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Sammanfattning 

I Sverige är det 90 % som konsumerar alkohol och därmed är endast 10 % nyktra 

individer. Denna studie ämnar till att belysa de som befinner sig utanför denna 

alkoholnorm. Denna studie bidrar till den sociologiska forskningen eftersom den 

beskriver en grupp individer i samhället som antas avvika från en samhällsnorm. Syftet 

med studien är att, med en fenomenologisk ansats, undersöka hur unga nykterister i 

åldrarna 20-24 upplever sin egen nykterhet och andras reaktioner på deras nykterhet. 

Hur uppfattar de själva de rådande alkoholnormerna? I vilka situationer kan det vara 

svårt att vara nykter? Hur upplever de att andra bemöter deras nykterhet? Studien 

avgränsar sig till unga vuxna mellan 20-24 år som är medlemmar i en 

nykterhetsorganisation. Således kommer urvalet från Ungdomens nykterhetsförbund 

och Nykterhetsrörelsens scoutförbund. Avsnittet om tidigare forskning beskriver i 

huvudsak alkoholkulturen i olika länder med fokus på de europeiska länderna. Det 

framgår att alkoholen är normativ både bland unga och vuxna. Vidare framställs 

alkoholkonsumtionen bland unga som starkt präglat av en överdriven konsumtion. Både 

vuxna och ungdomar anser att det finns en acceptans för ungas alkoholkonsumtion. 

Unga nykterister måste ofta förklara och motivera varför de avstår alkohol. Beckers 

avvikelseteori används för att öka förståelsen för hur det nyktra förhållningssättet kan 

leda till ett utanförskap. Becker beskriver att det är samhället som skapar avvikelsen 

snarare än att det är en egenskap hos den enskilde individen. Insamlingen av data har 

skett via semistrukturerade intervjuer. Ett etiskt förhållningssätt har tillämpats genom 

hela studien. Studien resulterade i fem olika teman som beskriver de unga vuxnas 

upplevelser; synen på alkoholnormen, nykterhet-ett laddat ord, anledningar till att avstå, 

utanförskap och gemenskap. Resultatet visar att det finns en positiv gemenskap inom 

nykterhetsorganisationen och att respondenterna är öppna med sin nykterhet för att 

försöka normalisera begreppet nykterhet som de upplever som laddat. Enligt Beckers 

teori är detta ett ”rent avvikande”. Respondenterna själva ger uttryck för att vara 

avvikare från normen.  
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Problemformulering 

Inledning 

I vårt samhälle har alkoholen en central plats och är något som tas för givet trots att det finns 

mycket forskning som beskriver vilka skador alkoholen frambringar. Tre fjärdedelar (79 %) 

av EU medborgarna konsumerar alkohol. Danmark har störst andel alkoholkonsumenter (93 

%) och därefter följer Sverige med 90 %. Det är alltså nio av tio svenskar som konsumerar 

alkohol i Sverige och nykteristerna utgör då endast 10 % av befolkningen (EU citizen’s 

attitudes towards, 2006: 8). I och med att det är så pass vanligt kan man säga att normen är att 

konsumera alkohol. Som en konsekvens av det finns det mycket forskning om alkohol och de 

problem som alkoholen orsakar men ytterst lite om nykterhet och om nyktra personer i 

samhället. Det är viktigt att få fram mer forskning inom detta område för att på så sätt belysa 

de som befinner sig utanför denna ”alkoholnorm”.  

 

Inom sociologin har studier av det som avviker från normen existerat länge. Vanligast är dock 

att man fokuserar på sådant som av samhället kan ses som något problematiskt t ex 

kriminalitet. Tidigare forskning visar att nyktra individer ofta upplever påtryckningar på 

grund av sitt avståndstagande. Genom att studera det som avviker från normen kan man få en 

ökad förståelse även för det som är accepterat. Samtidigt är samhället i ständig förändring och 

nyare studier tyder på att nykterhet, åtminstone inom vissa grupper, har ökat. Denna studie är 

därför relevant för sociologisk forskning eftersom den beskriver en grupp individer i 

samhället som antas avvika från en samhällsnorm. Kontrasten som uppstår mellan de som 

väljer ett nyktert förhållningssätt och de som konsumerar alkohol beskriver hur de starka de 

samhälleliga normerna är. Denna kontrast visar även hur normer uppstår, fungerar och 

kvarstår i vårt samhälle. 

 

Vidare är det även essentiellt att lyfta fram hur situationen ser ut för unga vuxna då det oftast 

är i den åldern alkoholkonsumtionen börjar. Genom att beskriva nykteristernas tankar, känslor 

och upplevda situation ökas förståelsen för dem. Denna insikt kring det val om nykterhet de 

har gjort bidrar vidare till en förståelse av den attityd som finns kring alkohol i samhället och i 

förlängningen varför människor väljer att dricka alkohol. För att fokusera på de unga vuxnas 
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perspektiv använder denna studie en fenomenologisk ansats. Således fokuserar studien på att 

få fram individernas gemensamma upplevelser av nykterhet. 

 

Dessa påtryckningar och negativa reaktioner från av andra individer gör att det nyktra 

förhållningssättet kan leda till ett utanförskap. För att öka förståelsen har Beckers 

avvikelseteori använts som ett teoretiskt redskap i denna studie. Den syftar till att djupare 

beskriva hur avvikelser ser ut, uppstår och upplevs för den enskilde individen.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, med en fenomenologisk ansats, undersöka hur unga nykterister i 

åldrarna 20-24 upplever sin egen nykterhet och andras reaktioner på deras nykterhet. 

Frågeställningar 

Hur uppfattar de själva de rådande alkoholnormerna? 

I vilka situationer kan det vara svårt att vara nykter? 

Hur upplever de att andra bemöter deras nykterhet? 

Avgränsningar 

Urvalet av respondenter avgränsar sig till unga vuxna som är medlemmar i en 

nykterhetsorganisation, i och med detta innebär det att de har tagit ett medvetet 

ställningstagande för nykterhet. Det finns fler ungdomsorganisationer inom 

nykterhetsorganisationen men studien avgränsar sig till Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) 

och Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF). Vid en fenomenologisk ansats ligger fokus i att 

hitta det det gemensamma och studien avgränsar sig därför till att endast fokusera på unga 

vuxna i åldrarna 20-24 år på grund av en önskan att urvalet ska vara så homogent som 

möjligt. 

Begreppsdefinitioner 

Norm 

Normer är regler om hur man ska bete sig (Sato, 2004). Vad som är rätt eller fel ses som en 

vardaglig förståelse. Vad som anses som rätt tydliggörs i motsats till det som är fel. Det 
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normala får sin betydelse i kontrasten till det som avviker (Sato, 2004: 41). Normen i Sverige 

är att konsumera alkohol och fokus i denna studie ligger på det som avviker från denna norm, 

nämligen nykterhet.   

Avvikelse  

Då ordet avvikare kan uppfattas som ett negativt laddat ord följer här ett klargörande. Ordet 

avvikelse är ett centralt ord i Beckers (2006) teoribildning men utan negativ innebörd för de 

individer som avviker. Ordet ska således inte uppfattas i negativ bemärkelse. Becker beskriver 

det snarare som att det är grupper i samhället som skapar denna avvikelse genom att de 

upprättar sociala regler som individerna ”måste” följa för att räknas som en i gruppen. 

Avvikelsen är således inte en egenskap hos individens handlingar utan ligger i samhällets 

reaktioner på dessa handlingar (Becker, 2006). 

Nykterhet 

Det finns en skillnad mellan begreppen nykterist och nykterhet (Sigfridsson, 2005: 105). 

Nykterister ses som en mer bestämd kategori där det oftast råder total avhållsamhet från 

alkohol. Begreppet nykterhet kan appliceras på fler personer. Det kan till exempel röra sig om 

en person som har varit alkoholist, en person som har slutat på grund av hälsoproblem eller en 

person som inte identifierar sig som absolutist (Sigfridsson, 2005: 105). I 

nykterhetsorganisationerna som respondenterna är med i måste ett nykterhetslöfte avges vilket 

innebär att de inte får konsumera drycker med mer än 2,25 % alkohol. Trots det är det inte 

relevant att tala om begreppet nykterist då det är individuellt hur en person uppfattar och ser 

på sin egen nykterhet. 

Tidigare forskning 

Alkoholnormen 

Inställningen till alkohol i de Nordiska länderna liknar, trots vissa skillnader i dryckesnivåer, 

varandra och har historiskt sett varit restriktiv (Room, 1989 i Room & Mäkelä, 2000: 478). En 

studie från Finland visar dock att normerna kring alkoholanvändningen bland vuxna i Finland 

har förändrats över tid (Härkönen och Mäkelä, 2010). Acceptansen för vardagligt drickande 
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var relativt hög i Finland under år 2000 och majoriteten bland både män och kvinnor, 86 % 

och 79 % respektive, ansåg då att måttligt drickande var en del av vardagen. Under åren har 

antalet nykterister gradvis minskat. Kvinnornas attityder till alkohol har förändrats mer då det 

under 1968 var 39 % av kvinnorna som uppgav att de inte drack. I slutet av 1976 halverades 

statistiken för kvinnor och 19 % rapporterade att de inte drack. Denna siffra sjönk ytterligare 

och hamnade tillslut på 10 % under 2000 och 2008. Statistiken bland männen har inte 

förändrats lika drastiskt; mellan 1968 och 2008 minskade andelen nyktra från 12 % till 10 % 

(Härkönen och Mäkelä, 2010: 399-400).  

