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Förord 
 

 

Den här rapporten bygger på studien Kulturella perspektiv på alkohol och narkotika i 

svenska ungdomsgrupper vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet. Inom ramen för studien har  

fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer genomförts med 16 

Stockholmsungdomar. Görel Envall arbetade tillsammans med mig under studiens 

början och utförde flera av intervjuerna men jag har ansvarat för rapportskrivandet. 

Studien har finansierats av Socialdepartementet och Börje Olsson har varit 

projektledare. 

 

Ett stort tack till de ungdomar som ställt upp på intervjuer och gjort intervjuandet så 

roligt! Jag vill också tacka Görel för tiden som jobbarkompis. Anders Nilsson, Eva 

Karlsson, Charlotta Fondén, Monica Skrinjar, Maria Abrahamson och Kalle 

Tryggvesson ska ha ett stort tack för synpunkter på texten. 

 

 

Hanako Sato 
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1. INLEDNING 
 

 

Bakgrund och syfte 
Under senare årtionden har ungdomars alkohol- och narkotikakonsumtion uppmärksammats 

som ett ständigt växande problem. På 1990-talet ökade narkotikaerfarenheten och 

alkoholkonsumtionen bland svenska ungdomar (CAN & FHI 2000). Även det tunga 

narkotikamissbruket har ökat under samma period, liksom antalet unga missbrukare under 20 

år (Olsson m.fl. 2001). Detta kan ses som ett tecken på att unga har en allt mer tillåtande attityd 

till alkohol och narkotika. Utvecklingen är inte unik för Sverige utan tycks vara ett fenomen 

gemensamt för stora delar av Europa (CAN & FHI 2000).  

 

Ungdom, alkohol och narkotika har på många sätt kommit att symbolisera problem. Bilden 

av ungdomars drogbruk som ett ständigt växande problem är dock inte given, sättet på vilket 

problemet beskrivs förändras (se t.ex. Lindgren 1993). Hur problemet uppfattas skiljer sig 

också mellan individer och grupper samt skiftar i olika sammanhang. Den offentliga 

diskussionen om ungdomar och droger domineras i allmänhet av oroade vuxna som poliser, 

socialarbetare, politiker och föräldrar. Denna rapport syftar till att utifrån intervjuer med 

ungdomar i åldern 16-19 år belysa alkoholens och narkotikans betydelse(r) för unga 

människor idag. En övergripande fråga som tas upp är alkoholens och narkotikans betydelse 

för ungdomars identitetsskapande. Hur används alkohol och narkotika, såväl i berättande som 

i handling, för att positionera sig i relation till andra? Hur resonerar unga kring 

testande/användande/missbruk av respektive avstående från alkohol eller narkotika? Vilka 

skillnader och likheter finns mellan ungdomsgrupper i skilda sociala miljöer? Har några 

tankesätt kring eget/andras droganvändande företräde framför andra, och vad karakteriserar i 

så fall dessa? 

 

Tidigare alkohol- och drogforskning 
Tidigare svenska studier har dominerats av en kvantitativ problemorienterad 

forskningsinriktning. Den mesta kunskapen om ungas alkohol- och narkotikakonsumtion 

kommer från drogvaneundersökningar bland niondeklassare och mönstrande som årligen görs 

av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) (se t.ex. Guttormsson 2003; 

Hvitfeldt, Andersson & Hibell 2004). Undersökningarna ger en ganska god bild av ungas 
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drogvanor generellt, hur mycket som konsumeras samt förändringar över tid. Det är dock svårt 

att få en entydig bild av trender och konsumtionsmönster. Dels ser utvecklingen för de 

respektive drogerna olika ut, dels varierar konsumtionsmängden över tid och mellan 

åldersgrupper, kön, stads- och landsdelar (Guttormsson, Andersson & Hibell 2004).  

 

Till skillnad från narkotika så är alkohol sedan länge kulturellt accepterat och de flesta 

svenskar dricker alkohol. Tidigare drogforskning har främst studerat socialt och/eller 

ekonomiskt utsatta individer. Teorier kring marginalisering, subkulturer och stigma har varit 

användbara för att förstå dessa grupper och deras sociokulturella kontext. En viktig slutsats 

som dessa studier drar rör sambandet mellan narkotikamissbruk samt social och ekonomisk 

utsatthet (t.ex. Guttormsson, Helling & Olsson 1999). Det faktum att fler testar narkotika har 

anförts som argument för att marginaliseringsteorier ger en begränsad förståelse av dagens 

droganvändande. Genom att peka på två vägar in i missbruk, avvikarkarriären och den 

ungdomskulturella vägen, har ansatser gjorts för att bredda förståelsen (t.ex. Svensson, 

Svensson & Tops 1998). Ofta urskiljs två grupper av narkotikaanvändare: å ena sidan 

”välbeställda och socialt integrerade ungdomar som främst associerar droger med fest och 

avkoppling och å den andra sidan de socialt och ekonomiskt marginaliserade som använder 

droger för att fly verkligheten” (SOU 2000:126, s.112f). Parallellt med en utveckling som talar 

för en social marginalisering av narkotikamissbrukare har ett ökat narkotikabruk i den breda 

ungdomskulturen beskrivits som en normaliseringstendens (Parker, Aldridge & Measham 

1998; Sørensen 2000). Med detta menas att drogbruk normaliseras så att en mer 

tillåtande/positiv inställning, bland både användare och icke-användare, har spridit sig till 

grupper där droganvändande tidigare varit begränsat. Enligt detta synsätt har drogbruk för en 

del unga blivit ett ”normalfenomen” och därmed socialt accepterat i ungdomsgruppen.  

 

Internationellt finns alkohol- och drogforskning som pekat på att det kulturella perspektivet 

kan ge kunskap om droganvändandets betydelse för olika människor. Den kulturella ansatsen 

används ofta i komparativa studier för förståelse av olika länders alkoholkulturer eller 

förändringar över tid. Genom att föra fram ett mindre probleminriktat perspektiv har forskare 

pekat på hur det kulturella perspektivet kan ge kunskap om användandets betydelse för olika 

människor (t.ex. Bruun 1983). Flera etnografiska studier har bidragit till förståelse av drogers 

skiftande betydelse i olika kulturella sammanhang. Studierna visar exempelvis att drickande 

bidrar till brittisk identitet bland australiensiska skinheads (Moore 1994), alkohol bidrar till att 

skapa liminalitet i norskt studentfirande (Sande 2000) och att pubkultur kan förstås som ett 
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uttryck för maskulinitet och arbetarklass (Sulkunen m.fl. 1997). Ett antal nordiska studier har 

undersökt narkotikans betydelse i olika ungdomskulturer (t.ex. Pedersen 1998; Skinhøj 1993; 

Sundhedsstyrelsen 2000).  

 

Kvalitativ drogforskning som syftar till förståelse har varit relativt ovanlig i Sverige (Lalander 

1998). Under 1990-talet har ökad narkotikaerfarenhet och alkoholkonsumtion bland 

ungdomar väckt intresse för forskning om ungas droganvändande utifrån en kulturell ansats. 

De studier med en kulturell ansats som gjorts handlar främst om socialt marginaliserade 

grupper och problematiskt droganvändande (t.ex. Svensson 1996; Lalander 2001; Lander 

2003), medan studier om vanliga ungdomar är sällsynta. Några studier handlar om vilken 

mening drickande och berusning har för unga (t.ex. Abrahamson 2004; Edsbrand & Ohlin 

2001; von Greiff 2000; Lalander 1998; Norell & Törnqvist 1995; Estrada & Trygvesson 

2001) och vuxna (Abrahamson 1999). Motsvarande studier om unga socialt etablerade 

narkotikaanvändare utanför samhällets vård- och kontrollsystem saknas i stort sett även om 

flera studier pågår. Forskningen om unga och narkotika begränsar sig till en rapport om 

prevention, ungdomskultur och droger (Svensson, Svensson & Tops 1998), två PM om unga 

och narkotika (Narkotikakommissionen 2000a; 2000b) och en etnografisk studie som 

uppmärksammar hur unga heroinister konstruerar en subkulturell identitet (Lalander 2001). 

Inom projektet 'Att droga ibland' har fyra delstudier gjorts om hur musikfestivalbesökare, 

backpackers, chilenare i en lågstatusförort resp. deltagare inom klubbkulturen ser på droger 

(Bossius & Sjö 2004; Hellum 2004; Lalander & Carmona Santis 2004; Sjö & Bossius 2004). 

Gemensamt för dessa studier är uppmärksammandet av rusmedlens sociala betydelse och de 

positiva betydelser som drogkonsumtion kan ha. Influerade av kulturteori har 

identitetsbegreppet introducerats som meningsfullt för att förstå droganvändande och försök 

har gjorts för att komma ifrån synen på droganvändare som ”offer”.  

 

Rapportens utgångspunkter 
Då tidigare forskning framförallt har fokuserat på var, vad, när, hur och hur mycket, och i 

mindre utsträckning studerat varför, har jag velat sammanföra drogforskning med 

kulturanalys och ungdomsperspektiv. En ansats som jag menar kan ge fördjupad förståelse om 

alkoholens och narkotikans betydelse(r) för unga idag. Studier med en 

etnografisk/kulturanalytisk eller annan kvalitativ ansats efterfrågas från flera håll, både i 

Sverige och internationellt (bl.a. Fountain 2000; Moore 2002; SOU 2000:126; Svensson m.fl. 

1998). 
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Teoretiska och analytiska ansatser 

En av utgångspunkterna är att förståelse av hur det kommer sig att människor gör som de gör 

bör sökas i människors egna erfarenheter och vardag. Det kulturella perspektivet används här 

för att ange att intresset riktas mot gemensamma värderingar, ideal och normer som uttrycks 

kring droger. Delade föreställningar kan förstås i termer av kultur och som en ständigt 

pågående process där idéer inte bara reproduceras utan omformas genom nya erfarenheter och 

ifrågasättande av dominerande föreställningar. Min utgångspunkt är att ungdomar både är lika 

och olika. Med detta menas att å ena sidan är ungdomar ingen homogen kategori utan 

ungdomskulturen är differentierad till följd av att unga växer upp under olika förhållanden 

och därför hanterar sin situation olika. Å andra sidan finns vissa begränsningar och 

möjligheter vad gäller livsvillkor som ungdomar delar med andra jämnåriga. Droger kan 

tilldelas olika mening i skilda sammanhang beroende på vem som konsumerar och var, hur 

och när konsumtionen sker. Olika uppfattningar om och användning av droger kan bero på 

kön, social klass, ålder, bostadsort och nation men även på historisk och situationell kontext. 

 

Intresset för ungdom handlar ofta om problem som kriminalitet, våld och droger och 

‘ungdom’ sammankopplas ofta med ‘ungdomsproblem’ (Ohlsson 1997). 

Ungdomskulturforskning har genom att lyfta fram ungdomsperspektivet visat att unga skapar 

alternativa identiteter, skaffar sig kompetenser och integreras i vuxenlivet genom deltagande i 

ungdomskulturer (Lalander & Johansson 1999). Enligt detta synsätt kan ungdomskulturer 

förstås som symboliska lösningar på samhälleliga problem, konflikter och ambivalenser som 

ungdomar har att ta ställning till under uppväxten. Studier av ungdomskulturer riktar också 

intresse mot hur grupper markerar sin identitet och kommunicerar samhörighet inåt och 

avgränsning utåt. På senare år har tidigare ungdomsforskning kritiserats för en tendens att 

osynliggöra tjejer och mindre uppseendeväckande ungdomsgrupper samt beskriva 

ungdomsgrupper som avgränsade kulturer (t.ex. Moore 2002).  

 

Utifrån en konstruktivistisk ansats är det viktigt att lyfta fram att identitetsskapande påverkas 

av genomgripande samhälleliga förändringar. Ungas senare etablering på arbets- och 

bostadsmarknaden samt barnafödande, påverkar livsvillkor och möjligheter och har bidragit 

till en förlängd ungdomstid. Ökad ungdomsarbetslöshet, minskad köpkraft bland unga och 

nedskärningar i välfärdssystemet har på samma sätt påverkat många ungas livsvillkor under 

1990-talet (SOU 2001:55). Trondman (1999) menar att ”olika levnadsformer skapar skilda 

livsformer” och att uppväxtvillkor därför har långsiktiga konsekvenser för framtida 
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möjligheter i livet. Skillnader mellan grupper kan vara ett uttryck för sociala livsvillkor och 

den sociala bakgrunden har betydelse bl.a. för musiksmak och val av fritid (se t.ex. Bjurström 

1997; Nilsson 1998). Enligt Ziehe (1989) har ungdomskulturer en ”seismografisk” funktion 

och att studera ungdom kan således vara ett sätt att få förståelse för samtiden och samhälleliga 

förändringstendenser. Han uppmärksammar tre kulturella drag som förändrat ungdomars 

livsvillkor: individualisering i det att alla individuellt är tvungna att välja livsstil eller tänka på 

handlingsmöjligheter (även om handlingsramarna kan vara begränsade), ökad reflexivitet ger 

större möjligheter och krav att uttrycka och fundera över sin identitet samt ökade 

förväntningar på görbarhet i det att allt upplevs som möjligt att skapa. Beck (2000) menar att 

unga på sin väg in i vuxenlivet utsätts för en ny sorts osäkerhet i sökandet efter identiteter och 

sociala sammanhang. Detta medför att tidigare självklarheter såsom traditionella drogvanor 

ifrågasätts.  

 

Hur har intervjuerna analyserats? 

Rapporten bygger på en kulturteoretisk ansats och ett synsätt på ungdomar som både lika och 

olika. Mitt syfte har inte varit att studera grupperna som avgränsbara kulturer utan min ansats 

har varit att analysera berättelserna i ett större perspektiv. Jag har använt mig av kulturanalys 

vilket innebär att jag sökt mönster som säger något om grundläggande värden och synsätt 

genom att problematisera tankar och föreställningar inom grupper om vad som ses som 

föredömligt eller förkastligt (Ehn & Löfgren 1982). Ett antal teman som uttrycker liknande 

tankar har urskiljts och då dessa är återkommande ses de som särskilt viktiga och antas ha 

centrala betydelser. Intervjuerna har tolkats i termer av kollektivt meningsskapande, inte som 

representationer av personliga erfarenheter, föreställningar eller värderingar. Personliga 

erfarenhetsberättelser kan dock ses som exempel på vad som är möjligt att berätta inom 

gruppen. I analysen har jag försökt finna större ”kollektiva tankemönster” då även dessa 

påverkar vårt sökande efter förklaringar och får oss att dra slutsatser som vi uppfattar som 

självklara och logiska. Kulturanalysen fokuseras på det delade men syftar också till att 

klargöra kulturell komplexitet och skiljaktigheter. Analysen syftar till att problematisera 

identitetsskapande genom dominerande föreställningar om normalitet och avvikelse, 

kategoriseringar samt positioneringar inom och mellan olika grupper.  

 

Några tankar kring metod- och urvalsöverväganden  

Min utgångspunkt, i en kulturteoretisk ansats och ett ungdomsperspektiv, har på olika sätt haft 

betydelse för val av metod och urval. Inom ramen för studien har 15 fokusgruppsintervjuer 
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och 12 individuella intervjuer genomförts.1 Fokusgruppsmetoden valdes för att den riktar 

intresset mot gemensamma kulturella värderingar och är särskilt lämplig för att studera hur 

människor resonerar i grupp kring ett fenomen (Wibeck 2000). Metoden innebär att de 

intervjuade i hög grad får tala fritt för att ge dem möjlighet att med egna ord berätta om samt 

sinsemellan diskutera åsikter och erfarenheter. Fördelen är också att intervjun påminner om 

gruppsamtal och ofta upplevs som tryggare vilket ger en mer avslappnad intervjusituation. 

Metoden kan också vara lämplig då ungdomar tillbringar mycket tid med jämnåriga kompisar. 

Genom att intervjua grupperna vid tre tillfällen gavs möjligheten att återknyta till vad som 

tidigare sagts och be dem att utveckla resonemang. Var och en intervjuades även individuellt 

vid ett tillfälle för att komplettera och fördjupa förståelsen av deras individuella bakgrunder 

och erfarenheter. De individuella intervjuerna har setts som viktiga då intervjuformen innebär 

andra möjligheter till berättande genom att den intervjuade får komma till tals ensam. För att 

intervjun skulle kännas mindre pressande gjordes den efter att de intervjuats i grupp två 

gånger.  

 

Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide med öppna frågor som fokuserade på 

informanternas erfarenheter. Intervjuerna har haft karaktären av ostrukturerade samtal utifrån 

ett övergripande tema och därefter ställdes mer specifika följdfrågor då de uppmanades att 

berätta mer eller utveckla resonemang. Oftast tog informanterna spontant upp olika frågor och 

därför varierade samtalsordningen under intervjuerna. Genom att inte styra intervjuerna i så 

hög grad och ha öppna frågor har de intervjuade fått introducera diskussionsämnen samtidigt 

som spontana tankar eller det de intervjuade sett som väsentligt getts större utrymme. 

Förhoppningsvis dras på detta sätt nytta av informanternas tolkningsresurser och erfarenheter 

för att få nyanserade svar (Holstein & Gubrium 1999). Intervjuerna planerades så att 

respektive grupp först intervjuades två gånger, därefter intervjuades de individuellt en gång 

och slutligen följde en tredje gruppintervju. Under första gruppintervjun handlade frågorna 

mest om gruppen i allmänhet, andra gruppintervjun handlade om erfarenheter av och 

inställning till alkohol och narkotika, individuella intervjun tog upp personliga erfarenheter 

och tredje gruppintervjun behandlade alkohol och narkotika mer allmänt. Under arbetets gång 

gjordes vissa förändringar både utifrån utvärdering av intervjuerna och som en anpassning till 

 
1 Intervjucitaten anges i vardaglig talform med vissa förändringar för att underlätta läsbarheten. I några av citaten 
nämns inte vem som sagt vad. Detta beror både på anonymitet och att det inte är individer som intresset riktas 
mot. I andra fall har en och samma persons utsagor från en intervju sammanförts till ett citat vilket markerats 
med /…/. 
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praktiska omständigheter2 Allteftersom projektet fortskred togs vissa frågor bort och andra 

tillkom beroende på hur frågorna uppfattades.  

