol- och drogpreventiva åtgärder bör ske i samarbete med ungdomarna. 
Det är nödvändigt både för att öka insatsernas aktualitet men också för att få en första 
bedömning av hur väl programmens utformning och innehåll är anpassade till ungdomarna. 
Det är upp till vuxna, ungdomar och beslutsfattare i olika former att mer i detalj utveckla 
metoder som kan bidra till preventiva åtgärder. Genom en diskussion mellan olika grupper 
kan eventuellt nya metoder utvecklas. 
 
Tolkning av resultatbilden 
 
I denna studie har resultatanalysen två fokus. Ett fokus är att beskriva hur ungdomars alkohol 
och droganvändning diskuteras i forskningslitteraturen, vilket jag kommenterar i tema 1-4. 
För att möjliggöra en beskrivning av problematiken har det inledningsvis under tema 1 
presenterats komplementära teorier, vidare under tema 2-4 undersöks individen, 
omgivningsfaktorer samt fallstudier. Ett annat fokus har varit att resonera kring olika 
preventiva strategier som nämns i forskningslitteraturen för att förebygga ungdomars 
användning av alkohol och droger. 
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En målsättning är att få ungdomar att vilja avstå från alkohol och droger, att respektera sig 
själva, sin omgivning samt olika vuxna som föräldrar, lärare, fritidsledare och så vidare. För 
att nå denna målsättning bör individen lära känna sig själv och få hjälp med det genom skolan. 
Ungdomar behöver veta hur de själva fungerar samt känna till sina begränsningar för att hitta 
alternativa tillvägagångssätt att ta kontakt med människor i sin omgivning utan inblandning 
av alkohol och droger. I skolans läroplan bör ingå undervisning om hur man lär känna sig 
själv, att tycka om sig själv och andra. Skolan har följaktligen ett stort ansvar och bör kunna 
illustrera en positiv självbild för ungdomarna. 
 
Vilket tidigare nämnts (Larsson & Lilja, 1998, Svensson et al., 1998) är det olika faktorer som 
påverkar individen. För att förstå betydelsen av alkohol och droger för ungdomar samt 
förhindra en framtida utbredning bör föräldrarna lyssna till individen, familjen samarbeta med 
skolan och skolan samarbeta med samhället i övrigt. I samarbetet bör ingå att ungdomarna 
delger av vad de anser sig sakna i dagens samhälle. Ifall ungdomarna får vara med och göra 
sina röster hörda i en beslutsfattning angående de preventiva metoderna, kommer strategierna 
att omformas och förhoppningsvis följas av ungdomarna då de har satt sin egen prägel på 
utformningen. Det förebyggande arbetet erfordras på flera olika nivåer samtidigt och inte i 
förlopp såsom att föreläsa i skolan med tidigare nämnda skräckpropaganda. 
 
Har individen (Larsson & Lilja, Svensson et al.) en god kontakt med familjen samt trivs i 
hemmiljön så utvecklas en självständigare självbild. Nivåerna kan länkas samman; har 
individen ett mått av självkunskap, självförtroende, social kompetens, upplevelser av 
gemenskap och personlig utveckling så knyter de lättare an till föräldrarna. Finns en god 
relation till föräldrarna är ungdomar generellt sett mer skolmotiverade samt berusar sig i 
mindre utsträckning. Vidare bör det i skolan erbjudas kunskaper i bland annat livskunskap, 
med syftet att individen ska ha större möjlighet att lära känna sig själv. För att få ungdomar att 
vilja sluta använda alkohol och droger bör ett sökande efter vem individen är, utan alkohol 
och droger, inledas. 
 
Det finns ett stort antal publikationer inom området ungdomar, alkohol och droger. Det är 
fortfarande ett område med skilda synsätt vilket återspeglas även i forskningen. Dock tycker 
jag mig se vissa tendenser i riktning mot en mer mångfaldig syn på problematiken. I 
forskningslitteraturen urskiljer jag att föräldrar och lärare bör, för att kunna förstå 
konstruktionen av ungdomars problembild samt för att utarbeta fungerande preventiva 
metoder, tillsammans med ungdomar utarbeta nya tillvägagångssätt för att nå preventionens 
syften. 
 
