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ABSTRAKT 
 
Syftet med examensarbetet var att kartlägga vår målgrupps alkoholvanor och deras inställning 
till alkohol, samt att undersöka om deras syn på alkohol kan påverkas genom diskussioner och 
värderingsövningar. Undersökningen genomfördes i en nionde klass i Luleå kommun. För att 
kunna mäta om påverkan skett användes enkäter före och efter utvecklingsarbetet som bestod 
av gruppdiskussioner och värderingsövningar. Undersökningen visade att alkohol förekom i 
stor utsträckning i undersökningsgruppen och att de hade liberala åsikter gällande 
åldersgränser, langning och drickande i allmänhet. Undersökningen visade även att åsikter och 
attityder till alkohol går att påverka.    
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INLEDNING 
Idén till att skriva ett examensarbete om ungdomar och alkohol startade hösten 2002. Vi valde 
att undersöka ungdomars alkoholvanor och deras inställning till alkohol samt hur den 
eventuellt kan påverkas genom diskussioner och värderingsövningar. Anledningen till att vi 
valde just detta ämne är att vi ansåg att det var ett intressant och viktigt ämne. Alkohol blir allt 
vanligare bland ungdomar och debuten kryper allt lägre ner i åldrarna. 
 
Anledningen till att ungdomar dricker varierar. Vissa dricker för att vara tuffa, medan andra 
dricker som en del av en social gemenskap. Även faktorer som frigörelse och grupptryck 
spelar in när man pratar om ungdomars alkoholvanor. Att bryta sig loss från familjen är en 
viktig del av tonårsperioden och vissa gör det genom att dricka alkohol och på så sätt verka 
vuxna. Grupptryck är något som är ofrånkomligt i skolan i dag. Ungdomar vill inte sticka ut, 
de vill vara en i mängden och göra precis som alla andra. De påverkar och hetsar varandra till 
att göra saker som de inte alltid kanske vill.   
 
Enligt ett flertal undersökningar framgår det att många ungdomar konsumerar alkohol 
regelbundet. Eftersom vi alla tre studerar till lärare kommer vi förr eller senare att ställas inför 
denna problematik. Med mer kunskap, i såväl ämne som inställning, kan man bättre förebygga 
och arbeta med alkoholfrågor som på sikt leder till en sundare syn på och bruk av alkohol.  
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BAKGRUND 
 

Arv utifrån kultur 
Alkohol som samhällsproblem är ingen nyhet. Redan på 1700-talet i Sverige förekom alkohol 
i stor utsträckning. Då var det vanligt att alkohol konsumerades redan vid uppstigningen och 
sedan till frukost, middag, kvällsmat och även efter kvällsmaten. I början på 1900-talet blev 
det en helomvändning. Reglerna för alkohol skärptes och tillgången till alkoholen drogs in. 
1905 infördes Göteborgssystemet och med det försvann alla privata vinstintressen på alkohol. 
Det var tal om totalförbud av alkohol och en folkomröstning genomfördes 1922. Resultatet 
blev 51 procent mot ett totalförbud och 49 procent för ett totalförbud. Istället införde man 
motbokssystemet. Det medförde att varje person som skulle handla alkohol var tvungen att ta 
med sig en bok. Där stod det hur mycket som fick köpas, vilket räknades ut med hänsyn till 
kön, ålder och levnadsförhållande. Motbokssystemet fanns kvar till 1955 då det avskaffades 
helt. Konsumtionen av alkohol steg då kraftigt och har fortsatt stiga sedan dess. (Frilänkarna, 
2003)  
 

Styrdokument  
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) är det 
styrdokument som ligger till grund för hur skolan bygger upp sin undervisning med mål och 
riktlinjer. Det som tas upp i läroplanen är till viss del övergripande. Referenser till alkohol är 
sparsamma, men alkoholproblematiken kan passa in under andra övergripande områden.   
 
I Lpo94, 2.8 Rektorns Ansvar (s. 19), står det om övergripande kunskapsområden såsom 
riskerna med nyttjande av alkohol och tobak. Rektorn har som ansvar att ämnesövergripande 
kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen exempelvis riskerna med tobak, 
alkohol och andra droger. Detta sker praktiskt i skolorna bland annat genom undervisning i 
alkohol, narkotika och tobak, så kallad ANT – undervisning. Under 2.1 Normer och värden 
(s.10), finns ett par punkter som kan relateras till alkoholproblematiken bland ungdomar idag 
och som skolan är skyldiga att ta upp. Det står bland annat att läraren skall ”klargöra och med 
eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 
personliga handlandet”. Under samma punkt står det även att läraren skall ”öppet redovisa 
och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem”. Dessa skyldigheter som 
skolan har kan skapa en diskussion kring ämnet alkohol. En annan punkt i Lpo94, under 2.2 
Mål att uppnå i grundskolan (s.12), är att ha ”grundläggande kunskaper om förutsättningarna 
för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön”. 
Även under denna punkt kan ungdomars alkoholvanor passa in. En mer grundläggande 
värdering som skolan enligt Lpo94 ska rätta sig efter står under 1 Skolans värdegrund och 
uppdrag (s. 5). ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på”. Detta gäller minderårigas 
bruk av alkohol såväl som andra grundläggande värderingar som dagens samhälle har. 
 
Grundskolans kursplan för biologi har som mål, att uppnå efter femte skolåret, att eleven skall 
”ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan”. Mål att uppnå i slutet av det 
nionde skolåret är att eleven ”skall ha kunskap om beroendeframkallande medels inverkan på 
hälsan”.(Skolverket, 2000)  
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Skolans roll 
En stor del av sin tid spenderar ungdomar i skolan, och det är även där grundläggande 
värderingar formas. I en rapport framtagen av statens Folkhälsoinstitut uppvisas det att skolan 
har stora möjligheter att spela en betydande roll i undervisningen av ANT- frågor, detta enligt 
den internationella preventionsforskningen. På vissa håll saknas engagemang för ämnet och 
möjligheterna till undervisning utnyttjas inte i full utsträckning. Det finns ett par områden som 
är styrande när det förebyggande arbetet ska utvecklas. (Folkhälsoinstitutet, 2002) 
 

• Samarbete mellan skolan och hemmet 
Att ha tätare kontakt mellan hemmet och skolan är centralt gällande alkohol- och 
drogförebyggande arbete. Föräldrarna är en resurs som är underskattad och som många 
gånger inte används när det gäller att skapa en socialt stödjande miljö såväl i  
hemmet som i skolan.  
  

• Innehållsrik och ordnad fritidssysselsättning som har skolan som utgångspunkt 
Genom att skapa sysselsättning kan fokus skiftas från droger till annan meningsfull 
aktivitet. Detta är speciellt angeläget i områden med sämre ekonomiska 
förutsättningar. 

• Undervisning som baseras på samtal kring alkohol och andra droger 
Att skolan utvecklar metoder som är kunskapsbaserad gällande undervisning kring 
alkohol och andra droger. Dessa kunskapsbaserade metoder ska höja elevernas 
självkänsla och självsäkerhet, styrka att ta bra beslut, stoppa negativa impulser, se 
sambandet handling – konsekvens, handskas med osämja och konflikter, benämna sina 
känslor, samarbete med andra, hejda grupptryck samt att förbättra sin sociala- och 
även emotionella kompetens.  

• Samverkan mellan det pedagogiska arbetet och elevhälsan 
Elevhälsan har en grundläggande vetskap om elevernas hälsa och deras sociala sits. 
Detta gör att elevhälsan kan samordnas bättre med det pedagogiska arbetet och den 
pedagogiska verksamheten. 
 

I rapporten hänvisas det till ytterligare två områden som är av vikt i arbetet. Det ena är insatser 
mot skolk. Skolk är en larmsignal och en indikator på skolans hälsa. Många skolkande elever 
är ofta ett tecken på låg skoltrivsel och ett uttryck för att det är vanligt att eleverna dricker 
mycket. Den andra punkten som även bör inkluderas är stöd av jämnåriga och unga vuxna. 
Forskningen visar att jämnåriga kamrater är viktiga vid normbildandet, men även att de 
fungerar som kamratstödjare. På grund av det bör kamrat- och elevstödjande arbete utvecklas 
vidare eftersom det till synes är en viktig och meningsfull metod att nå utsatta elever i skolan. 
(Folkhälsoinstitutet, 2002) 

I boken ”Skolan, samhället och drogerna” av Staffan Hübinette (1993) belyser han skolans 
roll i alkoholdiskussionen som normsättare. Detta ska enligt Hübinette ske genom att direkta 
frågor ställs till eleverna om hur det är och hur de vill ha det på skolan. Till exempel: Är det 
bra på vår skola? Röks det och dricks för mycket? Är situationen tillfredsställande? Dessa 
frågor följs upp av normfrågorna: Hur vill vi ha det på vår skola? Om det ser ut så här idag, 
hur vill vi att det ska se ut nästa år? Hur ska skolans insatser se ut? Om 50 procent av niorna 
dricker alkohol, hur vill vi då att kommande nior ska förhålla sig? Kanske viktigast av allt, 
hur mycket energi, tid och arbete ska vi lägga på detta och hur angeläget är det egentligen? 
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Med dessa typer av frågor som leder till reflektion ska lärare och skolpersonal kunna locka in 
eleverna i en process där de själva bygger upp en norm för vad som är acceptabelt och inte. Ta 
alkoholkonsumtionen som ett exempel. Eleverna kommer med stor sannolikhet fram till att de 
vill minska alkoholkonsumtionen. Frågan som är av vikt är hur det resultatet ska kunna nås. 
(Hübinette, 1993) 

Ungdomar vill ha något att göra och eftersom kommunerna drar ner på aktiviteter blir det fler 
och fler som anser att alkoholen är det som är roligast att ägna sig åt på helgerna. Ett exempel 
på detta är att nästan var tionde femteklassare i Stockholm har provat alkohol och druckit så 
att de har blivit berusade, visar undersökningar gjorda av Stockholms stads Forsknings- och 
utvecklingsenhet (”Hur fungerar drogförebyggande ungdomsarbete?”, Beijer, Ulla. 1999). 
 

Attityder och inställning 
Den svenska alkoholpolitiken har gamla traditioner. Syftet har varit och är fortfarande att på 
kollektiv väg minska alkoholens skadeverkningar. Sverige har en relativt stark inställning mot 
alkohol jämfört med många av de andra europeiska länderna. Trots att Sverige ligger lägst i 
försäljningstabellen i Europa anser Sverige att de har en alldeles för hög alkoholkonsumtion. I 
en jämförelse mellan Sverige och Danmark har Danmark dubbelt så hög försäljning av 
alkohol mot vad Sverige har. Man tror även att svartspriten1 följer samma kurva. Det vill säga 
att Danmark exempelvis då har dubbelt så hög konsumtion av svartsprit jämfört med Sverige. 
Det farliga med spriten är de följder som den har. Dessa följer samma kurva som 
försäljningssiffrorna. Sverige har en av de lägsta siffrorna i Europa. 
 
För att få ner den svenska alkoholkonsumtionen har Sverige hårda regler gällande 
alkoholförsäljningen. Vi har ett monopol på alkohol genom Systembolaget. Där gäller 
enhetliga priser för hela Sverige, sträng ålderskontroll och hårda regler gällande reklam för 
alkoholhaltiga drycker. Det är de sociala normerna som reglerar vår alkoholkonsumtion mest, 
men även samhällsekonomin, trender, lagar och regler inverkar. Det kan vara svårt att jämföra 
Sverige med andra länder som har en helt annan syn på alkohol och även en helt annan kultur.  
(Svenska kommunförbundet, 1999) 
 
I Barbro Andersson och Margareta Lindén-Boström rapport ”Ungdomars alkohol- och 
narkotikavanor 1996” tas ungdomars inställning och attityder till alkohol upp. I deras 
undersökning från 1996 redovisas resultatet från en rad attityd- och inställningsfrågor. De som 
deltog i undersökningen var i 15-års åldern och vissa var något äldre. Enligt Andersson tyckte 
44 procent i undersökningsgruppen att det är roligare att gå på fest om alkohol har intagits 
innan. Detta är speciellt tydligt när det gäller pojkarna i undersökningsgruppen. Däremot 
ansåg 26 procent av ungdomarna att de inte måste ha konsumerat alkohol för att gå på fest. En 
tydlig skillnad kan urskiljas beroende på hur mycket som konsumeras. Bland 
högkonsumenterna tyckte 76 procent att det är roligare att gå på fest om de druckit innan. För 
låg- och medelkonsumenterna låg siffrorna på 24 procent respektive 52 procent. När det gäller 
smaken tyckte cirka 37 procent att alkohol smakar gott. Denna siffra inkluderar både pojkar 
och flickor. Det var större andel bland högkonsumenterna som ansåg att alkohol smakar gott; 
59 procent tyckte det, medan endast 24 procent tyckte det bland lågkonsumenterna. Hos 
medelkonsumenten bland ungdomar låg siffran i mitten på 52 procent.   
 

                                                 
1 Olaglig sprit. 
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När det gäller att ta en alkoholfri vecka ansåg 73 procent att det fanns skäl för att göra det med 
jämna mellanrum. Siffrorna var lika för pojkar såväl som för flickor, men det fanns vissa 
variationer beroende på ålder. Vissa av ungdomarna, 31 procent, höll med om att de ibland 
dricker lite för mycket. I det här fallet höll pojkarna med i större utsträckning än flickorna, 34 
procent respektive 27 procent. När det gäller högkonsumenterna ansåg 52 procent att de 
dricker för mycket ibland. Siffran för lågkonsumenterna låg på 12 procent. 
 
