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Sammanfattning 

Inledning: Alkohol är i Sverige en socialt accepterad och vanligt förekommande drog. 

Traditionellt sett har fokus för forskning och insatser gällande alkohol legat på 

alkoholkonsumenter, på senare år har dock nykterhet och dess inverkan fått mer 

uppmärksamhet i alkoholforskningen. 

Bakgrund: Flera studier har visat att nykterister oftare har psykosociala problem, 

depressiva symptom och i vissa fall högre dödlighet jämfört med låg- eller 

medelkonsumenter av alkohol. Anledningarna till nykterheten har visat sig spela stor roll 

för den högre förekomsten av dessa hälsoproblem. Tidigare studier gjorda utomlands har 

gett kunskap om vilka anledningar till nykterhet som finns, det saknas dock i Sverige ett 

kvalitativt perspektiv kring dessa anledningar. 

Syfte: Att undersöka anledningarna till nykterhet i Sverige. 

Metod: Kvalitativ design. Data insamlades genom djupintervjuer med sju personer i 

åldrarna 21-31 år. 

Resultat: Resultatet visade att deltagarna i huvudsak avstod alkohol på grund av sin 

uppväxt, känslor av att förlora kontrollen, gemenskap, hälsomässiga skäl, samhälleliga och 

politiska skäl, tidigare negativa erfarenheter, samt för att kunna ge stöd åt andra. Flera av 

dessa skäl har inte tagits upp i tidigare litteratur. Samtliga deltagare angav flera olika skäl 

till sin nykterhet. Anledningarna hade bland samtliga deltagare förändrats över tid. 

Slutsats: Trots att studien innefattade ett litet antal deltagare framkom ett antal skäl som 

tidigare litteratur inte tagit upp. Deltagarnas nykterhet bestod alltid av primära och 

sekundära skäl, vilka visade sig förändras över tid. Detta ämne är både i Sverige och 

internationellt sett i stor utsträckning ett outforskat område där vidare kvalitativa och 

kvantitativa studier behövs. 

 

Nyckelord: Nykterhet, alkohol, folkhälsa, hälsorisker, Sverige
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Abstract 

Introduction: Alcohol is in Sweden a socially accepted and frequently occurring addictive 

substance. Traditionally, studies and interventions have focused on alcohol consumers, in 

recent years more attention has been turned towards sobriety and abstention. 

Background: Studies have shown that abstainers more often have psychosocial problems, 

depressive symptoms and in some cases higher mortality risk than low and moderate 

drinkers. The reasons for sobriety have been shown to be an important factor for the higher 

presence of these health issues among abstainers. Previous studies abroad have brought 

knowledge about which reasons for sobriety that exists, however, a qualitative perspective 

in a Swedish setting is missing. 

Aim: To examine the reasons for sobriety in Sweden. 

Method: Qualitative design. Data was collected using in-depth interviews with seven 

participants aged 21-31. 

Results: The results showed that sobriety was caused by upbringing, feelings of loss of 

control, community, health reasons, societal and political reasons, previous negative 

experiences and to be able to give support to others. Several of these reasons had not 

previously been brought up in the literature. All participants stated multiple reasons that 

also changed over time. 

Conclusion: Even though the study included a small number of participants a number of 

reasons were found that had not previously been stated in the literature. The participants’ 

sobriety always consisted of primary and secondary reasons that changed over time. This 

topic is both in Sweden and internationally to a large extent an unexplored area where 

further qualitative and quantitative studies are needed. 

 

Keywords: Sobriety, alcohol, public health, health risks, Sweden 

 

 

 

 

 



 

4 

Innehållsförteckning 
1.  INLEDNING ................................................................................................................................................ 5 

2. BAKGRUND ................................................................................................................................................ 6 

2.1 Hälsa och folkhälsa ................................................................................................................................. 6 

2.2 Alkohol och dess effekt på kroppen ........................................................................................................ 6 

2.3 Alkohol och folkhälsa ............................................................................................................................. 8 

2.4 Folkhälsoarbete gällande alkohol ............................................................................................................ 8 

2.5 Förekomst av alkoholkonsumtion ........................................................................................................... 9 

2.6 Förebyggande och hälsofrämjande perspektiv ...................................................................................... 10 

2.7 Känsla av sammanhang och egenmakt .................................................................................................. 10 

2.8 Nykterhet ................................................................................................................................................ 11 

2.9 Problemformulering .............................................................................................................................. 15 

3. SYFTE ......................................................................................................................................................... 16 

4. METOD ....................................................................................................................................................... 16 

4.1 Val av metod .......................................................................................................................................... 16 

4.2 Urval och urvalsprocess ........................................................................................................................ 17 

4.3 Datainsamling ....................................................................................................................................... 17 

4.4 Databearbetning .................................................................................................................................... 18 

4.5 Etiska aspekter ...................................................................................................................................... 19 

5. RESULTAT .................................................................................................................................................. 21 

5.1 Uppväxten ............................................................................................................................................. 21 

5.2 Känslor relaterade till nykterhet ............................................................................................................ 23 

5.3  Gemenskap ........................................................................................................................................... 25 

5.4 Hälsoaspekter ........................................................................................................................................ 28 

5.5 Samhälleliga och politiska skäl ............................................................................................................. 29 

5.6 Tidigare negativa upplevelser kopplade till alkohol .............................................................................. 29 

5.7 Att ge stöd åt andra ................................................................................................................................ 30 

5.8 Nykterhet ett medvetet och aktivt val ................................................................................................... 31 

5.9 Förändring över tid ................................................................................................................................ 31 

6. DISKUSSION ............................................................................................................................................. 35 

6.1 Resultatsammanfattning ........................................................................................................................ 35 

6.2 Resultatdiskussion ................................................................................................................................. 35 

6.3 Metoddiskussion ................................................................................................................................... 42 

7. SLUTSATSER............................................................................................................................................. 44 

8. FRAMTIDA FORSKNING ......................................................................................................................... 45 

REFERENSLISTA .......................................................................................................................................... 46 

BILAGOR ....................................................................................................................................................... 52 

 



 

5 

1.  INLEDNING 

 

Alkohol är en av de största riskfaktorerna för ohälsa i världen och orsakar årligen ca 3.3 

miljoner dödsfall, mer än HIV/AIDS, våld och tuberkulos tillsammans (World Health 

Organization [WHO], 2014a). Samhällskostnader relaterade till alkohol beräknas kosta 

omkring 45 miljarder kronor per år i Sverige, motsvarande ca 1.3 procent av BNP 

(Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning, [CAN], 2014a). Alkohol är i 

Sverige en socialt accepterad och vanligt förekommande drog. Enligt IQs Alkoholindex för 

år 2010-2013 har drygt 30 procent av de över 16 år en återhållsam attityd till alkohol, 

medan resterande 70 procent har en måttfull eller tillåtande sådan (Jägerskog, Ramstedt, 

Raninen, Luttropp Voquer, 2014). År 2013 var andelen som inte hade druckit alkohol de 

senaste 12 månaderna 18 procent bland kvinnorna samt 12 procent bland männen (CAN, 

2014a). Trots populariteten och den relativt höga tillgängligheten är denna substans långt 

ifrån oproblematisk. Det skadliga alkoholbruket orsakar både fysiska, psykiska och sociala 

skador såväl som stora samhällsekonomiska kostnader. 

 

Traditionellt sett har fokus för forskning och insatser gällande alkohol legat på  

alkoholkonsumenter, på senare år har dock nykterhet och dess inverkan fått mer 

uppmärksamhet i alkoholforskningen. En nyligen publicerad norsk studie visade att 

nykterister i större utsträckning än alkoholkonsumenter hade psykosociala problem och en 

svagare grad av integration i samhället (Pedersen, 2013). Samtidigt belyser studier att 

anledningarna till nykterhet spelar stor roll för sambandet mellan nykterhet och hälsa 

(Rogers, Krueger, Miech, Lawrence & Kemp 2013; Rogers, Krueger, Miech & Lawrence, 

2013). Hur sambanden mellan nykterhet och (o)hälsa ser ut är inte klarlagt och 

undersökande forskning kring orsakerna till nykterhet i Sverige saknas. Denna kvalitativa 

studie syftar till att få fördjupad kunskap om hur anledningarna kring att avstå alkohol ser 

ut. 
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2. BAKGRUND 

 

2.1 Hälsa och folkhälsa 

 

WHO (1946) beskriver hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. Definitionen innebär att 

en individ kan uppleva hälsa trots att den har en sjukdom. WHO har senare beskrivit hälsa 

som en resurs för människors dagliga liv och inte som ett mål i sig (WHO, 1986). 

 

Både en individs och en befolknings hälsotillstånd påverkas av olika bestämningsfaktorer. 