 

Det har alltid funnits normer som motsätter sig en alkoholberusning vid tillfällen som avviker 

från normen. I de nordiska länderna, där dryckeskulturen inneburit att berusningar främst 

förekommer i anslutning till helgen (Room & Mäkelä, 2000), har det ansetts avvikande att 

dricka mer i vardagliga situationer som till exempel under middagar med familjen i hemmet 

och detta kunde även konstateras i studien av Härkönen och Mäkelä (2010: 402). Samtidigt 

visade de att mängden alkohol som konsumeras ökat i de situationer där det används; de 

”våta” tillfällena har i högre grad blivit ”våtare” (ibid.). Synen på alkohol generellt och på 

berusning tycks ha blivit mer positiv i Finland (Härkönen och Mäkelä, 2010: 405). En 

liknande utveckling har skett även i Sverige. Det har gjorts kopplingar mellan att den svenska 

alkoholpolitiken luckrats upp till den mer positiva inställningen. Som en följd av att den mer 

restriktiva alkoholpolitiken luckrades upp i Sverige under 90-talet ökade tillgängligheten av 

alkohol stegvis och till följd av detta fick svenskarna också en mer alkoholliberal syn 

(Ramstedt och Kühlhorn, 2008: 22). 

 

Stockholm har den största alkoholkonsumtionen i hela Sverige (Hallgren, 2014: 1381). 

Jämfört med Norrbotten som har den lägsta konsumtionen så dricker stockholmarna dubbelt 

så mycket alkohol, uppskattat under 30 dagar. Detta sträcker sig från unga vuxna i åldrarna 

15-29 och upp till 70 års ålder. Anledningen till att konsumtionen är högre i huvudstaden 

beror troligtvis på en större tillgänglighet som gäller både antalet systembolag och antalet 

krogar där alkoholen kan införskaffas. Även dryckesbeteendet hos de som är yngre än 18 år 

kan påverkas av denna höga konsumtion i huvudstaden, då det är ett högre antal äldre 

kamrater och vuxna i omgivningen som dricker (ibid.). 
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Ungdomars alkoholkonsumtion 

Enligt resultaten från den senaste rapporten från ESPAD studien (Hibell et al., 2012) har de 

flesta ungdomar i ålder 15-16 år druckit alkohol åtminstone någon gång i livet. Den senaste 

mätningen visar att det i genomsnitt rör sig om 87 % som konsumerar alkohol i de Europeiska 

länderna. Svenska studier visat att andelen som dricker alkohol sjunkit såväl bland yngre 

(niondeklassare) som äldre tonåringar (klass 2 på gymnasiet) men fortfarande är de flesta 

konsumenter (Englund, 2014). Även studier från andra länder än de europeiska har 

genomförts. Dessa beskriver att det råder en stark alkoholnorm bland de unga (Narin et al., 

2007: 288). Detta alkoholbruk är starkt präglat av en överdriven konsumtion, och under 

senare år har studier i flera länder problematiserat det ökade berusningsdrickandet bland unga. 

Det tycks alltså vara så att det åtminstone i vissa länder är färre konsumenter men de som 

konsumerar dricker desto mer (Measham & Brain, 2005). 

 

Överdriven konsumtion sker mest hos män än hos kvinnor. Kuntsche et al. (2004) har 

genomför en studie kring detta ämne med fokus på Europa. De beskriver att detta fenomen 

ökar bland unga i Europa. Den högsta frekvensen av individer i åldrarna 18-29 år som har ett 

berusningsdrickande befinner sig i Finland, Frankrike, Tyskland, Sverige och England. De 

påpekar att berusningsdrickandet ofta är ett resultat av grupptryck och att unga anser att den 

överdrivna konsumtionen är en norm bland jämngamla (Kuntsche et al., 2004: 122-123).  

 

De attityder unga har mot alkohol tycks vara formade av de vuxnas attityder till alkohol 

(Narin et al., 2007: 288). Unga inskolas till alkoholens normer och värderingar genom 

föräldrarnas alkoholkonsumtion som betraktas som naturlig, självklar och som en del av 

vuxenvärlden (Sigfridsson, 2005: 63). Alkohol beskrivs ibland som en markör till en 

vuxenidentitet, en slags ritual som är en del av övergången till vuxenvärlden, och som man 

måste lära sig (Sigfridsson, 2005: 63; Pape och Hammer, 1996: 1354; Sato, 2004: 27).  

 

Det råder en acceptans för ungdomars alkohol konsumtion i Sverige där det nästan förutsätts 

att ungdomar dricker alkohol och det konstaterades även av ungdomarna som Sato intervjuade 

(2004). Då alkoholen ses som en naturlig del av den svenska alkoholkulturen. Att bruka 

alkohol ifrågasätts inte eftersom det anses normalt och självklart. Den dominerande bilden 

bland ungdomarna är att alkoholen ses som naturlig och som en del av ungdomstiden. Även 

bland vuxna finns det en förståelse att ungdomar vill prova alkohol men acceptansen kan 
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skilja sig i viss mån (Sato, 2004: 42). Både vuxna och ungdomar har föreställningen att det 

hör till ungdomstiden att experimentera och prova nya saker, varför även 

berusningsdrickandet är accepterat. Det finns en normativ bild av att ungdomstiden ska vara 

”farofylld” (Sato, 2004: 50). De nykterister som Sato intervjuat är däremot kritiska till det 

traditionella drickandet i Sverige och de syftar främst på helgdrickandet. De är även kritiska 

mot alkoholkulturens aggressiva och destruktiva sida (Sato, 2004: 37).  

Nykterhet som normbrytande 

Som beskrivits ovan har alkoholen en framträdande roll i samhället. Både bland ungdomar 

och vuxna är alkoholkonsumtionen det normativa. Det är då inte överraskande att så många 

ungdomar följer strömmen för att känna sig accepterade. Traditionellt sett avser man ofta den 

grupp som dricker för mycket som normbrytare men man skulle också kunna argumentera för 

att de nyktra ungdomarna är avvikande (Anderson, 2014). På ett sätt är det mer överraskande 

med de ungdomar som ställer sig utanför alkoholnormen och därmed väljer att inte 

konformera till dessa normer (Narin et al., 2007: 288). Det finns förhållandevis få studier om 

nykterister generellt men särskilt om nyktra ungdomar. Deras avvikande val kan också öka 

förståelsen för de som följer normen. 

 

Som nämndes tidigare framgår det i studien som Sato genomfört att ungdomarna som 

konsumerar alkohol ser det som en självklarhet, socialt accepterat och något som är 

oreflekterat (2004: 16). Som en kulturellt och socialt accepterad dryck har alkoholen en 

uppenbar roll i människors liv, och bruket sker ofta i sociala sammanhang där även nykterister 

kan ingå. I Satos studie (2004) framkom det i nykteristernas beskrivningar av att de alltid 

känner sig tvungna att försvara sig och motivera varför de avstår (ibid.). Även studien av 

Sigfridsson (2005) beskriver hur de nyktra måste förklara och motivera sin nykterhet inför 

omgivningen. Vidare framgick det att det oftast inte räcker med att individen säger att den 

inte ska dricka, utan ibland behöver förklaringen vara rimlig för att omgivningen ska 

acceptera den. Själva avståndstagandet ses inte som något problem utan det är pressen på att 

behöva motivera sitt beteende som upplevs som mest besvärande (Sigfridsson, 2005: 155-

157; Narin et al., 2007: 293). Hur nykterheten ses som avvikande tolkas olika beroende på om 

individen är en konsument eller en icke-konsument. Konsumenten anser att det kan vara mer 

provocerande om en individ avstår alkohol. Icke-konsumenten är däremot medveten om sitt 

avvikande och behöver inte se det som problematiskt (Sigfridsson, 2005: 249-250). 
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För att inte behöva förklara och motivera sin nykterhet väljer en del nykterister att undvika de 

situationer där sådana situationer kan uppstå (Sato, 2004: 32). I ett försök att undvika 

påtryckningar av de som konsumerar alkohol väljer de nyktra då att umgås med likasinnade 

eller andra nyktra. Det nyktra förhållningssättet upplevs då som mindre problematiskt. I de 

sammanhang där alkoholen har en stor roll till exempel på krogen och på fester kan 

konfliktsituationer uppstå och genom att undvika dessa slipper de försvara sig och förklara 

varför de inte brukar alkohol (ibid.). Även ungdomarna som är med i studien av Bayley et al 

(2013) undviker vissa situationer. De föredrar aktiviteter där alkoholen inte har en stor roll 

eftersom alkoholen inte är en del av deras vardag. En del av respondenterna har inget problem 

med att vara i sociala sammanhang, till exempel på en fest eller en bar, där alkohol brukas då 

de använder sig av strategier för att hantera det (Bayley et al, 2013: 7). De strategier som 

används är till exempel att ha tidsbegränsningar, det vill säga komma senare eller gå hem 

tidigare. Andra tillvägagångsätt för att handskas med situationer där alkohol brukas är att 

dricka alkoholfria drinkar så att andra uppfattar det som alkohol, på ett trevligt sätt tacka nej 

eller ha legitima ”ursäkter” som till exempel att ha bilen med sig (Bayley et al, 2013: 6).  