Ungdomarna fick även besvara ett par frågor som rörde alkoholrestriktioner.  35 procent av 
ungdomarna höll med om att ett av våra största samhällsproblem är alkoholen. Procenttalet i 
denna fråga var större för flickorna än för pojkarna, 38 procent respektive 32 procent. 
Gällande restriktioner tyckte cirka en tredjedel (36 procent) att restriktionerna i Sverige är för 
många. Könsfördelningen på denna fråga var så att 43 procent av pojkarna höll med om att det 
är för mycket restriktioner, motsvarande siffra för flickorna var 28 procent. Dessa siffror 
skiljer sig mellan hög-, mellan- och lågkonsumenter. Högkonsumenterna tyckte i större 
utsträckning än exempelvis lågkonsumenterna att Sverige har för många restriktioner gällande 
alkohol. Sverige har en 20-årsgräns på Systembolaget. Ungdomarna fick frågan om den 
åldersgränsen bör sänkas. 35 procent av de tillfrågade ungdomarna ansåg att åldersgränsen på 
Systembolaget bör sänkas till 18 år. Andelen som inte höll med var 46 procent. Även här var 
pojkarna liberalare i sin syn, 42 procent jämfört med flickornas 29 procent höll med om att 
åldersgränsen bör sänkas. När det gäller högkonsumenterna var de positiva till detta, 52 
procent höll med om påståendet jämfört med 36 procent för medelkonsumenter och 28 
procent för lågkonsumenter. När det gällde att höja åldersgränsen var siffrorna helt 
annorlunda. Bara 16 procent tyckte att åldersgränsen för att dricka alkohol på restaurang bör 
höjas till 20 år. Att höja alkoholpriserna var inte alls populärt, endast 7 procent tyckte att 
priserna ska höjas, medan 80 procent inte höll med om det.   
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det fanns vissa skillnader främst mellan låg- och 
högkonsumenter och även mellan könen. Pojkarna var ofta mer liberala i sina åsikter än vad 
flickorna var.  
 

Grupptryck 
I Gunnar Bergströms bok ”När knoppar brister” (1992) tas grupptillhörigheten bland 
ungdomar upp. Att tillhöra en grupp är viktigt för alla människor, inte minst för ungdomar. 
När barn kommer upp i tonåren börjar de bryta sig loss från sina föräldrar och vännerna får 
allt större betydelse. I en grupp finns det en rad regler som tonåringen måste lära sig, som 
exempelvis gruppnormer och ritualer. Människor är av naturen sociala varelser och tycker inte 
om att känna sig ensamma och utanför. Speciellt ungdomar vill ha känslan av 
grupptillhörighet och gör ofta det som krävs för att passa in. Olika saker är viktiga i olika 
grupper. Vissa bryr sig om utseende och beteende medan andra har specifika drogvanor som i 
många fall inkluderar alkohol. Gruppen har stor påverkan gällande normer och värderingar 
hos ungdomar, de vill passa in och accepterar dessa. Alkoholanvändande kan enligt 
Bergström bero på kamrat- och/eller grupptryck. Enligt Bergström finns det något som kallas 
för majoritetsmissförståndet. Med det menas att flertalet ungdomar tror att andra dricker mer 
än vad de själva gör. För att väga upp för detta skryts och överdrivs det om vad som har 
druckits, hur häftigt det var och om vad som ska ske näst. Ungdomarna diskuterar 
alkoholkonsumtionen och trissar upp varandra och förväntningarna. Slutligen blir 
majoritetsmissförståndet som en spiral och det gör i sin tur att drickandet ökar. Grupptrycket 
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spelar stor roll när ungdomar dricker och det gör att de dricker mer än vad de själva vill. 
(Bergström, 1992) 
 

Tillgänglighet och användande av alkohol 
I dagens samhälle börjar alkoholen att bli ett allt större problem. Fler och fler människor har 
alkoholproblem. Skadorna som överdriven konsumtion av alkohol medför, tillsammans med 
bristande respekt för detta problem, gör att 5000- 6000 människor per år mister livet till följd 
av alkoholskador. Ungdomar är lättpåverkade och ju tidigare de börjar dricka tillsammans 
med det faktum att många ungdomar dricker sig berusade varje gång, gör att risken för 
alkoholberoende ökar. Generellt kan man säga att alkoholvanorna har förändrats i och med att 
EU öppnade upp gränserna och därmed även importen av i första hand alkohol. 
Tillgängligheten har ökat och det sägs vara betydligt lättare att få tag på alkohol nu än förr. 
(Drogpolitiskt program för Luleå Kommun, 2000) 
 
Många tror att Öresundsbron har ökat tillgängligheten till alkohol i Sverige, men det finns 
inget som tyder på det. Av spriten som kommer över Öresund stannar ca 50 procent i Skåne 
och knappt något av denna sprit hamnar norr om Stockholm. (Svenska Kommunförbundet, 
1999) 
 
Folkhälsoinstitutet gav 1998 ut en rapport om alkohol och narkotikautvecklingen i Sverige. 
Vad de kom fram till var att det saknas ett egentligt mått på alkoholkonsumtionen som är helt 
tillförlitligt. De menar att den statistik som används är försäljnings och leveransstatistik från 
Systembolaget och öl- och vinleverantörer. Det som omkullkastar deras siffror är att det 
dricks hemtillverkat öl och vin, hembränd sprit, det dricks på utlandssemestrar och privat 
import (legal och illegal). Det utgås dock ifrån att den icke registrerade konsumtionen utgör ca 
25 procent av all konsumtion och detta hämtades från KALK-studien 1996-1997. (KALK-
studien är en studie i svenskars alkoholkonsumtion som är framtagen i samarbete med 
forskare och alkoholindustrin). Omkring 50 procent av denna konsumtion härstammar från 
legal tillverkning eller import. De uppgifter som finns tillgängliga tyder dock på att de 
förändringar som sker, från ett år till ett annat, inte är mer omfattande än att 
försäljningsstatistiken kan användas som indikator på de faktiska förändringarna. 
 
För att förhindra att alkoholdebuten sker alltför tidigt finns åldersgränser som reglerar vem 
som får köpa alkohol och vem som inte får det. I Sverige måste man vara 20 år för att få köpa 
alkohol på Systembolaget och 18 år för att få köpa det på restaurant och man måste även vara 
18 år för att få köpa folköl i butik. Men att dessa åldersgränser inte är något hinder för att 
ungdomar får tag på alkohol är allmänt känt. I rapporten om ungdomars alkohol- och 
narkotika vanor från 1996 av Barbro Andersson och Margareta Lindén-Boström tas denna 
problematik upp och frågan om hur de får tag på alkohol försöks besvaras. Av andelen som 
har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna angavs det i hela ungdomsgruppen att 92 
procent har druckit hos någon kamrat eller bekant, 80 procent sa att de druckit på restaurant 
och 66 procent angav att de blivit bjudna hemma hos föräldrar. Andra vanliga sätt att få tag på 
alkohol är att en kamrat köper på Systembolaget, att man blivit bjuden på hembränt och fört in 
från utlandet. 
 
Vidare i rapporten tas det även upp om hur mycket ungdomar dricker och vad de dricker. 
Enligt deras undersökning är den årliga konsumtionen för 15-24 åringar 10,5 liter 40-
procentig alkohol (all alkohol är omräknad till 40-procentig sprit). För enbart 15 åringarna 
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ligger konsumtionen på 3,3 liter 40-procentig alkohol. I rapporten anges starköl som den 
populäraste av berusningsdryckerna och därefter kommer öl klass II och sprit.  
 
Hembränd sprit förekommer allt mer i dagens samhälle. Denna sprit är av naturliga skäl 
lättare för ungdomarna att få tag i än alkohol som är köpt på Systembolaget, dessutom är den 
även mycket billigare. Priset per liter är runt 100 kronor istället för Systembolagets pris som 
lägst ligger runt 250 kronor (Systembolagets prislista 2003). Detta är ett stort problem 
speciellt med tanke på att det kan leda till allvarliga skador och ungdomarna inser inte hur 
farlig sådan sprit kan vara. Omkring 50 ungdomar dör varje år av alkoholförgiftning i Sverige 
och den största delen av dödsfallen har orsakats av svartsprit. (Aftonbladet, 2002)  
 
I Anderssons rapport finns det siffror som tyder på att över hälften (60 procent) av 
ungdomarna i deras undersökning under det senaste året har blivit bjudna på hembränt. Denna 
företeelse är vanligast bland pojkar där 66 procent har bjudits på hembränt och bland flickorna 
är procenten något lägre 49 procent. Andelen som själva har köpt hembränd alkohol är 
betydligt lägre. De som köper hembränt är framförallt de som räknas till högkonsumenter av 
alkohol. Även när det gäller smuggelsprit är detta vanligare bland pojkar än bland flickor. 10 
procent respektive 2 procent.   
 

Tidigare forskning 
CAN (centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) har sedan 1971 genomfört 
åtskilliga undersökningar bland niondeklassare i Sveriges grundskolor. De har utgått ifrån att 
en alkoholkonsument är en person som vid ett tillfälle eller mer sällan konsumerar ett glas öl 
(dock ej lättöl), 2 centiliter av så kallade blanddrycker, 2 centiliter vin eller 2 centiliter sprit. 
Denna definition har de fått fram genom att kombinera den lägsta konsumtionsfrekvensen i 
frågeformuläret med den lägsta konsumtionskvantiteten för varje dryck. Sedan 1989 har denna 
undersökning skett vartannat år och antalet konsumenter dalat från att 1989 vara 77 procent av 
målgruppen till att 2002 vara 74 procent. Med andra ord har det inte skett någon större 
förändring. Tittar man tillbaka till 1971 var antalet konsumenter 91 procent för att till 1989 
vara nere på 77 procent. 1979 infördes i undersökningen folköl och starköl som tänkbara 
berusningsdrycker. Siffrorna för dessa var 70 procent för folköl och 67 procent för starköl. 
Alkoholkonsumenten konsumerade nästan lika mycket starköl som folköl. (Centralförbundet 
för alkohol och narkotikaupplysning och Folkhälsoinstitutet. Alkohol och 
narkotikautvecklingen i Sverige, 1998) 
 
1998 skrev Linda Eriksson och Terese Häggrud (f.d. studenter vid LTU) ett examensarbete 
om elevers ”Attityder till alkohol” med undertiteln ”Ett försök att förändra attityder genom 
undervisning”. Undersökningen genomfördes i Gällivare i samband med deras slutpraktik. De 
kom fram till att deras försöksperiod på sju veckor var en alltför kort tid för att påvisa några 
egentligt mätbara resultat. Detta påvisades genom att ge försöksgruppen en och samma enkät, 
först vid introduktionen av perioden och sedan i slutet av sjuveckorsperioden. När enkäten 
gav i princip samma svar vid de olika tillfällena konstaterades det ovanstående faktumet. En 
positiv effekt som var mätbar var att fler elever efter sjuveckorsperioden hade lite annorlunda 
inställning till varför vissa valde att dricka på helgerna. Eleverna hade fått en större förståelse 
till varför många dricker alkohol, trots sin ringa ålder. Först trodde många att konsumtionen 
berodde på att man ville vara tuff och cool, medan man fram till det andra enkättillfället hade 
kommit fram till att många som dricker gör det på grund av andra sociala problem. 
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Kommunalt drogpolitiskt program 
Som en följd av ungdomars alkoholanvändning i Luleå Kommun har en arbetsgrupp fått, av 
kommunstyrelsen, i uppdrag att utforma ett drogpolitisktprogram för Luleå Kommun (2000). 
Det reviderades och finns nu att tillgå i sin färdiga form. Programmet behandlar alkohol, 
tobak, narkotika och dopning.  
 
Sveriges medlemskap i EU ändrar förutsättningar och ansvar inom många områden. Ett av 
dessa områden är den alkoholpolitik som Sverige har. Den nya alkohollagen inrättades och 
började tillämpas den 1 januari 1995. I och med att den började tillämpas försvann det statliga 
monopolet på import, export, tillverkning och partihandel. Istället inrättades en ny myndighet, 
alkoholinspektionen, som beslutar i frågor som rör tillverknings- och partihandelstillstånd. De 
ansvarar även för tillsyn och övervakning av dessa verksamheter. Detta gör att kommunerna 
får ett större ansvar när det när det gäller att jobba med förebyggande åtgärder.  
 
Centralförbundet för narkotikaupplysning (CAN) har gjort en undersökning om 
niondeklassares drogvanor och från och med 1997 finns det material från Luleå Kommun. 
Enligt undersökningen hade 64 procent av pojkarna och 69 procent av flickorna druckit 
alkohol och det var färre om man jämförde med resten av riket. Att bli berusad som en följd 
av drickande var viktigt för ungdomar i Luleå. Antalet flickor som blev berusade varje eller 
nästan varje gång de drack var avsevärt högre i Luleå än i övriga riket. Pojkarna berusade sig i 
något större grad i Luleå än i riket i övrigt. Enligt undersökningen drack ungdomarna som går 
i årskurs nio främst folköl och sprit. När det gällde sprit hade 38 procent av pojkarna, vilket 
var färre än riket i övrigt, och 43 procent av flickorna, vilket var större än riket i övrigt, 
druckit hembränd sprit. (”Ungdomars alkohol och drogvanor i årskurs nio i Norrbottens län 
1997”, Segerstedt, H. 1997) 
 
Luleå Kommuns mål är att alla i kommunen ska få information om droger och det 
drogförebyggande arbetet. När det gäller specifikt alkohol vill kommunen på kort sikt höja 
debutåldern och på lång sikt att ingen ska ha brukat alkohol före 18 års ålder. De har även som 
mål att halvera antalet ungdomar i årskurs nio som har använt alkohol från 1997 års 
undersökning till 2003. Kommunen vill också minska (halvera) antalet ungdomar som har 
druckit hembränt från 1997 till 2003. För att uppnå dessa mål ska Luleå Kommun, enligt vad 
som står i ”Luleå Kommuns drogpolitiska program” (1997):  
 

• Utveckla ett nära samarbete med huvudmän, myndigheter och företag. 
• Ha ett nära samarbete med frivilligorganisationerna. 
• Ha en jämn och bra arbetsfördelning, där ansvaret delas. Varje nämnd eller styrelse 

har ett huvudansvar för att mål och genomförande och uppföljning inom sitt område 
och ser till att det fungerar. 