Individuella bestämningsfaktorer som kön, ålder och arv kan bidra till en individs hälsa 

eller ohälsa.  Faktorer som bland annat rökning, alkoholkonsumtion och kostvanor 

benämns som levnadsvanor, medan tillgång till socialt kontaktnät, arbete, utbildning och 

boende är exempel på livsvillkor. Båda dessa grupper av faktorer påverkar en individs, 

grupps eller ett lands hälsotillstånd (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

 

WHO (2014b) definierar folkhälsa som alla organiserade åtgärder, både offentliga och 

privata, för att förebygga sjukdom, främja hälsa och förlänga livet hos befolkningen som 

helhet. Folkhälsoarbetet syftar till att skapa förutsättningar för människor att ha hälsa och 

fokuserar på hela grupper av människor snarare än individuella patienter eller sjukdomar. 

Folkhälsa berör således hela system och syftar inte endast till att motverka enskilda 

sjukdomar. 

 

2.2 Alkohol och dess effekt på kroppen 

 

I alkohollagen delas alkoholdrycker in i sprit, vin, öl och andra jästa drycker. Alkohol 

består av etanol, vilket även kallas etylalkohol. För att drycken ska klassas som 

alkoholhaltig dryck ska den ha en alkoholhalt över 2.25 volymprocent. Drycker med en 
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alkoholhalt under denna gräns räknas som lättdrycker (Alkohollag, SFS 2010:1622, kap. 1, 

5 §). 

 

Alkohol påverkar det centrala nervsystemet, nervcellerna bedövas genom att alkoholen 

frigör signalämnet dopamin. Dopaminet gör att känslor av lust och avslappning ökar, 

koordinationen och precisionen försämras dock (Stjernström Roos, 2013). Ett lågt intag av 

alkohol har vanligtvis en lugnande effekt, hämningar minskar och många upplever ökade 

lyckokänslor. Reaktionsförmågan, minnet, omdömet, sömnen och tankeförmågan påverkas 

även vid mindre mängder alkohol och ju mer alkohol som konsumeras desto större blir 

risken för skador (IQ, 2013). 

 

Alkoholhalten i kroppen mäts vanligtvis i promille. Redan vid 0.2 promille märks den 

första effekten där bland annat självkritiken minskar. Vid 0.8 promille blir personen ofta 

högljudd, självsäker och får nedsatt syn. Vid 1.5 promille är balansen kraftigt nedsatt och 

illamående uppstår ofta.  En person med 4.0 promille löper stor risk för medvetslöshet och 

alkoholförgiftning och kan även avlida av alkoholkoncentrationen (CAN, 2014a). En större 

mängd alkohol under lång tid ger bestående skador på lever, hjärna och hjärta. Skador på 

hjärnan kan i sin tur ge andra följdsjukdomar som alkoholdemens och epileptiska anfall 

(IQ, 2013). 

 

2.2.1 Positiva hälsoeffekter av låg eller måttlig alkoholkonsumtion 

 

Alkoholkonsumtionens negativa effekter på individnivå är väl dokumenterade. Det finns 

dock även vissa positiva effekter förknippade med en låg eller måttlig alkoholkonsumtion. 

Låg eller måttlig alkoholkonsumtion kan för vissa grupper minska risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar, samt minska risken för dödlighet i dessa sjukdomar. Detta beror troligen till 

största del på att en måttlig mängd alkohol kan påverka nivåerna av det så kallade goda 

respektive onda kolesterolet. Studier har även visat att populationer med en måttlig 

alkoholkonsumtion har lägre risk för typ 2-diabetes, troligen på grund av alkoholens effekt 

på kroppens insulinsystem (National institute on alcohol abuse and alcoholism, 2007). 

 



 

8 

2.3 Alkohol och folkhälsa 

 

Alkoholkonsumtion är en starkt bidragande orsak till att många människor dör, skadas eller 

insjuknar i olika sjukdomar. Varje år omkommer ca 3,3 miljoner människor i världen på 

grund av alkohol, alkoholkonsumtion anses även vara huvudorsaken till över 200 olika 

sjukdomar (WHO, 2014a). En hög alkoholkonsumtion kan bland annat bidra till olika 

cancersjukdomar, leversjukdomar, stroke, högt blodtryck och psykiska sjukdomar (Naidoo 

& Wills, 2007). 

 

Ca 16 procent av befolkningen i Sverige har ett riskbruk av alkohol. För män är siffran 19 

procent och för kvinnor 12 procent (CAN, 2014a). Riskbruk är vanligast bland unga vuxna 

där andelen riskkonsumenter bland 16–29-åringar ligger på runt 30 procent 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). Det finns olika sätt för att mäta riskbruk, i Sverige är en 

definition på riskabel alkoholkonsumtion att dricka mer än nio standardglas för kvinnor 

och 14 standardglas för män per vecka. Ett standardglas räknas i Sverige innehålla 12 gram 

ren alkohol (CAN, 2014a). 

 

2.4   Folkhälsoarbete gällande alkohol 

 

För att minska ohälsan i befolkningen och för att ha en grund som folkhälsoarbetet kan 

utgå ifrån har övergripande nationella folkhälsomål utvecklats. Målen syftar till att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 

(Regeringen, 2008). Utifrån detta övergripande mål har elva delområden tillkommit för att 

underlätta folkhälsoarbetet. Det elfte delområdet handlar om alkohol, narkotika, dopning, 

tobak samt spel och utgör en viktig grund för det förebyggande och främjande arbetet 

gällande alkohol (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Arbetet sker på alla samhällsnivåer och 

omfattar myndigheter, landsting, kommuner, organisationer och privata aktörer (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012). 

 

Den svenska alkoholpolitiken har som mål att minska både de sociala och medicinska 

skadeverkningarna av alkohol och därigenom främja folkhälsan (Folkhälsomyndigheten, 
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2014c). En av de centrala delarna i den svenska alkoholpolitiken är Systembolaget och 

dess detaljhandelsmonopol. Monopolet är en del av en restriktiv alkoholpolitik och syftar 

till att begränsa de skador alkoholkonsumtionen för med sig. 

 

För att minska de samhälleliga och individuella skadorna av alkoholkonsumtion har staten 

arbetat fram olika lagar gällande alkohol. Lagarna gäller lagning, innehav och försäljning 

av alkohol. Lagstiftningen innebär att det är förbjudet för minderåriga i Sverige att köpa 

alkohol, att man inte får köpa ut till minderåriga, var alkohol får förtäras eller vilka som får 

sälja alkohol (Alkohollag, SFS 2010:1622, kap.3, 6-7 §). 

 

2.5  Förekomst av alkoholkonsumtion 

 

Enligt WHO (2014a) dricker majoriteten av världens befolkning inte alkohol regelbundet. 

Ca 62 procent av alla 15-åringar och äldre har inte druckit alkohol de senaste 12 

månaderna. I alla regioner världen över är det vanligare bland kvinnor att inte ha druckit 

alkohol de senaste 12 månaderna. Förekomsten av personer som varit nykterister hela sina 

liv är vanligare bland kvinnor än bland män. Andelen personer som inte dricker alkohol 

varierar kraftigt mellan olika regioner i världen. 

 

I Sverige är andelen personer som inte dricker alkohol låg jämfört med andra EU-länder 

(Europeiska kommissionen, 2010). Under 2010 hade ca 24 procent av befolkningen inom 

EU-området avstått alkohol de senaste 12 månaderna, samma siffra för Sverige var ca 10 

procent. Endast Danmark hade en lägre andel, ca sju procent. Andelen som inte dricker 

verkar dock ha ökat i Sverige på senare år, enligt CAN (2014b) avstod ca 15 procent från 

alkohol de senaste 12 månaderna år 2013. Den totala årskonsumtionen i Sverige har 

minskat något de senaste tio åren och ligger på drygt nio liter ren alkohol per person över 

15 år (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Det bör påpekas att de ca 15 procent som i Sverige 

avstått alkohol det senaste året inte nödvändigtvis identifierar sig som nykterister. 
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2.6 Förebyggande och hälsofrämjande perspektiv 

 

Folkhälsoarbetet utgår främst från två perspektiv, det förebyggande och det främjande 

perspektivet. Det förebyggande hälsoarbetet utgår ofta från ett patogent synsätt som har sin 

grund i ett medicinskt förhållningssätt. Det förebyggande perspektivet har länge varit det 

dominerade när det kommer till folkhälsoarbete, arbetet har fokuserat på att försöka 

minska riskbeteenden, sjukdomar och symptom som kan uppkomma på grund av 

levnadsvanor och livsvillkor. Förebyggande arbete innefattar ofta vaccinationer, kontroller 

av riskgrupper och screening. I det förebyggande arbetet läggs mer fokus på det sjuka än 

på det friska. När det kommer till alkoholkonsumtion kan det förebyggande arbetet gälla 

att minska risken för fortsatt sjukdom eller ytterligare sjukdomar orsakade av för hög 

alkoholkonsumtion (Andersson & Ejlertsson, 2009). 

 

Det hälsofrämjande perspektivet, även kallat det salutogena perspektivet, är fokuserat på 

friskfaktorer, faktorer som kan bidra till att en god hälsa (Andersson & Ejlertsson, 2009). 