 

I en studie som genomförts av Narin et al. (2007) framkom det fyra sätt som unga icke-

konsumenter förhåller sig till alkoholnormen; (1) genom att identifiera sig med andra normer i 

religiösa eller kulturella grupper, eller genom att vara sportig eller hälsosam, (2) genom att ha 

fritidsaktiviteter som motsätter alkoholbruk, (3) genom att rekonstruera alkoholnormen som 

något motbjudande och (4) genom att med alkoholfria drinkar låtsas vara konsument och även 

låtsas vara berusad i sociala sammanhang där alkohol brukas.  

 

Nykteristernas avståndstagande accepteras inte alltid av omvärlden eftersom de ständigt måste 

förklara varför de är nyktra (Sato, 2004: 33). De ungdomar Sato har intervjuat har en 

uppfattning om att nykterister upplevs som tråkiga och viljan att motverka denna felaktiga och 

negativa bild är stark. Oavsett om de identifierar sig med den bilden eller inte så känner de att 

de måste förhålla sig till den (ibid.). Sato beskriver vidare att nykterister kan stöta på negativ 

kritik eller ifrågasättande på grund av deras avståndstagande till alkohol och för att handskas 

med detta kan de välja att vara öppna med sin nykterhet eller undvika det genom att inte tala 

om sin nykterhet (2004: 34). Uppfattningen av nykterister som tråkiga beskrivs även av 

Bayley et al (2013) men de konstaterade att personerna de intervjuade inte föll in i den 

kategorin. Deras liv var fullt med aktiviteter och individerna i fråga anklagade istället de som 
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konsumerar alkohol som tråkiga eftersom de känner behovet av att berusa sig vid sociala 

sammanhang. De ansåg att konsumenterna begränsade sig själva och sina sociala förmågor 

när de brukade alkohol (Bayley et al, 2013: 7). 

Teori 

Det framgår av den tidigare forskningen att det råder en överrepresentation av de som 

konsumerar alkohol i det svenska samhället och att det även är integrerat i olika sociala 

sammanhang. Utifrån denna beskrivning kan det konstateras att det är normativt att bruka 

alkohol, åtminstone till en viss nivå. För att studera de individer som väljer att inte dricka 

alkohol och att därmed ta avstånd från alkoholnormen är det lämpligt med en teori som 

beskriver detta normbrytande beteende. Avvikelseteorin som är skapad av Howard Becker 

redogör just detta. Han beskriver dels hur normer skapas och efterföljs av individer i 

samhället men främst diskuterar teorin de individer som inte följer normer.  

Avvikelseteorin 

Howard Becker (2006) beskriver att det i samhället finns sociala regler skapade av sociala 

grupper. Dessa regler kan till exempel vara lagar eller mer informella överenskommelser som 

upprätthålls genom olika sanktioner. Normer är en del av dessa sociala regler och de 

definierar beteenden som passar i olika situationer. En del handlingar blir ansedda som 

”passande” och andra som ”opassande” till de olika situationerna. Om en individ inte följer 

det ”rätta” beteendet betraktas han som utomstående och som någon som inte lever enligt de 

regler som gemensamt skapats av gruppen. Individen som inte följer reglerna behöver inte 

uppfatta det på samma sätt och kan lika gärna betrakta de som dömer honom som 

utomstående (Becker, 2006: 17). Således är det individen själv som bedömer sin egen 

upplevelse av det. Vidare beskriver Becker att överträdelsen skiljer sig beroende på hur långt 

”utanför” normen en individ befinner sig. En person som konsumerat för mycket alkohol på 

en fest kan det finnas en viss förståelse och tolerans för. En inbrottstjuv uppfattas däremot 

som mindre lik oss och bestraffningen blir därför hårdare (Becker, 2006: 18). 
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Becker menar att det är samhället som skapar avvikelsen snarare än att det skulle vara en 

egenskap hos den enskilda individen. Han menar att genom de sociala regler som skapas av 

människorna i samhället blir de som inte förhåller sig till dessa regler ”överträdare” och 

avvikare. Det är alltså inte en egenskap i individens handlingar som skapar avvikelsen utan 

den konstrueras genom omvärldens reaktioner på dessa handlingar. Det sker då genom en 

interaktion mellan den som begår handlingen och den som reagerar på den (Becker, 2006: 22-

23). Huruvida en handling ses som avvikande eller inte kan variera över tid och mellan olika 

sociala kontext och det kan också bero på vem som begår handlingen (Becker, 2006: 25).  

 

Den som inte följer normen kan ha en annan syn på ”utanförskapet” än de som dömer 

personen som utanförstående. ”Avvikaren” kan ha en känsla av att han inte varit med och 

stiftat dessa regler som hålls emot honom och känner sig därmed påtvingad av 

”utanförskapet” (Becker, 2006: 27). 

 

För att tydligare förklara begreppet avvikelse har Becker framställt en modell som tar upp 

fyra olika typer av avvikelser (2006: 31). Den har två dimensioner där den ena belyser 

handlingar som upplevs som avvikande eller inte och den andra där handlingen ses som 

regelbrytande eller inte. De fyra typerna av avvikelse beskriver individers beteende som; 

falskt anklagat, konformt, rent avvikande och hemligt avvikande (ibid.). Falsk anklagelse 

uppstår då en individ anklagas av omgivningen för att ha begått en olämplig handling trots att 

han inte utfört handlingen. Då en individ följer regeln och uppfattas följa den av omgivningen 

har denne ett konformt beteende. Rent avvikande är motsatsen till det konforma beteendet. 

Individen bryter då mot regeln och uppfattas bryta mot regeln av andra. Den enligt Becker 

mest intressanta är hemligt avvikande och uppstår då individen inte upplevs som avvikare 

trots att han har ett regelbrytande beteende. Individens handlingar begås utan att någon 

märker eller reagerar på dem (Becker, 2006: 31-32). 

 

Det är inte enbart ”avvikarna” som får impulser att utföra handlingar som bryter mot sociala 

regler utan de flesta människor får dessa ingivelser. Istället för att ifrågasätta de som gör 

sådant som är ”opassande” anser Becker att frågan bör riktas mot de som inte följer sina 

impulser (Becker, 2006: 36).  
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Metod och data 

Då syftet med uppsatsen är att studera unga vuxnas upplevelser av nykterhet är det lämpligt 

att använda en kvalitativ ansats för att få utförligare svar än vad som är möjligt med en 

kvantitativ metod. Med en kvalitativ intervjumetod ges också större möjlighet att kunna 

beskriva intervjupersonernas egna erfarenheter. Den fenomenologiska ansatsen är lämplig att 

använda eftersom syftet med den är att studera respondenternas subjektiva upplevelser 

(Bullington och Karlsson, 1984:51). Arbetet med studien har skett induktivt och uppsatsens 

fokus har varit på de unga vuxnas erfarenheter och upplevelser. Trots att Beckers teori 

användes som ett teoretiskt redskap vid analysen har respondenternas egna berättelser om sina 

upplevelser av nykterhet varit grunden till uppsatsen och slutsatserna har ständigt ifrågasatts 

för att hitta det essentiella i deras berättelser. De gemensamma teman som studien resulterat i 

har framkommit av respondenternas berättelser, teorin har sedan används för att ytterligare 

bringa klarhet i dessa teman. Eftersom studien vilar på en fenomenologisk grund har det varit 

relevant att arbeta induktivt.  