• Genom tydliga normer och regler för tillståndsgivning och tillsyn. 
• Genom klara riktlinjer för bidrag till organisationer och arrangemang. 
• Att personalen som jobbar inom kommunen får ta del av ett drogförebyggande arbete. 
• Att personal och ledare som arbetar med ungdomar får utbildning och stöd. Detta 

gäller även föräldrar. 
• Se till att invånarna i kommunen blir delaktiga i det drogförebyggande arbetet. 
• Genom att upprätta en kunskapsbas om droganvändning. 
• Genom att varje år göra en uppföljning och utvärdering av målen och arbetet. 
• Ha återhållsamma/måttliga alkoholvanor bland vuxna. 
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• Arbeta för nykterhet i trafiken, vid sjukdom, vid graviditet och även arbeta för 
nykterhet i verksamheter som vänder sig till ungdomar. 

(Luleå Kommun, 1997) 
 

De olika nämnderna inom kommunen har i uppdrag att arbeta drogförebyggande. Gemensamt 
för dessa är att de ska se till att alla anställda känner till det drogpolitiska programmet och de 
även känner till policy angående alkohol och andra typer av berusningsmedel och att de 
efterföljs. Kommunstyrelsen har i uppdrag att bland annat varje år följa upp det drogpolitiska 
programmet och att ta fram planer för tillsynen av alkohollagen. BUP (Barn och 
ungdomspolitiska utskottet) ansvarar för att vara pådrivande i det drogförebyggande arbetet 
riktat mot barn och ungdomar. Barn- och utbildningsnämnden tar fram mål, åtgärder och 
program för ANT –undervisning (Alkohol, Narkotika, Tobak), åtgärder vid missbruk, 
föräldrasamverkan i det drogförebyggande arbetet samt att samarbeta med polis och 
socialförvaltning när det gäller hembränning och langning. Socialnämnden samarbetar med 
olika nämnder och organisationer i det förebyggande arbetet genom exempelvis 
informationskampanjer och gemensamma aktioner vid risktillfällen. Fritidsnämnden arbetar 
drogförebyggande inom idrott och andra fritidsaktiviteter.    
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SYFTE 
 
Syftet med vårt examensarbete är att kartlägga alkoholvanor och inställning till alkohol i en 
niondeklass, samt att undersöka om deras syn på alkohol kan påverkas genom diskussioner 
och värderingsövningar. 
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METOD 
 

Försökspersoner 
Försökspersonerna i denna studie var elever i skolår 9 på en 7-9 skola i Luleå Kommun. Totalt 
deltog 22 ungdomar i undersökningen, 14 av dessa var pojkar och 8 stycken var flickor. Detta 
är en klass med en del inställnings- och attitydproblem mot varandra och sin omgivning. 
Undersökningen genomfördes på svensklektionerna. Orsaken till att just denna grupp valdes 
ut beror på att de befinner sig i den ålder då det är mest aktuellt med att prova och konsumera 
alkohol. De är på väg in i vuxenlivet och ska börja gymnasiet. Även tidigare forskning i detta 
område riktar in sig mot denna åldersgrupp. Detta gör att vår undersökning får en referensram 
som kan jämföras med andra liknande undersökningar, som exempelvis Häggruds och 
Erikssons undersökning om försök att förändra attityder från 1998. 

Bortfall 
Inga bortfall förekom i undersökningarna, men en del interna bortfall påträffades i enkäterna. 
 

Material 
Undersökningen och utvecklingsarbetet gjordes med hjälp av enkäter (bilaga 1), 
värderingsövningar (bilaga 2) samt diskussionsfrågor (bilaga 3)  
 

Genomförande 
Vi har undersökt ungdomars alkoholvanor samt deras attityder och inställning till alkohol och 
om dessa kan påverkas genom diskussioner och värderingsövningar. För att mäta om en 
förändring skett, efter diskussioner och värderingsövningar, genomfördes två 
enkätundersökningar med samma frågor, en före utvecklingsarbetet och en efter. Enkäterna 
var vid båda tillfällena anonyma. Utvecklingsarbetet bestod i att genomföra 
värderingsövningar och gruppdiskussioner med ungdomarna. Enkäten är indelad i en A-del 
och en B-del. Del A har som syfte att ta reda på ungdomarnas alkoholvanor, för att få en bättre 
inblick i hur vanligt det är med alkohol bland ungdomar idag. Del B är utformad på så sätt att 
den tar upp inställning och attityder kring alkohol. Till enkäten användes strukturerade 
enkätfrågor, det vill säga frågor med fasta svarsalternativ. (Med ett undantag, då en av 
frågorna i enkäten var utformad på så sätt att ungdomarna själva fick svara på en fråga utan 
några svarsalternativ.)  Detta beskrivs i ”Forskningsmetodikens grunder” av Patel och 
Davidson. Enkäterna är delvis utformade som attitydformulär. Innan enkäterna delades ut fick 
ungdomarna information om vad som skulle ske under de närmaste veckorna. Patel och 
Davidson skriver att detta är viktigt för att eleverna ska känna att deras samverkan är 
betydelsefull. 
 
Vid enkättillfällena hade bänkarna i klassrummet flyttats isär så att de inte stod bredvid 
varandra. Enkäterna genomfördes på så sätt individuellt, vilket gör att de inte påverkades av 
varandras åsikter. Vid första enkättillfället delades del A och del B ut tillsammans och 
ungdomarna fick svara på frågorna individuellt.    
 
Värderingsövningarna genomfördes på så sätt att eleverna fick en fråga där de tvingades till 
ett ställningstagande. Det gick till på följande sätt: klassrummet rensades på bänkar och stolar 
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för att få ett öppet utrymme. Eleverna fick ställa sig i mitten av klassrummet och sedan ta 
ställning till olika påståenden genom att fysiskt förflytta sig till höger eller vänster i 
klassrummet, beroende på vad den sidan representerade för svarsalternativ. Eleverna hade 
även möjlighet att stå kvar i mitten om de var osäkra eller inte hade någon uppfattning över 
påståendet. Eleverna fick efter varje ställningstagande möjligheter att motivera och 
kommentera sina val.  Dokumentationen av  värderingsövningen antecknades under tiden 
övningen pågick. 
 
Efter värderingsövningarna genomfördes gruppdiskussioner som var kopplade till både 
värderingsövningarna och enkätfrågorna. Ungdomarna delades in i grupper om fyra till fem 
stycken i varje grupp. Grupperna delades in beroende på kön. Det vill säga pojkgrupper och 
flickgrupper. Anledningen till denna indelning var att stämningen mellan pojkarna och 
flickorna i klassen var spänd samt att grupperna skulle bli så jämna som möjligt. Det vill säga 
att inte alla stökiga elever hamnade i en grupp eller att alla svaga elever hamnade i en. Vissa 
frågor diskuterades inte i alla grupper beroende på hur diskussionen utvecklades och den 
tidsmässiga aspekten. Gruppdiskussionerna genomfördes under lektionstid och varade mellan 
40-50 minuter, med en grupp per lektionstillfälle. Resultatet dokumenterades genom att en 
antecknade vad som sades och två förde diskussionen samt gjorde stödanteckningar. 
 
Elevernas reaktioner och handlande observerades under både värderingsövningarna och 
diskussionerna. Patel och Davidson (1994) skriver att observationer kan användas för att få 
information kring ett område som rör beteende och händelser i naturliga och vardagliga 
situationer. Observationerna genomfördes ostrukturerat, det vill säga inget 
observationsschema användes. 
 
Efter värderingsövningarna och gruppdiskussionerna delades endast B-delen på enkäten ut. 
Detta för att mäta om någon förändring skett efter utvecklingsarbetet. Del A delades inte ut 
igen eftersom att denna inte bidrog till att se någon förändring. De svarade på enkäten 
individuellt.  
 
Fallstudien grundas både på kvalitativa och kvantitativa undersökningar, eftersom vi att har 
både enkäter och observationer som bas för studien.  

 

Tidsplan 
HT-02  PM 
VT-03  Bakgrund och metod 
  Kontakt med handledare inför praktiken 
Aug-Okt  Formulera enkäter, diskussionsfrågor, värderingsövningar  
V.42  Praktikperioden inleds 

Information till eleverna om vad som kommer att hända under 
praktiken. 
Första enkäterna delas ut. 

V.45-47  Värderingsövningar och gruppdiskussioner. 
V. 48  Sista enkäten delas ut. Praktiken avslutas. 
December  Sammanställning av resultat och färdigställande av examensarbete. 
17 december  Inlämning för granskning 
13 januari   Opponering och respondering  



Skolungdomars användande av och  
13                                                 inställning till alkohol 

  

 
Examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet 2003 

Veckoplanering 
 
v.42 onsdag v.45 tisdag v.45 onsdag v.46 måndag 
1:a enkäten delas ut Värderingsövningar Gruppdiskussion 1 Gruppdiskussion 2 
 
v.46 tisdag v.46 onsdag v.47 måndag v.48 tisdag 
Gruppdiskussion 3 Gruppdiskussion 4 Gruppdiskussion 5 Sista enkäten delas ut 
 
Kommentar: Veckorna som saknas i tabellen ovan är veckor där undersökningen inte genomförts.  
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RESULTAT 
 
Resultatet redovisas i kronologisk ordning för att göra det tydligt hur utvecklingsarbetet 
förlöpte. Först delades en enkät ut med del A och del B. Efter det genomfördes 
värderingsövningar och gruppdiskussioner. Slutligen delades enkät del B ut igen. 

Enkät 
Under praktikperiodens första vecka delades enkäter ut i undersökningsgruppen. Enkäterna är 
uppdelade i en A och en B del (se bilaga 1). I del A fokuseras frågorna främst kring 
ungdomars användande av alkohol, medan i del B är frågorna koncentrerade till att ta reda på 
undersökningsgruppens attityder och inställning till alkohol. Undersökningsgruppen bestod av 
totalt 22 ungdomar i skolår 9. Enkät del B delades ut vid två tillfällen, en i början av 
undersökningsperioden och den andra i slutet efter det att utvecklingsarbetet skett. 

Enkätsvar del A 
Enkäten delades ut i början av undersökningsperioden. De som svarade nej på fråga 1 har inte 
svarat på resterande frågor på del A, utan gått vidare till del B. 19 personer fullföljde del A 
och bortfallet blev därmed 3 personer. 
 

Fråga 1 Har du provat alkohol?
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Figur 1 visar om ungdomarna i undersökningsgruppen provat alkohol. 
  
Kommentar: Figur 1 visar på att en övervägande del av undersökningsgrupp har provat 
alkohol. Nitton svarade ja på frågan och tre stycken svarade nej.  
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Fråga 2 Har du någon gång känt dig berusad?
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Figur 2 visar om ungdomarna i undersökningsgruppen någon gång känt sig berusade. 
 
Kommentar: Figur 2 visar på att de flesta i undersökningsgruppen någon gång känt sig 
berusade. Tolv svarade ja på frågan och sju stycken svarade nej.    
 
 

Fråga 3 Hur ofta dricker du?
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Figur 3 visar hur ofta ungdomarna i undersökningsgruppen dricker alkohol. 
 
Kommentar: Figur 3 visar att många dricker alkohol mer sällan än varannan månad (sex 
stycken). De tre som svarade aldrig, har provat alkohol, men dricker ej regelbundet. Övriga 
konsumerar alkohol i en tidsperiod som spänner över intervallet från varje vecka till varannan 
månad.  
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Fråga  4  B lir du  fu ll nä r du  d ricke r?
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Figur 4 visar hur ofta ungdomarna i undersökningsgruppen blir fulla när de dricker alkohol. 
 
Kommentar: I figuren ovan är det inte så stor skillnad mellan de som aldrig blir full och de 
som alltid blir full när de konsumerar alkohol. Sex ungdomar angav att de alltid blir fulla när 
de dricker, medan sju stycken aldrig blir det. Där emellan finns det tre som oftast blir full, två 
stycken som blir det ibland och en som sällan blir full.     
 
 

Fråga 5 Vad dricker du?
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Figur 5 visar vad ungdomarna i undersökningsgruppen dricker. 
 
Kommentar: På frågan om vad ungdomarna dricker fanns möjlighet att ange flera 
svarsalternativ. Figur 5 visar att cider är den dryck som de flesta dricker. Bland alternativen 
sprit, hembränt och starköl är konsumtionen relativt jämn. Folköl och alkoläsk förekommer 
mer sällan. Det var ingen som drack vin i undersökningsgruppen.  
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Fråga 6 Varför drack du första gången?
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Figur 6 visar varför ungdomarna i undersökningsgruppen drack alkohol vid första tillfället. 
 
Kommentar: På frågan om varför ungdomarna drack första gången hade ungdomarna i 
undersökningsgruppen möjlighet att ange flera svarsalternativ. Figur 6 visar att den egna 
nyfikenheten var den största orsaken till alkoholdebuten (femton angav denna orsak). Många 
drack även för att de ansåg att det var gott (sju angav denna orsak). Ett fåtal angav att orsaken 
till att de drack första gången var för att deras kompisar ville det och att alla andra gjorde det. 
Alternativen häftigt och tvingad gav inget utfall. 
 
 

Fråga 7 Varför dricker du nu?
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Figur 7 visar varför ungdomarna i undersökningsgruppen dricker alkohol idag. 
 