Hälsofrämjande arbete ska möjliggöra för individer att förbättra och öka kontrollen över 

sin hälsa (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Arbetet är inriktat på att ge ökade resurser 

till individer och befolkning, exempelvis genom olika interventioner (Naidoo & Wills 

2007). 

 

2.7 Känsla av sammanhang och egenmakt 

 

För att få en ökad förståelse kring orsakerna till hälsoskillnader mellan nykterister och 

alkoholkonsumenter kan det vara intressant att lyfta fram två teorier. Den ena teorin är 

Antonovskys (1987) teori om känsla av sammanhang (KASAM). KASAM består av tre 

olika komponenter som enligt Andersson och Ejlertsson (2009) har betydelse för hur 

individer handlar i olika mer eller mindre påfrestande situationer. Den första komponenten 

är begriplighet, ju större förmåga individen har att förstå och förklara en stressfylld 

situation, desto bättre. Den andra är meningsfullhet, om individen upplever att den siktar 

framåt och känner att den kan bearbeta det som händer, desto mer meningsfullt känns det. 
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Den sista komponenten är hanterbarhet, hur individen upplever att den på ett effektivt sätt 

hanterar olika situationer. Teorin går ut på att individer med högre KASAM har bättre 

förmåga att bemästra stressfyllda eller jobbiga händelser. KASAM har fokus på salutogena 

faktorer (ibid.). 

 

Den andra teorin är empowerment, på svenska egenmakt. Pellmer, Wramner och Wramner 

(2012) beskriver egenmakt som både en process och ett mål. De centrala bitarna i 

egenmakt är självtillit, stolthet, makt och kontroll. Tanken är att individer är subjekt och är 

kapabla att bestämma själva över sina liv och göra hälsosamma val, om de får eller har de 

rätta förutsättningarna och ges bra kunskaper. För att kunna tillgodose förutsättningarna 

och öka kunskapen lyfts i folkhälsosammanhang fram att individer ska ha möjlighet till 

”stödjande miljöer” och att detta bidrar till hälsa (ibid.). Enligt WHO (2009) innebär 

stödjande miljöer individens sociala och fysiska omgivning där hem, lokalsamhälle, arbete 

och tillgång till levnadsresurser och makt (empowerment) ingår. Om individen har tillgång 

till bra stödjande miljöer och känner att den har inflytande kan individen lättare fatta 

hälsosamma beslut. Hälsofrämjande arbete bygger bland annat på att möjliggöra och stärka 

en individs empowerment (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

 

2.8 Nykterhet 

 

2.8.1  Definitioner och begrepp 

 

Nykterhet är för de allra flesta ett vedertaget begrepp som innebär att avstå alkohol. Enligt 

nykterhetsrörelsen IOGT-NTO (u.å.) innebär nykterhet att inte dricka någon dryck med en 

en alkoholhalt över 2,25 volymprocent eller något gift som har berusande effekt. WHO 

(2014c) använder sig av några olika begrepp för nykterhet. Personer som aldrig druckit 

alkohol klassas som ”lifetime abstainers”, personers som inte druckit de senaste 12 

månaderna klassas som ”past year abstainers” och de som tidigare druckit alkohol men inte 

under det senaste året klassas som ”former drinkers”. Även andra begrepp och definitioner 

på nykterhet används i olika organisationer och studier. I studien gjord av Rogers, Krueger, 
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Miech, Lawrence & Kemp (2013) lyfts till exempel fram att nykterister är individer som 

inte druckit mer än tolv glas alkohol i hela sitt liv. 

 

2.8.2  Nykterhet en trend? 

 

På senare år har nykterhet fått mer uppmärksamhet och till viss del blivit något av en trend. 

Systembolagets försäljning av alkoholfria drycker har ökat stadigt de senaste åren, år 2013 

såldes nästan tio procent mer alkoholfritt än år 2012. Försäljningen av alkoholfritt 

fortsätter även att öka under 2014. Ökning beror bland annat på förbättrat utbud och en 

generell hälsotrend i samhället (Systembolaget, u.å.a). I Sverige har även nyktra klubbar 

och uteställen blivit vanligare och mer populära. Till exempel har vissa kårhus nyktra 

klubbar som uppmärksammats i media (Andersson, 2014, 3 november). 

 

2.8.3 Nykterister en riskgrupp för ohälsa? 

 

Flera studier från olika länder har visat att nykterister kan utgöra en riskgrupp gällande 

psykosocial ohälsa och dödlighet jämfört med lågkonsumenter av alkohol (Bell et al., 

2014; Pedersen, 2013; Rogers, Krueger, Miech, Lawrence & Kemp 2013; Rogers, Krueger, 

Miech & Lawrence, 2013; Skogen, Henderson, Stordal & Mykletun, 2009). En norsk 

longitudinell studie av Pedersen (2013) följde ca 2000 ungdomar från att de var 15 år upp 

till strax under 30. Vid 21 års ålder hade gruppen som varit nykterister hela sina liv ett 

svagare nätverk av vänner, var oftare ensamma och mindre troliga att ha haft sex än de som 

inte var nykterister. Vid 28 års ålder hade denna grupp en högre grad av symptom på ångest 

och depression samt var oftare beroende av försörjningsstöd än gruppen som drack 

måttliga mängder alkohol. 

 

Skogen et al. (2009) undersökte i en studie med 39 000 deltagare graden av ångest och 

depression bland personer som inte drack alkohol alls, lågkonsumenter och måttliga 

konsumenter av alkohol. Resultaten visade att de som var lågkonsumenter hade högre risk 

för ångest och depression än de som drack måttligt. Den grupp som visade högst risk var 

de som själva identifierade sig själva som nykterister, det fanns en signifikant skillnad i 
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risken för ångest och depression mellan självidentifierade nykterister och de som uppgav 

att de för tillfället bara inte konsumerade alkohol. 

 

Bell et al. (2014) använde data från Tjeckien, Ryssland och Polen för att undersöka om 

olika grader av alkoholkonsumtion associeras med depressiva symptom. Studien var en 

tvärsnittsstudie med ca 24 000 deltagare i åldrarna 45-69 år, data insamlades mellan 2002-

2005. Deltagarnas alkoholkonsumtion mättes i form av årlig konsumtion, frekvens och 

mängd alkohol vid berusningsdrickande, problematiskt drickande samt att avstå alkohol. 

Gruppen som inte drack alkohol delades in i före detta konsumenter (former drinkers) och 

livslånga icke-konsumenter (lifelong non-drinkers). Nykterhet definierades här som att inte 

ha druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Resultaten visade att i alla tre länder hade de 

som inte drack alkohol signifikant högre risk för depressiva symptom i jämförelse med de 

som hade en måttlig konsumtion. Vid en närmre titt på gruppen nykterister visade 

resultaten att de som tidigare hade druckit alkohol (former drinkers) hade högre risk för 

depressiva symptom än de som varit nykterister hela livet. Den högre risken hos hela 

gruppen nykterister drevs upp av denna undergrupps högre risk. 

 

Pedersen (2013), Skogen et al. (2009) samt Bell et al. (2014) visar en högre förekomst av 

viss ohälsa bland gruppen nykterister, studierna visar dock inte vad skillnaderna mellan 

grupperna beror på och huruvida själva nykterheten leder till högre risk för ohälsa eller ej. 

Dessa studier har inte heller undersökt olika skäl till nykterhet och dess eventuella 

samband med förekomst av ohälsa. 

 

2.8.4 Anledningar till nykterhet 

 

Två amerikanska studier fokuserade på anledningarna till nykterhet och dess samband med 

dödlighet. Studierna använde samma dataset och inkluderade 41 000 deltagare i åldrarna 

21 och uppåt. Resultaten visade att de som inte konsumerade alkohol har högre dödlighet 

än de som drack lite eller måttligt (Rogers, Krueger, Miech, Lawrence & Kemp 2013; 

Rogers, Krueger, Miech & Lawrence, 2013). Dessa studier visade dock även att 

anledningarna till nykterhet spelar stor roll för skillnaden i dödlighet mellan grupperna. 
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Nykterister som bland annat angav att de inte drack på grund av religiösa eller moraliska 

skäl, att de har familjeansvar eller att de var uppfostrade att inte dricka hade samma eller 

lägre dödlighet än de som drack lite (mindre än ett glas per dag). Dödligheten var högre 

hos de som inte drack på grund av tidigare alkoholvanor, att de inte gillade smaken av 

alkohol, att de var rädda för att tappa kontrollen eller att de oroade sig över negativa 

konsekvenser jämfört med lågkonsumenter. Rogers, Krueger, Miech, Lawrence och Kemp 

(2013) lyfter fram att den grupp människor som avstår från alkohol gör det av många olika 

anledningar och att en förståelse för dessa anledningar bör finnas hos personal inom vården 

och hos beslutsfattare. 