 

Kontakterna togs dels genom att informera om studien i flera skolor och lokaler med 

aktiviteter som lockar unga på fritiden, dels via bekantas kontakter. De intervjuade fick både 

muntlig och skriftlig information om syftet med studien. Då alla var 16 år eller äldre, och i 

några fall myndiga, bedömdes inte föräldrarnas tillstånd krävas. De fick dock ett 

informationsbrev om studien som de ombads visa för någon hemma, men om detta gjorts eller 

inte följdes inte upp. De flesta gruppintervjuerna gjorde jag med min kollega Görel Envall, 

medan vi delade upp ansvaret för de individuella intervjuerna. Intervjuerna varade mellan 50 

minuter och två timmar. Intervjuer har med de intervjuades medgivande spelats in på band 

och därefter skrivits ut i sin helhet. De flesta intervjuer gjordes hemma hos de intervjuade, 

men i några fall ägde de rum på skolbibliotek, samlingslokal eller på min arbetsplats. De 

intervjuade fick en biocheck för varje intervjutillfälle som tack för sitt deltagande.  

 

Generellt var intresset för att delta stort bland ungdomarna. Samtliga intervjuade har uttryckt 

det positiva i att ha uppmärksammats och att det känts viktigt att få bidra med något. 

Samtidigt är intervjutillfället en konstruerad situation. De intervjuade förklarade många 

gånger att de sedan vi sågs sist funderat mer än vanligt eller att de var mer ”observeranta” när 

de såg filmer eller TV-program. Det faktum att vi som intervjuat är kvinnor, 11-15 år äldre än 

de intervjuade och jobbar på universitetet har säkert haft betydelse för bemötande och kontakt 

på olika sätt. All kunskap är också perspektivbunden då det krävs förförståelse för att kunna 

upptäcka, beskriva och analysera fenomen (Beronius 1991:22ff). (För)förståelsen och 

tolkningen av de intervjuade har också på olika sätt påverkats av våra egna erfarenheter av att 

växa upp i Stockholm respektive i en småstad. Det är också viktigt att vara medveten om att 

intervjusituationen å ena sidan kan erbjuda möjlighet till alternativ självpresentation, å andra 

sidan kan upplevas som ett hot mot jaget genom att frågor ”tvingar” informanten att reflektera 

och formulera varför (Schwalbe & Wolkomir 2001). De intervjuade gav ibland uttryck för att 

vi var ute efter något speciellt eller att vi ville ha ett visst svar. Det är därför möjligt att de 

anpassat sig och sagt saker de trott att vi velat höra eller uttryckt sig på ett visst sätt för att 

framstå som ”normala”. Kommentarer som ”ja men du vet”, eller ”du har ju också varit ung, 

 
2 I början tittade vi tillsammans på några valda filmavsnitt (bl.a. Fucking Åmål). Detta övergavs för att det var 
krångligt då TV och video inte fanns på plats, men framförallt för att filmerna snarare begränsade det egna 
berättandet genom att ”visa hur det är” och de intervjuade inte hade några problem att prata själva.  
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eller hur” visade att de tog för givet att vi drack alkohol men inte använde narkotika. För att i 

möjligaste mån försöka undvika konsensus och ”jag förstår” försökte vi be dem förklara hur 

de menar. Gruppintervjuer påverkas, liksom andra situationer, av deltagarnas inbördes 

relationer vilket kan medföra att någon/några dominerar samtalsordningen eller att deltagarna 

ägnar sig åt ”show off” inför varandra. Då mitt syfte inte har varit att beskriva ”hur det är” 

tycker jag snarare att gruppernas jargong och eventuella överdrifter/underdrifter bidragit till 

förståelsen av möjliga sätt att tala om erfarenheter och vad som var passande förr men inte nu. 

Kanhända är detta vanskligare när personer inte känner varandra så väl? Jag anser inte att 

detta varit något större problem utan uppfattar de intervjuade som trovärdiga och i och med att 

grupperna bestod av kompisar var de i allmänhet uppriktiga om egna svagheter. Då vi träffats 

både enskilt och i grupp har jag även haft möjlighet att jämföra deras olika berättelser. Jag 

uppfattar att kontakten har varit avspänd och intervjuerna har i allmänhet präglats av stor 

öppenhet och generositet att dela med sig av egna erfarenheter. Ett tecken på detta är att de 

intervjuade visat nyfikenhet och vågat fråga mer om oss och våra erfarenheter samt att alla 

samtyckt till att bli kontaktade för eventuella intervjuer i framtiden. En av de intervjuade 

grupperna utgjordes av nykterister. Intervjuerna präglades här av viss försiktighet och skepsis 

vilket delvis kan bero på att några frågor, som även de andra tillfrågades om, fick en annan 

innebörd för dem genom frånvaron av droger i deras liv. Vissa frågor kom att uppfattas som 

ett ifrågasättande av deras nykterhet då de är vana att försvara sig mot omgivningens frågor.  

 

Ämnet alkohol och narkotika kan vara känsligt och etiskt problematiskt då all befattning med 

narkotika är kriminaliserad och minderårigas alkoholkonsumtion omgärdas av 

åldersrestriktioner. Ett sätt att göra det lättare har varit att intervjua personer som känner 

varandra väl, har regelbunden kontakt och på något sätt uppfattar sig som en grupp. De 

intervjuades samtycke till att delta baseras på förtroende och att deltagandet inte medför 

negativa eller oönskade konsekvenser för dem. Före intervjuerna informerades ungdomarna 

om samtyckes- och konfidentialitetskraven.3 Personliga detaljer som framkommit i 

intervjuerna har ändrats så att ingen enskild persons identitet ska kunna röjas. Vid 

fokusgruppsintervjuer delas det som sägs av den/de som intervjuar och flera intervjuade och 

vissa ämnen bedömdes på grund av detta vara känsliga att diskutera i grupp och passa bättre 

för en individuell intervju.  

 

 
3 HSFRs forskningsetiska riktlinjer har följts. www.codex.vr.se/index.html
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De intervjuade  

Utgångspunkten har varit att uppmärksamma ”vanliga ungdomar” och urvalet är strategiskt i 

den meningen att en bredd i fråga om kön, social bakgrund, fritidsintressen, studieinriktning, 

boende och drogerfarenheter eftersträvades. Sammanlagt intervjuades fem ungdomsgrupper, 

åtta killar4 och åtta tjejer i åldrarna 16-19 år, från Stockholmsområdet. Efter många 

funderingar har jag valt att benämna grupperna Tjejgruppen, Nykteristerna, Praktikerna, 

Gaygruppen och Killgruppen då jag tyckt namnen säger något om vad respektive grupp har 

gemensamt och möjligen ger en vink om vad som skiljer grupperna åt. 

 

Tjejgruppen5 består av Paula, Mariana och Lisa som är 16 år och går i samma klass på 

individuella gymnasieprogrammet. Paula och Lisa har känt varandra sedan mellanstadiet och 

Mariana blev de kompis med på gymnasiet. De gillar att umgås för att deras erfarenheter som 

”tjejer som haft det svårt” ger större förståelse och gör det lättare att prata. De beskriver 

högstadieåren som ”jobbiga” p.g.a. problem med dyslexi, skolk och utsatthet för mobbning. 

Tjejerna träffas dagligen både i skolan och på fritiden. De menar att de inte har några 

särskilda fritidsintressen förutom att festa, gå på café och ”vara med killen”. När de träffas ses 

de oftast på ett kafé inne i stan, går runt på stan eller tittar på video. Tjejerna kommer från ett 

område i Västerort; Lisa och Paula är uppvuxna i en förort belägen längs tunnelbanans 

slutstationer och Mariana i ett närbeläget villaområde.  

 

Nykteristerna Lars, Sofia, Peter och Klara är mellan 17 och 19 år. Klara och Sofia har precis 

tagit studenten från ett musikprogram resp. teoretiskt program och planerar att studera vidare. 

Peter går sista året på ett teoretiskt program och Lars går andra året på ett tekniskt program. 

Sofia och Klara känner varandra sedan högstadiet, de andra har de lärt känna genom den 

lokala nykterhetsföreningen. Lars har varit engagerad i nykterhetsrörelsen sedan lågstadiet, 

Sofia och Klara i två år och Peter i ett halvår. Vanligtvis träffas de en gång i veckan när de har 

föreningsträffar, men de umgås även utöver detta. Förutom nykterhetsengagemanget så tränar 

Peter en lagidrott i stort sett dagligen, Lars ägnar sig åt äventyrssport, Klara håller på med 

musik, medan Sofia presenterar sig som väldigt passiv. Samtliga bor i en kommun strax 

utanför Stockholm. Sofia och Klara delar tillfälligt lägenhet, medan Peter och Lars bor med 

sina föräldrar. Alla utom Sofia är uppvuxna i villa.  

 

 
4 Jag har valt att kalla dem killar och tjejer eftersom det var de ord som användes bland ungdomarna själva.  
5 Tre gruppintervjuer genomfördes men däremot inga individuella intervjuer då de avbröt sitt deltagande.  
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Praktikerna Sandra, Simon och Tommi är 18 år och känner varandra genom skolan. Simon 

och Tommi har varit skolkamrater sedan högstadiet och går nu i samma skola som Sandra på 

ett praktiskt inriktat program. Den gemensamma nämnaren för gruppen är att de ”gillar att 

göra samma saker”. När de träffas så brukar de spela dataspel, lyssna på musik, titta på video 

eller ”softa”. De umgås ofta hemma hos Sandra eftersom hon har flyttat hemifrån. Ofta träffas 

kompisarna där flera gånger i veckan, Simon oftare eftersom han är ihop med Sandra. Någon 

gång i månaden åker de in till Stockholm city och går på bio eller går bara runt på stan, sällan 

går de ut på något ”ställe” inne i stan. De bor i ett förortsområde i Stockholms ytterstad. 

Killarna bor med föräldrarna medan Sandra bor tillsammans med en äldre kompis.  

 

Joakim, Malin och Therese i Gaygruppen är mellan 18 och 19 år. Joakim gick nyligen ut 

hantverksprogrammet och läser på universitetet parallellt med eget företagande. Malin har 

gått ut ett program med estetisk inriktning och jobbar tillfälligt i en affär innan hon planerar 

att studera vidare på universitet. Therese går sista året på ett teoretiskt gymnasieprogram. 

Malin och Joakim lärde känna varandra för tre år sen. Therese lärde de känna för drygt ett år 

sedan. De beskriver sig som en löst samhållen grupp som förenas av att de är gay. De umgås 

inte så ofta som grupp utan träffas oftare två och två. De träffas oftast för att fika på caféer i 

city någon gång i veckan eller pratas vid per telefon. De ”går ut” någon gång i månaden och 

går då ofta till gayställen eller arrangerade fester. Samtliga är uppvuxna i Stockholms norra 

delar; Joakim med sin mamma i hus på landet, Malin i lägenhet i en närförort och Therese 

växelvis hos sina föräldrar i lägenhet/hus i en kranskommun.  

 

I Killgruppen ingår 17-åringarna Andreas, Patrik och Einar som går andra året på ett teoretiskt 

inriktat gymnasieprogram. Killarna är uppvuxna i samma område men började först umgås på 

gymnasiet eftersom de gillar att göra samma saker. De umgås dagligen och brukar ofta titta på 

video, spela dataspel och festa. Andreas och Patrik är mycket sportintresserade och tränar 

flera gånger i veckan. Andreas jobbar extra och Einar arrangerar fester någon gång i månaden. 

De umgås en hel del med klasskamrater och tillsammans med andra jämnåriga från området 

ingår de i en större grupp. De är uppvuxna i villa och bor i ett område i en välbeställd 

Stockholmskommun.  

 

I tabellen som följer ges en sammanfattande bild av de intervjuade och deras erfarenheter av 

alkohol- och narkotikaanvändande: 
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 Tjejgruppen Nykteristerna Praktikerna Gaygruppen Killgruppen 

Ålder 16 år 17-19 år 18 år 18-19 år 17 år 

Könsfördelning 3♀ 2♂, 2♀ 2♂, 1♀ 2♀, 1♂ 3♂ 

Gymnasie- 
program 

individuellt teoretiskt/ 
praktiskt 

praktiskt teoretiskt 
/praktiskt 

teoretiskt 

Gemensamt 
 

skola, ”tjejer 
som haft det 
svårt” 

nykterhets-
förening 

skola gay skola 

Alkohol- 
användning 
 

helg, fest aldrig helg, fest helg, fest helg, 
speciella 
fester 

Narkotika-
användning 

förr aldrig då och då förr resp. 
aldrig 

förr resp. 
aldrig 

 
 

Disposition 
Rapporten är indelad i fem olika delar. I rapportens del 1 inleder jag med att redogöra för 

tidigare relevant alkohol- och drogforskning samt rapportens utgångspunkter. Jag diskuterar 

även metodologiska överväganden och ger en kort beskrivning av de intervjuade ungdomarna. 

I nästföljande del, del 2, beskriver jag de olika gruppernas drogerfarenheter och tar upp vilken 

betydelse de egna alkohol- och narkotikaerfarenheterna har för attityder till dessa droger. I 

rapportens del 3 diskuteras vilken betydelse alkohol och narkotika har för ungdomars 

identitetsskapande och självbild. I sista delen, del 4, förs en diskussion om hur bilder av 

specifika kontexter och drogdistinktioner i ungdomarnas vardagliga tal om alkohol och 

narkotika bidrar till att specifika drognormativiteter - sociala och kulturella föreställningar om 

vad som är passande gällande droger - skapas, reproduceras, förhandlas eller förkastas. 
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2. GRUPPERNA OM ALKOHOL OCH NARKOTIKA 

 

 

I denna del presenteras de intervjuade ungdomarnas erfarenheter av och föreställningar om 

alkohol och narkotika6. Fokus ligger på gruppernas tankesätt och värderingar. Här diskuteras 

vilken betydelse de intervjuades egna erfarenheter av alkohol och narkotika har för synen på 

dessa droger. Vidare diskuteras likheter och skillnader i gruppernas tal om alkohol respektive 

narkotika samt drogers symboliska betydelse(r) och kulturella komplexitet. Delen är till stor 

del beskrivande och tänkt som bakgrund för den analys som utvecklas i del tre. 

 

Egna drogerfarenheter och synen på alkohol och narkotika  
Vilken bild ger de intervjuade grupperna av det egna användandet av alkohol och/eller 

narkotika när de berättar om sina eventuella drogerfarenheter? I Tjejgruppens och 

Praktikernas umgänge förekommer både alkohol och narkotikaanvändande, Gay- och 

Killgruppen har framförallt erfarenheter av alkohol och medan Nykteristerna varken har 

alkohol eller narkotika i sin omedelbara vardagsmiljö. Tjejgruppen har erfarenheter av 

alkohol- och narkotikaanvändande sedan trettonårsåldern. Samtliga drack under högstadiet 

flera gånger i veckan periodvis och har vid något tillfälle efter att ha druckit ”för mycket” 

magpumpas. Numera dricker de någon gång i månaden, oftast när de är på privatfest eller på 

någon pub/krog när de ”går ut”, men ibland när de inte har någonstans att gå ”hänger” de på 

”Plattan” (Sergelstorg) och dricker. Samtliga är rökare och har använt narkotika vid flera 

tillfällen (i första hand hasch men även amfetamin) men tar idag starkt avstånd från narkotika. 

Oftast dricker de tequila eller citronvodka även om de föredrar öl, cider eller ”alkoläsker”. I 

kompiskretsen är alkohol vanligast men även hasch förekommer. Flera gamla kompisar 

uppges ha problem med droger. Nykteristerna å sin sida tar helt avstånd från alkohol, 

narkotika och tobak. Deras drogerfarenheter begränsas till att ha provsmakat någon klunk 

alkohol. De flesta av deras kompisar är nykterister eller nästintill nykterister. De besöker 

ytterst sällan krogmiljöer eller dansställen, utan umgås oftast på drogfria nöjeslokaler. 

Praktikerna ”började dricka” när de var i trettonårsåldern och något år senare rökte de hasch 

första gången. Under senare år har de druckit alkohol, och använt narkotika någon gång i 

 
6 I intervjuerna talar ungdomarna om olika rusmedel. Ofta specificeras vad de syftar på men ibland används mer 
vaga begrepp som alkohol för alkoholhaltiga drycker (t.ex. öl, vin, hembränt) och narkotika för olika illegala 
narkotiska preparat (t.ex. cannabis, kokain, heroin). Emellanåt används drog/droger som samlingsbegrepp för 
alkohol och/eller narkotika. Jag har valt att använda de uttryck som de intervjuade själva använder. 

   12



månaden, i huvudsak när det är helg eller ledigheter. De har framförallt rökt hasch men har 

även använt amfetamin och ecstasy. I deras kompiskrets dricks mest alkohol men även hasch 

och annan narkotika förekommer. Killarna dricker helst öl och ”groggar” medan tjejen 

föredrar cider och drinkar. En av killarna dricker mer sällan än de andra då han föredrar att 

röka hasch. Som regel är de på privata fester när de dricker eller använder narkotika och de 

blir ofta berusade. Någon gång i månaden åker de på Finlandskryssning, ibland besöker de en 

lokal krog eller mer sällan någon nöjeslokal i city. En av tjejerna i Gaygruppen ”började 

dricka” alkohol på högstadiet och de andra i 17-18 års ålder. Tjejerna i gruppen har varit 

berusade ett flertal gånger medan killen har varit berusad en gång. Några av dem har prövat 

hasch men samtliga tar idag avstånd från narkotikaanvändande. Vanligen dricker de någon 

gång i månaden men periodvis oftare, såsom när det är sommar, när de är på festival eller 

utomlands. De dricker framförallt på helger och annan ledighet, när de är på middagar eller 

innan de går på klubbar. Det händer också att de tar någon öl en vardagkväll när de träffar 

kompisar. När de går ut dricker de en öl eller drink för att sedan övergå till alkoholfria 

alternativ. Killen dricker helst drinkar eller cider, en av tjejerna föredrar öl och den andra vin. 