Fenomenologi 

Fenomenologin skapades av filosofen Edmund Husserl och syftet är att studerar hur världen 

framträder för människor och hur deras olika livsvärldar ser ut (Bullington och Karlsson, 

1984:51). Fenomenologi används för att systematiskt utforska människors subjektiva 

uppfattningar om olika fenomen. Den motsätter sig den objektiva vetenskapen som är 

oberoende av människors subjektivitet och medvetande. Målet med fenomenologi är alltså att 

studera världen som den ter sig för människor och deras medvetande (ibid.). Alla människor 

har sin syn på världen och för att kunna studera andra individers subjektiva värld måste 

forskaren sätta sin bild på världen inom parantes så att denna bild inte blandas med 

studiepersonernas verklighet (Bullington och Karlsson, 1984:52). Forskare som använder sig 

av fenomenologin måste ha ett öppet förhållningssätt och kunna tillåta sig att bli överraskade 

av resultaten de hittar, och de bör därefter även gå djupare i analysen utifrån sina upptäckter 

(Bullington och Karlsson, 1984:53). Fenomenologisk forskning strävar efter att beskriva 

essensen av olika fenomen, vilket innebär att man vill hitta kärnan i det intervjupersonerna 

säger. Essensen av ett fenomen är det som gör det till vad det är och inte till något annat.  
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Denna studie har valt fenomenologi som metod för att den strävar efter att beskriva unga 

vuxnas egna subjektiva syn på nykterhet. Metoden lämpar sig väl för att komma åt 

intervjupersonernas egna åsikter och tankar kring vad nykterhet betyder för dem och hur de 

resonerar kring begreppet. En fenomenologisk ansats undersöker fenomenet på djupet och 

söker efter den gemensamma kärnan i intervjupersonerna egna subjektiva berättelser. 

Intervjupersonernas svar kring upplevelser och erfarenheter har analyserats ett flertal gånger 

först enskilt och därefter genom en jämförelse. Succesivt resulterade det i 5 teman som är 

representativa för alla 6 respondenter. Mer ingående om hur själva analysen av 

respondenternas berättelser har gått till beskrivs under datainsamling och kodning.  

Förförståelse  

Tidigare i uppsatsen nämndes vikten av att sätta sina egna erfarenheter och sin egen 

förförståelse åt sidan under genomförandet av en fenomenologisk studie (Creswell, 2007: 61). 

Detta är något som är av vikt inom all kvalitativ forskning men särskilt viktig vid en 

fenomenologisk ansats. Under studiens gång har därför ett öppet förhållningssätt till 

intervjupersonernas berättelser tillämpats. Intervjufrågorna har i högsta grad varit öppna då 

teman har använts och dessa har strävat efter att vara så lite styrande som möjligt. Helt öppna 

intervjuer hade varit ett alternativ men för att underlätta analysen, och för att inte ha alltför 

spretiga intervjuer valdes tillvägagångssättet med teman. Till viss del har därför intervjuerna 

ändå påverkats av en förförståelse då en viss förkunskap funnits med i utformandet av syftet 

med studien och av de teman och underfrågor som använts. Även under intervjun kan 

förförståelsen vara ett problem då tolkningen av vad som sägs under en intervju styrs av 

forskarens förkunskap (Aspers, 2007:141). Under arbetet med studien och med intervjuerna 

har förförståelsen så mycket som möjligt försökts att åsidosättas och fokus har riktats mot 

respondenternas berättelser och upplevelser.  

 

Min egen förförståelse av nykterhet skiljer sig från respondenternas. Jag konsumerar alkohol 

och är ej medlem i en nykterhetsorganisation. Trots detta så delar jag respondenternas syn på 

alkoholnormen och det var det som fick mig intresserad av frågeställningen i denna uppsats.  

Jag ser att alkoholkonsumtionen är normen och att den dessutom står relativt oemotsagd. Med 

bakgrund av detta ville jag ta reda på och belysa hur nyktra upplever det, men också gå in 

med ett kritiskt förhållningssätt till den dryckesnorm som vårt samhälle har. 
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Urval 

I och med att studien har en fenomenologisk ansats är urvalet av respondenter centralt. Det är 

väsentligt att de inte skiljer sig från varandra allt för mycket, vilket är en central aspekt inom 

fenomenologin (Creswell, 2007: 119,122). Själva upplevelsen av nykterhet kan beröra flera 

individer i samhället. Det kan bland annat röra sig om personer som avstår på grund av 

religiösa skäl, som konsumerar ytterst sällan eller som har hälsoproblem vilket också kan 

innebära stora skillnader i upplevelsen av att vara nykter. Studien inriktade sig av det skälet 

på nykterister som är organiserade i en nykterhetsorganisation. De har gjort ett medvetet val 

och ställningstagande att vara nyktra. I organisationen har de avgett ett löfte om att inte dricka 

alkohol vilket leder till att de har en upplevelse av nykterhet som förmodligen är mer konstant 

och som sträcker sig över en längre period än en del andra nyktra. 

 

På grund av tidsramen för studien och på grund av att nykterister som är aktiva i en 

nykterhetsrörelse är få användes en typ av bekvämlighetsurval. Via en bekant till studiens 

författare förmedlades kontakt med en respondent som således inte är bekant sedan tidigare. 

Denna person kom från scouternas nykterhetsförbund och passade bra in i studien då studiens 

fokus ligger på nykterister som är aktiva inom en nykterhetsrörelse. Via denna respondent 

förmedlades ytterligare en kontakt som även den tillhör scouternas nykterhetsförbund.  

 

En kontaktperson som arbetar som fältkonsulent på Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) har 

varit till stor hjälp med att förmedla kontakt med de övriga respondenterna. Vid ett möte 

informerades hon om studien och hon fick en beskrivning av vilka slags personer som skulle 

vara lämpliga att intervjua. Den beskrivning som gavs var att studien inriktade sig på både 

kvinnor och män i åldrarna 20-24 år. Kontaktpersonen anförtroddes med att välja ut 

deltagarna till studien då hon hade en stor inblick i organisationen. Baserat på beskrivningen 

av studien kunde hon även få en uppfattning om vilka personer som var lämpliga att intervjua. 

Detta kan dock i viss mån blivit styrt av att hon valt de personer som hon står närmre i 

organisationen. 

 

Respondenterna som är med i studien kommer således från två olika nykterhetsorganisationer. 

Dessa två organisationer är båda del av IOGT-NTO, som är Sveriges största 

nykterhetsorganisation. Anledningen till varför studiens urval är delat mellan dessa 

organisationer är på grund av svårigheterna med att få tag på individer som ville medverka i 
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studien samt på grund av de tidsramar som studien hade. De respondenter som valdes ut 

uppfyller trots allt kriterierna för studien då de är medlemmar i en nykterhetsorganisation och 

har avgett ett löfte om att avstå från alkohol men hade mer tid funnits hade urvalet eventuellt 

bara fokuserat på en av dessa nykterhetsrörelser. 

 

Urvalet består således av sex personer totalt, varav tre är kvinnor och tre är män. Två av dessa 

är medlemmar i scouternas nykterhetsförbund och resterande är medlemmar i ungdomens 

nykterhetsförbund. Åldrarna varierar mellan 20-24.   

 

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) 

Organisationen är en del av IOGT-NTO och bildades år 1970. De har för närvarande 125 

föreningar i Sverige och är partipolitiskt och religiöst obundna. Det finns för tillfället ungefär 

7400 medlemmar som är i åldrarna 13-25. Medlemmarna måste avge ett nykterhetslöfte som 

innebär att de inte får använda alkoholdrycker med mer än 2.25 % alkohol (Ungdomens 

nykterhetsförbund, 2013). 

 

Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF) 

Organisationen har en koppling till IOGT-NTO och till Svenska Scoutrådet som de 

samarbetar med. Även denna rörelse är partipolitiskt och religiöst obunden. Medlemmarna är 

från 8 år och uppåt. Vid 12 års ålder får medlemmarna avge det nykterhetslöfte som tidigare 

nämnts (Nykterhetsrörelsens scoutförbund, 2013). 

Datainsamling och kodning 

Insamlingen av data gjordes genom kvalitativa intervjuer under en period om tre veckor. Då 

syftet med studien var att få fram de unga vuxnas gemensamma upplevelse av nykterhet var 

det viktigt att intervjuerna inte skilde sig allt för mycket från varandra. Därför var 

användningen av semistrukturerade intervjuer lämplig snarare än helt öppna intervjuer. En 

intervjuguide med några övergripande teman användes. Under varje tema fanns det några 

tillhörande frågor som ställdes efter att intervjupersonen låtits talat fritt om ämnet. Om 

intervjupersonen sa något som var intressant i förhållande till studiens syfte följdes det upp 

med nya frågor som baserades på situationen. Under intervjun tog respondenten själv upp en 

del av de frågor som skulle beröras och i och med det kunde ordningsföljden på teman och 

följdfrågor variera mellan intervjuerna. Respondenterna skilde sig till viss mån från varandra. 
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Fyra respondenter pratade mer än övriga och det resulterade i långa svar, vilket är 

eftersträvansvärt i en fenomenologisk studie (Creswell, 2007). Två respondenter var lite mer 

kortfattade och då krävdes det fler uppföljande frågor. Intervjuerna var i snitt ca 50 minuter 

långa. Den kortaste var 20 minuter och den längsta var 55 minuter. 

 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Direkt efter intervjun transkriberades 

materialet eftersom intryck från den intervjuade är viktigt att ha i färskt i minnet. Det är även 

bra att transkribera intervjuerna direkt efteråt eftersom nya teman och idéer kan komma fram 

och detta kan vara bra att ha med sig inför de resterande intervjuerna (Aspers, 2007: 158). 