 

I en amerikansk studie undersöktes skäl till avhållsamhet/begränsad alkoholkonsumtion 

och dess samband till alkoholkonsumtion (Epler, Sher & Piasecki, 2009). Data hämtades 

över en 17-årsperiod från 341 deltagare (489 vid studiens början). Deltagarnas snittålder 

var vid start 18.5 år. Avhållsamhet definierades som att ha druckit alkohol vid max fem 

tillfällen de senaste 12 månaderna och att inte ha druckit fem eller fler drinkar vid ett 

tillfälle de senaste 12 månaderna. Skälen till avhållsamhet mättes med ett formulär med tio 

olika påståenden där deltagarna fick svara på hur väl de instämde med dessa. Påståendena 

delades in i tre kategorier: Övertygelser, förlust av kontroll samt negativa konsekvenser. 

Resultaten visade att skälen för att avstå/begränsa sitt drickande spelar roll för framtida 

mönster för alkoholkonsumtion. Skäl i form av övertygelser kopplades till högre 

sannolikhet att avstå/begränsa sitt drickande under alla 17 år. Skäl i form av förlust av 

kontroll kopplades till högre sannolikhet att avstå/begränsa sitt drickande de första sju 

studieåren medan skäl i form av negativa konsekvenser inte hade någon sådan koppling för 

något år. 

 

I den litteratur som inkluderats i denna uppsats bakgrund framkommer ett antal 

anledningar till att avstå alkohol. I Epler, Sher & Piaseckis studie (2009) används ett 

formulär där tio skäl för att avstå alkohol specificeras: Att personen blir oförskämd eller 

motbjudande av alkohol, rädsla för att bli alkoholist, att andra i omgivningen är emot att 

dricka, rädsla för att råka illa ut, hälsoskäl, religiösa skäl, skäl kopplade till att förlora 

kontrollen, att må fysiskt dåligt av alkohol, hinder för att utföra uppgifter (skolarbete, jobb 

m.m.) samt ekonomiska skäl. Rogers, Krueger, Miech & Lawrence (2013) presenterar 
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några av anledningarna ovan men även några ytterligare skäl: Att personen inte umgås 

särskilt mycket med andra, att inte bry sig om alkohol eller att ogilla alkohol, att vara 

alkoholist, tidigare alkoholproblem, att ha ett ansvar för familjen, att ha en familjemedlem 

med alkoholproblem, moraliska skäl, att vara uppfostrad att inte dricka samt att det inte 

passar med personens kost. 

 

2.9 Problemformulering 

 

Studier har visat att nykterister kan ha sämre psykosocial hälsa i form av svagare sociala 

nätverk, ensamhet, högre förekomst av depressiva symptom och oftare är beroende av 

försörjningsstöd än de som dricker lite eller måttligt. I vissa fall har även nykterister en 

högre dödlighet än lågkonsumenter. Nykterister lever nyktert av en rad olika anledningar 

och tidigare forskning har visat att nykteristers olika anledningar och bakgrund är centrala 

faktorer för att förklara hälsoskillnader mellan nykterister och alkoholkonsumenter. 

Nykteristers anledningar och bakgrund har visat sig kunna kopplas till högre eller lägre 

risk för ohälsa, exempelvis att nykterister med tidigare alkoholproblem oftare har 

hälsoproblem än de som levt nyktert hela sina liv. På grund av att anledningarna för 

nykterhet kan vara prediktorer för hälsoutfall är det aktuellt att ha en kunskap kring de 

olika skäl till nykterhet som finns. Det finns sedan tidigare i andra länder kunskap om olika 

skäl. Dessa typer av studier saknas dock i Sverige, internationellt saknas även ett 

kvalitativt perspektiv på hur skälen till nykterhet ser ut. En kunskap om anledningar till 

nykterhet skulle även kunna användas i det alkoholförebyggande arbetet. 
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3. SYFTE 

 

Syftet med studien är att undersöka anledningarna till nykterhet i Sverige. 

 

4. METOD 

 

4.1 Val av metod 

 

Denna studie har en kvalitativ metod där intervjuer användes för datainsamling. 

Enskilda intervjuer valdes för att kunna få en fördjupad kunskap kring varje deltagares 

egna upplevelser, perspektiv och erfarenheter gällande studiens syfte. Fokusgrupper 

uteslöts som metod på grund av etiska och praktiska skäl. Ett potentiellt etiskt problem var 

att deltagarna i en fokusgrupp inte skulle känna sig bekväma med att berätta om sina egna 

upplevelser av alkohol och nykterhet inför de andra deltagarna. Detta skulle även sannolikt 

ha inneburit att vissa av deltagarnas utsagor uteblivit. Fokusgrupper uteslöts även på grund 

av den begränsade möjligheten att kunna fokusera på och följa upp deltagarnas svar utan 

att tidsåtgången skulle ha blivit för omfattande. 

 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) innebär en kvalitativ metod oftast mer närhet 

och delaktighet i studien då författarna är mer aktiva under datainsamlingen. Hur mycket 

författarna deltar beror bland annat på om de använder ett strukturerat frågeformulär eller 

har en mer öppen intervjustruktur. Att ha ett strukturerat frågeformulär innebär att samma 

frågor under intervjuer ställs på samma eller liknande sätt till alla deltagarna. I denna 

studie användes semistrukturerade intervjuer där författarna utgick från en frågeguide men 

samtidigt ställde spontana följdfrågor och tillät öppna och berättande svar. Detta gjordes 

för att ge utrymme för deltagarnas egna erfarenheter och uppfattningar att komma fram 

samt för att få en större bredd i svaren hos de olika deltagarna. 
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4.2 Urval och urvalsprocess 

 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att inte ha druckit någon alkohol de senaste 

sex månaderna, någon gräns för alkoholinnehåll sattes inte. Kravet på nykterhet i minst sex 

månader motiverades med att deltagarna skulle ha en viss erfarenhet och kunskap av att 

vara nyktra under en sammanhängande tid och på så vis vara kompetenta nog att ge 

relevanta svar på frågorna under intervjuerna. 

 

Författarna använde sig av digitala medier för att rekrytera deltagare till studien. Den tredje 

november gjordes ett anslag på plattformen Blackboard som gick ut till studenter på vissa 

kurser inom institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet. När detta 

inte gav något resultat kontaktades Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i Örebro. UNF 

skickade ut SMS samt gjorde ett inlägg på föreningens Facebook-sida med information om 

att delta i denna studie. Den trettonde november gjordes även ett inlägg av författarna i 

Facebook-gruppen ”Dom kallar oss studenter” som vid tillfället hade ca 6300 medlemmar. 

I samtliga anslag och inlägg framkom bland annat vilka författarna var, studiens syfte samt 

studiens inklusionskriterier. Av de personer som uppfyllde inklusionskriterierna valdes de 

tio första respondenterna ut att delta i studien. Detta är ett exempel på ett systematiskt urval 

(Ejlertsson, 2012). Tre personer rekryterades genom UNF och sju genom Facebook-

gruppen “Dom kallar oss studenter”. Tre personer lämnade sedan återbud vilket minskade 

det slutliga antalet deltagare till sju, sex kvinnor och en man. Deltagarna var i åldrarna 21-

31 år med en medelålder på 24 år. 

 

4.3 Datainsamling 

 

Samtliga intervjuer hölls i biblioteket på Örebro universitet i ett förbokat grupprum. Alla 

intervjuer genomfördes i samma grupprum vid olika tillfällen. En intervju genomfördes 

den 19 november, fyra intervjuer den 20 november och två intervjuer den 24 november 

2014.  Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter. Båda författarna var med under samtliga 

intervjuer och turades om att ställa frågor. För att kunna spela in samtliga intervjuer 

lånades inspelningsutrustning från teknisk service på Örebro Universitet. 
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Intervjuerna inleddes genom att författarna mötte upp deltagaren i bibliotekets entré för att 

sedan gå till det bokade grupprummet. Grupprummet var ett litet rum med glasdörr och 

glasfönster och med plats för ca fyra-fem personer. För att minska risken för att deltagaren 

skulle distraheras av människor utanför placerades deltagaren på den sidan med minst 

utsikt över personerna utanför. Innan inspelningen påbörjades bads deltagaren att i lugn 

och ro läsa igenom den skriftliga medgivandeblanketten (se bilaga 1). Deltagaren 

informerades även muntligt om innehållet i medgivandeblanketten samt gavs utrymme att 

ställa frågor. Författarna poängterade även deltagarens rätt att avbryta eller hoppa över 

frågor med hänvisning till ämnets potentiellt känsliga natur. 

 

Under intervjuerna använde författarna en egengjord frågeguide (se bilaga 2). Samma 

huvudfrågor ställdes till samtliga deltagare, följdfrågor och spontana frågor varierade dock 

mellan intervjuerna. Författarna omformulerade och repeterade frågorna vid behov. 

Stämningen under intervjuerna upplevdes av författarna som lugn och trevlig. Efter varje 

intervju ombads deltagarna ge sin syn på intervjun och frågorna där författarna efterfrågade 

både positiv och negativ respons. Detta gjordes för att upptäcka eventuella brister i 

författarnas tillvägagångssätt vid intervjuerna samt att få vidare underlag till studiens 

metoddiskussion. 