Kommentar: På fråga sju, om varför ungdomarna dricker idag, hade ungdomarna i 
undersökningsgruppen möjlighet att ange flera svarsalternativ. Figur 7 visar att de flesta som 
dricker nu gör detta för att de anser att det är gott. Nio av totalt femton som svarade angav den 
anledningen. Fyra svarade att det är häftigt att dricka och fyra angav nyfikenhet som främsta 
orsak till att de dricker nu. Övriga tre alternativ, tvingad, mina kompisar vill att jag ska göra 
det och alla andra gör det, gav inget utfall. På frågan blev det även ett bortfall på fyra personer 
på grund av att de inte dricker nu. 
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Fråga 8 I vilka sammanhang dricker du?
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Figur 8 visar I vilka sammanhang ungdomarna i undersökningsgruppen dricker alkohol. 
 
Kommentar: På fråga åtta om i vilka sammanhang de dricker hade ungdomarna i 
undersökningsgruppen möjlighet att ange flera svarsalternativ. Figur 8 visar att det vanligaste 
sammanhanget när ungdomar dricker är på fest. Att dricka ensam och med familjen 
förekommer, men är inte så vanligt. Totalt femton angav att det dricker på fest. På denna fråga 
blev det även ett bortfall på en person. 
 
 

Fråga 9 Har du någon gång haft minnesluckor efter det att du har druckit?
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Figur 9 visar i hur stor utsträckning ungdomarna i undersökningsgruppen har haft minnesluckor när de druckit 
alkohol. 
 
Kommentar: Figur 9 visar att majoriteten inte har drabbats av minnesluckor som följd av sitt 
drickande. Tolv angav nej och sju gav svaret ja. 
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Enkätsvar del B (första enkättillfället) 
Enkäten delades ut i början av undersökningsperioden tillsammans med enkät del A (se bilaga 
1). Fråga 7 är borttagen från resultatet på grund av att andra frågor tar upp samma ämne. Det 
var även svårt att jämföra mellan båda enkättillfällena eftersom den lämnade öppna 
svarsalternativ. Fråga 9 är även den borttagen ur resultatredovisningen eftersom fråga 8 gav 
tillräcklig information. De borttagna frågorna finns redovisade i tabeller i bilaga 4. 
 

Fråga 1 Tycker du att det är okej om äldre kompisar köper ut alkohol?
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Figur 10  visar om ungdomarna i undersökningsgruppen tycker att det är okej att äldre kompisar köper ut 
alkohol 
 
Kommentar: Figur 10 visar att en övervägande majoritet anser att det är okej om äldre 
kompisar köper ut alkohol. Nitton svarade ja och två svarade nej. Denna fråga har även ett 
bortfall på en person på grund av otydligt svar.  
 
 

Fråga 2 Tycker du att det är ok att en förälder köper ut alkohol till en som är 15-16 år?
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Figur 11 visar I hur stor utsträckning ungdomarna i undersökningsgruppen tycker att det är okej att föräldrar 
köper ut till en som är 15-16 år gammal. 
 
Kommentar: Här visar figur 11 ett relativt jämt resultat. Det skiljer en röst mellan ja och nej. 
Tio svarade ja och elva svarade nej. Frågan har även ett bortfall, då en person lämnade ett 
otydligt svar. 
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Fråga 3 En kompis till dig har druckit för mycket, är det ok att ringa hem till hans/hennes 
föräldrar?
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Figur 12 visar om ungdomarna i undersökningsgruppen anser att det är okej att ringa föräldrarna till en kompis 
som är för full. 
 
Kommentar: Figur 12 visar här att en tydlig majoritet tycker att det är okej att ringa hem till en 
full kompis föräldrar. Sexton personer har svarat ja på frågan och sex stycken har svarat nej.   
 
 

Fråga 4 Vad tycker du om 18-års gränsen för att få köpa folköl?
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Figur 13 visar vad ungdomarna i undersökningsgruppen tycker om åldersgränsen för att få köpa folköl. 
 
Kommentar: I figur 13 är det jämt mellan två av alternativen, där skiljer det två svar. 
Majoriteten (tolv) tyckte att åldersgränsen är bra som den är. Tio ansåg att åldersgränsen för 
att köpa folköl borde vara lägre. Ingen av ungdomarna i undersökningsgruppen ansåg att 
åldersgränsen borde vara högre. 
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Fråga 5 Tycker du att butiker som säljer folköl till underåriga ska straffas?
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Figur 14 visar om ungdomarna i undersökningsgruppen tycker att butiker som säljer folköl till minderåriga ska 
straffas. 
 
Kommentar: Här visar figur 14 en övervägande majoritet för svarsalternativet nej. Arton 
tycker inte att butiker som säljer folköl till underåriga ska straffas, medan tre har svarat ja på 
samma fråga. Frågan har även ett bortfall då en person har angett ett otydligt svar.  
 
 

Fråga 6 Vad tycker du om 20-års gränsen för att få handla på Systembolaget?
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Figur 15 visar vad ungdomarna i undersökningsgruppen tycker om 20-års gränsen för att få handla på 
Systembolaget. 
 
Kommentar: Här visar figur 15 ett relativt jämt resultat. Majoriteten ansåg dock att 
åldersgränsen på Systembolaget borde vara lägre. Tretton stycken av ungdomarna i 
undersökningsgruppen tyckte att den borde vara lägre och nio tyckte att den var bra som den 
är. Ingen tyckte att den borde vara högre.  
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Fråga 8 Är det viktigt att få undervisning om alkohol under skoltiden?
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Figur 16 visar om ungdomarna i undersökningsgruppen tycker att det är viktigt att få undervisning om alkohol 
när de går i skolan. 
 
Kommentar: Figur 16 visar att majoriteten i undersökningsgruppen ansåg att det är viktigt att 
få undervisning om alkohol under skoltiden. Sexton svarade ja på den frågan. Sex svarade nej 
på samma fråga. 
 
 

Fråga 10 Tycker du att det viktigaste är att dricka tills man blir full?
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Figur 17 visar om ungdomarna i undersökningsgruppen tycker att det viktigaste är att dricka tills man blir full. 
 
Kommentar: Figur 17 visar att majoriteten (arton) svarade nej på frågan om det viktigaste är 
att dricka tills man blir full. Fyra svarade ja på samma fråga. 
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Fråga 11 Om det fanns flera alternativ, dvs. mer aktiviteter eller ungdomsgårdar för 
ungdomar, tror du färre skulle dricka då?
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Figur 18 visar ifall ungdomarna i undersökningsgruppen anser att de skulle bli någon förändring i ungdomars 
alkoholvanor om det fanns fler alkoholfria aktiviteter. 
 
Kommentar: Figur 18 visar att de flesta (femton) svarade nej på frågan om färre skulle dricka 
om det fann andra aktiviteter eller fler ungdomsgårdar för ungdomar. Sju svarade ja på frågan.  
 
 

Fråga 12 Tycker du att det finns några risker med ditt drickande? (om du INTE dricker 
kan du hoppa över frågan)

7

8

9

10

11

Ja Nej

Figur 19 visar om ungdomarna i undersökningsgruppen tror att det finns några risker med deras drickande. 
 
Kommentar: Figur 19 visar ett jämt resultat, åtta svarade ja och nio svarade nej på frågan om 
de tror att det finns några risker med deras drickande. På frågan blev det även ett bortfall på 
fem.   
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Värderingsövning 
Övningen genomfördes i klassrummet. Det rensades på bänkar och stolar för att få ett öppet 
utrymme. Eleverna fick ställa sig i mitten av klassrummet och sedan ta ställning till olika 
påståenden genom att förflytta sig till höger eller vänster, beroende på vilken sida deras åsikt 
var representerad. De kunde även stå kvar i mitten om de var osäkra eller inte hade någon 
uppfattning över påståendet. Efter varje ställningstagande fick eleverna möjlighet att motivera 
och kommentera sitt val. Alla frågor som finns i bilaga 2 har inte använts på grund av att det 
inte fanns tid att ställa alla frågor/påståenden. 
Alla eleverna var närvarande vid övningstillfället. 
Inga exakta antal finns angivna i svararfrekvensen, endast helheten observerades. 
Anledningen var att det var svårt att räkna när det var så stor grupp att observera och att det 
inte fanns tid att räkna alla. 
 

Påstående/fråga 1 
- Din kompis har druckit alldeles för mycket och kan inte ta hand om sig själv. Skulle du 
överväga att ringa föräldrarna? 
 

Svarsfrekvens: Alla utom en svarade ja på frågan.  
 
Elevernas kommentarer: 
Ja-sidan: ”Om man är så full att det är farligt.” ”Om det är någon som dricker varje 
helg.” ”Om det är någon som är alldeles för full.” 
Nej-sidan: ”Skulle låta honom sova.” ”Skulle hålla honom vaken.” 

 

Påstående 2 
- Människor blir trevligare då de druckit alkohol! 
 

Svarsfrekvens: Fjorton elever höll med, tre hade osäker uppfattning och fem höll ej 
med påståendet. 
 
Elevernas kommentarer: 
Höll med: ”Man blir roligare, gladare när man dricker lagom.” 
Höll inte med: ”De blir jobbiga.” 
Osäker uppfattning: ”Beror på vem det är.” 

 

Påstående 3 
- Man kan ha lika kul nykter som berusad! 
 
Svarsfrekvens: Majoriteten höll med, ett fåtal höll inte med. 

 
Elevernas kommentarer: 
Höll med: ”Beror på hur mycket man dricker.” ”Man kan ha lika kul.” 
Höll inte med: ”Man brukar ha roligare när man är full.” 
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Påstående 4 
- Det kan vara jobbigt att säga nej då kompisarna vill att man ska testa att dricka! 
 

Svarsfrekvens: Majoriteten höll inte med påståendet, en elev höll med samt ett fåtal 
som hade osäker uppfattning. 

 
Elevernas kommentarer: 
Höll med: ”Det beror på om det är få eller många.” 
Höll inte med: ”Man behöver inte bli full, man kan bara smaka.” 
Osäker uppfattning: ”Beror på…” 

 

Påstående 5 
- Alla människor kan bli alkoholister! 
 

Svarsfrekvens: Majoriteten höll med påståendet, två elever höll inte med. 
 
Elevernas kommentarer: 
Höll med: ”Alkohol är beroendeframkallande, alla kan bli det.” ”Alla är människor, 
alla kan bli alkoholister.” 
Höll inte med: ”Inte om man inte dricker.” 

 

Påstående 6 
- Vi har för mycket lagar och förbud mot alkohol i Sverige! 
 

Svarsfrekvens: Alla utom två höll med påståendet. De två som ej höll med tar ej 
ställning. 
 
Elevernas kommentarer: 
Höll med: ”Felaktiga åldersgränser.” 
Osäker uppfattning: ”Bra med åldersgränser.” 

 

Påstående 7 
- Tjejer gillar inte killar som är fulla! 
 

Svarsfrekvens: Majoriteten hade en osäker uppfattning, ett fåtal höll med påståendet 
och ett fåtal höll inte med. 
 
Elevernas kommentarer: 
Höll med: ”Luktar inte så gott i käften.” 
Höll inte med: ”Vissa gillar killar som är fulla, de blir gladare.” 
Osäker uppfattning: ”Olika från tjej till tjej och om man själv har druckit.” 
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Påstående 8 
- Killar gillar inte tjejer som är fulla! 
 

Svarsfrekvens: Majoriteten hade en osäker uppfattning, ett fåtal höll med påståendet 
och ett fåtal höll inte med. 
 
Elevernas kommentarer: 
Höll med: ”Luktar inte så gott i käften.” 
Höll inte med: ”Vissa gillar tjejer som är fulla, de blir gladare.” 
Osäker uppfattning: ”Det skiljer sig från kille till kille.” ”Beror på om man har druckit 
själv.” 
 
Kommentar: Eleverna i undersökningsgruppen ändrade inte uppfattning från 
föregående påstående. Svarsfrekvensen och kommentarerna blev likvärdiga från 
påstående 7. 

 

Påstående 9 
- Man dricker ofta för att våga mer! 
 

Svarsfrekvens: Närmare hälften höll med påståendet och andra halvan höll inte med. 
Ett fåtal hade osäker uppfattning. 
 
Elevernas kommentarer: 
Höll med: ”För att man ska ha kul.” ”Man vågar prata med alla.” 
Höll inte med: ”De har ofta andra orsaker.” 
Osäker uppfattning: ”Hjälper de som är blyga.” 

 

Påstående 10 
- Man hamnar oftare i slagsmål när man är full! 
 

Svarsfrekvens: Samtliga i undersökningsgruppen höll med påståendet. 
 
Elevernas kommentarer: 
Höll med: ”Alltid någon som bråkar.” ”Man blir lättare aggressiv.” ”Lättare att bli 
förbannad.” 

 

Påstående 11 
- Det är bra att bli bjuden på alkohol hemma från 15-års åldern! 
 

Svarsfrekvens: Fjorton stycken höll med påståendet. Sju stycken höll inte med och en 
hade en osäker uppfattning. 
 
Elevernas kommentarer: 
Höll med: ”Bättre att föräldrarna köper ett sexpack än att man köper H-B 
(Hembränt).” ”Det är okej att smaka, men ej att ge mycket.”  
Höll inte med: ”Låta dem smaka, men inte ge en hel flaska.”  
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Osäker uppfattning: ”Bättre att köpa ut cider så att de vet vad de dricker.” ”Kanske 
inte bra att föräldrar bjuder, men det är bättre att dricka hemma.” 