Detta praktiserades och genom att transkribera intervjuerna direkt framkom det snabbt vilka 

frågor som inte passade och det kom även nya idéer som var användbara för de resterande 

intervjuerna. För att memorera intrycken av intervjuerna gjordes dessutom noteringar efter 

intervjun. Dessa anteckningar kodades inte eftersom huvudfokus för studien ligger i 

respondenternas egna subjektiva upplevelse. De användes istället som hjälp för att lättare 

memorera intrycken och för att utveckla intervjuguiden ytterligare mellan de olika 

intervjuerna. Främst så användes det för att ta bort eller formulera om frågor som inte verkade 

passa studien eller som verkade svåra att svara på. 

 

Kodningen av materialet har skett induktivt och med det menas att det empiriska materialet 

kodats öppet och inte med en utgångspunkt i någon teori. Beckers avvikelse teori lästes innan 

empirin samlades in eftersom den ansågs relevant för studien, men trots det har ett ett öppet 

förhållningssätt gentemot respondenternas berättelser bibehållits. Huvudfokus har varit att få 

fram teman som beskriver respondenternas gemensamma upplevelser av nykterhet för att 

sedan koppla samman det med Beckers teori. 

 

Tillvägagångssättet för att koda materialet med hjälp av den fenomenologiska metoden som 

har använts i den här studien har hämtats från Polit och Beck (2008) samt Creswell (2007). 

Den skapades ursprungligen av Colaizzis, 1978, och är baserad på Husslers filosofi (Polit & 

Beck, 2008: 519). Först lästes varje intervju noggrant för att få en helhetsbild. Sedan 

markerades citat som beskrev individens tankar och upplevelser kring nykterhet (Polit & 

Beck, 2008: 520). Det var allt från tankar de hade kring alkohol, de som drack, sin egen 

nykterhet och situationer där det kan vara svårt att vara nykter. Det kunde utgöras av kortare 

meningar till lite längre stycken. Det hela resulterade i totalt 133 citat. De citat som liknade 

varandra parades ihop och de som inte liknade något av vad de andra respondenterna sagt togs 
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bort från fortsatta analyser eftersom målet var att hitta det gemensamma. Med denna metod 

kortades mängden citat successivt ner och övergripande teman började växa fram. Eftersom 

studien har en fenomenologisk ansats var det viktigt att de teman som studien resulterade i 

skulle beskriva den gemensamma essensen för de intervjuade individerna. Alltså att resultatet 

beskrev själva kärnan av deras upplevelse av nykterhet. Varje tema kontrollerades därför så 

att de bestod av citat från vardera respondent. 

Etiska överväganden 

De etiska aspekterna har varit av hög relevans under hela arbetets gång. Aspers (2007: 83) har 

påpekat vikten av att, som forskare följa de riktlinjer som finns i forskarsamhället. Forskare 

måste ta hänsyn till de individer som intervjuas. Ansvaret sträcker sig även till de som har 

nytta av forskningsresultaten (Herméren, 2011: 12). I studiens genomförande har hänsyn 

tagits till Vetenskapsrådets fyra allmänna individskyddskrav som är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008). För att 

uppfylla informationskravet presenterade jag mig själv och studiens syfte innan intervjun 

startade. Respondenterna informerades om att studien skulle läggas upp i databasen Diva där 

C-uppsatser läggs upp som offentlig handling. Enligt samtyckeskravet måste respondenterna 

samtycka om att vara med i studien. Således informerades de om att deras deltagande var 

frivilligt och att de därför när som helst kunde avbryta sin medverkan. Enligt 

konfidentialitetskravet måste alla uppgifter handskas med konfidentialitet och det har 

uppfyllts i denna studie genom att det i redogörelsen av dessa respondenternas svar inte 

framgick känsligt information, respondenterna informerades även om detta. Efter intervjun 

gjordes namnen om till respondent 1-6. Dessa siffror baserades inte på ordningen av 

intervjuerna då kontaktpersonen från UNF var medveten om ordningsföljden på fyra 

intervjuer. Om intervjupersonen sa sitt namn eller något annat som kunde härleda till deras 

identitet censurerades det i materialet. För att uppfylla nyttjandekravet användes det 

insamlade materialet endast till denna studie. Som tidigare nämnts informerades 

respondenterna om var studien skulle publiceras och att de insamlade uppgifterna endast 

kommer användas för forskningsändamål. 
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Resultat och analys  

Respondenternas gemensamma upplevelser av nykterhet resulterade i totalt fem teman; synen 

på alkoholnormen, nykterhet - ett laddat ord, anledningar till att avstå, utanförskap och 

gemenskap. Nedan följer en beskrivning av varje tema. 

1: Synen på alkoholnormen  

Respondenterna i studien har en likartad upplevelse om vad alkoholen har för roll i Sverige. 

De upplever samtliga att alkoholen är integrerad i samhället och att konsumtion av alkohol är 

det som är normen. 

Alkoholen är ju normativ det är ju det som ska vara i första hand särskilt då på fester 

och på bjudningar. Det märker man ju dels på privata fester - vad folk drar med sig att 

dricka, men även på restauranger - vad som finns på menyn. Det finns liksom två sidor 

med olika vin sorter och en handfull olika vatten, läsk och juice. (Respondent 5, man) 

Ovanstående citat beskriver en upplevelse av att det oftast finns väldigt många alkoholhaltiga 

alternativ men betydligt färre nyktra alternativ. En tolkning av detta är att respondenterna i 

studien menar att det finns en viss motvilja i samhället med avseende på de nyktra 

alternativen.  

 

Enligt Becker (2006) skapas normer av grupper i samhället och de definierar vilka handlingar 

och beteenden som är ”passande” i olika situationer. Om en individ inte följer dessa regler 

kan denne betraktas som avvikare. Då alkoholen tas för given och är inordnad i många 

sammanhang i vårt samhälle har det blivit normativt att konsumera alkohol. De som inte 

konsumerar alkohol då det förväntas kan enligt Beckers (2006) syn bli betraktade som 

utomstående. I en situation där det tydligt framgår att man inte förväntas dricka alkoholfritt 

och att man är i minoritet, som på en drinklista, kan det upplevas som svårare att hålla fast vid 

sina principer och inte följa alkoholnormen. Detta ger upphov till att det nyktra 

förhållningssättet kan upplevas som svårt och krävande för den enskilda individen. 

Ja men det krävs ju väldigt mycket för att ta det ställningstagandet i dagens samhälle 

där det är väldigt mycket som cirkulerar runt alkoholen och det här umgänget runt 

alkoholen. (Respondent 4, kvinna) 
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Respondenterna anser att det finns normer som späder på denna alkoholkonsumtion, en 

upplevelse av att man uppmuntras till att dricka alkohol och att det även förväntas, för att få 

vara en del av gemenskapen. Även Härkönen och Mäkelä (2010) konstaterar att denna 

samhällsbild existerar då de beskriver att synen i Finland på alkohol och berusning blivit mer 

positiv och liberal. I situationer där det konsumeras har även mängden alkohol ökat. 

 

Respondenterna förundrar sig över varför övriga individer i allmänhet konsumerar alkohol 

och varför det är så integrerat i normerna trots att alkohol kan orsaka problem och ge negativa 

konsekvenser. Respondenterna är eniga om att alkoholen bör ses som ett samhällsproblem. De 

tar upp olika negativa aspekter såsom missbruk, alkoholism, risk för att barn far illa på grund 

av föräldrarnas konsumtion och att en del blir aggressiva då de är berusade. Denna kritiska 

syn på alkoholen delar även de ungdomar som Sato (2004) intervjuat och som motsätter sig 

alkoholkulturens destruktiva och aggressiva sida. Att alkoholen ses som ett samhällsproblem 

är däremot inget som åtskiljer intervjupersonerna från andra (konsumenter). 

Nej men jag tycker att det är tråkigt att just Sverige att vi är så väldigt mycket emot 

cigaretter och knark såklart men just såhär alkohol är såhär ah men lite rödvin. Ja men 

det är så himla vanligt. Trots att det är så många som far illa av det. (Respondent 1, 

kvinna) 

Men jag kan tycka att det är drygt att dricka för att det är så många som har problem 

med alkohol. Men jag tycker såhär att folket borde stepp upp liksom och bah okej folk 

har typ problem med det och inse att de stödjer en sådan kultur genom sitt drickande. 

(Respondent 2, man) 

Vad som däremot förekommer av de ovanstående citaten är en solidaritet med de som får 

problem med alkoholen. Intervjupersonerna avstår från att dricka själva eftersom alla inte kan 

hantera alkoholen. Det ger också uttryck för att individer som dricker inte reflekterar över de 

negativa konsekvenserna av alkohol i samma utsträckning. De flesta respondenterna har också 

en negativ syn på själva berusningsdrickandet som de anser råder till stor del i Sverige. 

Nedanstående citat beskriver att det normativa är att individer ska konsumera större mängder 

för att nå en kraftig berusning. 