En i Killgruppen ”började dricka” i trettonårsåldern, dricker numera några gånger i månaden 

och blir ofta berusad. De andra började dricka i femtonårsåldern, dricker idag bara vid nyår 

eller speciella fester någon gång om året och brukar då inte bli berusade. I bekantskapskretsen 

dricks mycket medan narkotikabruk är ovanligt. En av dem har tidigare rökt hasch ett par 

tillfällen men samtliga tar idag avstånd från narkotika. En av dem snusar dagligen och en av 

dem ”feströker”. När de ”går ut” är de mest på arrangerade fester i innerstan och 

”hemmafester”. När de dricker föredrar de öl, men de dricker gärna drinkar också. 

 

Att de egna erfarenheterna har en påtaglig betydelse för synen på droger framgår inte minst av 

de intervjuades skilda associationer kring alkohol och narkotika. Det framgår dels av 

associationer utifrån frågan Vad kommer ni spontant att tänka på när ni hör ordet alkohol 

respektive narkotika? och efterföljande utläggningar, dels av reflekterande under intervjuerna 

kring inställning till och erfarenheter av droger. Tabellerna nedan redovisar gruppernas 

spontana associationer kring orden alkohol respektive narkotika. Det framgår att det som för 

några är en konkret vardag, en levd erfarenhet, för andra är en abstrakt erfarenhet. De med 

egna erfarenheter berättar om konkreta händelser och personer i deras omgivning medan 

droger representerar något mer abstrakt för dem som saknar eller har mer begränsade 

erfarenheter. 
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ASSOCIATIONER ALKOHOL 
Tjejgruppen Nykteristerna Praktikerna Gaygruppen Killgruppen 
sprit 
strul  
kul  
bakfylla  
gråt 
göra bort sig  
ångra sig  
slagsmål  
ofrivilligt strul 
polisbil hem  
Mariapol 
knark 

alkoholpolitik 
konsumtionsparadox 
normalfördelningskurva 
ungdomar  
folköl  
ett glas vin till middag 
problem  
ungdomsfylla  
alkoholism 
misshandel 
nykterhetsrörelsen
  

fest 
spyor  
bråk 
kissa på sig 
kompisar  
drinkar  
må illa  
fina kläder 
kryssningar 
fullisar 
vodka 
vin  
pengar 
få tag på sprit 

socialt  
roligt  
avslappnande 
drinkar  
fest  
förfest  
starksprit  
tequila  
whiskey  
vin till maten 
öl och vin  
patetiskt   
mest positivt 
mysigt  

fest 
fylla   
alkisar  
hångel  
bakis  
fyllekåt  
dyrt  
gott 
äckligt  
frigörande  
helg  
alkoholism  
hybris  

 

ASSOCIATIONER NARKOTIKA 
Tjejgruppen Nykteristerna Praktikerna Gaygruppen Killgruppen 
idiot 
kul för stunden  
överdos 
död 
svimma 
beroende 

skolans ANT-
undervisning  
Plattan 
mer problem 
pengar 
Colombia 
uteliggare 
maffia 
knarklangare 
ecstasy  
ungdomar 
hasch  
oförståelse 

softa 
festa 
göra nåt annat  
göra nåt roligt 
må bra 
pengar 
sommaren 
Jamaica & Ibiza 
vattenpipa 
rizla 
tobak 
vatten 
läsk & godis 
hyra film 
åka bil 
nojja 
koppla bort känslor 

bögar 
poppers & sex 
hotell- och 
restaurangelever 
kola (kokain) 
innegrupper 
Östermalmsfolket 
förorter 
studentkväll 
klasskompis 
inte ovanligt 
lättillgängligt 
korkat 
mår dåligt 
prostitution 
kriminellt 

Axel (kamrat) 
hasch 
koks 
mecka 
peta 
fördärv 
värdelöst 
frigörande 
apelsin 
läskigt 
obehagligt 
brottsligt 
glassigt 
överklassdroger 
dyrt 

 
När Nykteristerna associerar kring ordet alkohol kommer ord som konsumtionsparadox och 

normalfördelningskurva upp, medan de andra grupperna förknippar ordet med exempelvis 

kompisar, fest, bakfylla och göra bort sig. Avståndet till eller närvaron av droger blir än 

tydligare när det gäller narkotika då Nykteristerna associerar till Colombia och maffia medan 

Praktikerna associerar till softa, sommar, rizla (tobakrullpapper), godis och läsk. När 

grupperna talar om att droger är vanligt förekommande bland ungdomar hävdar Nykteristerna 

det utifrån statistik medan de som har kontakt med narkotika i vardagen hävdar det utifrån 

egna erfarenheter. När det gäller narkotika har många av de intervjuade tämligen begränsade 

egna erfarenheter och associationerna skapas utifrån andra intryck än egna erfarenheter. 

Samtliga grupper menar att de fått en stor del av sin kunskap om droger genom skolans ANT-
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undervisning (alkohol-, narkotika- och tobaksundervisning), men framhåller att alternativa 

kunskapskällor är viktigare. Praktikerna och Tjejgruppen framhåller att de ”lärt sig” genom att 

”man hör och ser med egna ögon”. Killgruppen menar att en barndomskompis visat hur man 

rullar en joint och att de snappar upp ”knarkord” i ”ungdomssnack”, filmer och musiktexter. 

Gaygruppen lyfter fram gamla klasskamrater som de menar givit dem viss insyn i 

”knarkvärlden”, TV-program och föräldrar. Nykteristerna tycker inte skolan givit dem särskilt 

mycket kunskap utan framhåller att de kontinuerligt går på föreläsningar och kurser som 

nykterhetsrörelsen anordnar. Detta visar att vår förståelse av olika fenomen i olika 

utsträckning påverkas av egna erfarenheter, men även massmedias bilder och samhälleliga 

diskurser. Musik, filmer och tidningar är betydelsefulla kunskapskällor genom att massmedias 

förmedlade bilder integreras som en sanning i ungdomarnas föreställningsvärld (jfr Ohlsson 

1997:80f). 

 

Likheter och skillnader i gruppernas tal om alkohol och narkotika   

Den generella uppfattningen bland de intervjuade är att det inte finns någon egentlig skillnad 

mellan alkohol och narkotika, de är båda droger. Alla grupper gör gällande att både alkohol 

och narkotika är droger för att de är beroendeframkallande samt påverkar kropp och psyke. 

Samtidigt gör de hela tiden jämförelser och distinktioner mellan alkohol och narkotika samt 

poängterar skillnaden mellan drickande och narkotikabruk exempelvis i fråga om 

konsekvenser av användande och farlighet. Det framgår tydligt att grupperna betraktar 

drogerna på olika sätt, även om de tycks ha svårt att precisera vad skillnaden mellan alkohol 

och narkotika består i. Den avgörande skillnaden tycks många gånger vara att narkotika är en 

illegal drog och alkohol en laglig drog. Definitionerna och gränsdragningarna problematiseras 

på olika sätt och det är inte alltid man är helt överens inom grupperna, vilket bl.a. framgår när 

de diskuterar vad en drog är och skillnaden mellan att använda och missbruka.  

 

Begrepp som beroende, använda, bruka och missbruka är centrala i gruppernas diskussioner 

om droger. Samtalen utmynnade ofta i semantiska diskussioner och förhandlingar om ordens 

egentliga innebörd. Grupperna visar en stor samstämmighet kring vad beroende är. De menar 

att beroende tar sig uttryck både som mentalt och som fysiskt beroende samt att det är en 

otydlig eller fin gräns mellan att använda och missbruka. Vanligtvis definierar de missbruk 

som något negativt i förhållande till bruk och användande. En missbrukare är en person som 

”inte klarar av” sitt användande eller bruk. Nykteristerna hävdar dock, till skillnad från de 
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andra grupperna, att man inte kan tala om bruk av narkotika, utan att all konsumtion är att 

betrakta som missbruk. Bilden av alkoholisten eller narkomanen som en socialt 

marginaliserad person är påtaglig i gruppernas definitioner även om meningarna om vem som 

riskerar att bli missbrukare går isär. Nykteristerna talar om droger som framförallt ett 

samhällsproblem till skillnad från de andra grupperna som mer uppfattar drogbruk som ett 

individuellt problem. 

 

Alkohol 

Att dricka alkohol uppfattas av samtliga grupper, förutom av nykteristerna, som en 

självklarhet, något man ”bara gör fast man inte behöver”. Alkohol är socialt accepterat och 

inget de reflekterar särskilt över, eftersom drickande i de flesta fall upplevs som 

oproblematiskt och har en självklar plats i de flestas liv. Varför eller hur det kommer sig att de 

dricker vid vissa tillfällen tycks många gånger svårt att motivera eller formulera. Det blir i 

allmänhet ganska vaga svar som att de dricker för att det är kul, det händer (roliga) saker och 

att narkotika är så dåligt. Samtliga grupper menar att de kan prata öppet om alkohol i vilken 

situation som helst. Händelser som involverar drickande upplevs inte vara något de måste 

undanhålla från lärare, förälder eller andra vuxna. Detta bekräftar alkoholens betydelse som 

en kulturellt och socialt accepterad drog. Alkoholens självklara plats bekräftas också i att de 

nyktra ständigt känner sig tvungna att inta en försvarsposition och motivera varför de, till 

skillnad från majoriteten, inte dricker. Enligt dem så inskränks den som inte dricker till att 

vara ”Nykteristen” och stigmatiseras.  

 

Samtidigt uppfattas alkoholen inte som helt riskfri då alla som dricker alkohol riskerar att bli 

alkoholister. Det framhålls att olyckliga omständigheter som dödsfall inom familjen kan bidra 

till missbruk och att olyckliga eller karaktärslösa människor som inte är i stånd att sluta dricka 

riskerar blir alkoholister. Nykteristerna är de som kraftfullast argumenterar för att alkohol 

liksom narkotika ska betraktas som en skadlig drog. De menar t.ex. att också alkohol borde 

uppmärksammas som ”inkörsport” till tyngre narkotikamissbruk. Samtidigt som de är kritiska 

mot särskiljandet av alkohol och narkotika gör även de en distinktion mellan rusmedlen p.g.a. 

användandets olika konsekvenser. 

  

Narkotika 

Narkotika uppfattas, även bland dem som använder det, som avsevärt mer problematiskt. Av 

intervjuerna framgår att illegala droger, i jämförelse med alkohol, är ett mer känsligt och 
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riskfyllt samtalsämne som man bör vara försiktig med vem och när man talar om. Det framgår 

också i gruppintervjuerna att det kan vara ett känsligt ämne att tala om då inte alla i gruppen 

använt narkotika. Detta framkommer exempelvis då de frispråkigt berättar om tidigare 

individuella alkoholerfarenheter men talar fåordigt om när de testat narkotika. På liknande sätt 

ses det som ”onödigt” att berätta för föräldrarna att de testat narkotika även om förhållandet 

till föräldrarna beskrivs som öppet och att de brukar prata om det mesta. Praktikerna menar 

till exempel att de kan prata om narkotika men att de ändå inte gör det t.ex. med syskon, när 

de åker tunnelbanan eller då de är i skolan.  

 

De flesta ställer sig tveksamma till om hasch är ”inkörsporten” till andra droger och en 

missbrukskarriär. Att droger kan användas utan att ett missbruk utvecklas hävdades 

framförallt bland dem som använt narkotika. Narkotikapreparat beskrivs som kraftfullare och 

bruk/missbruk anses därför få allvarligare konsekvenser socialt, fysiskt och ekonomiskt. 

Tjejgruppen och Praktikerna, som är mer erfarna i fråga om droger, talar mer sällan om 

’narkotika’ utan gör distinktioner mellan olika narkotikapreparat. Detta gäller framförallt 

hasch som vanligtvis beskrivs som ”naturligare”. Detta uttycks av Mariana som menar att 

”man kan ju inte säga att någonting är bättre än det andra. Men ändå, hasch och marijuana 

det är ju från växter. Det andra är ju kemikalier som bara förstör hjärnan, så det tycker jag 

är mycket sämre om någon skulle typ ta LSD eller amfetamin eller någonting”. Drogerna 

särskiljs även genom att lyfta fram drogers farlighet och frekvens, såsom Praktikerna som 

talar om att ”cannabis ger inte kraftiga abstinensbesvär som andra droger. E [ecstasy] ska 

användas ibland vid fest, cannabis är inte som alkohol som dricks när man festar, utan 

cannabis brukas även till vardags”.  

 

Drogers symboliska betydelse(r) och kulturell komplexitet  
Alkoholens och narkotikans betydelser i ungdomsgrupperna är svåra att enkelt sammanfatta. 

Att alkohol och narkotika är symboliskt laddade och har olika betydelse för de intervjuade 

grupperna framgår tydligt av de associationer som grupperna gör. Den betydelse droger ges 

hänger ofta samman med egna erfarenheter och genom att vissa erfarenheter ges större vikt 

skapas en förklaring till varför de agerar som de gör. För de som framhäver de positiva 

dimensionerna skapas en positiv betydelse. Detta kan också ses som ett försök att uppvärdera 

det symboliska värdet och legitimera den egna praktiken. Omvänt gäller att framhållande av 

dåliga sidor bidrar till en negativ betydelse som hjälper till att hålla distans. Det är inte 
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drogerna i sig som knyter samman grupperna som den primära samlingspunkten utan droger 

har en underordnad betydelse då de kan vara tillsammans utan att konsumera. Undantaget är 

möjligen nykteristerna vilkas gemenskap till stor del kretsar kring deras avståndstagande till 

droger. Desto viktigare betydelse har droger för att underlätta social samvaro, som 

”smörjmedel”. I många intervjuer ges berättelser om fester ett stort symboliskt värde, ofta 

sätts likhetstecken mellan drickande och festande. Festerna blir en gemensam referenspunkt 

där droganvändande har karaktären av en ”förbrödringsritual” genom att bidra till att skapa en 

gemenskap och stärka gruppens identitet (Skinhøj 1993). Coctaildrinken, spritflaskan, jointen 

är alla tecken på gemenskap, samtidigt som avstående från droger konstrueras som en symbol 

för utanförskap. I och med att alkohol- och narkotikaanvändande oftast förekommer när det är 

fest och förknippas med fritid så bidrar droganvändande också till sinnesstämning och 

avkoppling från vardagens förpliktelser. Genom att avsiktligt upprätthålla distinktioner mellan 

olika droger, sällskap och situationer så blir droganvändande ett sätt att skapa en frizon. Att 

använda droger kan vara ett sätt att markera ”time out” i förhållande till den kontrollerade 

vardagsverkligheten och bidrar till övergången från vardag till fest och informalitet.  

 

Den kulturella komplexiteten i fråga om drogers betydelser inom grupperna visar sig på flera 

sätt (Hannerz 1992). Grupperna är inte homogena utan deras drogerfarenheter skiljer sig 

individuellt och deras sociala levnadsförhållanden och bakgrund ser olika ut. Detta visar på 

det problematiska med att betrakta ungdomar som en enhetlig kategori eller att beskriva 

ungdomskulturer/-grupper, sub- eller motkulturer (se även Nilsson 1998; Lalander & 

Johansson 1999). Trots att de intervjuade ingår i självdefinierade grupper problematiserade, 

och stundtals ifrågasatte, ungdomarna att de bildade en grupp. Av intervjuerna framgår att 

levd erfarenhet och upplevelse är associerat med hur en människa formar sin självuppfattning 

och gör avgörande val kring hur livet organiseras och levs (Trondman 1999:65). Grupperna 

uttalar sig utifrån olika erfarenheter, syften och perspektiv. Komplexiteten konkretiseras 

också i alkoholens och narkotikans betydelser i de olika gruppernas vardagsliv. Gemensamt 

för samtliga grupper är hur de i talet gör skillnader på alkohol och narkotika och hur de intar 

olika positioner under intervjuerna. Uppfattningarna om rätt och fel skiljer sig inte bara 

mellan grupperna utan ändras även successivt då den som talar under intervjuernas gång intar 

olika subjektpositioner och kan låna någon annans sociala status för att skänka auktoritet åt de 

egna uttalandena. Med utgångspunkt i Goffmans (1974) terminologi urskiljer jag tre 

samtalsramar i grupperna. Bland Praktikerna samt i Tjej- och Killgruppen är rollen som 

konsument och tonåring tydligast framträdande, Gaygruppen talar mest utifrån sig som 
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konsument och vuxen, medan Nykteristerna främst talar utifrån en roll som 

samhällsförbättrare. Under intervjuerna uttrycks många spontana uppfattningar och tvärsäkra 

uttalanden om hur det är som senare modifieras eller tas tillbaka. Ofta uppenbarar 

reflektionerna kring egna erfarenheter att verkligheten är mer komplex än vad de spontant 

uttryckt. Exempelvis svarar grupperna spontant att alkohol och narkotika finns bland alla men 

när de sedan utvecklar tankarna så visar sig alla inte inkludera alla, utan att de föreställer sig 

att det är vanligare förekommande i vissa grupper eller kretsar. På så sätt kan Praktikernas 

spontana svar att ”alla super, alla röker här” modifieras senare till att ”alla röker [hasch], 

nästan alla super”. På liknande sätt hävdar flera spontant att alkohol inte har några nackdelar 

men när de diskuterar vidare så framgår ändå att de upplevt negativa konsekvenser av 

drickande. Det finns också stora likheter i hur de intervjuade presenterar det egna 

förhållningssättet till droger i förhållande till stereotyper om andra och ger uttryck för hur val 

kring och attityder till droger förändrats över tid (se nästa del).  