 

Observation av värderingsövning 
Eleverna deltog aktivt i övningen. Det var bara i slutet som några av dem började ge upp och 
inte orkade byta plats när nästa påstående togs upp. De hade argument för det de ansåg och 
verkade tänka efter innan de valde sida. Undersökningsgruppen var väldigt delad 
åsiktsmässigt och det märktes tydligt vid svaren. Större delen hade en positiv inställning till 
alkohol.  
 

Resultat av gruppdiskussioner 
Gruppdiskussioner genomfördes med diskussionsfrågor (se bilaga 3) som var kopplade till 
både värderingsövningarna och enkätfrågorna. Ungdomarna (22 stycken) delades in i grupper 
om fyra till fem stycken i varje grupp. Grupperna delades in beroende på kön. Anledningen 
var att gruppdynamiken mellan killarna och tjejerna i klassen inte fungerade. Vissa frågor 
diskuterades inte i alla grupper beroende på hur diskussionen utvecklades och den tidsmässiga 
aspekten. Gruppdiskussionerna genomfördes under lektionstid och varade mellan 40-50 
minuter. Under gruppdiskussionerna agerade två av oss diskussionsledare. Resultatet av 
diskussionerna antecknades under samtalens gång. 
 

Grupp 1 (tjejgrupp) 
Den största orsaken till att ungdomar dricker idag var enligt den första gruppen nyfikenheten 
och att det är kul. Grupptrycket spelar också in då ungdomar dricker alkohol. Anledningen till 
att en del dricker mer och oftare än andra beror på vilka man umgås med. Det kan även bero 
på att man har problem, antingen hemma eller i skolan. Dessa problem är inte alltid uppenbara 
eftersom även de som verkar ha det bra, kan dricka mycket. Dock kan det även vara så att en 
som är duktig på det mesta dricker för att det är kul och inte bara som en effekt av ett 
problem. 
 
Grupptrycket är en stor orsak till varför man dricker men det kan även vara en stor orsak till 
att inte dricka. En annan sak som skulle få fler till att avstå alkohol är om det anordnades 
spelningar eller liknande med absolut nykterhetskrav.  
 
Att ställa upp för en kompis som håller på att få alkoholproblem var självklart. Till en början 
skulle man tala med personen och om det inte hjälpte skulle föräldrarna informeras. Om det 
inte hjälper eller om det inte går att tala med föräldrarna var nästa steg att kontakta socialen. 
Detta kom eleverna fram till först efter att ha fått en följdfråga om vad man kunde göra om det 
inte hjälpte, eller om det kändes lönlöst att tala med föräldrarna. 
 
Grupp 1 tyckte att det var okej om föräldrarna bjöd på lite alkohol hemma i smaksyfte när 
man är i 15-16 års ålder. Det var på intet sätt uppmuntrande, dock tyckte man inte att 
föräldrarna skulle festa med sina barn. Detta kom som ett resultat av en fråga om det var okej 
att sitta och festa med sina föräldrar. Enda gången det kunde vara okej var exempelvis på 
midsommar.  
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Gruppen var medvetna om alkoholens baksidor. De ansåg att spritförgiftning var en ständig 
risk med att dricka alkohol. Eftersom omdömet sjunker när man dricker sprit är risken större 
att man blir alldeles för berusad eller att man gör saker man kommer att ångra. Man riskerar 
även att bli utnyttjad i fyllan och då ställa upp på saker man direkt skulle ha nekat till om man 
var nykter. Eleverna ansåg att vuxna var bättre på att veta sina gränser och att de tål mer än 
ungdomar. 
 
Många ungdomar dricker bara för att bli fulla, men eleverna ansåg att det inte verkade bra. Att 
bli lagom berusad var okej, men inte full. 
 
Grupp 1 ansåg att åldersgränserna har ett syfte och de trodde att fler skulle dricka om man 
sänkte gränserna. De ansåg även att det var bra att man inte får köpa alkohol på systemet 
förrän man är 20 år, trots att man får dricka alkohol på restauranger redan från 18-års ålder. 
De tyckte att man hade mer förstånd när man var 20 år. Alkoholdebuten kunde enligt eleverna 
i gruppen ske vid 15-16 års ålder. Det var viktigt att inte testa för tidigt eftersom man kan 
tappa sin barndom, som de uttryckte det. De trodde även att Stockholmsungdomar debuterade 
tidigare och drack mer än vad de själva gjorde. 
 
Människor som langar alkohol till underåriga ska inte straffas enligt gruppmedlemmarna. De 
ansåg att eftersom vem som helst köper ut är det lönlöst att straffa. Exempel på butiker som 
sålde till underåriga kunde gruppen inte svara på. Butikerna får skylla sig själva om de inte 
kollar legitimation på de som handlar. De påpekade även en skillnad mellan att sälja folköl 
och tobak eftersom många minderåriga har tillstånd hemifrån att bruka tobak. Detta svar kom 
som en följd av den kompletteringsfråga de fick som handlade om just skillnaden mellan 
tobak och folköl som omfattas av samma åldersgräns. 
 

Grupp 2 (killgrupp) 
 
Grupp 2 ansåg att de åldersgränser som finns för inköp av alkohol var dåliga eller i alla fall 
satta vid fel ålder. De tyckte att 16 år var en bättre gräns eftersom många i den åldern dricker 
mycket och eftersom de inte får köpa alkohol lagligt blir det ofta hembränt de skaffar istället. 
Med lägre åldersgräns skulle dessa dricka mer kontrollerad sprit istället. Att åldersgränserna 
idag är skilda, 18 år för att få dricka, handla folköl och dricka på restaurang eller krog och 20 
år för att få handla på Systembolaget, tyckte gruppen inte speciellt bra om. De tyckte att 16-18 
var en bättre åldersgräns. Varför gränserna var delade trodde gruppen berodde på att man inte 
skulle köpa ut till minderåriga. Sannolikheten för att en 20-åring umgås med minderåriga är 
mindre än för en 18-åring. Detta framkom efter en följdfråga om varför de trodde att det fanns 
två gränser. Gruppen ansåg att det är upp till var och en själv när man känner för att göra sin 
alkoholdebut, men svar mellan 13 och 15 år var olika förslag. 
 
Gruppen tyckte först inte att de som köper ut alkohol till minderåriga borde straffas, men efter 
en följdfråga/påstående om olagligheten i denna gärning ändrades uppfattningen till att de 
borde få någon form av straff. Däremot ansåg de inte att butiker borde straffas, även om de 
medvetet säljer folköl till minderåriga eftersom man inte, enligt eleverna i gruppen, kan bli 
full på folköl. 
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Att vissa föräldrar köper ut till sina barn trodde gruppen berodde på att de ville veta vad deras 
barn drack och de ansåg att det var helt i sin ordning såvida det inte blev för ofta och för 
mycket. 
 
Gruppen diskuterade lite om vad som ligger till grund för att man dricker och kom fram till att 
det huvudsakliga skälet är att det är kul. En person som är duktig på det mesta och har en 
pojkvän/flickvän men som ändå dricker mycket gör det oftast för att det är kul, sedan kan det 
roliga utvecklas i ett beroende. Eleverna i gruppen trodde inte att det hade att göra med att 
personen i fråga kunde må dåligt, enligt eleverna fanns värre saker att göra om man mådde 
dåligt. Detta svar framgick av en fråga om hur en sådan här duktig elev egentligen mår då 
denne dricker trots de positiva faktorer som bra betyg och så vidare betyder. 
 
Ansvaret för att ta hand om en kompis som håller på att fara illa ansåg inte gruppen ligga på 
dem själva. De ansåg att kompisen får skylla sig själv och måste lära sig av sina egna misstag. 
Gruppen trodde att få saker kunde bryta alkoholkulturen bland unga. Alternativen som skulle 
få ungdomar att avstå alkohol trodde gruppen kunde vara att man träffar en bra kille eller tjej 
eller att det anordnas LAN-träffar, det vill säga möjligheter att sitta och spela dator med/mot 
varandra via nätverk. 
 
Många ungdomar provar på alkohol i hemmet, de får smaka lite av föräldrarna. Det ansågs av 
gruppen vara okej så länge det handlade om att smaka. Att däremot dricka sig full tillsammans 
med föräldrar tyckte de inte att man behövde göra. De risker som finns i att dricka sig full var 
enligt gruppen alkoholförgiftning, att man kunde bli alkoholist och att man kunde göra 
dumma saker. Gruppen ansåg att riskerna skiljer sig mellan unga och vuxna, främst genom att 
unga människors organ och kroppar fortfarande står under en intensivare utveckling. På en 
följdfråga om omdömet skiljer sig mellan vuxna och ungdomar blev svaret att det knappast är 
någon större skillnad. 
 
Gruppen tyckte att det viktigaste med att dricka alkohol var att få bli full, annars såg de ingen 
vits med att dricka. Om man bara ska dricka en cider eller öl då man träffas kan man lika 
gärna stå över eller dricka alkoholfritt. Gruppen var inte helt överens om detta, men några 
andra svar lämnade de inte. 
 

Grupp 3 (killgrupp) 
 
Anledningen till att ungdomar dricker alkohol idag ansåg eleverna i gruppen berodde på flera 
orsaker, men främst därför att det gott och kul. En person i gruppen tyckte det var onödigt 
eftersom det kan hända så mycket när man druckit. Att vissa ungdomar dricker mer än andra 
trodde de kunde bero på att den personen i fråga kan ha det jobbigt hemma. Det finns de som 
dricker trots att de har bra betyg, är duktig i idrott och har en bra pojkvän eller flickvän. 
Gruppen trodde att detta kunde bero på att man är ”störd”, även fast allting såg bra ut utåt sett. 
Med det menade de att man kan ha det dåligt hemma trots att man är duktig i skolan. 
 
Om ungdomarna i gruppen skulle stöta på en kompis som det håller på att gå illa för, det vill 
säga dricker mer och mer och oftare och oftare, ansåg gruppen att personen i fråga får skylla 
sig själv. Man måste lära sig att ta ansvar för sig själv. 
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Det som skulle få ungdomar att dricka mindre idag var om det skulle satsas lite mer på det 
som ungdomar är intresserade av. Gruppen tyckte att man kunde satsa pengar på fler ishallar 
med tider för allmän åkning, äventyrsbad och bättre badhus, gratis bio någon gång då och då, 
inomhus go-cart, laser-game och bowlinghallar med möjligheter att kunna sitta och fika och 
surra. 
 
Gruppen ansåg inte att det fanns något positivt med åldersgränser för inköp av alkohol. Om 
det ändå måste finnas gränser ansåg gruppen att de borde vara lägre, runt 16-18 istället. Att 
det finns två gränser rörande alkohol tyckte gruppen inte om. De ansåg att 18 år borde gälla 
även på Systembolaget. När diskussionen kom in på langning var gruppen rörande eniga om 
att ingen som köper ut eller medvetet säljer till minderåriga ska straffas. 
 
Gruppen ansåg även att det är okej att föräldrar köper ut alkohol till sina minderåriga barn. De 
motiverade det med att föräldrarna då håller deras barn borta från hembränd sprit och att de 
har mer kontroll över vad de dricker. 
 
Att många provar alkohol för första gången hemma med sina föräldrar tyckte gruppen var 
okej. Lämplig ålder för att få provsmaka alkohol hemma var enligt ungdomarna 14-16 år. 
Riskerna med alkoholkonsumtion var enligt gruppen spritförgiftning, att man inte kan 
kontrollera sig själv och fortsätter dricka, man kan somna i trappuppgångar eller snöhögar och 
man tappar bort saker. Dock ansågs det att fördelarna vägde upp alla nackdelar. 
 

Grupp 4 (tjejgrupp) 
 
Grupp 4 ansåg att åldersgränser för inköp av alkohol är bra. Dock var de kritiska till att det 
finns dubbla gränser, en från 18 då man får dricka och köpa folköl och köpa starkvaror på 
restaurang och en från 20 då man får handla på Systembolaget. De ansåg att det finns ett 
problem i att många ungdomar väljer att köpa hembränd sprit vilket de tror skulle minska om 
åldersgränsen på Systembolaget skulle sänkas. De trodde inte att det skulle drickas mer, men 
fler skulle köpa alkohol från Systembolaget. Samtidigt som de ansåg att åldersgränserna är 
felaktiga påpekade gruppen att butiker som medvetet säljer till minderåriga begår fel och ska 
ha ordentliga straff. De ansåg även att privatpersoner som langar sprit skall straffas med böter. 
 
Att föräldrar köper ut alkohol till sina barn är inget som eleverna i gruppen ansåg vara en bra 
idé, dock hade de en förståelse inför den maktlöshet som vissa föräldrar känner inför sina 
barn. De trodde att dessa föräldrar köper ut till sina barn för att ha bättre kontroll på vad de 
dricker. 
 
Grupp 4 tyckte över lag inte att barn ska prova på alkohol hemma, inte ens i smaksyfte 
eftersom det kan verka i uppmuntrande syfte. Faktorer som kvantitet och ålder diskuterades 
och det framkom att man ska vara 18 år för att ta ett glas av någon alkoholhaltig dryck 
överhuvudtaget.  
 
Gruppen hade goda insikter om alkoholens baksida och var medvetna om många risker som 
man utsätter sig för vid alkoholkonsumtion. Alkoholism, våldtäkter, dödsfall och övriga 
skador var vad man riskerade. De ansåg att riskerna är större för ungdomar än för vuxna 
eftersom ungdomars kroppar fortfarande växer och utvecklas.  
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Att jämt dricka tills man blir full var inte något som gruppen ansåg vara viktigt, även om de 
trodde att många tycker det. De trodde att de flesta hade vett nog att sluta dricka i tid och att 
man även kan ha minst lika kul utan alkohol som med alkohol. 
 