 

4.4 Databearbetning 

 

Efter varje intervjutillfälle delades intervjuerna upp mellan författarna och samtliga 

intervjuer transkriberades mellan den 19:e och 25:e november 2014. Transkriberingen 

innebar att respektive författare lyssnade på den inspelade intervjun och skrev ned den 

ordagrant i ett dokument. Transkriberingen gjordes för att senare kunna analysera 

materialet. 

 

Den innehållsanalys som genomfördes utgick ifrån den kvalitativa analysprocess som 

beskrivs i Granskär och Höglund-Nielsen (2008). Processen gjordes genom att alla sju 

intervjuerna först lästes igenom och granskades i sin helhet av båda författarna. Sedan 
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ströks alla anledningar till nykterhet under i samtliga intervjuer. Författarna diskuterade 

och reflekterade tillsammans över vilka anledningar som kunde hittas i intervjumaterialet. 

Denna gemensamma metod kallas konsensusförfarande och används för att öka kvalitativa 

studiers tillförlitlighet (Granskär och Höglund-Nielsen, 2008). 

 

I nästa steg skapades en analysmatris (se bilaga 3) i ett gemensamt Word-dokument. För att 

underlätta analysprocessen ytterligare användes olikfärgade överstrykningspennor för att 

markera centrala stycken i texten. Färgmarkeringen gjordes genom att olika kategorier av 

anledningar markerades med olika färger, till exempel markerades skäl relaterade till 

känslor med blått, uppväxt med lila och gemenskap med grön. Alla färgmarkeringar 

klipptes ut i sitt sammanhang från respektive intervjumaterial och fördes in som 

meningsenheter i analysmatrisen. För att komma ihåg från vilken intervju urklippen kom 

ifrån numrerades alla urklipp. Efter att meningsenheterna skrivits in i analysmatrisen 

kodades dessa för att beskriva innehållet i meningsenheten i korthet. Därefter 

kategoriserades koderna i huvudkategorier och underkategorier. De huvudkategorier och 

underkategorier som framkom genom analysprocessen låg sen till grund för resultatdelens 

rubriker. 

 

4.5 Etiska aspekter 

 

Eftersom denna studie inkluderade människor måste författarna ta hänsyn till eventuella 

etiska dilemman och tillämpa ett gott etiskt förhållningssätt. I denna studie utgick 

författarna från Vetenskapsrådets (2002) etiska krav om information, samtycke, nyttjande 

och konfidentialitet. 

 

Innan varje intervju informerades varje deltagare både muntligt och skriftligt om studiens 

syfte, metod, tidsåtgång och att deltagandet i studien var frivilligt. Deltagarna fick även 

information om att studien spelades in och anledningen till det. Alla deltagare informerades 

om möjligheten att när som helst avsluta sin medverkan utan att behöva uppge några skäl.  

Författarna berättade efter varje intervju om när och hur publicering av studien skulle gå 

till och att deltagarna har möjlighet att ta del av åtminstone delar av materialet. Samtliga 
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deltagare läste och skrev under författarnas medgivandeblankett innan intervjuerna 

påbörjades (se bilaga 1). 

 

För att minska risken att deltagarnas identitet skulle avslöjas har samtliga deltagare 

tillskrivits fiktiva namn i detta dokument. På grund av endast en manlig deltagare valde 

författarna att enbart använda sig av kvinnligt kodade namn för att ytterligare minska 

risken för att deltagarens identitet skulle framkomma. 

 

Utöver ovanstående strävade författarna efter att intervjuerna skulle innehålla relevanta 

frågor att deltagarna upplevde trygghet vid intervjuerna. Författarna strävade även efter att 

ha ett kritiskt och neutralt förhållningssätt till deltagarnas utsagor, något som Pellmer, 

Wramner & Wramner (2012) framhåller som viktigt. 
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5. RESULTAT 

 

Genom analysprocessen framträdde huvudkategorierna uppväxt, känslor kopplade till 

nykterhet, gemenskap, hälsoaspekter, samhälleliga och politiska skäl, tidigare negativa 

upplevelser kopplade till alkohol, att ge stöd åt andra, nykterhet som ett medvetet val samt 

förändring över tid. Under analysprocessen framkom även underkategorierna 

valmöjligheter under uppväxten, föreningar och religion. 

 

5.1 Uppväxt 

 

Majoriteten av deltagarna hade föräldrar som inte drack alkohol alls eller som drack lite 

och väldigt sällan. Deltagarna med dessa föräldrar tror att det kan vara en bidragande orsak 

till att de själva inte fått med sig en norm om att dricka alkohol på fester och högtider. 

Intervjupersonen Moa säger så här: 

 

”Det har ju aldrig varit normalt för mig, att det liksom ska drickas på julafton eller såna där 

saker … när det har varit kampanjer om det härom sistone om att det har varit ganska 

mycket att det är många barn som upplever onyktra föräldrar just på högtider, så är det ju 

sånt där som totalt alltså, det hade ju inte hänt mig överhuvudtaget” - Moa 

 

Deltagaren Hanna beskriver att det är mycket från uppväxten som följer med även senare i 

livet, till exempel vanor och värderingar. Att hennes föräldrar inte drack alkohol gjorde att 

hon själv fick med sig värderingar om att det inte var bra att dricka. Det Erika berättar visar 

dock att det motsatta kan gälla, alla i hennes släkt dricker alkohol vilket hon själv menar 

kanske gjort att hon valt att inte dricka: 

 

”Det är snarare så att vissa kanske börjar dricka om de kommer från en släkt nykterister 

och jag har blivit nykterist i en släkt där… alltså det är absolut ingen som har 

alkoholproblem, men ändå att man … gör revolt genom att vara lite annorlunda, kanske” - 

Erika 

 



 

22 

Anna berättar att hennes pappa drack lite för mycket och att hon tror att det kan vara därför 

hon bestämde sig för att avstå från alkohol. Även Moa beskriver hur hon såg tecken på hur 

hennes mamma påverkats av att växa upp med en alkoholiserad pappa. Moas mamma hade 

under Moas uppväxt pratat mycket om Moas morfar som var alkoholist. När han var nykter 

beskrevs han som världens bästa pappa men att alkoholen gjorde att han blev våldsam och 

slog Moas mormor. Moa uttrycker att mammans berättelser gjorde starkt intryck på henne. 

 

Deltagaren Elin berättar att hon har ett äldre syskon som haft problem med narkotika och 

alkohol under Elins uppväxt. Elin har med tiden funderat kring om det kan vara en orsak 

till att hon blev nykterist. Lisa berättar att hon som barn såg andra personer påverkade av 

alkohol och att det påverkat henne: 

 

”Jag har ju sett fulla människor när jag var barn och så där, sett människor spy för att de 

har druckit för mycket å det var ju läskigt då tyckte jag. Jag förstod ju inte varför de gjorde 

det, men sen när jag blev äldre förstod jag. ’Jaha de gjorde det för att de drack det där, då 

kan det ju inte vara så himla bra’” - Lisa 

 

5.1.1 Föräldrarnas attityd till alkohol under uppväxten 

 

Många av deltagarna tycker att deras föräldrars attityd gjort att de själva fått bestämma om 

de ska dricka eller inte och att det avdramatiserat det hela. Karolina berättar hur hennes 

föräldrars inställning påverkat hennes syn på att dricka: 

 

”Min pappa dricker nån gång ibland och mamma dricker inte alls. Men de har alltid så här 

’du får bestämma själv, det är ditt liv, din kropp’ typ, ’vill du dricka så dricker du och vill 

du inte dricka så dricker du inte’ och då blev det så avdramatiserat typ, så blev det inte så 

spännande” - Karolina 

 

Moa berättar att hennes föräldrar aldrig haft en förbjudande attityd till alkohol, föräldrarna 

var öppna och gav Moa valet att dricka om hon skulle vilja det. Moa poängterar dock att 

föräldrarna ville att hon skulle sova hemma så de visste var hon var om hon nu skulle 
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dricka. Anna säger att hon funderat på varför hon inte började dricka i tonåren och om 

hennes föräldrars relativt tillåtande attityd kan ha varit en bidragande faktor. 

 

Att sätta krav på att inte dricka alkohol kan enligt Karolina ge motsatt effekt. Hon upplever 

att om föräldrarna satt krav på att hon inte fick dricka hade det gett motsatt effekt på henne. 

Hon upplever att föräldrarnas öppna dialog och att hon fick välja själv gjorde att hon inte 

ville dricka. Karolina lyfter fram att det är viktigt för henne att bestämma själv och menar 

att om föräldrarna hade haft en förbjudande attityd hade hon börjat dricka alkohol: 

 

”Jag vet inte om jag tror på den grejen, det här kravsättandet på nåt sätt, då skulle jag också 

ha druckit helt klart. Om mina föräldrar hade så här ’nej, du får inte dricka’, då hade jag 

garanterat druckit!” - Karolina 

 

5.2 Känslor kopplade till nykterhet 

 

I intervjuerna framkom att både att dricka alkohol och att vara nykter var förknippat med 

både positiva och negativa känslor. Känslorna uttrycks ha bidragit till att deltagarna avstår 

alkohol. Majoriteten av deltagarna uppgav att förlust av kontroll var ett skäl till att de inte 

dricker alkohol. Några tyckte det var olustigt när andra tappade kontrollen och att det 

gjorde att de blev ännu mer beslutna om att alkohol inte var något för dem. 