 

Sammanfattningsvis menar jag att den komplexa bild som de intervjuade ger av alkoholens 

och narkotikans betydelser visar att våra tolkningar av vardagen, sortering i kategorier och 

förståelse av dessa kategorier är relaterade till vilken förståelseram, eller vilka ”glasögon”, vi 

använder oss av när vi betraktar dem (jfr Goffman 1974). En händelse eller situation kan 

således få olika innebörder beroende på vilket fokus vi har i situationen och vilka egna 

erfarenheter vi har. Verkligheten uppfattas på olika sätt av olika människor och i olika 

sammanhang och den ska förstås som en pågående social konstruktion som formas i 

interaktion mellan människor (Berger & Luckman 1991).  
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3. ALKOHOL, NARKOTIKA OCH IDENTITET 
 

 

I förra delen behandlades gruppernas föreställningar om alkohol och narkotika samt den 

betydelse som självupplevda erfarenheter har för föreställningar om droger. Av intervjuerna 

framgår att ungdomarnas synsätt både är likt och olikt. Även om de representerar delvis skilda 

världar – socialt och geografiskt – och också förhåller sig på olika sätt till droger så finns 

många gemensamma tankesätt och värderingar som genomsyrar synen på droger. Hur 

kommer det sig att berättelserna är så lika? Jag menar att berättandet konstrueras i en vidare 

kontext, att de speglar tidsandan och samhället. Dominerande föreställningar som vi förhåller 

oss till i tänkande och praktiskt handlande har stor betydelse för identitetsskapande och är 

viktiga för att förstå varför och hur ungdomar (inte) använder rusmedel. Hur positionerar sig 

unga genom att berättande om egna drogerfarenheter och föreställningar om andras 

användande? Hur skildras de egna erfarenheterna och hur resonerar de kring första gången, 

framtiden och nuvarande inställning till alkohol och narkotika?  

 

Jag kommer här analysera några av de återkommande teman som ungdomarna själva 

framhåller som viktiga för deras förhållande till droger och varför de agerar som de gör. De 

olika temana flyter ofta in i varandra. Jag kommer att diskutera identitetsskapande i relation 

till att positionera sig, föränderlighet, individualisering och hanteringsstrategier. Jag har valt 

att fokusera föreställningar och relationer som handlar om barn, ungdomar och vuxna då 

dessa är mest relevanta utifrån hur de förstår sig själva och sin omvärld samt hur de resonerar 

kring droganvändande. Avslutningsvis för jag en diskussion kring hur ungas 

identitetsskapande och hanteringsstrategier kring droger sammanhänger med föreställningar 

om det normala.  

 

Identitetsskapande och att positionera sig 
Identitet är ett sammansatt begrepp som syftar på människans olika upplevda tillhörigheter, 

vilka skapas i relation till exempelvis kön, social klass och ålder. Identiteten har både en 

individuell sida och en kollektiv sida och är central för förståelse av människors 

föreställningar och handlingssätt. Vår identifikation består av den identitet som jag visar för 

andra (självpresentation), den som jag upplever och den som andra tillskriver mig. Utifrån ett 

konstruktivistiskt synsätt betraktas identitet som något flexibelt, situationellt och (i viss mån) 
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utbytbart. Då grupptillhörigheter kan ha varierande relevans kan man tala om att vi har en 

uppsättning identiteter (Alsmark 1997). Identiteter är inte på samma sätt som tidigare 

förutbestämda och ökade individuella alternativ och möjligheter ställer allt större krav på 

individer att skapa sin identitet. Frågor om hur man vill leva och vem man vill vara spelar en 

central roll i människors liv, inte minst ungdomars. Identitetsskapande kan beskrivas som en 

ständigt pågående process där identiteten ”inte så mycket /är/ något man bär med sig, inte 

heller något som bara är, utan något som skapas i mötet med andra” (Alsmark 1997:11). 

Identitet artikuleras inom flera områden, exempelvis inom drogområdet, och konsumerande 

kan förstås som en symbolisk identitetsmarkör för både individer och sociala grupper. Genom 

att använda/missbruka/testa/avstå från alkohol och droger kan vi visa vem vi vill vara eller 

inte vara, och därmed blir handlandet en del av identitetsskapandet.  

 

'Vi' och 'dom' 

Många av ungdomarnas tankar kring alkohol och narkotika hör ihop med existentiella frågor 

som handlar om hur man uppfattar sig själv och hur man blir identifierad av andra. Sociala 

grupper tenderar att definiera sig själva i opposition mot varandra. När skillnader uppfattas 

och erkänns av grupper som meningsfulla så kan man tala om att distinktioner mellan grupper 

upprättas (Bourdieu 1984). Uppdelningen i 'vi' och 'dom' visar att identiteten har en kontrastiv 

sida där konstruktionen av de andra är betydelsefull för förståelsen av hur människor bygger 

upp en känsla av tillhörighet. ”To construct an identity, to know who you are, you need to 

know who you are not” (Featherstone 1992:286). Alltså, utsagor om de andra – och indirekt 

om oss själva – har stort inflytande på vårt tänkande och agerande.  

 

Konsumtion och distinktioner kan vara ett sätt att uttrycka och bekräfta identiteten. Att (inte) 

dricka eller använda narkotika är exempel på något som ofta görs tillsammans och bidrar till 

samhörighetskänsla. Identiteten skapas exempelvis genom distinktioner mellan vi som 

dricker, de som är nyktra eller de som tar droger. Samtidigt som grupperna framhåller att 

alkohol och narkotika förekommer bland alla grupper tycks de ha en klar uppfattning av olika 

gruppers drogvanor. De olika distinktioner och kontrasteringar som de gör mellan olika 

gruppers droganvändande säger dels något om vem de uppfattar sig som, dels något om deras 

skilda (drog)erfarenheter och förutsättningar. Centralt för gruppernas vi-presentation är deras 

gemensamma historia eller delade erfarenheter. När de presenterar sig under intervjuerna kan 

de också lyfta fram att vi är ”tjejer som haft det svårt”, vi är gay, kommer från samma 

område, är nykterister eller gillar att göra samma saker.  
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Berättelserna om hur den egna gruppen brukar göra skiljer sig ofta från berättelser om hur 

andra gör då de intervjuade i självpresentationerna framställer sig i en positiv dager medan 

berättandet om andra mer bygger på stereotypa föreställningar. Genom att tala om att de som 

använder droger inte vågar säga nej, inte orkar disciplinera sig eller saknar fritidsintressen 

talar de samtidigt om att ”jag har viktigare saker för mig” än att vara bakfull eller ”supa bort 

pengarna” och indirekt att de själva har en stark självdisciplin. Identiteten förstärks på så sätt 

genom att de som använder alkohol eller narkotika nedvärderas till svaga, osjälvständiga och 

ointresserade av samhällsfrågor. Det riktiga med det egna handlingssättet framhävs genom att 

presentera sig i positiva termer som samhällsengagerad, duktig i skolan och självständig. 

Urskiljande och nedvärderande av andra grupper kan också ses som en vilja att presentera sig 

själv som stark och att stärka den egna gruppidentiteten (Lalander & Johansson 1999).  

 

Tjejer och killar 

Ungdomarna framhåller att det inte är några större skillnader vad gäller tjejers och killars 

droganvändande. Detta går i linje med studier som pekat på att det traditionella 

könsrollsbundna drickandet är på väg att luckras upp (bl.a. Abrahamson 1999). Samtidigt så 

överensstämmer deras dryckesvanor i stort med traditionella dryckesmönster där män dricker 

mer starksprit och öl, medan kvinnor i större utsträckning dricker cider och drinkar. Bland 

Praktikerna, som inte heller uppfattar några större skillnader mellan tjejers och killars 

narkotikaanvändande, framgår det ändå att killarna är mer erfarna vad gäller narkotika och att 

de överlag är mer positivt inställda till narkotika.  

 

Det traditionella könsbundna drickandet är något alla är medvetna om och förhåller sig till. 

Föreställningarna om att tjejer och killar handlar och beter sig på ett visst sätt, eller att de 

förväntas göra det, var något återkommande som de förhöll sig till när de presenterade sig 

själva och sitt drickande. Gaygruppens tal om bögars svaghet för glamour och champagne 

respektive flators öldrickande visar ett motstånd och en medveten strävan till förändring mot 

traditionella förväntningar kring 'manligt' och 'kvinnligt' drickande. Även om gruppen 

problematiserar dessa föreställningar genom att kalla dem fördomar så har de ändå en 

betydelse eftersom de talar om dem och förhåller sig till dem. Gaygruppens syn på droger och 

problematiserande av normer och fördomar formas också av deras identitet som homosexuella 

och syn på gränsöverskridande som något positivt. Joakims böjelse för drinkar och cider kan, 
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liksom tjejernas preferens för öl eller vilja att ”lära sig” dricka öl, både ses om ett försök att 

bekräfta homosexuell identitet och utmana den normativa maskuliteten/feminiteten.  

 

Att de förhåller sig till föreställningar om vad som passar killar eller tjejer visar sig även när 

Killgruppen förklarar att de inte har något emot att tjejer dricker men att fulla tjejer är 

oattraktiva. Deras berättelser om fulla tjejer skiljer sig från hur de talar om när de spytt, varit 

berusade eller bakfulla som återges med viss munterhet och skrytsamhet, som något ärofyllt, 

och kan vara ett sätt att iscensätta maskulinitet. Tjejgruppen uttrycker att drickandet för dem 

också handlar om att markera sin självständighet från pojkvännernas kontroll och en frihet att 

göra annorlunda saker själva. Pojkvännernas ogillande av tjejernas drickande kan ses som ett 

uttryck för drogers betydelse för respektabilitet som tjejer (Lander 2003). För Lisa handlar 

frihet om att ”det är inte så att man ska gå och strula med en annan kille eller ligga med en 

annan kille utan man vill kunna prata med vem som helst, kunna du vet dricka i fred”. Tjejer 

som dricker eller använder narkotika accepteras inte i samma utsträckning som killar utan 

stigmatiseras och nedvärderas då de bryter mot traditionella föreställningar om manligt 

respektive kvinnligt beteende. Detta visar att de snäva ramarna för tjejers/killars självständiga 

val kring droganvändande (t.ex. Abrahamson 2004; Measham 2002) Att ta avstånd från 

droger har traditionellt varit ett sätt för kvinnor att artikulera sin kvinnlighet och fulla tjejer 

tenderar därför att ses som okvinnliga medan nyktra killar framstår som omanliga. Killarna i 

Nykteristerna försöker frammana en bild av sig som maskulina genom att framhålla att de är 

sportiga och ägnar sig åt äventyrssporter. Av intervjuerna att döma så är föreställningar om 

tjejer och killar starkare i homosociala sammanhang (jfr Ambjörnsson 2004; Johansson & 

Lalander 2002). 

 

Social klass 

I intervjuerna framhålls alkohol- och narkotikaanvändandets klassutjämnande sida genom att 

tala om att ”alla gör det”. Samtidigt visar gruppernas skilda sätt att presentera sig tydligt att 

konsumtion av alkohol och droger har en relation till ekonomiska villkor och social klass som 

i olika grad påverkar det egna agerandet (se även Norell & Törnqvist 1995). Killgruppen 

uppskattar drinkar, fina kläder, ett trevligt uppförande och de brukar gå på ”ställen som är lite 

glammiga” frekventerade av privatskolelever och unga från Djursholm, Östermalm och 

Lidingö. Praktikerkillarna, som uppskattar ”den raka softa stilen” och ogillar folk som göra 

sig till, kommenterar däremot spydigt att Sandra vid några tillfällen bemödat sig att göra 

cocktaildrinkar med parasoll, sugrör och finare glas istället för vanliga groggar. Pikarna kan 
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tolkas som uttryck för klassmedvetenhet i det att coctaildrinken representerar det förfinade 

och medel-/överklassiga drickandet motsatt arbetarklassens traditionella supande. De kan 

också visa på att det finns en dimension av föreställningar kring kvinnligt/manligt samt 

vuxet/barnsligt drickande. Detta pekar på att smak och val av livsstilar till stor del är en 

konsekvens av de sociala och kulturella sammanhang du vistas i och människor med liknande 

social bakgrund tenderar att ha liknande preferenser (Bourdieu 1984).  

  

Konsumtionens klassmässiga sida uttrycks både direkt när grupperna beskriver egna vanor 

och indirekt i föreställningar om andra gruppers användande. Praktikerna talar till exempel 

om att ”på Söder, i Hässelby och Skarpnäck så röker de också mycket hasch”. Även 

Tjejgruppens erfarenhet är att hasch är vanligast förekommande i förorter, bland 

invandrargrupper och folk som mår dåligt. Lisa berättar om sin förvåning när hon på en fest 

träffade ”svenska killar som jobbar på IT-företag. Då såg jag en som höll på och göra en 

joint. /…/ Man trodde aldrig det om dom.” Grupperna uttrycker också att vissa droger är 

överklassdroger och andra ”smutsiga”. Tommi (Praktikerna) menar t.ex. att ”det är klass på 

kokain” och drar jämförelser med kubanska cigarrer och vanliga cigaretter. Annan narkotika 

talar han om som ”det är smutsigt” och att ”amfetamin är fattigmanskokain”. Att valet av 

droger är en fråga om pengar påtalas också av Gaygruppen som menar att ett mer utbrett 

droganvändande bland bögar beror på att de är en ekonomiskt resursstark grupp som ”går ut” 

mer än andra. Killgruppen menar att det i kompiskretsen och de sociala världar de rör sig i är 

det ovanligt med narkotika. Undantaget är en gammal skolkompis som röker hasch och 

beskrivs som udda och rebellisk. 

Det är konstigt för båda hans föräldrar är ju välutbildade. /…/ Men ändå så har de inte 

lyckats liksom. Han har väl valt, han har valt den stilen, den subkulturen. Nu lyssnar 

han ju bara på sån där drogmusik och klär sig i säckiga kläder och puffar en hel del. 

 

Deras funderingar kring varför en person med framgångsrika föräldrar och som har framtiden 

för sig röker hasch visar att de anser att narkotikabruk sammanhänger med ekonomiskt och 

socialt trassliga levnadsförhållanden. För Killgruppen symboliserar narkotika ”fördärv” och 

ses som oförenligt med karriär. För dem som identifierar sig som framgångsrika ses narkotika 

som ett hot mot självförverkligandet. 
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Ungdom 

Utifrån de intervjuades perspektiv tycks den egna åldern ha störst betydelse för identiteten. I 

intervjuerna positionerar de sig i första hand som ungdomar, även om de av Nykteristerna 

som gått ut gymnasiet identifierar sig mindre som ungdomar än den yngre Tjejgruppen. I talet 

om alkohol och narkotika har distinktionerna mellan barns, ungdomars och vuxnas 

användande större relevans än genus och social klass. Föreställningar om hur ungdomar är 

och bör vara är ständigt närvarande i de intervjuades berättelser. Detta visar att 'ungdom' är en 

slags underliggande ordning som ungdomarna ständigt förhåller sig till och att 

föreställningarna utgör ett slags bas för de ungas självbild. Ungdom är något som de själva 

utgår ifrån, använder sig av och tar hänsyn till. Trots att grupperna befinner sig i skilda sociala 

miljöer så finns stora likheter i hur de ser på ungdomstiden som en period i livet då man 

träffar många nya människor (både kompisar och flick-/pojkvänner) och får tillfällen att pröva 

nya saker (jfr Nilsson 1998). Alla intervjuade utgår på ett eller annat sätt från att det som 

passar sig för ungdomar inte passar vuxna. De är också tvungna att anpassa sitt agerande så att 

det motsvarar specifika förväntningar på önskvärd ungdomlighet.  

 

Identitetsskapande i tid och rum  
I berättelserna finns en rörelse i tid och rum som visar på betydelsers föränderlighet och att 

uppfattningar om droganvändande och normer förändras. Man kan på det sättet föreställa sig 

att en persons syn på droger förändras från barnets negativa syn på droger, tonåringens 

tillåtande syn på experimentellt bruk till förälderns restriktiva konsumtion. En aspekt av 

föränderligheten handlar om vuxenblivande där det förflutna ofta konstrueras och förstås 

utifrån nuet och den position man befinner sig i vid intervjutillfället (Järvinen 1998). Vi 

formar nuet utifrån olika livsperspektiv mot bakgrund av vår tidigare livshistoria och med 

siktet inställt på framtiden (Svensson 1997:41). 

 

Första gången 

Berättandet om debuten, eller ”första gången” de provade, har en särskild betydelse för 

många. I intervjuerna gjordes en vanligtvis en distinktion mellan ”att smaka” och ”att börja 

dricka” alkohol. De var också ense om att de började dricka när de inte var med föräldrar och 

att det handlade om viss regelbundenhet i drickandet. Andreas i Killgruppen minns första 

gången  

 Det var i slutet av åttan, början av nian kan det varit. Jag hade köpt ett sexpack folköl 
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hos Farbror Blå inne i stan, en liksom vinutsäljare, utköpare. Vi hade köpt Dextrosol, 

hade hört att det skulle tydligen höja effekten /skrattar./ Så gick vi hem till en kompis 

och satt i hans källare och drack. Det har jag faktiskt bara bra minnen av. Då fick jag 

en sån där liksom perfekt fullträff första gången. Vi satt liksom, vad kan det ha varit, 12 

killar och bara drack öl. Jag tyckte att det här var så jävla kul, allting blev roligt då. 

Det var ju inte en sån där spyfylla första gången. Dextrosolet vet jag inte om det gjorde 

särskilt mycket, det var gott med lite sött. Ja, det var faktiskt en bra upplevelse, det 

tycker jag. Det var liksom schyssta kompisar också så det var safe. 