Anledningen till att ungdomar dricker idag berodde, enligt gruppen, på många olika orsaker. 
Främsta orsaken trodde man var grupptrycket, men andra orsaker som att man själv ville, att 
man hade problem och att man ville dränka sina sorger var även det troliga orsaker. Att vissa 
dricker mer än andra har sin grund i samma orsaker, men att vissa hinner, trots sin låga ålder, 
utveckla beroende och att vissa helt enkelt har lättare till att få tag på sprit än andra. En del 
ungdomar kan på ytan verka perfekta, det vill säga har bra betyg, bra på exempelvis idrott och 
har en bra kille/tjej, men har ändå en kraftig alkoholkonsumtion. Detta ansåg gruppen berodde 
på att man kan ha problem hemma eller att man inte orkar leva under den press man har, 
fasaden täcker bara ytan. 
 
Grupp 4 trodde att man skulle kunna minska alkoholkonsumtionen bland unga idag genom att 
man satsade mer på permanenta nöjesaktiviteter. Ett exempel var ett slags Gröna Lund som i 
sin tur erbjöd specialarrangemang, exempelvis spelningar med mera. Det viktigaste ansåg 
dock gruppen var föräldraansvaret eftersom det är föräldrarna som är ytterst ansvariga för sina 
barn och vad de gör. De ansåg även att kompisarna borde kunna hjälpa varandra att kunna 
välja bort alkohol. Om en kompis höll på att spåra ur med sitt drickande, det vill säga att 
kompisen ska dricka varje helg och även ibland både fredag och lördag, skulle eleverna tala 
med kompisen och försöka hitta på nyktra alternativ. Om föräldrarna inget visste skulle de tala 
med dem eftersom de ansåg att det var viktigt. 
 

Grupp 5 (killgrupp) 

 
Enligt eleverna i grupp 5 dricker ungdomar idag eftersom de tycker att de är roligt, vissa har 
svårt att säga nej/klarar inte att stå emot grupptrycket, man vill vara tuff men också att man 
kan stå emot grupptryck, men dricker av egen fri vilja. Att vissa dricker mer än andra berodde 
enligt gruppen på ens umgängeskrets, desto äldre kompisarna var desto mer oftare drack man. 
Andra faktorer som togs upp var ens hemförhållanden, hur mycket pengar man har och att 
man helt enkelt gillar att festa. Även ungdomar med till synes goda förutsättningar kan ibland 
hamna i alkoholproblem och enligt gruppen berodde det på även dessa ungdomar tycker om 
att festa och kan tycka det är gott med alkohol. De trodde även att det kunde bero på att man 
vågar mer och grupptryck, men också på grund av trassliga hemförhållanden. 
 
Om en kompis till någon av eleverna skulle hamna i problem med alkohol utan att själv kunna 
göra något åt det var gruppen eniga över att man måste göra något åt det. Först skulle de prata 
med kompisen, men även kontakta föräldrarna. Om ens kompis har sådana problem så är det 
okej att blanda in föräldrarna.  
 
Det som skulle kunna få ungdomar att dricka mindre är, enligt gruppen, är om det skulle 
erbjudas mer aktiviteter, exempelvis hockeymatcher, discon, nattbio, datahallar där man kan 
spela med varandra, ishallar med mer tid för allmänhetens åkning och att man skaffar sig en 
hobby. 
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Gruppen ansåg att det är okej att många ungdomar för första gången får prova alkohol i 
hemmet; att de får smaka av föräldrarna. Samtidigt fanns det en tveksamhet till detta eftersom 
minderåriga inte får dricka alkohol. 
 
Att ständigt måsta bli full när man dricker är inget som gruppen ansåg vara det viktigaste, men 
de tyckte att det är kul och att man för det mesta blir full när man dricker. Riskerna det medför 
att dricka är att man utvecklar ett beroende, man gör dumheter man får ångra sedan, 
leverskador och alkoholförgiftning. Skillnaden mellan vuxna och ungdomar är att vuxna tål 
mer, de dricker oftast till maten och att ungdomar är känsligare vad gäller alkoholskador. 
 
Grupp 5 ansåg att det är bra med åldersgränser för alkohol, men tyckte att de borde vara lite 
lägre eller att 18 år borde gälla för allt. De tyckte att man ska få köpa folköl redan från 16-års 
ålder vilket kanske skulle kunna minska drickandet av hembränt. Gruppen ansåg att 16-17 år 
är en lämplig ålder att prova alkohol första gången. Att vissa föräldrar köper ut till sina barn 
ansågs vara okej om barnet är minst 18 år. Då är det lagligt att dricka och man kan ändå dricka 
på krogen då. Är man under 18 år är det inte okej. Det beror också på vad man köper. 
 
Privatpersoner som köper ut till minderåriga ska inte straffas enligt eleverna och om de 
straffas är böter ett lagom straff. Butiker som medvetet säljer till minderåriga ska däremot 
straffas hårdare. De borde få sluta sälja öl eller eventuellt stänga butiken. 
 

Sammanfattning och observation av gruppdiskussioner 
Större delen av eleverna deltog aktivt i diskussionerna, men det varierade lite mellan de fem 
grupperna. Många ansåg att de åldersgränser som finns är för höga och bör sänkas. Många 
tyckte även att det var okej för människor under 18 att prova alkohol hemma. När de fick 
frågan om vad som skulle få ungdomar att dricka mindre var det flera som inte riktigt kunde 
svara på det, men efter att de fått frågan förtydligad kom de på en mängd saker. Många av 
grupperna tyckte att det var självklart att de skulle hjälpa en kompis som druckit för mycket. 
Dock tyckte vissa grupper att ”de som dricker får skylla sig själv”. Genomgående var de 
flesta, dock inte alla, positivt inställda till användandet av alkohol och angav som anledning 
till att ungdomar dricker att det är roligt och gott. De trodde även att grupptrycket kan spela 
viss roll. 
 

Enkätsvar del B (andra enkättillfället)  
Enkäten (se bilaga 1) delades ut i slutet av undersökningsperioden för att mäta eventuell 
förändring som utvecklingsarbetet gett. Fråga 7 är borttagen från resultat på grund av att andra 
frågor tar upp samma ämne. Det var även svårt att jämföra mellan båda enkättillfällena 
eftersom den lämnade öppna svarsalternativ. Fråga 9 är även den borttagen ur 
resultatredovisningen eftersom fråga 8 gav tillräcklig information. (se bilaga 4) 
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Fråga 1 Tycker du att det är okej om äldre kompisar köper ut alkohol?
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 Figur 20  visar om ungdomarna i undersökningsgruppen tycker att det är okej att äldre kompisar köper ut 
alkohol 
 
Kommentar: Figur 20 visar att en övervägande majoritet (nitton) anser att det är okej att äldre 
kompisar köper ut alkohol. Tre svarade nej på frågan. 
 
 

Fråga 2 Tycker du att det är okej att en förälder köper ut alkohol till en som är 15-16 år?
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 Figur 21 visar I hur stor utsträckning ungdomarna i undersökningsgruppen tycker att det är okej att föräldrar 
köper ut till en som är 15-16 år gammal. 
 
Kommentar: Figur 21 visar att många anser att det är okej att en förälder köper ut alkohol till 
en som är 15-16 år. Femton svarade ja på frågan och sju svarade nej. 
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Fråga 3 En kompis till dig har druckit för mycket, är det okej att ringa hem till hans/hennes 
föräldrar?
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Figur 22 visar om ungdomarna i undersökningsgruppen anser att det är okej att ringa föräldrarna till en kompis 
som är för full. 
 
Kommentar: Figur 22 visar här att en tydlig majoritet tycker att det är okej att ringa hem till en 
full kompis föräldrar. Nitton svarade ja och tre svarade nej. 
 
 

Fråga 4 Vad tycker du om 18-års gränsen för att få köpa folköl?
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Figur 23 visar vad ungdomarna i undersökningsgruppen tycker om åldersgränsen för att få köpa folköl. 
 
Kommentar: I figur 23 är det jämt mellan två av alternativen, där skiljer det två svar. 
Majoriteten (tolv) tyckte att åldersgränsen är bra som den är. Tio ansåg att åldersgränsen för 
att köpa folköl borde vara lägre. Ingen av ungdomarna i undersökningsgruppen ansåg att 
åldersgränsen borde vara högre. 
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Fråga 5 Tycker du att butiker som säljer folköl till underåriga ska straffas?
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Figur 24  visar om ungdomarna i undersökningsgruppen tycker att butiker som säljer folköl till minderåriga ska 
straffas. 
 
Kommentar: Figur 24 visar att de flesta inte ansåg att butiker som säljer folköl till underåriga 
ska straffas. Sexton svarade nej och sex svarade ja.  
 
 

Fråga 6 Vad tycker du om 20-års gränsen för att få handla på systembolaget?

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Bra som den är Borde vara lägre Borde vara högre

 
Figur 25 visar vad ungdomarna i undersökningsgruppen tycker om 20-års gränsen för att få handla på 
Systembolaget. 
 
Kommentar: Figur 25 visar att övervägande majoritet ansåg att 20-års gränsen för att få handla 
på Systembolaget borde vara lägre. Nitton svarade att åldersgränsen borde vara lägre och tre 
svarade att den var bra som den är. Ingen i undersökningsgruppen ansåg att den borde vara 
högre. 
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Fråga 8 Är det viktigt att få undervisning om alkohol under skoltiden?
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Figur 26 visar om ungdomarna i undersökningsgruppen tycker att det är viktigt att få undervisning om alkohol 
när de går i skolan. 
 
Kommentar: Figur 26 visar att majoriteten i undersökningsgruppen ansåg att det är viktigt att 
få undervisning om alkohol under skoltiden. Arton svarade ja på frågan och fyra svarade nej. 
 
 

Fråga 10 Tycker du att det viktigaste är att dricka tills man blir full?
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Figur 27 visar om ungdomarna i undersökningsgruppen tycker att det viktigaste är att dricka tills man blir full. 
 
Kommentar: Figur 27 visar att majoriteten (sjutton) svarade nej på frågan om det viktigaste är 
att dricka tills man blir full. Fyra svarade ja på samma fråga. Frågan fick ett bortfall på en 
person på grund av otydligt svar. 
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Fråga 11 Om det fanns fler alternativ, dvs. mer aktiviteter eller ungdomsgårdar för 
ungdomar, tror du att färre skulle dricka då?
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Figur 28 visar ifall ungdomarna i undersökningsgruppen anser att de skulle bli någon förändring i ungdomars 
alkoholvanor om det fanns fler alkoholfria aktiviteter. 
 
Kommentar: Figur 28 visar att en klar majoritet (arton) har svarat ja på frågan om färre skulle 
dricka om det fann andra aktiviteter eller fler ungdomsgårdar för ungdomar. Fyra svarade nej 
på samma fråga. 
 
 

Fråga 12 Tycker du att det finns risker med ditt drickande? (Om du INTE dricker alkohol 
så kan du hoppa över frågan)
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Figur 29 visar om ungdomarna i undersökningsgruppen tror att det finns några risker med deras drickande. 
 
Kommentar: Figur 29 visar ett jämt resultat. Åtta ansåg att det fanns risker med deras 
drickande och åtta tyckte inte att det fanns det. Frågan har ett bortfall på sex ungdomar.  
 

Enkätsvar B - en jämförelse mellan enkättillfälle 1 och 2. 
Jämförelsen mellan första och andra tillfället med enkät del B presenteras parallellt för att 
göra resultatet mer överskådligt. Fråga 7 är borttagen från resultat på grund av att andra frågor 
tar upp samma ämne. Det var även svårt att jämföra mellan båda enkättillfällena eftersom den 
lämnade öppna svarsalternativ. Fråga 9 är även den borttagen ur resultatredovisningen 
eftersom fråga 8 gav tillräcklig information ( se bilaga 4). 
 



Skolungdomars användande av 
och inställning till alkohol 38 

                       

 
Examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet 2003 

Fråga 1 Tycker du att det är okej om äldre kompisar köper ut alkohol?
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Figur 30 visar skillnaden mellan första och andra enkättillfället i frågan om ungdomarna i 
undersökningsgruppen tycker att det är okej att äldre kompisar köper ut alkohol. 
 
Kommentar: Figur 30 visar att det inte fanns någon större skillnad mellan de olika 
enkättillfällena, annat än att det vid första tillfället fanns ett bortfall på grund av otydligt svar. 
 
 

Fråga 2 Tycker du att det är okej att en förälder köper ut alkohol till en som är 15-16 
år?
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Figur 31 visar skillnaden mellan första och andra enkättillfället i frågan om ungdomarna i 
undersökningsgruppen tycker att det är okej om en förälder köper ut alkohol till en som är 15-16 år.  
 
Kommentar: Figur 31 visar att vid enkättillfälle två har antalet som anser att det är okej med 
föräldrar som köper ut ökat från tio till femton. Som en logisk följd av det har de som svarat 
nej minskat från elva till sju. Vid första tillfället var det ett bortfall. 
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Fråga 3 En kompis till dig har druckit för mycket, är det ok att ringa hem till 
hans/hennes föräldrar?
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Figur 32 visar skillnaden mellan första och andra enkättillfället i frågan om ungdomarna i 
undersökningsgruppen anser att det är okej att ringa föräldrarna till en för full kompis. 
 
Kommentar: Vid tillfälle två ser man i figur 32 att antalet personer i undersökningsgruppen 
som kan tänka sig att ringa föräldrarna till en för full kompis har ökat från sexton till nitton 
personer. Därmed har de som inte kunnat tänka sig att ringa till föräldrar minskat från sex till 
tre stycken. 
 
 

Fråga 4 Vad tycker du om 18-års gränsen för att få köpa folköl
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Figur 33 visar skillnaden mellan första och andra enkättillfället i frågan om vad ungdomarna i 
undersökningsgruppen tycker om 18-års gränsen för att få köpa folköl. 
 