 

”(...) jag tycker att när folk blir onyktra så blir det lite obehagligt, och jag vet inte var jag 

har folk. Och jag vill inte bli sån, för om jag inte vet var jag har dem hur ska jag veta var 

jag har mig själv?” - Moa 

 

”Jag har aldrig varit intresserad av att dricka, jag tycker man förlorar sin förmåga att 

kontrollera sig, jag tycker inte det är roligt.” - Anna 

 

Hanna beskriver att hon associerar att vara nykter med en känsla av sundhet, att se saker 

klart, att veta vad som pratas om och att kunna fokusera i samtalet. Hon kopplar nykterhet 

till att vara sig själv, något som enligt henne inte går att kombinera med att dricka alkohol.  
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Några deltagare uttrycker att de tidigare känt sig annorlunda eller utanför på grund av sin 

nykterhet. De flesta framhöll att den känslan blivit bättre eller försvunnit ju äldre 

deltagarna blivit men att det varit jobbigt när de var yngre: 

 

”De flesta frågade ju mig ’varför dricker du inte?’, ’vad är det för fel på dig?’. Så jag 

kände att deras frågor betydde att ’vad är det för fel på dig?!’” - Anna 

 

”Just det här att med att man inte ville vara den konstiga, men nu så känns det så 

odramatiskt på nått sätt” - Erika 

 

Vissa deltagare uppgav smaken av alkohol som skäl till att inte dricka då de upplevde den 

som bitter och stark. Några hade även hört av vänner som inte heller gillat spritsmaken 

men som lärt sig dricka det ändå. Några av deltagarna hade provat att dricka för att veta 

vad de avstod men konstaterade att det var något de inte gillade: 

 

”Varför ska jag dricka någonting som jag inte tycker om? … Jag skulle inte frivilligt gå 

och köpa mat i mataffären som jag inte tycker om och äta den liksom, det är samma sak” - 

Lisa 

 

Hos några av de deltagare som hade släktingar som haft alkoholproblem fanns det en 

rädsla av att problemen kunde vara ärftliga. En deltagare som vid ett tillfälle testade att 

dricka hade då tankar om att själv kanske vara mer sårbar för alkoholproblem: 

 

”Den där gången jag provade att dricka sprit så var det en kompis som blandade till en vad 

hon sa jäkligt stark grogg, och jag kände liksom inte spritsmaken. Jag känner inte riktigt 

den och det var också ett sånt här varningstecken … om jag inte ens känner den, alltså vad 

betyder det?” - Moa 

 

Många av deltagarna upplevde positiva känslor av att avstå alkohol, något som gav 

ytterligare orsak till att fortsätta vara nykter. Några kände sig stolta över att de vågade stå 

emot grupptryck och normer om att man skulle dricka. Någon upplevde sig som smartare 

och modigare än andra medan andra fick glädje av att vara nyktra vilket gav en fortsatt 

anledning att avstå alkohol. Vissa deltagare uppskattade den uppmärksamhet de fick när de 
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sa att de var nykterister. Hos vissa var nykterhet en del av identiteten och ytterligare ett 

skäl att fortsätta vara nykter: 

 

”Jag vet inte vem jag skulle vara om jag inte skulle vara nykterist, för jag har ju vart det så 

pass länge, så jag skulle nog bara vara förvirrad om jag började dricka alkohol. … jag blir 

ju en annan personlighet då, det blir man ju genom att då är jag ju inte nykteristen längre” - 

Elin 

 

Intervjupersonen Karolina berättar att när hon har mått bra och haft roligt har hon aldrig 

velat prova, det är istället de gånger då det känts som ”nu orkar jag inte med livet typ” 

som hon tänkt att hon skulle vilja dricka. 

 

5.3  Gemenskap 

 

Att umgänge med andra som avstod alkohol kunde underlätta det sociala livet lyftes fram 

av några deltagare, det framgick även att de som upplevde en nykter gemenskap med andra 

var mer bestämda att de inte skulle dricka någonting alls. Deltagarna berättade att den 

gemenskap de delade med andra var något som fick dem att avstå alkohol. 

 

”Jag ska inte avstå från alkoholen för att jag blev berusad, utan det har blivit så med 

umgänget” - Elin 

 

Anna berättar att hon inte vill dricka, men att det hänt att hon gjort det för att inte känna sig 

utanför. Hon uttrycker en önskan om att passa in och vara som andra. 

 

De flesta deltagare upplevde att avstå alkohol i sociala sammanhang hade blivit lättare ju 

äldre de blivit. De behövde inte lika ofta uppge varför de avstod från att dricka. En av 

deltagarna upplevde dock motsatsen, att pressen ökat och att den pressen var jobbig. 

 

”Att liksom kompisarna, det sociala där, det är liksom lite mer de accepterar, för de har 

redan accepterat mig, men på after work kan man ju träffa folk, det blir ju en helt annan 

stämning” - Elin 
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Det fanns även de som under perioder slutat gå på fester på grund av grupptrycket eller när 

de visste att det skulle komma många nya människor de inte kände och som inte visste att 

de var nykterister. 

 

”Några år slutade jag gå på fester om jag skulle veta att det kommer folk som inte känner 

mig och om de kommer att dricka mycket, då är det bättre för mig att stanna hemma” - 

Anna 

 

Moa gick på fester men gick hem ”vid tio- eller elvahugget, när folk blev lite runda under 

fötterna”, då försvann tjusningen med umgänget för henne. Flera av deltagarna tyckte att 

deras nykterhet under perioder påverkat deras sociala liv negativt. De upplevde dock även 

att de fått nya vänner genom sin nykterhet, vänner de inte skulle fått om de druckit 

eftersom nykterhet var en stark gemensam nämnare. Vissa av deltagarna tyckte om den 

uppmärksamhet de fick socialt när det kom fram att de var nykterister och att den 

uppmärksamheten både kunde öppna och stänga dörrar socialt för dem. 

 

5.3.1 Föreningsliv en anledning 

 

En bidragande orsaker till att avstå alkohol berodde för ungefär hälften av deltagare på att 

de gått med i en nykterhetsförening. För några var det från början inte för att de bestämt sig 

för att avstå alkohol, utan snarare på grund av att föreningen besökt skolan de gick på eller 

att den låg nära hemmet. Två av deltagarna berättade att de antagligen lika gärna kunnat gå 

med i en annan förening som inte var relaterad till nykterhet. Två deltagare berättar hur det 

kom sig att de gick med i UNF: 

 

”De hade en förening mitt emot så jag gick ju dit och frågade vad de gjorde där och så. Sen 

så bjöd de med mig på samma kväll på ett roligt disco och sen var det ju kört liksom” - 

Elin 

 

”Jag gick ju med för att det var kul typ. Det var läger, kul med föreningsliv, och då hade 

jag ändå inte börjat dricka” - Erika 
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Under årens lopp upplevde några deltagare att de fick mycket kunskap kring alkohol och 

narkotika och att den kunskap och gemenskap de fått genom föreningen gjort att det blev 

självklart att avstå alkohol. 

  

”Alltså jag har ju fått så mycket skolning inom nykterism och olika anledningar inom 

rörelsen liksom, så det väger ju in” - Erika 

  

En deltagare gick med i en nykterhetsförening för att göra ett ställningstagande kring 

alkohol. Hon började avstå alkohol helt och hållet i samband med att hon blev medlem i 

föreningen. 

 

”Men sen den gången jag gick med i SPIK då, då är det ju att man tar avstånd helt från allt 

liksom” - Hanna 

 

En av deltagarna hade gått från att vara aktiv i en nykterhetsförening till att bara vara 

medlem. Hon upplevde att hon inte behövde en nykterhetsförening för att stödja sina 

åsikter. Det framkom också att umgänget med andra i föreningen var viktigt och gav stöd 

socialt. Erika lyfte fram att det gett henne mycket stöd att ha kompisar som också är nyktra 

och att känna att det finns fler som inte dricker: 

 

“För det har ju gett ett väldigt starkt stöd att känna att man har mycket kompisar som är 

nyktra, även om man är med sina kompisar som dricker, att man inte är freaket som är 

nykter liksom utan att man vet att det finns faktiskt andra också.” - Erika 

 

5.3.2 Religion 

 

Att vara kristen var en av orsakerna att en av deltagarna avstod från alkohol. Kristendomen 

och det umgänge som kyrkan gav bidrog till hennes nykterhet. 
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”Dels behöver jag det inte, jag har hittat nåt annat i mitt liv i Gud och min kristna tro, så 

jag behöver inte fylla mig med den typen av saker” - Hanna 

 

Deltagaren Karolina var tveksam till religion som skäl till nykterhet. Hon hade kompisar 

som varit nyktra av religiösa skäl som några år senare börjat dricka väldigt mycket: 

 

“(...) nykterskapet, som vissa har gentemot gud eller mot religion eller mot nån annan tror 

jag inte riktigt på, för jag har sett så många kompisar som har haft det, just religionsbiten 

och där det går ut andra hållet istället några år senare, att de börjar dricka extremt mycket.” 