Men just i Sverige är det när man tänker på alkohol tänker man, jag tror både nyktra 

och onyktra tänker det, så ska man bli karatefull och bara köra på. Det känns som att 

det är ganska inpräntat i oss. (Respondent 1, kvinna) 
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I ovanstående citat beskrivs fenomenet av överdriven konsumtion som togs upp av Kuntsche 

et al. (2004) i den tidigare forskningen. Respondenten beskriver hennes syn på hur den 

överdrivna konsumtionen är normativ och att både nyktra och onyktra reflekterar på detta sätt 

gällande alkoholberusning.  

 

Det råder en stark alkoholnorm bland ungdomar och det har konstaterats i ett flertal studier 

(Baylely et al., 2013; Narin et al., 2007; Sato, 2004; Sigfridsson, 2005; Kuntsche et al, 2004). 

Respondenterna i denna studie delar den synen och ifrågasätter varför vuxna antar att många 

ungdomar, även minderåriga, frekvent dricker alkohol.  

…att tonåringar förväntas dricka tycker jag att det finns en stark norm. Det ser man ju 

bara på Systembolagets reklam då förutsätter man att tonåringar dricker innan de är 

18. Att man tänker att det är normalt och någonting som ingår i livet. (Respondent 6, 

kvinna) 

Vuxna som accepterar och förväntar sig att ungdomar dricker beskrivs även i studien av Sato 

(2004). Det finns en bild av att ungdomstiden ska vara ”farofylld” och därför anses det 

naturligt att ungdomar provar på alkohol. I och med att alkoholkonsumtionen bland vuxna ses 

som naturlig och normativ påverkar det i sin tur ungdomarnas alkoholkonsumtion. Alkohol 

förknippas med att vara vuxen och därför blir det som en markör och övergång till 

vuxenvärlden (Narin et al., 2007; Pape och Hammer, 1996; Sato, 2004; Sigfridsson, 2005). 

2: Nykterhet - ett laddat ord 

Respondenterna anser att begreppet nykterhet är som ett laddat ord. De uppfattar att andra 

reagerar på deras nykterhet och de blir uppmärksammade på olika sätt på grund sitt 

ställningstagande.  

Alltså folk är väldigt stela när det kommer till nykterhet, tycker det är jobbigt som jag 

uppfattar det. (Respondent 6, kvinna) 

Respondenten beskriver omgivningens reaktioner på de nyktras avståndstagande från alkohol. 

Enligt Becker (2006) skapas avvikelsen genom interaktionen mellan den som begår en viss 

handling och den som reagerar på den. Det är inte en egenskap hos den enskilde individen 

som skapar denna avvikelse utan det är istället samhällets reaktioner på handlingen som 

skapar avvikelsen. Det framgår i denna studie att nykterister får negativa reaktioner från 

omgivningen och dessa tydliggör att deras förhållningssätt inte står i enlighet med normerna. 
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Nykterheten är således något som inte är helt accepterat i samhället och därför strävar 

respondenterna i denna studie att neutralisera begreppet.  

Nykterhet är väl ett ord som jag hoppas ska försvinna och att det ska bli typ såhär 

självklart. Nu är det ju såhär (paus) jag vill byta lite roll på det. Nu är det såhär att 

dricka är standard och nykterhet det andra. Det skulle vara rätt så gött om man bytte 

plats på dem… (Respondent 2, man) 

Ovanstående citat beskriver hur individen har en vilja att normalisera nykterheten så att det 

inte ska uppfattas som något avvikande. De andra respondenterna instämmer i denna vilja att 

förändra begreppet så att normen istället ska vara det helnyktra tillståndet. Även 

respondenterna i studien av Sato (2004) och Bayley et al (2013) upplever att deras 

avståndstagande inte accepteras av omvärlden och att det råder en uppfattning om att 

nykterister ses som tråkiga. För att motverka denna negativa och felaktiga bild väljer 

ungdomarna att möta det genom att vara öppna med sin nykterhet eller undvika det genom att 

inte dela med sig av sina åsikter. 

 

För att handskas med den negativa laddning som begreppet nykterhet har väljer 

respondenterna i denna studie att vara öppna med sin nykterhet. På så sätt försöker de 

normalisera och neutralisera begreppet. 

Jag tycker att nykterhet inte ska vara ett laddat ord egentligen så jag säger ändå att jag 

är nykterist för jag vill ändå sprida det ordet. (Respondent 1, kvinna ) 

Beckers (2006) modell för hur avvikelsen kan framställas innefattar denna öppenhet 

ungdomarna vill visa med sin nykterhet. Han skulle beskriva ungdomarnas beteende som ett 

”rent avvikande” och det innebär att individen är medveten om att denne ”bryter mot regeln” 

och uppfattas som en avvikare av andra.  

 

Under intervjuerna framkom det att respondenterna har en vilja att sprida nykterheten även 

om inte alla på ett aktivt sätt agerar för det. De försöker inte övertala andra till det nyktra 

förhållningssättet. Istället sprider de sina åsikter genom att vara öppna med sin nykterhet. Det 

vill säga att de till exempel talar positivt om sin nykterhet, går ut på krogen nyktra och 

samtalar om nykterheten om det är någon som undrar varför de inte dricker. 

Men jag har nog mer förespråkat det genom att agera genom att typ vara ute nykter. 

Och om folk frågar så berättar jag ju liksom hur jag tänker och sån’t. Men jag är inte 
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sån som bah du borde dricka mindre, syndare (skratt). För att vara nykterist kanske inte 

är för alla även om jag tror att det är det. (Respondent 2, man) 

Det gemensamma bland respondenterna är att de vill att fler i samhället ska inse att alkoholen 

inte behövs och att fler ska tänka på de negativa aspekterna som alkoholen frambringar, alltså 

att de ska tänka om.  

3: Anledningar till att avstå 

Respondenterna har en upplevelse av att de ibland eller ofta måste ha en förklaring till varför 

de har valt ett nyktert förhållningsätt till alkohol. Det är inte endast respondenterna i denna 

studie som upplever att de måste förklara och motivera sin nykterhet utan det förekommer 

även bland nykteristerna i studierna av Narin et al. (2007), Sato (2004) och Sigfridsson 

(2005). 

Men det är mer att folk frågar för dem vill veta och det kan jag också känna såhär det 

är också en märklig grej att folk måste veta varför man är nykter. Jag måste alltid 

förklara varför jag är nykterist. Egentligen borde dem förklara varför dem använder en 

drog och i grund och botten handlar det om att dem blir obekväma för att jag är nykter. 

(Respondent 6, kvinna) 

I ovanstående citat beskrivs respondentens ovilja till att alltid behöva förklara sin nykterhet. 

Hon anser att det istället är alkoholkonsumenterna som bör förklara sitt förhållningssätt till 

alkohol. Ytterligare respondenter konstaterar att de som bör ha en förklaring till sitt beteende 

är de som brukar alkohol. Liknande kritik som riktas mot de som konsumerar alkohol 

framkommer i studien av Bayley et al. (2013) där ungdomarna anser att 

alkoholkonsumenterna är de som begränsar sig genom sitt alkoholbruk. De menar att de som 

dricker förminskar sin sociala förmåga då de dricker alkohol och de som inte konsumerar 

förbättrar istället sin sociala förmåga eftersom de inte behöver berusa sig i sociala 

sammanhang. De unga nyktra har en gemensam inställning gentemot alkoholkonsumenterna 

och riktar frågan mot dem istället. Enligt Becker (2006) behöver inte individen som bryter 

mot normen uppfatta det på samma sätt utan denne kan istället anse att den som dömer 

befinner sig utanför eller begår en felaktig handling. Becker (2006) beskriver att ”avvikaren” 

kan känna sig påtvingad utanförskapet eftersom personen själv inte varit med och stiftat de 

regler som hålls gentemot den själv.  
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Det framgår av respondenterna att det krävs en anledning till nykterheten och att det inte 

räcker att endast tacka nej till alkohol. Denna förklaring måste även vara rimlig för att andra 

ska acceptera den enligt nykteristerna i studien av Sigfridsson (2005). 

Men jag tror absolut att de flesta accepterar det liksom men att dem behöver den här 

lilla anledningen och inte bara det här jo men jag är nykterist. Det är lite för lite. 

(Respondent 4, kvinna) 

Respondenten upplever att omgivningen inte nöjer sig med vetskapen om att hon är nykterist 

utan de behöver ytterligare förklaring till varför hon har tagit det ställningstagandet. En annan 

respondent beskriver att om han inte har en anledning som accepteras av omgivningen ses han 

som annorlunda.  

Men har man ingen anledning då tycker folk att man är lite konstig för att man inte har 

någon bra anledning till att vara nykter. (Respondent 2, man) 

4: Utanförskap 

Utifrån dessa teman som framkommit av respondenternas upplevelser av nykterhet framstår 

nykterhet som något som inte står i linje med normerna som råder i samhället. Eftersom 

nykterhet upplevs som ett laddat ord och respondenterna ofta behöver motivera sitt 

ställningstagande kan ett visst utanförskap uppstå. Respondenterna anser att en del människor 

i samhället ifrågasätter deras nykterhet. Hur en respondent upplever acceptansen av att vara 

nykter beskrivs nedan. 