 

Praktikerna talar om första gången de drack alkohol som en mycket positiv upplevelse eller 

som ”skittufft, det grymmaste man gjort”. Första gången de drack var de tillsammans med 

kompisar och många beskriver att tiden efter debuten följdes av en period då de drack eller 

rökte så ofta de hade pengar. Simon, en av Praktikerna, berättar att:  

Första gången jag testade [att röka hasch], det var jag och en annan kompis, han är ett 

år yngre. Vi var med en kille som… han är typ tre år äldre. Jag kommer ihåg att han 

rökte varenda dag och vi var alltid hemma hos honom. Och vi tjatade på honom att vi 

vill verkligen testa, testa att röka. Men vi fick aldrig röka med honom. Vi typ tjatade ett 

halvår eller någonting ända tills en gång så sa han att om ni VILL så får ni göra det, 

men ni får köpa det själva. Så vi gjorde det. /skrattande / Vi köpte det själva och han fick 

åka med, men det var vi som betalade för det vi köpte och så där, det vi rökte. Så det var 

ju inte så där att… 'här rök rök rök' utan det var…ja tvärtom. Vi tjatade typ ett halvår 

innan, eftersom vi kände ingen som vi kunde gå och köpa knark av när vi var 13 år.  

 

Många beskriver ”fjortisfyllan” som en symbol för ungdomars drickande. De flesta talar om 

fjortisfyllan som en sinnebild som inte nödvändigtvis har med dem själva att göra. Therese i 

Gaygruppen menar att ”Jag har ju inte haft nån sån här debut att man på Valborg snott sprit 

av föräldrarna så blir det att man super sig redlös. Nej nåt sånt har jag aldrig gjort, nej. Om 

det är det som menas med debut.” Andra beskriver, som Einar, sina första erfarenheter som 

”en klassisk fjortisfylla”:  

Vi snodde alltid, vi tog kanske en halv deciliter från varje spritflaska i varje hem, hos 

föräldrarna. Sen så blandade vi ihop det, martini, gin, vodka, allt i ett. /skrattar/ Sen så 

hällde vi i andra saker där i, parfym om det stod att det var mycket alkohol i det /alla 

skrattar/ Vi var väldigt angelägna om att vi skulle vara asfulla varje kväll kommer jag 

ihåg. Sen så hällde vi det i oss och så blev vi fulla. Några drack läkarsprit också som de 
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hade tagit. Det var helt livsfarligt, om det skulle vara nu så skulle jag verkligen inte. /…/ 

Första fyllorna var ju inte speciellt roliga, det var ju typ 20 minus och så stod vi ju bara 

ute och drack utan anledning… Ganska misslyckat faktiskt. 

 

De flesta menar att drickande eller användande av narkotika inte gav status bland andra 

jämnåriga utan att det helt enkelt handlade om en känsla av ”att vara stor” och att ha gjort 

något som vuxna gör. Sandra (Praktikerna) menar att ”man hade kompisar som hade gjort det 

och sen kunde man säga att jag har gjort det, typ jag vet inte, nu är jag stor tjej”. Utifrån 

detta sätt att se kan den första gången ses som en symboliskt markerad övergång från barn till 

ungdom (Lalander & Johansson 1999:59). Åldersgränser bidrar till att drickande symboliserar 

vuxenhet och att dricka innebär därför ett symboliskt avståndstagande från att vara barn och 

bidrar till upplevelsen av ”att vara stor”. Genom att utöva handlingar som är reserverade för 

vuxna blir användandet en bekräftelse på att man är på väg att bli vuxen och därmed blir de en 

del i vuxenblivande och skapande av vuxenidentitet. Drickandet kan ses som ett exempel på 

en moderniserad övergångsritual genom att det bidrar till konstruktionen av identitet som 

ungdom/vuxen då den som dricker symboliskt integreras i ny gemenskap (Beccaria & Sande 

2003). Samtliga grupper talar också om att åldersnormer eller gränser för när debut är okej 

eller när någon är ”för liten”. De egna erfarenheterna har även stor betydelse för hur man 

resonerar kring vad som är en acceptabel debutålder. Sandra (Praktikerna) som var tretton år 

när hon började dricka menar att ”Jag tycker det är löjligt när man är tio elva år och går runt 

och är full. Jag tycker det är jättesynd om de som man ser är elva år som röker, super och 

använder knark.” Enligt henne är det okej när man är tretton år för ”då är du inte längre ett 

barn”. Vad gäller narkotika handlar skillnaden inte om när utan huruvida det överhuvudtaget 

är okej att testa narkotika.  

 

Mot vuxenlivet    

Som jag tidigare tagit upp kan alkohol och narkotika för en och samma grupp ha olika 

betydelse under olika perioder av livet och synen på droger kan förändras under årens lopp.  

De ungdomarna som har drogerfarenheter återkommer ofta till tidigare erfarenheterna när de 

talar om sin nuvarande inställning och drogvanor. Dessa minnen kännetecknas ofta av 

nostalgi men används oftast som något de distanserar sig från. Tommi (Praktikerna) skrattar åt 

hur de när de gick på högstadiet brukade köpa folköl och gå ut i skogen.  

För att det ska bli lika kul som skogen förr måste man ha kompisar, man måste gå ut, 

göra massa jätteroliga saker. Förut kunde man supa i skogen och du hade fett kul, nu 
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kan man inte tänka sig det. Nu är det mera så där med stämning att göra. Man tål mer 

alkohol också, det räcker inte att du tar en folköl.  

 

I berättelser som denna uttrycks en längtan efter det förflutna då allt var okomplicerat och de 

inte behövde tänka på framtiden. Detta kommer också till uttryck när Tjejgruppen talar om att 

de tidigare ”lekte med världen”. Den egna utvecklingen och mognandet markeras genom att 

de distanserar sig från hur de var tidigare. Vanligen kontrasteras olika exempel på hur de 

drack förut med hur de konsumerar idag. Detta innebär att det ickeacceptabla omogna 

beteendet förläggs till det förflutna. Sandra (Praktikerna) menar till exempel att  

Jag kommer ihåg när man var mindre så tog man en spritflaska, meningen var bara att 

man dricker den. Nu är det mer så där att vi sitter å dricker cider å gör drinkar istället 

för att dricka ren sprit. Nu är det mer så här man UMGÅS och så dricker man 

samtidigt. Förut var meningen att nu ska man bli full.  

  

Förhållandet till alkohol idag beskrivs som mognare eller vuxnare. De framhåller gärna att de 

dricker för att det är gott och socialt, att enbart dricka sig full som tidigare uppfattas som 

barnsligt och omoget och är inte längre socialt acceptabelt. För att berusningen ska ses som 

legitim måste det göras med finess. Mariana i Tjejgruppen menar att: 

 Nu tror jag folk mognar och dricker mer för att det är gott och inte för att bli full. För 

jag tycker folk är så töntiga bara ’Å, jag måste bli full i helgen’ och att klunka i sig en 

hel vodkaflaska. Väx upp liksom. /…/ Jag dricker inte sånt som jag tycker är äckligt. En 

tequila går ju så fort in, men annars dricker jag bara för att det ska vara gott.  

 

Distansen till förr syns även i beskrivningarna av konsumtionsarenorna där de första 

drogerfarenheterna ofta förknippas med utomhusmiljöer. De talar om skogen, på parkbänkar, i 

tunnelbanan. Idag har deras konsumtion istället flyttat inomhus till restauranger, privata fester 

och kultiverats. Den rumsliga förflyttningen från 'natur' till 'kultur' berättar samtidigt om en 

erfarenhetspassage från oerfaret naivt barn till erfaren mogen vuxen (jfr Sulkunen 2002). Med 

åren förändras betydelsen, från att markera förändring av identitet (vuxenblivande) till att allt 

mer symbolisera förbrödring och social samvaro. De lär sig kontrollera drickandet och genom 

erfarenheterna socialiseras de i gemenskapen. Förbrödringen konstrueras både kring 

gemensamma erfarenheten och runt samtalen om vad som hände och vad som kommer att 

hända nästa gång. 
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I berättelserna om förr och nu där de förändrade konsumtionsmönstren och attityderna under 

tonåren lyfts fram finns en likartad syn på vuxenhet. Att vara vuxen handlar främst om att 

sluta skolan, skaffa arbete, ha ett eget boende och bilda familj. I distinktionerna mellan 

barn/ungdomar och vuxna har det egna ansvaret och självkontroll en central roll. Bilden som 

många ger av det tidigare hejdlösa supande kontrasteras mot dagens mer kontrollerade 

drickande och ansvarsfulla inställning. Föreställningarna om vad som är 'barnsligt' respektive 

'vuxet' är också mycket lika mellan grupperna. Ungdomarnas syn på vuxenlivet har betydelse 

för deras förhållningssätt till alkohol och narkotika. Det är påtagligt att de intervjuade genom 

självpresentationen vill framställa sig som mognare i förhållande till förr. Om drickandet 

tidigare utmärktes av experimenterande och ”att lära känna sina gränser så ses ”att dricka 

lagom” som ett tecken på mognad.  

 

Bland Praktikerna uttrycks att det är ”helt okej” att röka hasch som ung men helt otänkbart 

som vuxen. Narkotika konstrueras som ett ungdomsfenomen och uppfattas som oförenligt 

med t.ex. föräldraskap. På samma sätt kan avstående från narkotika ses som en del av 

vuxenblivande som samtidigt bekräftar vilken betydande roll dominerande föreställningar om 

vuxna har för ungdomarna. Sandra menar till exempel att  

Jag tror att man börjar tänka mer när man fyller 40 och över 30, så där var livet går 

egentligen. När man är ung så har man en sån där princip att man måste prova allt som 

finns. Man lever bara en gång. Jag tror att det är vanligt när man fyllt 30 så dricker 

man väl inte längre så. /…/ Däremot alkohol fortsätter man väl ändå med när man 

kommer upp i åldern, de flesta gör väl det, kanske minskar man lite.  

 
Många håller för sannolikt att deras alkoholkonsumtion successivt ökar några år framöver, för 

att sedan mer eller mindre upphöra om de blir föräldrar. Den framtida alkoholkonsumtion som 

många ser framför sig påminner om föräldrarnas ”någon gång då och då”. Några av 

nykteristerna lämnar också öppet för att eventuellt dricka någon gång då och då i framtiden. 

Det finns stora likheter mellan hur grupperna lyfter fram vuxnas, särskilt föräldrarnas, 

betydelse för deras alkohol- och narkotikakonsumtion samt hur de resonerar kring vuxna som 

förebild. Detta märks inte minst när det ideala drickandet beskrivs och när de funderar kring 

sitt framtida droganvändande. Det som ofta benämns i termer av moget eller vuxet drickande 

syftar i regel på de egna föräldrarnas drickande. När de berättar om sitt drickande idag, till 

skillnad från tidigare, så säger majoriteten att de dricker som sina föräldrar. Med det menar de 

nån gång då och då, när det är helg och för att det är socialt och gott. Ungdomarna menar att 
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de utifrån egna iakttagelser skapat sig en bild av föräldrarnas konsumtion idag och att de 

också har en ganska klar bild av föräldrarnas drickande som unga då de öppet pratat om 

erfarenheter med sina barn. Till skillnad från alkohol känner de flesta ungdomar inte till 

föräldrarnas erfarenheter av narkotika. Några menar att de känner till att föräldrarna testat 

narkotika men att det är mer komplicerat att tala om situationen. Samtidigt blir det klart att 

berusade vuxna eller vuxna som använder narkotika inte stämmer med föreställningar om 

'Den vuxne'. Det framgår att även ungdomar har förväntningar på föräldrars dryckesvanor. 

Mariana menar att:”Ett glas tycker jag att föräldrarna ska få ta sig liksom. Dom kämpar, dom 

städar, lagar mat, de betalar. Det tycker jag att de ska få njuta av liksom, ett glas. Men det 

ska inte bli mer än så, då skulle jag bli besviken.” 

 

Identitetsskapande och individualisering 
Enligt Beck (2000) spelar individualiseringsprocesserna en central roll för förståelsen av det 

moderna samhällets utveckling. Han menar att till följd av en ökad individualisering uppfattar 

folk idag att det är upp till var och en att aktivt ta ställning och formulera vad de tycker är rätt 

och fel. I intervjuerna framstår möjligheterna att agera som starkt individualiserade. Detta tar 

sig uttryck i hur de intervjuade resonerar kring sitt vardagliga handlande i termer av valfrihet, 

att ha kontroll, personligt ansvar och rationalitet.  

 

Valfrihet och att ha kontroll  

Den egna valfriheten och (själv)kontrollen framhålls ofta i skildringar av den egna 

(icke)konsumtionen och framstår därför som betydelsefulla i konstruerandet av föreställningar 

om rusmedel och självpresentationen av sig som en kompetent konsument. Konsumerandet 

framställs oftast i termer av aktivt övervägande av fördelar och nackdelar, snarare än passiv 

respons på grupptryck, möjligheter och tillgång. Valfrihet och kontroll återkommer i samtliga 

grupper men med något olika uttryck. Bland grupperna finns en enighet om att alkohol- och 

narkotikaanvändande till syvende och sist är var och ens eget val. Flera av de intervjuade 

menar att lusten på många sätt är avgörande för vad du konsumerar eller vilken effekt 

konsumtionen kan ha. Detta synsätt bygger på en logik att ”har man inte lust så gör man det 

inte”. Många resonerar som Simon, en av Praktikerna, att ”Om man inte har lust blir det inget 

roligt”. Praktikerna betonar att valet av drog beror på vem du är, vad du känner för eller vad 

du ska göra. Enligt dem är det smaken som avgör vilken typ av alkohol eller narkotika de 

använder. De menar att det handlar om ”vad man fastnar för” eller ”vad som passar en”. 
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Personlighet, lust och humör anses ha större betydelse än tillgång och pengar. Vissa tillfällen 

upplevs heller inte lämpliga för att dricka eller använda narkotika. Till exempel så föredrar 

Killgruppen att dricka Coca Cola när de tittar på film för om de dricker alkohol så blir de 

okoncentrerade och rastlösa. Andra uttryck för valfriheten är det som ungdomarna beskriver 

som aktivt experimenterande och försök att vidga kunnande och smak. Exempelvis talar 

Gaygruppen om deras försök att ”lära sig” dricka öl och Praktikerna om deras laborerande 

med nya drinkblandningar. Att använda droger handlar också mycket om att disciplinera sin 

konsumtion och ”lära sig sina gränser”.  

 

Att ha kontroll kan också uttryckas genom att stå emot omgivningens krav eller förhoppningar 

som man upplever som tvingande. Ett sätt för Tjejgruppen att demonstrera kontroll och 

självständighet, t.ex. gentemot pojkvänner eller mot skolan, är att använda droger. Genom att 

t.ex. dricka visar de att de inte låter andra styra deras liv och att de själva bemästrar tillvaron. 

Att som under högstadiet dricka under skoltid kan ses som ett sätt att uppleva frihet och 

kontroll över en situation som de för övrigt tyckte sig sakna kontroll över (jfr Willis 1983). 

Tjejerna uttrycker också att drickandet för dem idag handlar om friheten att göra saker. Valet 

att dricka kan ses som ett sätt att markera identiteten som fri och oberoende (jfr Lalander 

1998). Frihet beskrivs av Tjejgruppen som ”det är inte så att man ska gå och strula med en 

annan kille eller ligga med en annan kille utan man vill kunna prata med vem som helst, 

kunna du vet dricka i fred”. Att inte dricka kan också vara en demonstration av självkontroll. 

I fråga om droger så leder individualiseringen till ifrågasättande av auktoriteter och att vi inte 

längre accepterar att andra fattar beslut åt oss. Tankesätt som att det först är när du provat som 

du vet hur det är kan också ses som uttryck för att individer måste finna vad de uppfattar som 

sanning och en tilltro till människans eget ansvar och förmåga att påverka sitt liv. Detta 

framkommer tydligt i de intervjuades kritiska ifrågasättande av skolans ANT-undervisning 

(alkohol-, narkotika- och tobaksundervisning). De menar att det största problemet är det 

ensidiga betonandet av negativa följer och den allmänt överdrivna bilden.  

 

Kontrollstrategier  

När ungdomarna talar om droganvändande så talas gång på gång om att ha kontroll över 

situationen. Framförallt handlar det om att ha kontroll över konsumtionen men också om att 

behålla kontroll över situationer när man väljer att avstå från att konsumera. 

Självpresentationer präglas av en vilja att presentera sig som subjekt, inte som offer för 

grupptryck. När det gäller hur de behåller kontrollen och hanterar att säja nej till droger i olika 
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situationer så kan olika strategier urskiljas. Det vanligaste tycks vara att upprätthålla den 

sociala kontrollen genom att umgås med likasinnade. För både Tjejgruppen och Nykteristerna 

är undvikande av riskabla situationer ett sätt att skydda sig själva mot prövningar. Mariana i 

Tjejgruppen säger att när kompisar använder narkotika  

Då går jag därifrån. För jag vill liksom, för jag håller inte på. Usch. Nej jag säger 'Rök 

inte framför mig'. Man blir inblandad ändå… om något skulle hända, för man är där, 

om typ polisen skulle komma och kolla igenom om hon är drogad. Man blir ändå 

inblandad. De kommer fråga om en massa grejer, så det är så här onödigt. Föräldrarna 

typ, du ska inte va' med hon.  

 

Undvikandestrategier är också vanliga bland nykteristerna då det ofta upplevs som 

påfrestande att ständigt förklara och försvara varför de inte dricker (jfr Lalander 1998:261ff). 

Genom att umgås med andra nykterister undviks minoritetsställningen och andras 

ifrågasättande eller nyfikenhet. I vardagligt umgänge med kompisar då droger inte ingår som 

en naturlig del t.ex. i skolan, på träningen eller när man spelar musik så upplevs nykterheten 

inte som problematisk. Fester och krogar representerar däremot kritiska miljöer då alkohol 

vanligtvis förekommer i dessa sammanhang. I och med att de nykteristerna inte dricker som 

de flesta andra får de svårt att kontrollera självpresentationen. Att försöka reducera 

konfliktsituationer genom undvikande blir därmed en strategi för att slippa försvara sig eller 

bevisa att de kan ha kul utan sprit eller att nykterister inte är tråkiga.  