Kommentar: I figur 33 visas samma resultat vid båda undersökningstillfällena. 
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Fråga 5 Tycker du att butiker som säljer folköl till underåriga ska straffas?
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Figur 34 visar skillnaden mellan första och andra enkättillfället i frågan om ungdomarna i 
undersökningsgruppen tycker att butiker som säljer folköl till minderåriga ska straffas. 
 
Kommentar: Figur 34 visar att antalet personer som ansåg att butiker som säljer folköl till 
minderåriga ska straffas ökade från tre vid det första tillfället till sex vid det andra tillfället. 
Dock är majoriteten emot att butiker ska straffas om de säljer öl till underåriga. Vid första 
enkättillfället blev det ett bortfall på grund av otydligt svar. 
 
 

Fråga 6 Vad tycker du om 20-års gränsen för att få handla på systembolaget?
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Figur 35 visar skillnaden mellan första och andra enkättillfället i frågan om vad ungdomarna i 
undersökningsgruppen tycker om 20-årsgränsen för att få handla på Systembolaget. 
 
Kommentar: Figur 35 visar att antalet personer som ansåg att åldersgränsen på Systembolaget 
borde vara lägre hade vid det andra enkättillfället ökat från tretton till nitton. Följaktligen 
minskade antalet som ansåg att åldersgränsen är bra som den är med sex personer. Ingen 
tyckte vid något av tillfällena att åldersgränsen borde höjas. 
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Fråga 8 Är det viktigt att få undervisning om alkohol under skoltiden?
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Figur 36 visar skillnaden mellan första och andra enkättillfället i frågan om ungdomarna i 
undersökningsgruppen tycker att det är viktigt att få undervisning om alkohol under skoltiden. 
 
Kommentar: Figur 36 visar att vid andra tillfället ökade antalet ja-svar från sexton till arton 
som tyckte att det var bra att få undervisning om alkohol under skoltiden. Nej-svaren sjönk 
från sex till fyra svar vid det andra tillfället. 
 
 

Fråga 10 Tycker du att det viktigaste är att dricka tills man blir full?
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Figur 37 visar skillnaden mellan första och andra enkättillfället i frågan om ungdomarna i 
undersökningsgruppen tycker att det viktigaste är att bli full när man dricker. 
 
Kommentar: Figur 37 visar att vid andra tillfället hade nej-alternativet minskat med en person. 
I övrigt var svaren lika utom att det vid andra tillfället blev ett bortfall. 
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Fråga 11 Om det fanns fler alternativ, dvs. mer aktiviteter eller ungdomsgårdar 
för ungdomar, tror du att färre skulle dricka då?
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Figur 38 visar skillnaden mellan första och andra enkättillfället i frågan om ungdomarna i 
undersökningsgruppen anser att de skulle bli någon förändring i ungdomars alkoholvanor om det fanns fler 
alkoholfria aktiviteter. 
 
Kommentar: Figur 38 visar att det skett en stor förändring mellan enkättillfällena. Vid första 
tillfället trodde sju personer att fler aktiviteter eller ungdomsgårdar skulle få färre att dricka. 
Vid andra tillfället hade den siffran ökat till arton personer. Som en följd av detta minskade 
antalet nej-svar vid andra tillfället från femton till fyra. 
 
 

Fråga 12 Tycker du att det finns några risker med ditt drickande? (Om du INTE 
dricker alkohol så kan du hoppa över frågan)
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Figur 39 visar skillnaden mellan första och andra enkättillfället i frågan om ungdomarna i 
undersökningsgruppen anser att det finns några risker med deras drickande. 
 
Kommentar: Figur 39 visar att antalet personer som svarat nej på frågan är högre vid första 
tillfället och att de som svarat ja är oförändrat. Frågan hade vid första tillfället ett bortfall på 
fem personer och vid andra tillfället sex personer. Bortfallen beror på otydliga svar och att 
personer som inte konsumerar alkohol behövde svara på frågan. 
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DISKUSSION 
 

Validitet och Reliabilitet 
I utvecklingsarbetet har vi tagit reda på huruvida det går att påverka ungdomars inställning 
och attityder till alkohol genom enkäter, värderingsövningar och gruppdiskussioner. Genom 
att använda enkäter vid två olika tillfällen, före och efter utvecklingsarbetet, anser vi att vi har 
kunnat mäta det vi, i enlighet med syftet, har haft för avsikt att mäta.  
 
Vi valde att arbeta med enkäter som mätredskap eftersom vi ville göra en mätning av gruppen. 
En enkät med två olika delar har använts, en A-del för att kartlägga alkoholvanorna i 
undersökningsgruppen och en B-del för att läsa av attityder och inställning till alkohol. B-
delen användes vid två tillfällen, före och efter utvecklingsarbetet och fick då funktionen som 
mätredskap för den eventuella förändringen. Enkäten var utformad med fasta svarsalternativ 
för att vi inte ska behöva tolka svaren vilket ger en högre tillförlitlighet. Eftersom enkäten var 
anonym kunde ungdomarna svara utan risk att bli utpekad. Detta anser vi stärker 
trovärdigheten och vi tror oss på så sätt fått ärliga svar från undersökningsgruppen. Den 
nackdel som finns med att använda enkäter med fasta svarsalternativ är att vi, genom det 
faktum att vi inte lämnar utrymme för egna svarsalternativ, omedvetet kan styra ungdomarnas 
svar. Vid enkättillfällena hade bänkarna i klassrummet flyttats isär så att de inte stod bredvid 
varandra. Enkäterna genomfördes på så sätt individuellt, vilket gör att de inte påverkades av 
varandras åsikter.  
 
Undersökningsgruppen bestod av 22 ungdomar och inget bortfall registrerades på något av 
delmomenten vilket stärker reliabiliteten. Att vi var tre praktiklärare gjorde att vi hade större 
möjligheter att uppfatta klassens reaktioner och den respons vi fick på bland annat 
värderingsövningarna. Efteråt hade vi även möjligheter att diskutera med varandra för att se 
om vi hade uppfattat samma saker och på samma sätt. Under värderingsövningens första hälft 
var ungdomarna aktiva och positiva. Men i slutet hade några av ungdomarna tappat 
engagemanget och lusten att delta. Detta gör att tillförlitligheten på det momentet till viss del 
kan bli lidande. Under gruppdiskussionerna valde vi att ha en som endast antecknade och två 
som förde diskussionerna i gruppen, samt gjorde lite stödanteckningar. Detta skulle kunna ha 
gjorts tvärtom med två stycken som antecknade och en som förde diskussionerna, för att på så 
sätt hinna skriva ned allt som diskuterades. Under diskussionerna var ungdomarna öppna och 
ärliga, vilket gör att resultatet blir trovärdigt och reliabiliteten hög. De gav sina ärliga svar, 
inte vad de trodde att vi ville höra. Vid ett par tillfällen under gruppdiskussionerna förstod 
ungdomarna inte frågorna och hade svårt att svara på frågeställningarna. Vi blev då tvungna 
att ställa följdfrågor och leda in dem på rätt spår. Detta kan göra att tillförlitligheten blir lägre.  
 

Resultatdiskussion 
Vårt syfte med undersökningen var att se om vi kunde påverka ungdomarnas inställning och 
attityder till alkohol. Vi kan på många frågor mäta förändringar, både positiva och negativa. 
En påtaglig förändring var huruvida alkoholdrickandet skulle minska om det erbjöds mer 
aktiviteter på helgerna. Av första enkäten framgår det att en klar majoritet inte trodde att 
drickandet skulle minska om det erbjöds alternativa aktiviteter. Efter vårt utvecklingsarbete 
hade en klar majoritet svängt över och trodde nu att många skulle avstå från alkohol om andra 
aktiviteter erbjöds (se figur 38). Denna radikala förändring kan bero på att vi under 
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gruppdiskussionerna talade en hel del om vad som skulle kunna göras och vad ungdomarna 
själva skulle vilja göra på kvällar och helger. Då ungdomarna kommit in i denna tankebana 
kom förslagen på löpande band och de kunde då komma på väldigt mycket man skulle kunna 
göra istället för att dricka på helgerna.  
 
En negativ förändring som skett till andra enkättillfället är att fler ansåg att det är okej med 
föräldrar som köper ut alkohol och de tyckte också att åldersgränsen på Systembolaget borde 
sänkas (se figur 31 och 35). Detta kan ställas i motsats till Anderssons rapport, ”Ungdomars 
alkohol- och narkotikavanor 1996”, där de flesta ansåg att åldersgränsen inte bör sänkas. Vad 
detta beror på kan vara svårt att säga. Kanske beror det på var i landet som undersökningen 
genomförs, hur stor undersökningsgruppen är eller hur könsfördelningen ser ut. Detta 
diskuterades mycket under gruppdiskussionerna och fanns med i värderingsövningarna. Att 
resultatet blivit negativt kan bero på att det fanns bra argumentation runt frågorna om 
åldersgränser och skälen till att föräldrar köper ut alkohol till sina barn. Många tyckte att det 
var bättre att föräldrarna köper ut än att de dricker hembränt. Gruppmedlemmarna påverkades 
förmodligen här varandra. Att många ändrade åsikt i frågan om Systembolagets regler kan 
även bero på att vi själva yttrade åsikter i den frågan. Eleverna frågade oss varför 
Systembolagets regler ser ut som de gör och när vi förklarat detta fick vi frågan om vad vi 
tyckte. Vi svarade att det känns motsägelsefullt att vara myndig vid 18, men inte få köpa 
alkohol, som dessutom är laglig att dricka från 18 år, förrän vid 20 års ålder. En fråga som vi 
inte kunde påverka, under utvecklingsarbetet, var undersökningsgruppens åsikter i frågan vad 
de tycker om 18-årsgränsen för att få köpa folköl. Resultatet var oförändrat mellan de båda 
enkättillfällena. Majoriteten tycker att åldersgränsen är bra som det är. Anledningen till att det 
inte gått att påverka i denna fråga kan vara att ungdomarna har så starka åsikter i frågan och 
det är något som inte går att ändra på. Frågor som rör åldersgränser har tagits upp både i 
värderingsövningen och i gruppdiskussionerna. Den genomgående trenden är att det ändå är 
många som vill ha en lägre åldersgräns för att köpa folköl.      
 
Att ungdomar idag dricker alkohol var för oss känt redan innan vi genomförde 
utvecklingsarbetet. Det hade vi stöd för i de olika rapporter vi presenterat i bakgrunden, bland 
annat från CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) och 
Folkhälsoinstitutet. I vår undersökning fick vi fram att 19 av 22 ungdomar eller 86 procent har 
provat alkohol (se figur 1). Svenska genomsnittet var, enligt CAN, år 2002 74 procent. Våra 
siffror är således högre vilket kan bero på att vår undersökningsgrupp är liten och att 
avvikelser där ger stora utslag på det sammantagna resultatet. De flesta ungdomarna i 
undersökningsgruppen har dock en alkoholkonsumtion som sträcker sig från varje månad och 
mer sällan till aldrig (se figur 3). Den slutsats vi drar av detta är att många har provat alkohol, 
men har inget intresse av att dricka i större utsträckning. Detta stärks av det som framkom i 
enkäten och under gruppdiskussionerna, man vill prova alkohol av ren nyfikenhet och för att 
man har svårt att stå emot grupptrycket. Många dricker för att andra gör det, men ingen i 
undersökningsgruppen ansåg att de själva påverkades av grupptryck, när de tog ställning i 
värderingsövningen. Vi hävdar precis tvärtom och menar att väldigt många faller för 
grupptrycket. Som stöd till det påståendet kom det i vissa av gruppdiskussionerna fram att 
grupptrycket kan vara en stor orsak till att många dricker. Ungdomar påverkas indirekt av det 
grupptryck som undermedvetet växer fram via de gruppnormer som finns. Alltså kan man 
säga att man gör som gruppen gör för att passa in i just den miljön och då har man indirekt 
fallit för ett grupptryck. Många som faller in under detta indirekta grupptryck drabbas även av 
ett det så kallade majoritetsmissförståndet (Bergström 1992) och dricker därmed mer än man 
klarar av för att leva upp till en inbillad förväntning. 
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Sju av nitton elever svarade att de aldrig blivit full när de druckit (se figur 4). Vi kan på goda 
grunder anta att dessa ungdomar enbart har provat alkohol för att smaka och inte brukar dricka 
i berusningssyfte. De som är kvar om man tar bort dessa sju kan antas vara de som dricker 
mer eller mindre regelbundet. Då dricker sig sex av tolv alltid full, vilket är en oroväckande 
hög siffra. Sedan är det tre av de tolv som oftast dricker sig full. Vi finner här att ungdomarna 
i undersökningsgruppen nyttjar alkohol i stor mängd även att de brukar det ofta, med tanke på 
att de inte lagligen får dricka alkohol. Sju av tjugotvå har haft minnesluckor. Det är en väldigt 
stor mängd med tanke på att det inte är alla i undersökningsgruppen som dricker. Detta visar 
på att vissa i gruppen nyttjar alkohol i stora mängder. 
 
Något som vi fann intressant var att det var flera som tyckte att det var viktigt att få 
undervisning om alkohol i skolan efter det att vi hade genomfört vårat utvecklingsarbete (se 
figur 36). Ökningen blev inte så stor, men det är fortfarande en ökning. En slutsats som man 
kan dra av det är att arbetsmetoden som vi använde oss av fungerar och passar ungdomarna i 
vår undersökningsgrupp. Vikten av undervisning kring alkohol är också något som 
Folkhälsoinstitutet fäster stor vikt vid när det gäller skolans roll att utveckla metoder som är 
kunskapsbaserad gällande undervisning kring alkohol 
 
I och med att vi lyckats med att få förändringar i undersökningsgruppens åsikter har vi därmed 
fullföljt vårt syfte. Dock har vi på en del punkter fått ett negativt resultat, det vill säga, vi har 
inte nått de eftersträvade målen, utan fått ett motsatt resultat gentemot det som var tänkt. Dock 
är alla förändringar en utveckling även om det inte är i önskad riktning. Därför anser vi att vi  
sammantaget uppnått vårt syfte med undersökningen. Synsättet på alkohol kan påverkas vilket 
vi har bevisat med den här undersökningen. Om man jobbar under en längre period på 
liknande sätt som vi gjort och följer upp det tror vi att man har större förutsättningar att få till 
stånd med större förändringar. 
 