- Karolina 

 

5.4 Hälsoaspekter 

 

Fysisk aktivitet och träning bidrog till att avstå alkohol för två av intervjupersonerna. 

De upplevde att alkohol gav eller skulle ge negativa effekter på deras träning, de lyfte till 

exempel fram att bakfylla skulle komma i vägen för att kunna springa. Träningen var 

viktigt för dessa deltagare, att den skulle påverkas negativt av alkohol var en bidragande 

orsak till att de helt avstod alkohol. 

 

”Träningen skulle absolut fått mig att välja bort det, för jag vill inte vara bakfull för att 

springa samma morgon eller förmiddag” - Moa 

 

Några andra upplevde att en bättre hälsa var en positiv bieffekt av att inte dricka alkohol, 

det var dock inte ett starkt skäl till deras nykterhet. De förstod alkoholens påverkan på 

kroppen men det var inte ett primärt skäl till att avstå alkohol för någon av deltagarna. 

 

Intervjupersonen Lisa uppgav att hon inte vägde in hälsoaspekter som ett skäl till 

nykterhet. Om hon skulle börja väga in den typen av skäl trodde hon att det skulle skapa en 

obekväm press på henne och att hon skulle börja dricka för att bli av med det kravet. 
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”Ska jag börja väga in hälsoaspekter och såna saker, tror jag att jag skulle känna mig 

pressad och då skulle jag göra det för att bli av med det” - Lisa 

 

5.5 Samhälleliga och politiska skäl 

 

En typ av skäl som framkom hos vissa deltagare var att inte vilja konsumera alkohol på 

grund av dess negativa effekter på samhället. De negativa effekterna uttrycktes både 

specifikt samt på ett mer övergripande sätt där en uppfattning om att alkoholen förstör 

mycket i samhället uttrycks. Specifika exempel som tas upp är kostnader för 

missbruksvård samt att kraft skulle kunna läggas på vettigare saker än att konsumera 

alkohol och att detta är ett politiskt problem. 

 

”Det är ett problem typ rent politiskt att folk dricker så mycket … alltså att man lägger sin 

kraft på just det istället för andra vettigare grejer istället.” - Erika 

 

Ett annat skäl med koppling till samhället är att inte vilja stödja den alkoholnorm som 

några deltagare uttrycker vara rådande. Vissa av deltagarna uttrycker också att de inte 

konsumerar alkohol då de inte vill stödja alkoholindustrin, delvis på grund av dess 

marknadsföring och hur den uttrycks fungera. 

 

5.6 Tidigare negativa upplevelser kopplade till alkohol 

 

En deltagare hade haft en vän med alkoholproblem som begick självmord, det hade satt 

spår och skapat mycket känslor av att alkoholen kan få det att gå illa. Det styrkte hennes 

beslut om att avstå alkohol. Även upplevelsen av att ha sett fulla människor som liten och 

att de händelserna varit skrämmande lyftes fram som en orsak hos vissa. 
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En annan orsak var att några deltagare hade släktingar som hade haft alkoholproblem. 

Vissa av dem hade inte själva upplevt hur det var att leva med den personen, men de hade 

sätt hur det hade påverkat och präglat deras familj och släkt. Den erfarenheten satte spår 

hos deltagaren och blev en bidragande orsak till att de avstod alkohol. 

 

”Alltså min morfar var alkoholist, men honom har jag aldrig träffat, han dog långt innan 

jag föddes, men jag vet ju att det har påverkat min familj, så fast jag själv inte sett det. Jag 

tänker att det är någonting jag inte vill stödja” - Lisa 

 

5.7 Att ge stöd åt andra 

 

Vissa deltagare uttryckte att deras nykterhet främst eller delvis berodde på att de på något 

sätt ville utgöra ett stöd för andra människor. En deltagare beskriver att många får problem 

med alkohol och vill vara en frizon för personer med den typen av problem: 

 

“Och att för att kunna stötta de människorna som har hamnat i problem utav alkoholen … 

så vill jag att de ska kunna komma till mig, att jag är en frizon ifrån det. Det finns liksom 

inget som kompromissar i mig om just alkoholen där.” - Hanna 

 

En annan deltagare vill kunna vara ett stöd till andra personer i sammanhang där alkohol 

förekommer. Genom att själv inte dricka menar hon att det kanske blir lättare även för 

andra att avstå eftersom hon i sammanhanget är ett “nyktert alibi”. 

 

“Alltså om man är en grupp med folk och många dricker och jag inte dricker, så är det 

lättare för andra kanske att låta bli att dricka eller dricka mindre eftersom jag är nyktert 

alibi typ” - Erika 
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Deltagaren Karolina uttrycker att många vänder sig till henne på fester och att det oftast är 

hon som får ta hand om folk som druckit för mycket. 

 

5.8 Nykterhet som ett medvetet val 

 

På frågan om nykterhet är ett medvetet val svarar de allra flesta ja. De allra flesta deltagare 

uttrycker att deras nuvarande nykterhet är ett val de gjort, däremot var det tidigare inte ett 

medvetet val för alla. Ett par deltagare menar att nykterheten blev ett aktivt val först när 

alkohol introducerades i deras miljö, till exempel att de hade vänner som började dricka 

och då själva aktivt valde att avstå. Några av deltagarna uttryckte att nykterheten idag är 

självklar för dem och att det idag snarare är en vana än ett aktivt val att vara nykter, att 

senare inte börja dricka alkohol uttrycks dock som ett aktivt val. 

 

”Jag gick ju med för att det var kul typ, att det var läger, kul med föreningsliv, och då hade 

jag ändå inte börjat dricka så då kändes det så här... ja det spelar inte så stor roll. Så då var 

det inget aktivt val att bli nykterist, så drack jag inte så... men sen har det ju varit ett aktivt 

val att inte börja dricka.” - Erika 

 

De deltagare som var tveksamma till om de gjort ett medvetet val uttrycker att de avstod 

alkohol utan en formulerad anledning eller att det var självklart att vara nykter. Dessa 

deltagare säger dock att det senare blev ett mer medvetet och aktivt val på grund av att 

resonemangen kring nykterhet utvecklades eller att alkohol blev mer centralt i deras miljö. 

 

5.9 Förändring över tid 

 

Alla deltagare uttryckte att deras skäl antingen förändrats över tid eller att de troligen 

kommer förändras i framtiden. Vissa uttryckte att nya skäl tillkommit och andra försvunnit 

medan andra menade att samma anledningar fanns tidigare i livet men att vissa av dessa 

blivit mer eller mindre centrala. Något som uttrycks hos de flesta deltagare är att tankar på 

hur samhället påverkas av alkohol inte varit ett skäl från början, istället har denna typ av 
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skäl växt fram när deltagarna blivit något äldre. Ingen uttryckte att denna typ av skäl 

funnits med från början av personens nykterhet. 

 

Att alkoholen förstör i samhället var inget Lisa heller tänkte på när hon var 15 år, det har 

vuxit fram på senare år. Att hon nyligen tagit körkort menar hon är en nyligen tillkommen 

anledning till att inte dricka. Moa menar att vissa typer av skäl hamnade i fokus när hon 

blev lite äldre och mer medveten om till exempel hur alkoholindustrin fungerar: 

 

”Sen när jag blev lite äldre och blev lite mer medveten och kollade in hur funkar industrin 

och hur mycket skadas samhället av det och hur mycket kostar det, så kanske det svängde 

lite mer åt de hållet under en period” - Moa 

 

Något som framkom hos många deltagare var avsaknaden av tydligt formulerade skäl 

under yngre år. De anledningar som uttrycktes som de allra första var obehagliga 

upplevelser kopplade till alkohol, till exempel att ha sett vuxna under alkoholpåverkan och 

att ha känt obehag i samband med det. 

 

Hanna menar att hennes föräldrars och kyrkans moral var mer centrala för nykterhet under 

tidigare år. När hon blev äldre utvecklades tankar kring skälen och hon började fundera 

kring av vilka anledningar nykterheten kom sig: 

 

”Att man kommer från det här moralistiska perspektivet, att jag vet att man får absolut inte 

göra så, det kanske var lite mer en tankegång i mig innan. Men sen gick till att komma 

över till att ’varför gör jag det egentligen?’” - Hanna 

 

När intervjupersonen Anna var yngre var anledningarna samma som nu, främst att hon inte 

förstod varför man dricker och att det inte var något för henne. Hon menar dock att hon 

inte formulerade några tydliga anledningar utan mest hade en känsla och en vilja att avstå 

alkohol. Hon började tänka kring att hon inte ville dricka runt 16-årsåldern då “det är den 

åldern man brukar börja och umgås lite mer och gå på fester”. 
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Deltagaren Lisa menar att hennes anledningar förändrats i och med att hon blivit äldre. De 

första skälen till att inte dricka hon kunde minnas handlade om obehagliga upplevelser som 

fulla människor och “alkoholister på stan” samt att hon inte gillade smaken av alkohol. 