 

Eftersom droganvändande också uppfattas som farligt och anses ha negativa konsekvenser 

krävs strategier och gränser för användandet. Något som Praktikerna återkommer till är att det 

finns gränser för vad de kan tänka sig att använda. Var gränserna går varierar ofta beroende på 

kontext, t.ex. vid användande av vissa preparat eller tillfällen. Simon menar t.ex. att ”alla 

sorters knark finns här om man vill ha det /…/ man vill inte använda allt”. De anser att 

gränsen går vid hembränt, heroin och LSD. Heroin och injicerande symboliserar förfall och 

hembränt representerar både det farliga eftersom man inte känner till innehållet eller varifrån 

det kommer liksom det ”bonniga” och ”svenniga” drickandet som de ser ned på. Tommi 

vidareutvecklar detta resonemang:  

Du kommer aldrig börja använda heroin så där. Folk säger så här ‘Om du röker hasch 

så kommer du börja med heroin’. Men så är det inte. Du behöver inte bli värsta 

horsaren [heroinisten]. Det beror på, om man brukar det [hasch] varje dag så, man ska 

bara bruka det någon gång ibland. 
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Genom att inte injicera eller hålla sig borta från vissa droger upprätthålls en positiv bild av 

droger och en identitet som 'drogsmart' (Lalander 2001). Kontrollen över användandet 

upprätthålls också genom att upprätthålla gränsen mellan vardag och fest. Simon menar att  

Alkohol är så där, det kan man dricka när som helst, hur som helst, med vem som helst 

och så där. Man kan röka hasch när som helst, hur som helst, med vem som helst. Men 

till exempel om jag vill köpa en E [ecstasy], då gör jag inte det varje dag eftersom då 

blir det inte lika roligt. Det tar man någon gång ibland, när man känner att man vill 

göra det. Då är det mycket roligare än om man skulle göra det varje dag. 

 

En vanlig inställning är att kraven på att orka med skolan styr förhållandet och användandet 

till alkohol till vardags. Att inte dricka till vardags är en självklarhet för att skolan (och 

framtida jobb) ställer krav på att komma upp på morgonen om man strävar efter att vara 

skötsam. Försakelser och hårt arbete samt restriktiva alkoholvanor till vardags kan ses som en 

slags investering inför framtiden. I Tjejgruppens berättelser om högstadietiden är det 

förlorarna (som de beskriver sig själva som tidigare) som dricker till vardags. Det starka 

avståndstagandet till droger och i viss mån till alkohol ger en kollektiv försäkran om att de 

inte längre är misslyckade utan skötsamma och har kontroll. För Gaygruppen däremot är 

alkohol inte lika kopplat till helg och de tycks heller inte se någon motsättning i att dricka till 

vardags, att vara lyckad och ha kontroll. Att de själva ändå inte dricker så ofta motiverar de 

med det egna fria valet.  

 

Samtidigt som några grupper är övertygade och medvetna om att deras konsumtion är ”rätt” 

och mer accepterad av omvärlden så är andra grupper medvetna om att deras 

användande/icke-användande ses som mer problematiskt och därför måste ”förklaras”. 

Intervjuerna med Nykteristerna präglas av olika motståndsstrategier för att bryta mot de 

felaktiga och negativa föreställningar de antar att såväl intervjuare som allmänhet har om 

nykterister som trista. Bilden av trista nykterister påverkar deras självpresentation eftersom de 

ständigt måste förhålla sig till bilden oavsett om de känner igen sig i den eller inte. 

Tjejgruppen och Praktikerna värjer sig också mot att de skulle vara ”knarkare” som de inte 

känner igen sig själva i. En konsekvens av narkotikabrukets kriminalisering är att trovärdighet 

kommer i fokus. För att kunna kontrollera andras bild av dem och uppfattas som trovärdig är 

de beroende av att distansera sig och undvika de som använder narkotika. Nykteristernas 

motstånd består i att vända annorlundaheten till något positivt och eftersträvansvärt. Genom 
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att skämta och överdriva omvandlar de den legitima kulturen (alkoholen) till något icke 

eftersträvansvärt och något rentav värt att förakta. Vidare kan avstående eller selektiv 

konsumtion användas som motstånd mot en kultur eller beteende som representerar det man 

ogillar. Trots att alla grupper hävdar att det är okej att vara nykter så är nykterister föremål för 

negativa sanktioner. Det finns i huvudsak två strategier för att hantera det, antingen så är man 

öppen med sin nykterhet eller så är man tystlåten. Valet av anpassningsstrategi hänger delvis 

samman med vilken drog det gäller och i vilken utsträckning det äventyrar det sociala 

anseendet och respektabiliteten. Praktikernas tystnad om haschrökande kan ses som ett 

exempel på detta. De i Killgruppen som nästan aldrig dricker kan genom att umgås i 

alkoholliberala kretsar passera som en som dricker. 

 

Det personliga ansvaret 

En viktig aspekt av individualisering handlar om det personliga ansvarstagandet. När 

grupperna talade om att alkohol och droger möjligen kan ses som ursäkt för olämpligt 

agerande eller huruvida vissa beteenden uppfattas som accepterade under drogpåverkan så 

hävdas spontant att individer alltid är ansvariga för sitt handlande. Det framgår dock att en del 

dåliga beteenden och handlingar till viss del ses som okej eller ursäktade i berusat tillstånd. 

Sexualitet och partnerrelationer är ett ämne som engagerar informanterna och som många tar 

upp som ett exempel när de diskuterar berusning som ursäkt. Många menar att ”strul” 

(hångel) kan ursäktas, men att det inte går att ursäkta att en berusad person är otrogen och har 

samlag. Samtidigt finns en uppfattning om att vad som ses som okej varierar beroende på 

situationen, berusningsgrad eller om en eller alla är fulla (jfr Tryggvesson & Bullock 2004). 

Nykteristerna är de som kraftfullast gör gällande att berusning inte är en godtagbar ursäkt, att 

individer alltid är ansvarig för sitt agerande. Inom gruppen skämtas om personer som försökt 

”skylla ifrån sig”.  

 

Ansvarstagande kan vara ett dilemma när de som storasyskon ställs inför yngre syskon som 

ber dem att skaffa alkohol. Flera uttrycker en ambivalens inför ”att köpa ut” men försvarar det 

genom att hänvisa till rationellt tänkande och beskriver liknande händelser som Mariana i 

Tjejgruppen:  

Det gjorde jag ändå [köpte ut], för jag tänkte så här att han kanske tar något annat 

istället, det kan vara typ HB [hembränt] eller man vet ju aldrig vad de har blandat i. 

Jag tänkte att det är bättre att jag köper till honom /…/ och då köpte jag bara ett sex 

pack öl. Öl, det är liksom 4,5 [%] eller vad det är jag köpte, det är inte så farligt öl 
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ändå. Jag sa det bara ’Drick det här, inget annat så att det liksom kan hända 

någonting’… och det gjorde han då. Det tyckte jag ändå var bättre. Sen tänkte jag om 

något skulle hända han, då skulle det kännas som mitt ansvar. Fast ändå, tänk om det 

skulle hända något ännu värre.  

 

Parallellt som de talar om envars ansvar att ta hand om sig själv talas om kamratskapets 

förväntningar på ömsesidig hjälp. Du ska ställa upp för dina kompisar, och de förväntas göra 

detsamma för dig. Detta kan ses som en kollektiv försäkran om att se efter varandra som visar 

på rusmedlens sociala betydelse. Ansvar kan också upplevas som besvärligt enligt Mariana 

(Tjejgruppen): 

Det är alltid jag som får fixa allting, se till att dom kommer hem och allt sånt där. Jag 

får alltid så tråkigt när jag dricker för alla andra dricker så jävla mycket, dom blir fulla. 

/…/ Jag och min kompis, hon hade tagit affe [amfetamin], och det hade jag också gjort. 

Sen hade hon druckit också, eller vi hade druckit också. Sen blev hon så här jätte, det 

bara smällde till i hennes hjärna eller nånting. Det hände ingenting för mig. Så jag fick 

stoppa mina fingrar i hennes hals, för hon kunde inte spy, så att hon fick spy ut allting 

sen. Det var för att liksom hjälpa henne. Sen fick hon sova hos mig också. Skitkul.  

 

”Frihet under ansvar” är en vanlig formulering som de intervjuade återkommer till när de talar 

om föräldrars inställning till de egna barnens drickande. Samtliga menar att deras föräldrar 

känner till att de dricker och att de i någon mån accepterar det. Andreas (Killgruppen) menar 

att: ”mina föräldrar de har ju alltid varit liberala när det gäller alkohol, fast de köper inte ut 

själva [till mig]. Men de tycker att det är okej att jag själv köper och dricker”. Så länge de 

klarar av skolan, inte hamnar i problem, visar att de kan hantera sitt drickande genom att inte 

komma hem jättefulla så tolereras det. Enligt ungdomarna är denna inställning rimlig eftersom 

den stora majoriteten av ungdomar dricker och de flesta föräldrar drack när de var i deras 

ålder. Samtliga utom en är däremot övertygade om att föräldrarna inte accepterar att de 

använder narkotika. En av de intervjuade menar att föräldrarna i viss mån accepterar 

narkotikaanvändande om ”de vet att det inte är så ofta”. Genom att ständigt ställas inför olika 

val skapas ett ”tvång” att ta ansvaret för sitt eget liv och förväntningar på självförverkligande. 

Vad gäller alkohol- och narkotikaanvändande kommer detta till uttryck i informanternas 

uttalanden som ”du själv sätter gränser” och ”du gör vad du själv vill”. Killgruppen talar om 

”the looser dude” som den som förlorar kontrollen, inte vill åstadkomma något med livet och 

inte orkar ta ansvar och göra något åt en dålig situation. Det egna ansvarets betydelse 
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framkommer även bland de andra grupperna när de tala om att ”om man inte vill så gör man 

inte det” eller ”ingen tvingar en”. Tjejgruppen tar också upp att det är upp till var och en att 

ta eget ansvar när de diskuterar om huruvida man inte kan lära sig av andras misstag.  

Okej jag testade också, men nu, aldrig i helvete att jag skulle göra det. Aldrig. Jag 

vet många av mina kompisar, dom håller på fortfarande. Grejen med dom, men dom 

accepterar att jag inte gör det. Jag har sagt till dom Ni förstör era liv, jag kan inte 

göra någonting, jag kan inte tvinga er att sluta. 

 

I motsats till de andra grupperna så hävdar nykteristerna att ungdomar använder alkohol och 

narkotika för att de är utsatta för grupptryck och inte vågar avstå. Deras egna nykterhetsbeslut 

däremot baseras på eget val och egen vilja. Detta att vi inte har någon annan än oss själva att 

förebrå kan ses som en konsekvens av individualiseringen.  

 

Rationalitet  

I intervjuerna märks en strävan att förstå sig själva och eget/andras droganvändande i 

rationella termer. Utifrån ett rationellt perspektiv värderas för- och nackdelar med att berusa 

sig och ligger till grund för handlande. Nykteristerna argumenterar för nykterhet utifrån en 

samhällsekonomisk och folkhälsovetenskaplig rationalitet och talar exempelvis om att det är 

dumt att slösa pengar på sprit när du kan använda pengarna till mer varaktiga inköp eller att 

det är ohälsosamt. Rationaliteten kan också, som bland killarna i Nykteristerna och i 

Killgruppen, förstås i relation till ett seriöst sportintresse genom att framhålla värdet av att 

orka med tidiga matcher på helgen, hinna med träningstider och att hålla kroppen i god form. 

Drogerna ses också som ett moraliskt uttryck. Den nyktre eller måttfulle uppfattas som ett 

moraliskt föredöme som vittnar om god självdisciplin medan den berusade anses sakna 

självdisciplin och ses som moraliskt slapp. I gruppernas syn på droganvändande märks också 

en skillnad som kan bero på delvis skilda erfarenheter och synsätt. För de flesta spelar 

praktiska överväganden en liten roll i sammanhanget. De dricker trots att de gör av med en 

massa pengar, de kan få baksmälla eller gör saker de kanske ångrar dagen efter. För dem 

handlar rusmedelsanvändandet snarare om intimitet, identitetsskapande, kärleksförhoppningar 

och sökande efter upplevelser. Även om de eftersträvade erfarenheterna inte är lika mätbara 

så beskrivs droganvändande likväl som funktionsenliga och rationella handlingar.  

 

En viktig aspekt av rationaliteten som de intervjuade återkommer till för att förklara varför de 

(inte) dricker eller använder narkotika handlar om ”hur man blir” och föreställningar om och 
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förväntningar på droger och deras effekter. Samtliga grupper framhåller drogers förstärkande 

effekter på känslor eller fysiska tillståndet genom uttalanden som ”om man är glad blir man 

skitglad” och ”om man är trött innan blir man ännu tröttare”. Erfarenheterna av hur 

människor blir som dricker är motsägelsefulla och ibland går meningarna isär: de flesta blir 

glada, andra blir odrägliga och aggressiva, vissa blir pratigare och andra vågar göra andra 

saker med alkoholens hjälp. Bland Praktikerna menar Sandra att hon blir gladare och att saker 

blir roligare när hon dricker, medan Tommi talar om att han blir dum, tappar hämningar och 

beter sig som en idiot. I intervjuerna med dem som brukar dricka framhålls ofta de positiva 

alkoholeffekterna, som att den som dricker blir rolig, mer öppen, pratigare och gladare. 

Killgruppen talar om att alkohol gör att folk vågar (t.ex. dansa eller flörta) och att den 

förstärker primitiva beteenden. De hävdar att ”man får en reptilhjärna”, de blir kåtare och 

ärligare. Även i Gaygruppen dominerar positiva uttalanden om alkohol, t.ex. talar de om att 

personer som dricker blir glada och sociala. Praktikerna menar att även personer som röker 

hasch blir glada och kärleksfulla då ”de som använder marre [marijuana] blir snälla och 

hittar inte på något dumt”.” De menar att även ”saker blir mycket roligare, ännu roligare än 

med alkohol” och att narkotika har en än mer förstärkande påverkan. De framhåller också att 

en och samma person upplever olika effekter beroende på vilken situation och sinnestämning 

personen befinner sig i. 

 

Även när grupperna pratar om varför de vid vissa tillfällen väljer att avstå från att dricka eller 

använda narkotika beskrivs det i termer av rationalitet. Exempelvis talas om att ”Om man är 

trött innan vill man inte för man blir bara ännu tröttare” eller ”ibland känner man inte för att 

dricka, orkar inte”. När nykteristerna talar om hur folk blir när de är berusade så överväger 

negativa associationer som att fulla är högljudda, tjatiga, aggressiva och opålitliga. De är 

mycket kritiska mot det som de beskriver är traditionellt svenskt drickande, dvs. 

berusningsdrickandet till helgen. Kritiken mot det som upplevs som aggressiva och 

destruktiva drag i alkoholkulturen tar sig uttryck i ett motstånd i form av nykterhet och 

avståndstagande till alla droger. Kritiken av svensk alkoholkultur märks också bland de andra 

grupperna även om de inte är fullt så ifrågasättande. Gaygruppen talar om att de blir 

avskräckta när folk dricker för mycket och blir ”för ärliga” och utlämnande så att det blir 

pinsamt. Flera talar om att de ibland ser fulla människor bråka eller att det är vanligt med 

svartsjuka och tjafs. Praktikerna talar också om att de avstår från att använda narkotika för att 

det finns gränser och risker. Simon menar att ”Jag skulle inte använda heroin eftersom jag 

inte vill injicera något. Jag skulle liksom inte sätta en spruta i min arm liksom. När man ser 
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alla de där som går på heroin, de går ju på stan till exempel. Man tänker att vem fan vill va 

så där?”. Uttrycken kan också ta sig alternativa former i det att narkotika kan ge en möjlighet 

att uppleva utlevelsens och rusets glada gemenskap (jfr Seppälä 1999). Tommi i Praktikerna 

upplever att hasch har fler fördelar än alkohol, eller tvärtom att alkohol har fler nackdelar än 

hasch. Han grundar sin negativa syn på alkohol på olika negativa erfarenheter som att han 

t.ex. tappat plånboken, gjort ”dumma saker” han ångrat dagen efter, hamnat i bråk eller ofta 

dricker för mycket och därför spyr. Omdefinieringen av problem kan även ses som en 

neutraliseringsstrategi för att skydda sig mot stigmatisering. Genom att nedvärdera alkoholen 

och ladda narkotikabruk med positiva förtecken legitimeras narkotikabruk och det egna 

förhållningssättet får på så sätt stå för rationalitet, normalitet och sunt förnuft genom att 

andras synsätt ofta representerar irrationalitet. Genom de olika val ungdomarna menar att de 

gör och agerandet uttrycks förmåga att tänka själv och ta egna beslut som kan vara viktig att 

förstå när det gäller den konstruerade rationaliteten (jfr Lalander & Johansson 1999:53). 

 

Den sociala aspekten, att umgås tillsammans, och viljan att pröva framhålls av samtliga 

grupper som rationella förklaringar både till varför de använder och avstår från droger. När 

grupperna diskuterar hur det kom sig att de testade att dricka eller använda narkotika är det 

vanligaste svaret att ”det är kul” och ”alla andra testar”. Simon menar att nyfikenhet är en 

rationell förklaring till att vilja testa droger: 

Om du kommer och säger 'Jag hade så jävla kul i helgen, jag var där och där och vi var 

ute och drack'. Om jag aldrig har druckit så måste jag ju veta varför det är så roligt när 

du dricker, varför du har så roligt. Då måste jag ju också testa, i alla fall en gång. Om 

det inte är roligt då förstår jag inte varför jag ska göra det. Om det är så där att jag 

dricker, typ sitter och spyr i två timmar då skulle jag ju inte fortsätta, inte direkt dagen 

efter så där. Men sen testade man och så var det så kul som alla andra säger att det är. 

Om det är så där roligt, det är klart att man fortsätter att dricka.  