Metoddiskussion 
 
Valet att skriva en selektiv kunskapsöversikt genomfördes för att få tillfälle att ta del av fler 
teoretiska perspektiv i ämnet än andra metoder skulle ha berett mig. För att få möjlighet till 
god empiri och för att belysa ämnet ur olika perspektiv, har jag valt att använda mig av 
ledande forskare inom området. Det underlag som studerats beskriver det jag velat undersöka, 
nämligen att ta reda på vilken mening alkohol och droger har för ungdomar och 
ungdomskultur. Materialet har som Backman (1998) beskriver, behandlats grundligt och 
vidare har jag redogjort för det jag enligt syftet avsett forska kring. 
 
Centrala moment i forskningslitteraturen har valts ut som sedan citerats och tolkats för att öka 
den interna validiteten i studien och för att få en så informativ beskrivning som möjligt av 
ämnesområdet samt ett konsekvent tänkande studien igenom. Genom (Kvale, 1997) 
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upprepade kontroller av forskarnas uppgifter har jag kommit till samma slutledningar 
upprepade gånger. Jag har alltså mätt det jag utgett mig för att mäta genom att jag lyssnat till 
vad forskarna uttrycker i litteraturen och genom de rika citaten har deras teoretiska strategier 
uppmärksammats. Vidare har vissa relevanta teman valts ut som tillsammans har kunnat leda 
till en analys och ett resultat. En god logik har använts, med en tydlig disposition samt täta 
givna beskrivningar av utvalda texter (Patton, 1990). Målsättningen har varit att, genom att 
citera primärdokument, ge täta beskrivningar och informativa fall (Patton) på så sätt erhålla en 
hög intern validitet. De utvalda citaten och den täta referensbeskrivningen ökar vidare ämnets 
giltighet och den interna reliabiliteten kan uppmärksammas på grund av att upprepade 
kontroller av den egna analysen har genererat i samma resultat. 
 
Flera olika (Ruth, 1991) trianguleringstekniker har använts i studien. Teoritriangulering har 
beaktats genom att flera teorier samt det som står i litteraturen har lyfts fram. Triangulering av 
datakällorna har sedan skett genom att både forskarna samt ungdomarnas röster om meningen 
med alkohol och droger, har beaktats i studien. Genom citat av datakällorna har jag tagit 
hänsyn till både ungdomarnas samt forskarnas röster. Kontinuerligt under arbetets gång har 
även undersökartriangulering använts. Det undersökta materialet har granskats, för att sedan 
låta vila ett par dagar, för att återigen göra ytterligare en granskning, det vill säga kontrollera 
analysen och granska ifall samma resultat fortfarande uppnås. 
 
När det gäller generaliserbarheten så nämner Kvale (se Metodavsnittet) tre former av 
generaliserbarhet. Den statistiska generaliserbarheten är inte aktuell för denna studie, däremot 
såväl den naturalistiska som den analytiska genrealiserbarheten, om än i begränsad 
utformning. I analysen framkom erfarenheter och praktiska kunskaper som jag under Tema 4 
- Fallstudier, satte ord på det ungdomarna uttrycker. Därmed blir generaliserbarheten 
naturalistisk i och med att jag tar fram tidigare outtalad fakta som det både i litteraturen och i 
teorierna finns stöd för. I synnerhet använder jag denna generaliserbarhet när ungdomarnas 
tankar överförs till citat. I studien sammanställer jag flera forskares verk samt deras teoretiska 
perspektiv i en egen multidimensionell modell, därmed finns ett visst mått av analytisk 
generaliserbarhet i min studie. Vidare kan även en teoretisk giltighet uppmärksammas i och 
med att jag, vilket tidigare nämnts, använder mig av flera olika teorier (Seale, 1999). 
 