Slutdiskussion 
Precis som nämnt ovan, har vi fått ett varierande resultat. I vissa frågor har det gått att påverka 
ungdomarna, medan det i andra inte har gått att göra det. Undersökningsgruppen där vi 
genomförde vårt utvecklingsarbete var en grupp som hade en hel del problem gällande 
attityder och respekt mot varandra och andra i sin omgivning. På grund av detta var det inte 
alltid lätt att genomföra utvecklingsarbetet Detta gör att de förändringar som åstadkommits i 
inställningar kring alkohol känns positiva. De flesta har tagit uppgiften på allvar och 
förändringar har skett, både stora och små. Sammanfattningsvis kan det sägas att 
undersökningsgruppen genomgående är, med vissa undantag, en grupp som ställer sig positiva 
till bruket av alkohol.  
 

Fortsatt forskning 
Om vi skulle göra en liknande undersökning igen skulle vissa saker kunna utvecklas mer. En 
större undersökningsgrupp skulle användas, exempelvis skulle fem klasser vara lagom. Då 
kan man använda en klass som referensklass och utgå ifrån den klassens resultat när man 
undersöker de andra klasserna. På så sätt kan reliabiliteten bli ännu högre och resultatet 
kommer nog att spegla samhällsnormen bättre. Arbetet skulle även få fortlöpa under en längre 
tid och innehålla fler delar förutom de moment vi redan använt oss av. Man skulle även kunna 
jobba vidare med lagar och regler samt andra aspekter som har med alkohol att göra. 



Skolungdomars användande av 
och inställning till alkohol 46 

                       

 
Examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet 2003 

REFERENSER 
 
Andersson, B. & Lindén – Boström, M.(1998). Ungdomars alkohol- och narkotikavanor 
1996. Folkhälsoinstitutet och Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning.Stockholm. ISBN: 91-7257-005-9 
 
Beijer, U. (1999). Hur fungerar drogförebyggande ungdomsarbete? Forsknings- och 
utvecklingsenheten, socialtjänstförvaltningen. ISSN: 1404-3351 
 
Bergström, G. (1992).  När knoppar brister. Sober förlags AB, Hässleholm.   
ISBN: 91 7296 276-3 
 
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning och Folkhälsoinstitutet. (1998).  
Alkohol och narkotikautvecklingen i Sverige, Rapport 98 No 6. Ljunglöfs tryck ISBN: 91 
7278 066-5 
 
Eriksson, L. & Häggrud, T.(1998). Elevers attityder till alkohol, Ett försök att förändra 
attityder genom undervisning. Rapp. Luleå 1998:093 LÄR ISSN: 1402-1595 
 
Folkhälsoinstitutet. (2002). (rapport).  Insatser för att stärka den alkoholskadeförebyggande 
verksamheten i skolan. http://www.fhi.se/pdf/skolan.pdf (2003-12-15)   
 
Frilänkarna – Värnamo. Lite historik.  
http://www.frialankarna-varnamo.nu/frames/ramdef.htm (2003-12-15)    
 
Gustafsson, T. (2002). Aftonbladet. 50 unga dör av sprit -  varje år. 
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,222271,00.html (2003-12-15) 
 
Hradilova-Selin, K. Leifman, H. Ramstedt, M. & Trolldal, B. (1998).  
Svenska alkoholvanor i förändring. Sober förlag, Kristianstad 1998 ISBN: 91 7296 395-6 
 
Hubinette, S. (1993). Skolan, samhället och drogerna. Stockholm : Sober [på uppdrag av] 
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) . ISBN: 91-7296-295-X 
 
Luleå Kommun.(2000) Drogpolitiskt program för Luleå Kommun. 
http://www.lulea.se/lulea/LuleaKommun/Aktuellt/mal_riktlinjer/dokument/drogpolitiskt_ 
program_2000.pdf (2003-12-15)   
 
Patel, R. & Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur Lund. 
ISBN: 91-44-30952-X 
 
Segerstedt, H. (1997). Ungdomars alkohol och drogvanor i årskurs nio i Norrbottens län 
1997. Samhällsmedicinska enheten i Norrbottens län. ISSN: 0283-0876 
 
Skolverket. (2000). Kursplaner och betygskriterier: Biologi. 
http://www.skolverket.se 
 (2003-12-15)   
 



Skolungdomars användande av och  
47                                                 inställning till alkohol 

  

 
Examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet 2003 

Svenska kommunförbundet (1999). Allas ansvar - Drogskadeförebyggande arbete. 
http://www.svekom.se/vard/allasansvar/seminarier/seminarie3ma.htm (2003-12-15)   
 
Systembolaget. (2003). Katalogen. 
http://www.systembolaget.se (2003-12-15)   
 
Utbildningsdepartementet.(1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket och CE Fritzes AB. ISBN 91-38-31413-4





 
 

 

Bilaga 1 

Enkät 
 
Den här enkäten innehåller frågor om användning och inställning till alkohol. Resultatet av 
enkäten kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. Enskilda svar kommer inte att 
publiceras, utan endast sammanställningen. Den är alltså helt anonym. Klass eller skola 
kommer inte heller att nämnas.  
 
 

Del A 
 
1. Har du provat alkohol? 

 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
 

2. Har du någon gång känt dig berusad av alkohol? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
 
Om nej gå vidare till del B. 
 

3. Hur ofta dricker du? 
 
Varje vecka (  ) 
Varannan vecka (  ) 
Varje månad (  ) 
Varannan månad (  ) 
Mer sällan (  ) 
Aldrig (  ) 
 

4. Blir du full när du dricker? 
 
Alltid (  ) 
Oftast (  ) 
Ibland (  ) 
Sällan (  ) 
Aldrig (  ) 
 



 
  

 

 

5. Vad dricker du? 
 
Sprit (  ) 
Hembränt (  ) 
Starköl (  ) 
Folköl (  ) 
Vin (  ) 
Cider (  ) 
Alkoläsk (  ) 
 
 

 
6. Varför drack du första gången? 

 
Gott (  ) 
Tvingad (  ) 
Mina kompisar ville att jag skulle göra det  (  ) 
Alla andra gjorde det (  ) 
Häftigt (  ) 
Nyfiken (  ) 
 

7. Varför dricker du nu? 
 
Gott (  ) 
Tvingad (  ) 
Mina kompisar vill att jag skulle göra det  (  ) 
Alla andra gör det (  ) 
Häftigt (  ) 
Nyfiken (  ) 
 

8. I vilka sammanhang dricker du? 
 
Fest (  ) 
Ensam (  ) 
Med familjen (  )   
 

9. Har du någon gång haft minnesluckor efter det att du har druckit? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 

 
 



 
 

 

Del B 
 

1. Tycker du att det är okej om äldre kompisar köper ut alkohol? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
 

2. Tycker du att det är okej att en förälder köper ut alkohol till en som är  
15-16 år? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
 

 
3. En kompis till dig har druckit för mycket, är det okej att ringa hem till 

hans/hennes föräldrar? 
 
Ja (  )  
Nej (  )   
 

4. Vad tycker du om 18-års gränsen för att få köpa folköl? 
 
Bra som den är (  ) 
Borde vara lägre (  )   
Borde vara högre (  ) 
 

5. Tycker du att de butiker som säljer folköl till underåriga ska straffas? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
 

6. Vad tycker du om 20-års gränsen för att få handla på systembolaget? 
 
Bra som den är (  ) 
Borde vara lägre (  ) 
Borde vara högre (  ) 
 

7. Vilken tycker du borde vara den lagliga åldern för att få dricka alkohol? (Idag är 
den lagliga åldern 18 år) 
 
Svar: ____________________ 
 

8. Är det viktigt att få undervisning om alkohol under skoltiden? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
 
 



 
  

 

 

9. Tror du att du får en sundare syn på alkohol av den undervisning du får i 
skolan? 
 
Ingen (  ) 
Lite  (  ) 
Lagom (  ) 
Mycket (  ) 
 

10. Tycker du att det viktigaste är att dricka tills man blir full? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
 

11. Om det fanns fler alternativ dvs. mer aktiviteter eller ungdomsgårdar för 
ungdomar, tror du att färre skulle dricka då? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
 

12. Tycker du att det finns några risker med ditt drickande? (Om du INTE dricker 
alkohol så kan du hoppa över frågan) 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
 

 
 
 
 
 
Tack för hjälpen!  
 
Camilla, Daniel och Evelina 
 
 



 
 

 

Bilaga 2 

Värderingsövningar 

 
• Linje: Eleverna står på en rak linje, de får sedan höra ett påstående, beroende på om de 

håller med eller inte tar de ett steg till höger eller vänster. 
• Helklass 

 
Förslag på frågeställningar/påståenden: 
 

 Din kompis har druckit alldeles för mycket och kan inte ta hand om sig själv. Skulle 
du överväga att ringa föräldrarna? 
 

 Du blir bjuden på en öl/cider/drink etc. men du vill egentligen inte ha, tar du emot den 
i alla fall? 
 

 Du ser din systers kompis som är 11 år full på stan, berättar du för någon vuxen? 
 

 Människor blir trevligare då de druckit alkohol 
 

 Man kan ha lika kul nykter som berusad 
 

 Det kan vara jobbigt att säga nej då kompisarna vill att man ska testa att dricka 
 

 De som dricker ser tuffa ut 
 

 Alla människor kan bli alkoholister 
 

 Vi har för mycket lagar och förbud mot alkohol i Sverige 
 

 Det vore bra om det inte fanns alkohol 
 

 Tjejer gillar inte killar som är fulla 
 

 Killar gillar inte tjejer som är fulla 
 

 Det är viktigare att ’rätt’ personer är med på festen än vad man får att dricka 
 

 Man dricker ofta för att våga mer 
 

  Det är många i min ålder som börjar dricka 
 

 Det viktigaste när man dricker är att bli full. 
 

 Man hamnar oftare i slagsmål när man är full. 
 

 Det är bra att bli bjuden på alkohol hemma från 15-års åldern. 
 
 



 
  

 

 

 Bilaga 3 

Diskussionsfrågor 
 
Syftet med denna mall är att få en styrning till hur diskussionen ska fortlöpa så att alla 
diskussionsgrupper får samma möjlighet till processtänkande. Självklart kommer det 
säkerligen att dyka upp följdfrågor vid varje tillfälle som även kan komma att utvecklas olika 
från gång till gång. Detta är dock den mall vi väljer att utgå ifrån. 
 

1. Vad betyder det kulturella kontra sociala arvet för alkoholkonsumtionen bland yngre 
människor? 

 
2. Hur kommer det sig att vissa dricker väldigt mycket, även fast dessa personer kanske 

har det väldigt bra. Bra skolbetyg, duktig i idrott, har pojkvän/flickvän etc…? 
 

3. Varför dricker ungdomar alkohol idag? 
 

4. Finns det för orsaker till att vissa ungdomar dricker mer än andra och att man dricker 
mer ofta? 

 
5. Är det bra med åldersgränser för inköp av alkohol?  Är det bra att det finns två 

gränser, 18 på restaurang och 20 på bolaget? 
 

6. Varför tror ni att vissa föräldrar köper ut alkohol till sina barn? Är det okej? 
 

7. Ska människor som köper ut alkohol till underåriga straffas? Ska butiker som säljer 
folköl till ungdomar straffas? 
 

8. En kompis talar om för dig att han/hon ska dricka till helgen, du säger inget, men 
följer med så att du kan ha koll på kompisen. Så här fortsätter det under ett halvår 
framöver, kompisen dricker varje helg och ibland även både fredag och lördag. Vad 
gör du? 
 

9. Hur gammal tycker du att man ska vara när man dricker för första gången? 
 

10. Måste man bli full varje gång man dricker? 
 

11. Många provar alkohol första gången hemma med sina föräldrar, dvs. de får smaka lite 
ur föräldrarnas glas. Är detta okej? 
 

12. Vad skulle få ungdomar att dricka mindre? 
 

13. Vilka risker finns det med att dricka alkohol? Skiljer sig riskerna mellan ungdomar 
och vuxna? 

 
 
 



 
 

 

Bilaga 4 

Borttagna svar från resultatet av enkäten 
 
Del B, första enkättillfället 
 
Fråga 7  
Vad tycker du borde vara den lagliga åldern för att få dricka alkohol? (Idag är den lagliga åldern 18 år) 
 
16 år 8 
17 år 1 
18 år 10 
15-16 år 1 
16-18 år 1 
17-20 år 1 
 
 
Fråga 9  
Tror du att du får en sundare syn på alkohol av den undervisning du får i skolan? 
 
Ingen 5 
Lite 12 
Lagom 5 
Mycket 0 
 
 
Del B, andra enkättillfället 
 
Fråga 7 
Vilken tycker du borde vara den lagliga åldern för att få dricka alkohol? (idag är den lagliga åldern      18 år) 
 
15 år 1 
16 år 11 
16-17 år 1 
16-18 år 1 
18 år 8 
 
 
Fråga 9  
Tror du att du får en sundare syn på alkohol av den undervisning du får i skolan? 
Ingen 6 
Lite 13 
Lagom 3 
Mycket 0 
 
 
 
 
 
 
 