 

Den sociala aspekten framhålls också av Tjejgruppen och Nykteristerna som menar att 

grupptryck är ett skäl till att ungdomar använder droger. Mariana (Tjejgruppen) menar att ”i 

sexan, sjuan, åttan, nian, det är då man verkligen kan, det är alltid, då är det bara grupptryck 

för allting liksom, leka cool”. Hon menar att det generellt handlar om att ”om man har dåligt 

självförtroende så börjar man oftast med droger”. Nykteristerna talar också om rädsla att 

hamna utanför som huvudskäl till att andra testar droger. 
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En annan form av rationalitet kan vara att legitimera det handlandet. Genom att skapa en 

förståelse av omständigheterna blir det lättare att förlåta eller tolerera egna och närståendes 

misstag. Viljan att legitimera märks inte minst när Gaygruppen berättar om tillfällen då de 

druckit för mycket. Berättelserna åtföljs alltid av förklaringar som att de exempelvis druckit 

på fastande mage eller druckit efter en ”vit period”. Liknande förklaringar påträffas även då 

grupperna diskuterade händelser som inte helt överensstämde med deras syn på vad som är 

föredömligt. Det gällde till exempel hur de ser på när föräldrar ”köpt ut” alkohol till sina barn. 

Trots att nykteristerna starkt betonar hur felaktigt det är att köpa ut så uttrycks en förståelse 

för omständigheter som att ”han tog studenten” eller ”det var bara en flaska champagne”. I 

Killgruppen nämns när de talar om föräldrars tidigare narkotikaerfarenheter att ”då visste de 

inte att det var farligt”.  

 

Osäkerhet och upplevelse   

Många av de intervjuade kom efter hand in på osäkerhet, upplevelse och risker med olika 

droger. Det talades också om att olika beslut bygger på ett individuellt ansvar och 

överväganden kring konsekvenser av handlande. Vidare talades om övervägandena som en 

form av riskkalkylering där det både finns saker som ökar och minskar motivationen att 

använda droger. Detta visar att alkohol och narkotika förknippas med såväl positiva som 

negativa saker. Åtskilliga av de händelserika och minnesvärda tillfällen när kärleksrelationer 

inletts, de träffat nya kompisar eller då det blivit bråk har alkohol eller narkotika funnits med i 

bilden. Ungdomarna talar om spänningen och själva berusningsupplevelsen som förklaring till 

att de använder droger. Spänningen kan bestå i själva berusningen och allt som eventuellt kan 

hända till följd av den. Spänningen består också i att göra det otillåtna och risken att föräldrar 

eller andra vuxna upptäcker det.  

 

I intervjuerna talas om ungdomsåren som kännetecknas av görbarhet och strävan efter nya 

upplevelser. Vanligen uttrycks det genom att tala om att erfarenheter vidgas, ”allt händer nu” 

och en upplevelse av att ”erövra världen”.7 Berättandet om tidiga och nutida alkohol- eller 

narkotikaerfarenheter visar att det som förr upplevdes som nytt och spännande övergår till 

något mer vanemässigt och vardagligt. Praktikerna ger till exempel uttryck för att ”ecstasy 

ska man inte använda för ofta, det blir inget kul då”. Samtliga grupper ger uttryck för att 

ungdomstiden går ut på att testa gränser vilket innebär att nya oprövade lockande mål hela 

 
7 Jfr med uttrycket ”Hela världen är din” i Lalander (2001). 
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tiden måste ställas upp. I berättelserna demonstreras att även om själva innehållet i de 

extraordinära aktiviteterna ideligen förändras tycks begäret efter egenartade upplevelser 

beständigt. Strävandet efter nya sensationer bygger paradoxalt nog på reproducerandet av 

själva dikotomin mellan ordinärt och extraordinärt. Genom att erövra nya arenor som 

definieras som mer spännande ökar erfarenhetskapitalet. Intresse för äventyrssporter och 

längtan efter spännande resor kan ses som exempel på en samhällelig tendens att människor i 

allt större utsträckning tycks sträva efter extraordinära upplevelser och att överskrida det 

vardagligas gränser (Miegel & Shoug 1999). 

 

I de intervjuades berättelser närvarar också en form av risktänkande. Framförallt Praktikerna 

talar exempelvis om risken för bieffekter, risken att åka fast eller risken att feldosera. I deras 

sätt att resonera har risk en betydelse för särskiljandet mellan olika narkotikapreparat då synen 

på drogers farlighet grundas på ett risktänkande. Riskerna med att röka cannabis uppfattas 

som små och rökning är också vanligt förekommande. ”Svartsprit” uppfattas däremot som 

mycket farligt och få har druckit det. Risker uppfattas också sätta gränser för användande, 

vilket uttrycks i uttalanden som ”rädsla att flippa ur gör att man inte vågar använda LSD” 

och ”Om man tar för mycket kola eller kokain stannar hjärtat”. Risktagande kan ses som ett 

aktivt sökande efter erfarenheter och kan därmed sägas ha eftersträvande, spekulativa och 

experimentella syften (Lightfoot 1997). Ungdomarnas berättande om olika händelser tyder på 

att risktagandet är en betydelsefull handling, både personligt och socialt, samt är en viktig del 

av deras förståelse av ungdomstiden. Berättelserna om helgens äventyr och riskfyllda 

händelser ses som en del av gruppens kollektiva erfarenheter. Risktagandet är en dramatisk 

erfarenhet som bidrar till att skapa och upprätthålla en social identitet. Risktagandet skiljer 

dem också från andra grupper och skiljer dem även från en uppfattad auktoritet.  

 

Bland grupperna finns stora skillnader i fråga om hur de ser på framtiden och på osäkerheten 

inför framtiden. Liksom tidigare studier visat (t.ex. Nilsson 1998; SOU 2001:55) upplever 

många ungdomar sin livssituation och framtid som osäker. Men vad osäkerhet inför framtiden 

består i skiljer sig grupperna emellan. Nykteristerna och Killgruppen ser med optimism på 

framtiden även om de känner en ovisshet inför studieval och yrkeskarriär. För dem är skolan 

viktig och de har bra betyg så för dem handlar osäkerheten inte om de kommer in utan vad de 

ska välja. Ett sätt att hantera ovissheten är att förhålla sig avvaktande och öppen inför olika 

scenarier i livet (Waara 1996:226). För flera av dem handlar en ”öppen” planering av 

framtiden om utlandsresor eller studier. Tjejgruppen som prioriterat fritid och pojkvänner 
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framför studier oroar sig för om deras betyg ska räcka till för att komma in på sökt 

gymnasieprogram. Ungdomarnas skiftande framtidsplaner hänger också samman med deras 

sociala bakgrund. Detta kan tolkas som en internalisering av livschanser och möjligheter 

omformade till förväntningar om vad som är möjligt att realisera (Bjurström 1997). För Sofia 

tycks valet av nykterhet ingå i en långsiktig strategi i vad som kan ses som en påbörjad 

klassresa. ”Individualiseringen skänker ett allt större antal män och kvinnor en aldrig förut 

skådad frihet att experimentera – men den för också med sig en aldrig förut skådad risk att 

behöva ta itu med dess konsekvenser” (Bauman 2001:66). Bauman menar att risker och 

motsägelser fortfarande skapas socialt, det är bara skyldigheten och nödvändigheten att 

handskas med dem som individualiseras. Risktänkandets utbredning och ökade betydelse i 

vårt vardagliga liv och olika beslut har fått flera att tala om existensen av ett risksamhälle 

(t.ex. Beck 2000; Giddens 1999). Det innebär att ”människor i det senmoderna samhället 

måste kontinuerligt försöka bedöma och hantera de olika riskbilder som, i relation till möjliga 

vinster, är förbundna med livets val och skilda handlingsalternativ” (Nilsson 1998: 36f). 

 

Att förhålla sig till 'det normala'  
Alla får vi på olika mer eller mindre subtila sätt lära sig vad som är passande och vad som 

förväntas av oss som ungdomar och vuxna, tjejer och killar och olika sociala grupper. 

Distinktionerna mellan rätt och fel betecknar ett föreställningssammanhang om hur man bör 

bete sig som kan beskrivas i termer av normer (jfr Lundgren & Martinsson 2001:21ff). 

Begreppet normer relaterar till föreställningar om hur man ska och inte ska göra i skiftande 

situationer. Ungdomar som växer upp under olika sociala omständigheter möter delvis olika 

budskap och normer vilket påverkar deras droganvändande på olika sätt. Normer kan ses som 

en vardaglig förståelse för rätt och fel, som ofta tydliggörs i relation till det icke 

eftersträvansvärda, vad som ses som rätt blir tydligt i kontrast mot det som ses som fel. Ofta 

nämns orden normalt och vanligt när ungdomarna berättar om det egna användandet. Vad 

som uppfattas som normalt eller avvikande har stor betydelse för vår förståelse av hur alkohol 

och narkotika bör hanteras. Normer kring alkohol- och narkotika användande kan vara både 

uttalade och outtalade. Vad som är normalt kan ibland vara svårt att definiera utan det 

normala ofta får sin innebörd i motsats till det som ses som onormalt, avvikande eller 

ovanligt. Normerna inkluderar inte bara normer kring användande, utan också ideal för vad du 

ska använda, hur du ska umgås, varför osv. I berättande om det egna vardagliga agerandet och 

utsagor om folk som ”druckit för mycket” och blivit våldsamma, spytt eller ”pratat för 
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mycket” ger ungdomarna uttryck åt outtalade normer. Genom berättandet visar de också att de 

hela tiden relaterar sitt väljande till det som uppfattas som det normala som andra gör eller till 

att inte göra som andra och att de samtidigt förhåller sig till att dessa val har olika 

konsekvenser för dem. 

 

Att göra som andra… 

Ungdomars drickande accepteras i stort i Sverige och detta tänkande återkommer även i de 

intervjuades berättelser trots att vissa ifrågasätter det. Tills skillnad från narkotika så uppfattas 

generellt alkohol som en naturlig del i ungdomars vardag och en del av ”svensk kultur”. 

Normaliteten, i detta fall drickande, upphöjs till en självklarhet eller något som inte 

ifrågasätts. Bland ungdomarna finns en dominerande bild av att det hör ungdomen till att 

pröva nya saker och att det är normalt och naturligt. Det ses som förståeligt att ungdomar vill 

pröva alkohol och narkotika, även om gränsen för accepterandet skiljer sig. Simon, en av 

Praktikerna, menar att ”om man provar alkohol så varför skulle man inte få prova narkotika”. 

Flera ger uttryck för att du som ung bör ha testat (åtminstone alkohol) och den som inte har 

det betraktas som misslyckad i någon mening eller 'ofullständig' som ungdom. Detta tänkande 

är vanligt både hos dem som dricker och dem som avstår från alkohol. Oavsett om den 

stereotypa berättelsen om fjortisfyllan överensstämmer med egna erfarenheter så bekräftar 

den alkoholens, och i viss mån andras drogers, normalitet bland ungdomar. I vardagliga 

situation förmedlas outsagda normer och förväntningar som av ungdomarna tolkas som ett 

gillande av drickande. De intervjuade framhåller exempelvis att det finns en konflikt mellan 

vad vuxna säger och vad vuxna själva gör. Therese och Joakim belyser just detta problem: 

T: Vuxna tror att det är okej att de själva gör något men säger till barnen eller unga 

människor 'Nej ni får inte'. Det funkar bara inte! 

J: Man ska föregå som gott exempel. Barn härmar ju sina föräldrar eller förebilder. 

Man ska inte säga inte till barn, utan man ska säga 'Gör så här' istället.  

 

De menar att ”Om föräldrar är väldigt restriktiva när det gäller barnen och alkoholen så får 

de väl visa det i praktiken när det gäller de själva också.” Samtliga grupper menar att 

föräldrar kan och bör påverka ungas drickande genom att som förebilder visa hur drickande 

bör hanteras och narkotika tillbakavisas. 

 

När ungdomarna pratar om vuxna och föräldrar är vuxnas kluvenhet inför ungdomars 

droganvändande framträdande. Många av dem skrattar åt lustiga erfarenheter som de menar 
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illustrerar vuxnas ambivalens och osäkerhet inför ämnet. Föräldrarnas kluvenhet märks inte 

minst när ungdomarna berättar om tillfällen då föräldrarna ”köpt ut” från Systembolaget. I 

stort sett alla har varit med om att föräldrarna köpt ut och de andra, vars föräldrar inte köpt ut, 

menar att föräldrarna sannolikt skulle köpa ut om de frågade dem. Joakim och Malin berättar 

om ett sådant tillfälle: 

M: Pappa köpte ut till mig en gång. Vi skulle på fest, så var det. 

J: Vi var äldst och det kändes lite löjligt att komma med typ cider eller nånting. Men sen 

skulle vi inte dricka så himla mycket, vi delade på en flaska. 

M: Ja då var det så här att jag hade inte hunnit fråga kompisar, de man får det från 

egentligen. Jag ringde pappa på mobilen och då sa han 'Jag måste funderar på det'. Sen 

la han på och hade nån slags överläggning med sina arbetskamrater. /flera skrattar/ Jo 

men det är sant. Sen sa han så här 'Ja, jag köper EN flaska'. 

J: 'Om du lovar att ta taxi hem som jag bjuder på'. 

M. Jag bara JA /alla skrattar/ 

J: Man skulle ju nästan ha kunnat ta vinet bara för att få taxin hem. 

M: Grejen var att det här låg liksom mitt ute i nowhere, vilket gjorde att vi bara 'Ja, det 

går så bra, det är inga problem alls' /förställd röst/ Han trodde att det var en 

uppoffring. Sen var han så här 'Om jag får bestämma, ja just det, EN flaska, om jag får 

bidra med taxi och sen så om det är vitt'. Inte vet jag varför. 

 

Det här exemplet illustrerar vad ungdomarna uppfattar som dubbla signaler. Å ena sidan säger 

vuxna att ungdomar inte ska dricka, å andra sidan köper de ut. Killgruppens berättelser om 

föräldrarna stämmer väl överens med deras egen återhållsamma inställning till alkohol. De 

menar att föräldrarna köper ut en flaska vin om det är någon särskild fest eller liknande, men 

att de aldrig skulle köpa starksprit. Andra har liknande erfarenheter såsom att föräldrar köpt ut 

vid studentfirande, speciella fester och middagar. Dessa händelser uppfattas som ett 

godkännande från de vuxna, att det är okej att de dricker. Många beskriver i likhet med 

Andreas (Killgruppen) föräldrarnas förhållningssätt som liberalt. ”Det mesta från föräldrar är 

väl inte skräckscenario utan det är väl så här ’ta det lugnt’ mera”.  

 

Begreppen normal och naturlig ges vanligtvis en positiv laddning och för att framstå som 

normal poängteras ofta att man gör som andra. Praktikerna uppfattar sitt alkohol- och 

narkotikaanvändande som de flesta andra ungdomars, åtminstone i bekantskapskretsen och 

där de bor. De menar att de möjligen dricker mer än andra i området eftersom det bor många 
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invandrare där med en annan alkoholkultur. Genom att betona att narkotika används av 

”vanliga människor”, inte bara utslagna missbrukare, och att ”nästan alla har testat” 

förmedlar Tommi en normalitet som legitimerar droganvändandet. Normaliteten understryks 

även genom poängterandet av att ”vi hängde med de som typ bara rökte hasch och typ gjorde 

andra grejer. Det blev naturligt för oss att göra det, för om man bara hänger med såna som 

gör det så gör man det också”. Flera i de andra grupperna resonerar på liknande sätt kring hur 

det kom sig att de började dricka relativt sent eller helt tagit avstånd från droger. Joakim i 

Gaygruppen talar t.ex. om att de han umgicks med på högstadiet inte drack alkohol och att det 

därför inte var aktuellt för honom att dricka. Några av Nykteristerna vars föräldrar är/har varit 

nykterister menar att den helnyktra miljön och nyktra vänner ”skyddat” dem från droger.  

 

… eller att inte göra som andra 

I ungdomarnas resonerande fungerar avvikande personer eller handlingar som avskräckande 

exempel. På så sätt verkar de normativt och utgör hinder för individer att göra vissa saker 

(t.ex. berusa sig eller bete sig på vissa sätt), samtidigt som självkänslan och tron på att man 

gör rätt stärks. De avskräckande exemplena kan därför ses som en form av 

normaliseringsprocesser. Narkotikaanvändande ses mer som en avvikelse även om det kan 

vara vanligt förekommande i vissa grupper. Samhälleliga maktförhållanden har stor betydelse 

för vilka konkurrerande synsätt som kommer fram och det försiggår ständigt en kamp om 

vilka normer som ska vara vägledande. I berättelserna ses narkotika som avvikande och 

tabubeläggs på olika sätt, exempelvis genom underkommunicering eller avståndstagande. 

Trots att flera av ungdomarna har egna erfarenheter av att använda narkotika förekommer få 

berättelser om detta. På så sätt marginaliseras/osynliggörs vissa tillfällen och erfarenheter som 

utmanar dominerande drognormer. Inom grupperna uttrycks en allmän tolerans mot olikheter 

men under intervjuerna tydliggörs samtidigt att vissa ramar begränsar erfarenhetsskildringarna 

och att toleransen bara gäller tidigare erfarenheter. Att ha alltför olika drogvanor ses som 

problematiskt och anses även störa den sociala samvaron. I intervjuerna strävas efter en 

självpresentation där grupperna framstår som samstämmiga i sin syn på alkohol och 

narkotika. Kill- och Gaygruppen var märkbart besvärade när de pratade om tidigare 

narkotikaerfarenheter som enligt gruppens nuvarande hållning inte var lämpliga. Oviljan att 

tala och pauserna under intervjuerna säger mycket om narkotikans negativa betydelse inom 

grupperna. Bilden av nykteristerna som avvikare tar även den form inom ramen för ett 

dominerande synsätt där det ses som normalt att dricka. Enligt denna utgör nykterister en 

avvikelse som omgivningen kan ta avstånd från och profilera sig mot. Nykteristerna måste, 
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utifrån sin minoritetsposition som nykterister, ständigt tampas mot omgivningens skildrande 

av dem som tråkiga, hemmasittande och ensamma töntar. Detta bekräftas inte minst i att 

intervjuerna för dem kom att bli en chans att återupprätta status och att få presenta en 

alternativ bild av sig som ständigt sysslande med nya spännande saker och med ett stort 

socialt umgänge. Detta visar att intervjun, i likhet med andra sociala situationer, är en 

situation där individer presenterar sig på ett särskilt sätt i en strävan efter att andra ska få en 

hög uppfattning om dem (Goffman 1974). 