Jag tror att det är många som tycker att det är ett bra ställningstagande att ta absolut. 

Men jag tror att det är rätt många som ifrågasätter det och jag känner att det är många 

som ifrågasätter det. (Respondent 4, kvinna) 

Trots att respondenten upplever att många är positiva till hennes nykterhet anser hon att det 

också existerar ett motstånd mot att en del väljer att vara nyktra.  

 

Det framgår av de intervjuade att det finns vissa sammanhang och situationer då det kan vara 

svårare att vara nykter. Den främsta situationen som framkom som även är starkt förknippad 

med traditionella normer, är de svenska högtiderna. De högtiderna som främst nämnts är 

midsommar, jul och nyår, då svenskarna generellt dricker mer än annars (Leifman och 

Gustafsson, 2004). 
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Alla svenska högtider så dricker man ju och man tänker såhär nu ska vi ha en trevlig 

stund. Drick lite! Och så bah, nej men jag vill inte ha trevligt. Att det är lite så de 

känner att man känner. Bah nej jag vill inte ha trevligt, jag vill inte ha roligt med dig. 

(Respondent 3, man) 

Respondenten beskriver hur svårt det kan vara att gå emot något som är ”självklart”. Han 

anser att andra förknippar alkohol med en trevlig stund. Han uppfattar då att omgivningen inte 

förstår honom och att de tror att han inte vill vara med i gemenskapen. Studien av Sato (2004) 

beskriver denna syn på att alkoholen är en självklarhet då den har en uppenbar roll i 

människors liv och att det är en dryck som är kulturellt och socialt accepterad. 

 

Att vara nykter behöver inte avvika utan det beror på hur andra reagerar på en person som 

avstår från alkohol. Men som framgår av respondenterna känner de att det inte är helt 

accepterat och de upplever ofta att de behöver förklara och motivera sin nykterhet för andra. 

Becker (2006) beskriver att huruvida handlingen är avvikande eller inte beror på hur andra 

reagerar på den. Eftersom att alkoholen i Sverige är så central och att det är normativt att 

bruka alkohol blir nykterheten automatiskt något som avviker från det ”vanliga” och därmed 

uppstår detta utanförskap.  

5: Gemenskap 

Det framkom av respondenternas berättelser att det finns en stark gemenskap inom 

nykterhetsorganisationen. Eftersom alla har samma värderingar och normer upplever 

respondenterna att det är en plats där de kan vara mer öppna och avslappnade.  

Men just att lära känna nya människor och känna att det är fler som har samma åsikter 

eller till och med ännu mer extrema. Det kan vara skönt ibland att vara såhär ah men 

gud vad dåligt det är med alkohol. Alltså man kan prata med andra om det och sen att 

man kan vara mer öppen. Sen pratar vi inte alltid om att man är nykter och man 

behöver inte nämna det. (Respondent 1, kvinna) 

Nykterhetsorganisationen beskrivs som en plats där de kan vara sig själva och där de inte 

behöver förklara sin nykterhet då de alla delar den. I intervjuerna framgick det att 

respondenterna under träffarna ägnar sig åt aktiviteter och nöjen som öppnar för nya 

vänskapsrelationer inom nykterhetsorganisationen. Även ungdomarna i studien av Sato 

(2004) föredrar att umgås med likasinnade för att ställningstagandet ska upplevas som mindre 



 

 23 

problematiskt. De föredrar såsom ungdomarna i studien av Bayley et al. (2013) att umgås i 

mer vardagligare situationer och med aktiviteter som inte kretsar kring alkohol. 

 

Citatet nedan beskriver nykterhetsorganisationen som en positiv gemenskap och respondenten 

upplever att det bidrar till en förändring i samhället. 

Det coola är ju inte gemenskapen den finns ju och det blir som en stor familj och folk 

ägnar liksom. Är hellre ideella och engagerar sig ideellt istället för att gå till jobbet typ. 

Och det betyder ju att det finns något väldigt starkt, en stark dragningskraft och det är 

ju positiva saker. Men jag kan känna att det coola är att man går samman och 

engagerar sig politiskt. Att man faktiskt gör en skillnad och att man hittar varandra i 

det. (Respondent 6, kvinna) 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur unga nykterister i åldrarna 20-24 hemmahörande i 

Sverige upplever sin nykterhet, subjektivt och i relation till andra personer. Studiens fokus har 

varit på normer kring alkohol och hur dessa unga vuxna upplever att de uppfattas när de inte 

följer normen att dricka alkohol. Frågeställningarna som studien avsåg att besvara var: hur 

uppfattar de själva de rådande alkoholnormerna, vilka situationer kan det vara svårt att vara 

nykter och hur upplever de att andra bemöter deras nykterhet? Detta undersöktes genom att 

kvalitativa intervjuer genomfördes utifrån en fenomenologisk ansats. Resultaten diskuterades 

även med utgångspunkt från Beckers avvikelsetyper. 

 

Studien resulterade i fem olika teman som beskriver de unga vuxnas upplevelser av nykterhet; 

synen på alkoholnormen, nykterhet – ett laddat ord, anledningar till att avstå, utanförskap och 

gemenskap. De unga vuxna har en gemensam syn på att alkoholen är integrerad i samhället 

och att det är det som utgör normen. De anser att det finns för få nyktra alternativ på t ex 

restauranger och att de borde finnas fler nyktra mötesplatser. På grund av alkoholnormen som 

råder kan det nyktra förhållningssättet upplevas som svårt och det framgår av respondenterna 

att nykterhet upplevs som ett laddat ord. De anser att omgivningen uppmärksammar deras 

nykterhet vilket de tolkar som att valet att vara nykter inte fullt ut accepteras. Denna 
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uppmärksamhet leder till att de ofta behöver ha en anledning till varför de avstår alkohol som 

även måste vara rimlig (för de som konsumerar) för att den ska accepteras. De olika teman 

som beskrivits hittills gör att det naturligt uppstår ett visst utanförskap för respondenterna. Det 

framgår även att det finns vissa sammanhang och situationer där ett nyktert förhållningssätt 

kan vara svårare som till exempel vid de svenska högtiderna. Inom nykterhetsorganisationen 

har de dock en stark gemenskap och respondenterna upplever att det är en plats där de kan 

vara mer öppna och avslappnade.  

 

En del av det som framkommit av respondenterna går i samklang med den tidigare 

forskningen. Främst gäller detta hur individerna med ett nyktert förhållningssätt upplever 

påtryckningar och att de måste ha ursäkter till varför de inte dricker. Det tyder på att 

alkoholnormen är stark och gör att det nyktra förhållningssättet ses som avvikande. Det kan 

även bero på dryckesbeteendet som finns hos många jämngamla som innefattar en överdriven 

konsumtion av alkohol. Skillnaden i beteendet blir då tydligare mellan de som dricker och de 

som inte dricker och detta i sin tur kan också förstärka utanförskapet. 

 

Något som framgick av denna studie och som inte berörts i den övriga forskningen är 

gemenskapen som finns inom nykterhetsorganisationen. Det framgår att respondenterna 

upplever det som en plats där de kan vara öppna och avslappnade. Det ter sig vara en positiv 

gemenskap där individerna delar samma normer och värderingar och att det även är en plats 

för att knyta nya vänskapsrelationer. En annan aspekt som lyfts fram ur denna studie är att 

respondenterna är öppna med sin nykterhet för att på så sätt försöka neutralisera och 

normalisera begreppet. Detta är något som skiljer sig från den tidigare forskningen där det 

mer framgår att de unga försöker undvika kommentarer av andra genom att komma på 

ursäkter till varför de inte konsumerar alkohol. Respondenterna i denna studie tar även dem 

upp olika ursäkter de kan använda för att slippa påtryckningar men de alla betonar även att de 

ofta väljer att vara öppna med sin nykterhet. Kopplat till Beckers teori är detta ett ”rent 

avvikande”, då individen är medveten om sin ”avvikelse” och att den uppfattas som avvikare 

av andra. Anledningen till varför de är så öppna med sin nykterhet beror förmodligen på att 

respondenterna i denna studie är aktiva i en nykterhetsorganisation. Genom den positiva 

gemenskapen kanske de därtill känner sig mer stärkta och vågar därmed vara öppna med sin 

nykterhet. Det framgick även av respondenterna att de inte alla aktivt förespråkade ett nyktert 

förhållningssätt men att de genom sin öppenhet hade förhoppningar om att nå ut och påverka 
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de som konsumerar alkohol. Detta gjorde de möjligtvis för att nå ut till andra och värva fler 

medlemmar till sin egen organisation. 