Som forskare bör man (Backman, 1998) analysera förförståelsen samt hur man brukar sig 
själv i forskningsprocessen. Under arbetets gång har jag varit uppmärksam på och begrundat 
kring min egen roll i formgivningen av den kunskap som presenteras i denna studie. 
Eftersträvansvärt har varit att hålla mig uppmärksam inför studiens alla relevanta kvaliteter. 
Detta har fört med sig att jag i mitt arbete utmanat och ifrågasatt mig själv i sökandet efter en 
djupare förståelse. Fördelen med att genomföra en kunskapsöversikt är att man får en bred 
överblick inom ett ämnesområde. Ytterligare en fördel är att man inte är i behov av 
konfrontera människor, i form av intervjuer och på så sätt undviks etiska dilemman. Denna 
fördel kan dock även vara en nackdel, då studien eventuellt skulle ha framställts som mer 
illustrativ med intervjuer. Som resultat av studien finns det även möjlighet för fortsatt 
forskning. Nackdelen med valet av metod är dock att det jag erhåller i bredd riskerar jag att 
tappa på djupet; med en renodlad kvalitativ metodik hade jag, med exempelvis djupintervjuer 
kunnat få ut en mer koncentrerad kunskap inom det valda området. 
 
Valet av litteratur har kompletterat varandra på olika sätt och urvalet av teorier har gett olika 
uppslag och perspektiv på det jag valt att studera. Därtill har jag tvingats att avgränsa mig i 
litteraturen, något som gör att den externa validiteten (Kvale, 1997) i studien är begränsad. I 
en kunskapsöversikt kan man omöjligt täcka in all befintlig litteratur inom området. Vidare 

 36



begränsningar är även att studien är framställd på svenskspråkig litteratur, arbetet hade 
förmodligen sett annorlunda ut med en internationell undersökning. Jag ansåg det av större 
vikt att göra en studie som koncentrerades kring det aktuella forskningsläget i Sverige. 
Möjligheter som bereddes för mig, som dock prioriterades bort var bland annat att göra en 
studie med inriktning ur ett genusperspektiv, mer kognitivt teoretisk inriktning, alternativt en 
bred kvantitativ undersökning. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång har jag funnit flera områden som skulle vara lämpliga för fortsatt 
forskning. För det första krävs det en fortsatt diskussion och forskning kring betydelsen av 
alkohol och droger för ungdomar för att kunna beskriva vad som skiljer effektiva preventiva 
strategier från mindre effektiva metoder. Sedan är det i synnerhet viktigt att undersöka i 
vilken grad som en ökad medvetenhet hos ungdomarna om beslutsprocesserna kan bidra till 
ett lägre alkohol- och drogbruk (Larsson & Lilja, 2003). 
 
Skillnaderna i omfattningen för alkohol- och droganvändningen i storstäder respektive andra 
delar av landet bör bli föremål för mer utförlig forskning. Sådana studier kan eventuellt ge 
ökade kunskaper om hur tillgängligheten av alkohol och droger samspelar med de 
socialpsykologiska faktorerna. 
 
Även olikheterna i utvecklingsprocesserna för alkohol- och droganvändningen mellan 
ungdomar från olika sociala skikt borde undersökas närmare, det vill säga, hur ungdomars 
bakgrund påverkar alkohol- och droganvändandet. 
 
Vidare tycks vuxna hänvisa till andra omständigheter än ungdomar för att förklara det ökade 
drogbruket. Vuxna tenderar att populärkulturen, medierna och internationell påverkan har 
avgörande betydelse för det ökade bruket. Många vuxna vill ha snabba lösningar på 
ungdomars alkohol- och drogbruk. Ungdomar tycks använda mer närliggande förklaringar i 
termer av ungdomars miljö och villkor som förklaring till användningen (Larsson & Lilja, 
2003). Här finner jag ett fortsatt behov av forskning för att bruket skall kunna reduceras. 
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