 

 

Intervjuerna visar på olika sätt att alkohol och narkotika har en viktig betydelse för 

ungdomars identitetsskapande genom att användas på olika sätt för att stärka social 

tillhörighet och markera erfarenhet. Ungdomarna framhåller särskilt, i berättande om sitt 

förhållande till droger och varför de agerar som de gör, att de är agerande subjekt. De 

vardagliga hanteringsstrategierna framstår som starkt individualiserade och tar sig uttryck i att 

de talar om sitt handlingssätt i termer av valfrihet, att ha kontroll, personligt ansvar och 

rationalitet. Detta visar att ungdomarnas förståelse av alkohol och narkotika inte bara skapas 

utifrån egna erfarenheter utan påverkas av samtidsandan. Den offentliga diskursen om hur 

ungdomar, alkohol och narkotika ska förstås påverkar samtligas handlingsutrymme och 

medverkar i begränsningen av vad som blir möjligt att se och vilka handlingar som i 

förlängningen framstår som möjliga. I intervjuerna relateras exempelvis till den samhälleliga 

diskursen om ungdom, där inte minst vetenskapliga begrepp och teorier används för att 

förklara olika ungdomsfenomen, och de intervjuade talar om identitetssökande och att ”det är 

väl för att bli sedd” som förklaringar till att de gör vissa saker. Trots gruppernas olikheter är 

de förhållandevis samstämmiga vad gäller problembeskrivningar. Oavsett sanningshalt så är 

föreställningarna närvarande som en sanning i deras föreställningsvärld (jfr Ohlsson 1997). 

Nykteristernas ifrågasättande av dominerande alkoholnormer, Praktikernas godtagande av 

haschrökning och ungdomarnas kritik av samhällets skilda syn på alkohol och narkotika är 

exempel på alternativa synsätt eller motdiskurser som sällan ges utrymme i den dominerande 

diskursen. Även om motdiskurser har specifika drag så påverkas de av offentligt dominerande 

samtalsordningar kring droger och dominerande föreställningar om det normala. 
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4. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

 

Den här rapporten bygger på intervjuer med 16 ungdomar om deras erfarenheter av och 

inställning till alkohol och narkotika. Syftet med rapporten har varit att belysa alkoholens och 

narkotikans betydelse(r) för unga människor genom att fokusera hur några ungdomar 

resonerar kring drogers betydelse i deras vardag, inte att ge en generell bild av ungdomars 

synsätt.  

 

Alkoholens och narkotikans betydelser i ungdomsgrupperna är svåra att enkelt sammanfatta. 

Det finns både likheter och skillnader i gruppernas tal om alkohol respektive narkotika. 

Gruppernas skilda associationer visar att alkohol och narkotika är symboliskt laddade och har 

olika betydelse. De individuella erfarenheterna av alkohol- och narkotikaanvändande har stor 

betydelse för synen på dessa droger. Uppfattningarna förändras med tiden genom nya 

erfarenheter och förändrade livsvillkor. Skillnaderna framstår dock som mindre viktiga för 

alkoholens och narkotikans betydelse i stort. Även om ungdomarna representerar delvis skilda 

världar och också förhåller sig på olika sätt till droger så finns många gemensamma tankesätt 

och värderingar som genomsyrar synen på droger. Det finns tydliga likheter mellan grupperna 

exempelvis i fråga om hur de resonerar kring droganvändande i termer av rationalitet, egna 

fria val, personligt ansvar samt ger uttryck åt föreställningar om ungdomlighet och vuxenhet. 

Jag menar att berättandet konstrueras i en vidare kontext, att de speglar tidsandan och 

samhället. Dominerande föreställningar som ungdomarna förhåller sig till i tänkande och 

praktiskt handlande har stor betydelse för identitetsskapande och är viktiga för att förstå deras 

förhållningssätt till olika droger.  

 

Intervjuerna visar att alkohol och narkotika är en del av ungdomarnas vardag. Oavsett hur 

mycket eller lite alkohol eller narkotika de använder, eller om det handlar om abstrakta eller 

konkreta erfarenheter, så uppfattas droger som reellt och närvarade i vardagen. Alkohol och 

narkotika är en del av vardagen i den bemärkelsen att alla på ett eller annat sätt måste förhålla 

sig till dem. För vissa är droger en del av vardagen då de själva använder droger, för andra gör 

de sig påminda genom skolkamrater, politiker, tidningsartiklar, Tv-reportage, film, musik och 

böcker. Sammantaget kan detta sägas ha bidragit till alkoholens och narkotikans 

normalisering som fenomen (South 1999). Alkohol och narkotika är således något som berör 
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alla unga och det är därför viktigt att studera såväl ”de välartade” med inga eller begränsade 

drogerfarenheter som ”de vanartiga” med mer omfattande drogerfarenheter. 

 

Alkohol och narkotika har en betydelse som går utöver själva konsumerandet. 

Droganvändande har främst en social mening som de flesta sammankopplar till positiva 

händelser då de varit med om nya saker, träffat nya kompisar eller partners. Droger fyller 

även en viktig funktion i ungas identitetsskapande och tydliggör centrala existentiella 

föreställningar om mål och mening med livet. Olika val och strategier i alkohol- och 

narkotikafrågor uttrycker vem du är och vill uppfattas som. Identitet skapas genom att välja 

alkohol- och narkotikaanvändande och uttrycks genom olika ålders-, klass- och genusbundna 

föreställningar om rusmedel. Droger kan därför användas i identitetsskapande för att 

positionera sig och markera social tillhörighet. Bourdieu (1979) menar att det finns ett 

samband mellan en människas ekonomiska, kulturella och sociala tillgångar och de olika val 

hon gör i livet. Även om förhållningssätt till alkohol och narkotika till stor del föränderliga 

och de individuella möjligheterna att välja livsstil ökat så tenderar människor med liknande 

social bakgrund att ha likartade preferenser på en mängd områden såsom droganvändande och 

fritidsintressen.  

 

Alkohol och narkotika är inte något specifikt ungdomsproblem utan dominerande 

föreställningar om hur ungdomar, vuxna, tjejer eller killar bör vara påverkar ungdomars och 

andras konsumtion, endera accepterande eller återhållande. Intervjuerna visar att användande 

av alkohol och narkotika kan ses som en övergång till vuxenlivet. Ungdomars alkohol- och 

narkotikaanvändande skapas utifrån socialt och kulturellt bestämda former där vissa 

förhållningssätt till alkohol och narkotika anses bra och andra dåliga. Att vara ungdom 

innebär att ständigt förhålla sig till dominerande samhälleliga föreställningar om hur ungdom 

respektive vuxna bör och skall vara. Ungdomarna syn på alkohol- och narkotikaproblem visar 

att omgivande föreställningar införlivas i ungdomarnas självbild och är en del av 

upprätthållande av den ”normativa ungdomligheten”. Sammantaget sker en reproduktion av 

en mängd ordningar, t.ex. vad gäller droger, som tillsammans handlar om ett återskapande av 

vad som uppfattas som normalitet respektive avvikelse utifrån flera aspekter. Konsekvenserna 

av denna reproduktion är således både kopplade till strukturer i samhället och till den självbild 

som skapas av ungdomarna. Åldersgränser, lagstiftning och omgivande vuxna reglerar och 

definierar vad som hör till vuxenlivet och vad som är förbjudet. På så sätt upprätthålls en 

åldersdifferentiering och en etablerad samhällsordning. Föreställningar och ideal kring 
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ungdomars droganvändande konstrueras därmed inte bara av ungdomarna själva utan andra.  

 

Kulturell komplexitet har blivit en realitet att räkna med i dagens samhälle och därmed blir 

det alltmer väsentligt att studera vad denna komplexitet är och vad den för med sig vad gäller 

droganvändande (jfr Hannerz 1992). Ungdomar skapar egna mönster men detta sker inom 

samhälleliga ramar och de normer och regleringar av konsumtionen som dominerar. Därför 

menar jag att det är nödvändigt att förstå ungas droganvändande i förhållande till olika 

diskursiva sammanhang som påverkar vad som varit möjligt att erfara och sättet att berätta om 

erfarenheterna. Idéer om idealt rusmedelsanvändande och föreställningar om vuxna och 

ungdom får konsekvenser inte bara för ungdomars alkohol- och narkotikaanvändande, utan 

även för ungdomars självförståelse. Våra möjligheter till fria val är begränsade och formas i 

förhållande till något som omger dem, som de är en del av eller som de tar avstånd ifrån. Till 

följd av en ökad individualisering i samhället framstår möjligheterna att agera som starkt 

individualiserade och individperspektivet dominerar över andra möjliga förklaringar (Beck 

2000). Detta tar sig uttryck i hur de intervjuade resonerar kring sitt handlande i termer av 

valfrihet, att ha kontroll, personligt ansvar och rationalitet. Jag menar att kontrasteringen 

mellan alkohol och andra droger som avgränsade från varandra i en hierarkisk skala kan ses 

som en ”tung diskurs” om droger (jfr Pripp 2001). De intervjuade utmanar delvis den tunga 

diskursen genom att tala om att det egentligen inte är någon skillnad mellan alkohol och 

narkotika, de är båda droger, och visar på en till viss del förändrad syn. Samtidigt tar 

ungdomarna till sig diskursen och deras sätt att tala om alkohol och narkotika har stor 

överensstämmelse med dominerande problembeskrivningar. Även de som använder illegala 

droger tar till sig denna diskurs i presentationen av sig själva. På liknande sätt påverkar en 

tung diskurs om ungdomar de ungas synsätt. Detta kommer till uttryck i att droganvändande i 

mångt och mycket ses som ett ungdomsproblem. Föreställningarna kring alkohol och 

narkotika påverkas – liksom övriga samhället – av förklaringsmodeller grundade i 

tonårspsykologi och ett synsätt där alla ungdomar betraktas som en riskgrupp (Swärd 

2000:308ff).  

 

Idag domineras samhället av föreställningar om ungdomar som olika. Ett uttryck för 

olikhetstänkande är de riktade preventionskampanjer som inriktas på att nå specifika 

målgrupper. Genom att hänvisa till ungdomars skilda livsstilar och drogerfarenheter framställs 

en bild av skillnader och en radikalt förändrad syn på alkohol och narkotika bland dagens 

ungdomar. Jag menar att detta synsätt bygger på en syn på ungdomar som isolerade grupper 
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samt en syn på erfarenheter och attityder som konstanta och inte öppna för 

betydelseförändringar med tiden. De intervjuade ingår inte i isolerade subkulturella grupper 

utan umgås med kompisar, släkt och andra människor i olika sociala sammanhang. Med 

utgångspunkt i att andelen ungdomar som inte dricker minskat samtidigt som andelen som 

använder narkotika ökat under 1990-talet, hävdas ofta att ungas attityder till droger radikalt 

förändrats och att dagens unga tar avstånd från traditionella föreställningar om hur man ska 

koppla av. Jag menar att de intervjuade i mångt och mycket ger uttryck för en traditionell syn 

på alkohol och narkotika. Trots att den sociala rörligheten ökat och möjligheterna att pröva 

droger ökat så innebär detta inte att alla gränser, normer och moraliska tabun som reglerar 

alkohol- och narkotikaanvändande har upphört att gälla eller att unga skapar egna normer helt 

skilda från vuxna. Den generella bilden av ungdomars allt liberalare syn på narkotika är 

således en sanning med modifikationer.  

 

En vanlig utgångspunkt i det offentliga samtalet om ungdomars droganvändande idag är 

antagandet att ungdomars normbildning styrs allt mindre av familjen (t.ex. 

Narkotikakommissionen 2000a). Den framträdande och centrala roll som ungdomarna själva 

tillskriver föräldrar pekar på att det är relevant att i större utsträckning rikta uppmärksamhet 

på vad vuxna kommunicerar och förmedlar till ungdomar. De intervjuade har begränsade 

erfarenheter av att använda narkotika och uppfattar, liksom föräldrarna, narkotikaanvändande 

som betydligt mer problematiskt. Oavsett om/hur vuxna talar med unga om alkohol så 

förmedlar de förhållningssätt. Ungdomarna uppfattar signaler om vad som är okej eller inte, 

inte i första hand i det som sägs, utan i det som de ser vuxna göra. Det är i vardagliga 

situationer och erfarenheter av vuxnas drickande och attityder som de skapar sin förståelse av 

alkoholens betydelser och hur man bör hantera alkohol. Dominerande föreställningar om 

drickande påverkar ungdomarnas drickande i olika riktningar, endera godkännande eller 

avhållande.  

 

Intervjuerna visar att alkohol är ett normalt fenomen bland vuxna och unga. Att dricka 

uppfattas för det mesta som okomplicerat, inget som behöver förklaras eller försvaras. Att inte 

dricka däremot uppfattas som något avvikande och onormalt, något som betraktas som ett 

problem och det har andra sociala konsekvenser. Alkoholnormen märks inte minst när 

nykteristerna berättar om föräldrarnas negativa reaktioner och oro för att barnen inte är 

normala, dvs. dricker. Enligt ungdomarna anser föräldrarna att det är normalt att ungdomar 

dricker och nykterhet tycks skapa oro för att de som inte dricker saknar vänner och hamnar 
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utanför. De intervjuade menar å sin sida att föräldrarnas oro är märklig eller obefogad då de 

själva inte upplever nykterhet som något större problem. Det här pekar på att det bland vuxna 

finns dominerande föreställningar om att experimentering hör ungdomen till och att man bör 

ha prövat alkohol och/eller narkotika. Om du som ung inte har prövat så framstår du på något 

sätt som misslyckad som ungdom, och lever inte upp till normativa föreställningar om ”den 

farofyllda ungdomen”. Ungdomarnas resonemang om vuxnas, särskilt föräldrars, betydelse 

pekar också på att en ensidig uppmärksamhet på ungdomar begränsar vår förståelse av 

ungdomars droganvändande (jfr Alkoholkommittén 2002). Som jag ser det skapas ungdomars 

alkohol- och narkotikaanvändande till stor del av förställningar om ”den farofyllda 

ungdomen” och föreställningar om ungdomlighet och vuxenhet sätter gränser för alkohol- och 

narkotikaanvändande. Kanske kan vi genom att i högre grad rikta intresset mot föräldrar och 

andra vuxna öka kunskapen om ungdomars droganvändande?  

 

De flesta studier, inklusive denna, baseras på nedslag i verkligheten. De socioekonomiska 

ramarna för de intervjuade och många andra ungdomar är relativt likartade under tonåren då 

de flesta bor med föräldrar, studerar på gymnasiet, har studiemedel, omfattas av samma 

åldersgränser. Med åren ökar/minskar samtidigt unga vuxnas handlings- och valmöjligheter 

vad gäller bostad, ekonomi, familj, studier, arbete och resande. Därför kan man anta att de gör 

olika val i livet och att den ekonomiska och sociala åtskillnaden mellan olika grupper 

successivt ökar med åren. Studier visar att erfarenheter och användande av både alkohol och 

narkotika successivt ökar från tidiga ungdomsår och att konsumtionen generellt är som högst i 

åldern 20-25 år. De pekar också på att många därefter minskar sitt droganvändande och att 

många unga mer talar om självdisciplin och kontroll över droganvändandet genom begränsad 

konsumtion till helger. (t.ex. Narkotikakommissionen 2000b) Intresse för kontinuitet och 

förändringar vad gäller attityder och handlingssätt under olika perioder av människors liv kan 

ge en bättre förståelse för ungas droganvändande och ge en mer nyanserad bild av drogers roll 

i vuxenblivande.  
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Bilaga intervjuguide 
 
Gruppintervju 1 

Hur lärde ni känna varandra?  

Finns det något som kännetecknar er? Likheter/olikheter inom gruppen?  

Vad gör ni när ni ses? Var ses ni? När ses ni? 

Vilka andra är ni med?  

 

Gruppintervju 2 

Vad tänker ni på när ni hör orden alkohol/narkotika? 

Hur ser ert användande av alkohol/narkotika ut idag? När? Var? Med vilka? 

Varför använder ni (inte)?  

I vilka sammanhang förekommer alkohol/narkotika?  

Hur ser ni på skillnader/likheter mellan er och andra grupper när det gäller alkohol/narkotika?  

Var/hur har ni fått er kunskap om alkohol och narkotika?  

När är det okej att prata om alkohol och narkotika? Vilka kan man prata med? 

 

Individuell intervju 

Kan du berätta om din familj och uppväxt? 

Vad har du för intressen? Vad har du för framtidsplaner? 

Hur tror du din konsumtion ser ut i framtiden? 

Vad känner du till om dina föräldrars/syskons konsumtion?  

Vilken roll har du i ”gruppen”? 

Vilken betydelse har andra för ditt användande av/avstående från alkohol/narkotika? 

Du pratade förut om att X, kan du utveckla eller konkretisera det?  

Kan du berätta mer om dina egna erfarenheter och varför du (inte) använder droger? 

Hur skulle du reagera om någon av de andra skulle sluta/börja dricka eller använda narkotika?  

Vilka andra kompisar har du? Har de betydelse för din syn på alkohol/narkotika? 

 

Gruppintervju 3 

Hur ser ni på att unga testar alkohol/narkotika? 

Vad är en drog?  

Använda, testa, bruka, missbruka -finns det någon gräns?  

Beroende- vad är det? 

Alkoholist, missbrukare, knarkare- vad är det och vem blir det? 

Vad har ni att säga om uppmärksamheten kring unga, alkohol och narkotika och massmedias bild av 

fenomenet? 
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