 

Mina egna slutsatser är att de teman som respondenternas berättelser resulterade i är 

påverkade av varandra. På grund av att alkoholnormen är så stark i samhället blir det nyktra 

förhållningssättet automatiskt mer problematiskt, individernas nykterhet går inte obemärkt 

förbi utan uppmärksammas och de behöver förklara och motivera sitt förhållningssätt. Allt 

detta leder till ett visst utanförskap, eftersom de kan uppleva att dessa frågor är ett 

ifrågasättande, och det går därmed i samklang med Beckers teori om avvikaren (2006). 

Becker beskriver hur avvikelser skapas genom samhällets reaktioner på en handling. I denna 

studie framgår det hur det nyktra förhållningssättet är en avvikelse eftersom de unga vuxna 

både i denna studie och i den tidigare forskningen upplever påtryckningar och hur deras 

förhållningssätt inte fullt ut accepteras. Genom denna avvikelse ”stämpling” av omgivningen 

blir det även en naturlig del att det uppstår en stark gemenskap i den egna gruppen.  

 

Beckers teori formulerades för att förklara flera typer av avvikelser, ofta med en dimension av 

problem eller något negativt till exempel kriminalitet eller missbruk, men trots det känns den 

applicerbar på respondenternas beskrivningar av sig själva i förhållande till alkoholnormen. 

Den var även användbar till studien för den beskriver tydligt hur avvikelser tar sig uttryck och 

även hur normer fungerar i samhället. Ytterligare teorier om normer och avvikelser i 

samhället hade varit intressant att ta hänsyn till då de förmodligen hade gjort analysen i fler 

dimensioner. Detta skulle kunna vara något att utveckla vid fortsatt forskning inom ämnet.  

 

Urvalet av respondenter kommer från två olika nykterhetsrörelser och även om det inte är ett 

problem i sig vid en fenomenologisk studie så kan olikheten till viss del ha påverkat vilka 

gemensamma aspekter som identifierades. I och med att urvalet var så pass litet skulle stora 

skillnader mellan individerna kunna göra att färre gemensamma teman identifieras. Av den 

anledningen hade det varit bättre om urvalet av respondenterna kommit från samma 

organisation. En annan skillnad som framkom i urvalet av respondenter var att en person hade 

ett missbruk bakom sig och detta var skälet till att individen valde ett nyktert förhållningssätt 

till alkohol. Detta kan naturligtvis också påverka hur man ser på sin egen nykterhet och 

upplever andras reaktioner. Trots individens anledning till valet av ett nyktert liv skilde sig åt 

från de andra respondenterna stämde denna persons upplevelse av nykterhet bra överens med 

de andras upplevelser. Främst delade de samma syn på alkoholnormen och även känslan av 
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gemenskap i nykterhetsorganisationen. Studiens resultat kan ändå ha påverkats av att denna 

persons bakgrund såg annorlunda ut och även av att urvalet kom från två olika 

nykterhetsrörelser. Detta gäller speciellt på grund av att studien vilar på en fenomenologisk 

ansats som strävar efter att få fram en gemensam bild av deltagarna som är representativ för 

alla. Genom att ha ett homogent urval underlättas detta. I huvudsak kan det aktuella urvalet ha 

missat någon aspekt som kommit fram i ett mer homogent urval. Trots dessa omständigheter 

kring urvalet framkom det ändå fem teman som beskriver en gemensam bild av nykterhet som 

också är representativt för de sex unga vuxna som deltog i studien. Urvalet fungerade bra för 

detta arbete då tidsramen för studien var begränsad och som tidigare nämnts är antalet unga 

vuxna som är medlemmar i en nykterhetsrörelse relativt få. Därmed uppfattar jag inte urvalet 

som negativt för målet att hitta det gemensamma i respondenternas upplevelse av nykterhet. 

 

Anledningen till att respondenterna har en liknande upplevelse om vad alkoholen har för roll i 

samhället kan bero på att urvalet är från två likartade nykterhetsorganisationer och att 

respondenterna befinner sig i ungefär samma ålder. Denna studie strävade efter ett homogent 

urval eftersom att det ökar ett homogent resultat vilket är eftersträvansvärt i en 

fenomenologisk studie. Det är dock viktigt att ha i åtanke att med ett annorlunda urval hade 

resultatet sett helt annorlunda ut. Om studien hade använt en annan ansats än den 

fenomenologiska hade även urvalet sett annorlunda ut. För fortsatta studier i ämnet skulle det 

därför varit intressant att jämföra individer som är nyktra för olika anledningar. T ex de som 

avstår på grund av religion eller på grund av hälsoskäl. 

 

Användningen av en fenomenologisk ansats passade väldigt bra i denna studie då den ämnar 

att ta reda på hur individer tolkar, upplever och ser på sin egen nykterhet. Då studien berör 

normer i samhället har det varit bra att använda en fenomenologisk ansats för att komma till 

djupet på individers egna upplevelser, tankar och idéer. Denna studie skiljer sig från den 

tidigare forskningen eftersom den använt sig av en fenomenologisk ansats. Genom denna 

vinkel har respondenternas egna upplevelser blivit mer tydlig och beskrivningen av deras 

situation i samhället har belysts på ett mer personligt plan.  

 

Det har varit svårt att eliminera min egen förförståelse helt och hållet och jag tror att studien 

till viss del är påverkad av min egen uppfattning av vad det innebär att ha ett nyktert 

förhållningssätt. Det är trots allt jag som format intervjuguiden och på så sätt styrt 

respondenterna genom specifika frågor. Det hade varit bättre med en öppen intervjuguide för 



 

 27 

att verkligen komma till kärnan och essensen av upplevelsen av nykterhet för dessa unga 

vuxna. Det hade nog även gjort att den egna förförståelsen fått mindre utrymme. Med tanke 

på studiens omfattning hade detta inte varit möjligt men det kan vara en viktig aspekt att ha i 

åtanke för fortsatta studier i ämnet.  

 

Utifrån resultaten som framkommit ter sig nykterhetsorganisationen som något positivt för de 

unga vuxna i studien. Den tidigare forskningen rörde vid detta ämne men det beskrevs på ett 

annat sätt. De ungdomarna som Sato (2004) och Bayley et al. (2003) intervjuade benämnde 

att de föredrog att umgås med likasinnade och att de intresserade sig för aktiviteter som inte 

kretsade kring alkohol. Mina resultat visar på att de unga vuxna i studien upplever 

nykterhetsorganisationen som en fristad och som något värdefullt. Detta skulle vara väldigt 

intressant att forska vidare på genom att göra en etnografisk studie med en kombination av 

observationer och intervjuer. 
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Bilaga: Intervjuguide  

Intervjuguide 

Introduktion om mig och studien: Syftet med studien är att beskriva unga vuxnas upplevelser 

av nykterhet med fokus på normer i samhället. 

Börja med att informera om konfidentialitet och att intervjun kommer att spelas in, 

transkriberas. Personen kommer att få ett påhittat namn eller heta respondent 1-10. Om 

någon fråga är svår går det att hoppa över. Personen kan när som helst avbryta om denne 

inte vill delta. Uppsatsen kommer sedan läggas upp i DIVA (en plats där alla C-uppsatser 

läggs upp som är offentlig för alla).  

 

- Hur gammal är du? 

Nykterhet 

- Kan du berätta vad nykterhet är och vad det betyder för dig? (Hur ser du på dig själv 

som nykter?) 

 

- Beskriv hur ditt förhållningssätt till alkohol har utvecklats? Har det påverkats eller 

förändrats på något sätt? (Hur har det sett ut tidigare fram till nu? Finns det någon 

person som har påverkat dig, eller något annat? Är anhöriga nykterister?) 

 

Nykterhetsorganisation 

 

- Kan du beskriva nykterhetsorganisationen du är med i och varför du är med i just den? 

 

- Vilken värdegrund bygger nykterhetsorganisationen på? (Vad har ni för gemensamma 

värderingar? Hur förhåller du dig till dem?) 

 

- Hur diskuterar ni om alkohol i gruppen? (Hur förhåller ni er som grupp till nykterhet 

och alkohol? Hur förhåller ni er till andra?) 

 

Alkohol 

- Kan du berätta om din syn på alkohol? 

 

- Hur upplever du att omgivningen förhåller sig till alkohol? (Är det många i din 

omgivning som dricker?) 
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Sociala sammanhang  

- Upplever du att det finns sociala sammanhang eller situationer där det är svårt att vara 

nykter? Kan du berätta om dessa? (Varför är det svårt? Beskriv din upplevelse av det 

och omgivningen) 

 

- Hur uppfattar andra din nykterhet? (Behöver du motivera den? Hur tar du ställning till 

nykterhet? Förespråkar du nykterhet? Hur aktiv är du med det?) 

 

- Hur upplever du den sociala acceptansen att avstå? (Hur reagerar människor i din 

omgivning? Hur uppfattas personer som avstår tror du?) 

 

Normer 

 

- Vad anser du att det finns för normer kring alkohol resp. nykterhet? 

 

- Hur upplever du att samhället står i relation till dessa normer? (Känner du att 

samhället behöver göra mer för att uppmuntra människor till nykterhet? På vilket sätt 

kan de göra mer?) 