 

Karolina tror inte att hennes skäl till att vara nykter har förändrats över tid, hon menar att 

hon tänker likadant kring nykterhet nu som när hon var 15 år. Även Moa uppger att 

grunden för hennes nykterhet har varit samma men att vissa skäl har blivit mer aktuella 

under vissa perioder. Erika upplever dock att anledningarna ändrats under tiden, för henne 

var den nyktra identiteten viktigare när hon var yngre. Det var viktigare än nu att försöka 

värva folk till den nykterhetsförening hon var med i och hon tyckte även det var viktigt att 

andra personer var nykterister. Idag ser hon mer på sin nykterhet som ett livsstilsval hon 

själv gjort och där andras position inte alls är viktig. 

 

“Nu känns det som att det är ett livsstilsval hos mig som jag valt, men det känns inte alls 

viktigt till exempel om andra är det, jag känner inte att det är en så viktig fråga liksom.” - 

Erika 

 

Erika säger också att hon troligen skulle börjat dricka om hon inte blivit aktiv i 

nykterhetsföreningen hon är med i. Elins nykterhet berodde från början på gemenskapen i 

föreningen, under åren har hon dock funderat på om det finns ytterligare skäl bakom 

hennes nykterhet. 

 

5.9.1 Deltagarnas nykterhet i framtiden 

 

Deltagaren Hanna uttrycker att hennes skäl för att leva nyktert kan stärkas om hennes 

livssituation förändras, exempelvis vid föräldraskap. Hanna menar att grunden för 

nykterheten kommer vara densamma men att den kanske kommer bli starkare tack vare att 

man kämpar för sina barn och för de man bryr sig om: 

 

”Just nu är jag i min roll som ungdom liksom, som singel, som ja... Jag lever det livet, och 

då har jag de här anledningarna. Men sen kanske den dagen jag kanske gifter mig, jag 

kanske blir förälder, då lever jag i en annan roll, och då kommer mina anledningar vara att 
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jag mer ger det till mina barn. ... Själva grunden är väl densamma men det kanske till och 

med kommer bli starkare och starkare för då kämpar man för sina barn och de man bryr sig 

om liksom, nära runt omkring liksom." - Hanna 

 

Att föräldraskap kan vara en ytterligare orsak i framtiden lyfts även fram av Erika och 

Moa. Om de i framtiden skulle bli föräldrar tror de att det skulle vara ännu ett skäl att vara 

nykter genom att vara en förebild för barnen. En av deltagarna är gravid nu och hon ser det 

som naturligt att inte dricka nu och att inte börja dricka senare heller. 

 

Anna ser det som möjligt att hon kan börja dricka i framtiden i sociala sammanhang för att 

vara mer som andra. Lisa däremot tror att hennes anledningar kommer att vara liknande i 

framtiden. Hon tror dock att tidigare negativa erfarenheter kommer att spela en mindre roll 

då hon känner att de redan håller på att bli mindre viktiga till förmån för andra. Deltagaren 

Elin tror att skälen till varför hon inte dricker kommer att bli fler, hon uppger dock inte 

varför hon upplever det så. 
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6. DISKUSSION 

 

6.1  Resultatsammanfattning 

 

I studiens resultat framkom ett antal skäl till deltagarnas nykterhet. De huvudsakliga 

anledningarna var att ha värderingar och vanor med sig från uppväxten, att föräldrarna 

hade en öppen attityd gentemot alkohol, olustkänslor till följd av förlust av kontroll, 

tidigare negativa erfarenheter kopplade till alkohol, nykter gemenskap genom föreningar 

eller vänner, att vilja ge stöd åt andra samt samhälleliga och politiska skäl. 

 

Ett antal deltagare hade någon gång i tonåren känt sig annorlunda och utanför på grund av 

att de inte drack alkohol. Nykterheten visade sig ha påverkat deltagarnas sociala liv både 

positivt och negativt. De deltagare som var med i någon organisation eller förening hade 

ofta ett socialt stöd som underlättade för dem i sociala sammanhang. 

 

Deltagarna angav flera olika anledningar där vissa uttrycktes som mer eller mindre viktiga. 

Samtliga uppgav även att deras skäl förändrats över tid, vissa skäl hade tillkommit och 

blivit viktigare medan andra fallit bort eller blivit mindre centrala. De flesta deltagare 

trodde att de kommer leva nyktert även i framtiden. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Några av de anledningar till nykterhet som nämns från litteraturen i bakgrunden 

framkommer även i resultaten från denna studie. De skäl som överensstämmer med 

litteraturen är förlust av kontroll, att ha en familjemedlem med alkoholproblem, religiösa 

skäl, att inte gilla smaken av alkohol, att det skulle vara ett hinder för arbete samt skäl 

kopplade till hälsa eller träning. Många anledningar överensstämmer med skälen i 

litteraturen i bakgrunden, att inte fler skäl täcks in beror troligtvis på ett lågt antal 

deltagare. Vid en större studie är det rimligt att anta att ytterligare skäl skulle framkomma. 
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Nedan presenteras ett antal anledningar som framkom under intervjuer och som inte 

framkom i litteraturen i bakgrunden. 

 

6.2.1 Gemenskap och sociala nätverk 

 

I resultatet framkom en del skäl till nykterhet som inte påträffats i litteraturen i 

bakgrunden. Bland dessa fanns att nykterheten berodde på en gemenskap i form av 

nykterhetsföreningar, kompisgäng och kyrklig gemenskap. Eventuellt kan denna typ av 

skäl vara vanligare i Sverige än i andra länder på grund av nykterhetsrörelsens närvaro, 

nykterhet på grund av kyrklig gemenskap bör dock förekomma mer sällan då Sverige i stor 

utsträckning är ett sekulariserat samhälle. Gemenskap är en typ av skäl som uttrycktes 

förklara hur det kom sig att vissa deltagare blev intresserade och introducerade till 

nykterheten, snarare än att det idag skulle vara en viktig faktor för fortsatt nykterhet. 

 

Det är sedan tidigare känt att socialt stöd och sociala nätverk är viktiga faktorer för 

personers välbefinnande. I studien framkom att vissa deltagare kände obehag och stress i 

vissa sociala situationer, till exempel på after work eller vid fester med mycket nya 

människor. Hur deltagarna hanterade dessa situationer kan kanske kopplas samman med 

det sociala stöd deltagarna kände utanför det stressande sammanhanget samt deras grad av 

KASAM. De deltagare som lyfte fram att de upplevde dessa stressorer fortsatte ändå att gå 

på after work och fester. De med högre KASAM har generellt lättare att bemästra stressiga 

situationer och kanske kan det vara en bidragande orsak till att vissa deltagare trots dessa 

stressfyllda sociala situationer kände att de kunde förstå och hantera situationen. 

 

En annan aspekt av gemenskap var att de flesta deltagare hade ett nyktert socialt nätverk 

vilket gav stöd och som vissa deltagare uttryckligen menade underlättade för dem i 

situationer där nykterheten ifrågasattes. Deltagarnas upplevda stöd från sitt sociala nätverk 

underlättade för fortsatt nykterhet medan deltagarna som inte hade ett nyktert socialt 

nätverk upplevde det som svårare och jobbigare att bemöta alkoholnormen i sociala 

sammanhang. Att bristande socialt stöd kan vara en bidragande orsak till sämre välmående 

bland nykterister beskrivs i Pedersens (2013) studie där de som inte konsumerade alkohol i 
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yngre år hade ett sämre socialt nätverk samt var mer ensamma. Studien visar dock inte om 

detta beror på själva nykterheten eller på andra orsaker. Resultaten från författarnas studie 

visade att nykterhet kan bidra till färre sociala interaktioner eftersom vissa deltagare valde 

bort sociala situationer där alkohol förekom. Resultaten visar dock även att nykterheten 

kan bidra till ett starkare kontaktnät och ett ökat socialt stöd genom en nykter gemenskap i 

till exempel en förening. Detta var något som inte tagits upp i litteraturen i bakgrunden och 

till viss del motsäger det som framkom i Pedersens (2013) studie. 

 

Resultaten från denna studie indikerar att nykterhet både kan stärka och hämma en persons 

sociala nätverk. Det återstår dock att se hur stor hälsopåverkan detta har och i vilken 

utsträckning det möjligen kan förklara hälsoskillnader mellan nykterister och icke-

nykterister. 

 

Vissa deltagare kände sig under skoltiden utanför och annorlunda på grund av sin 

nykterhet. Deltagarna upplevde alkoholnormen som stark. Att alkoholnorm och grupptryck 

har stor inverkan på tonåringar och att grupptryck kan göra att tonåringar dricker lyfts fram 

av Systembolaget (u.å.b). Kanske bidrog alkoholnormen och grupptryck till att deltagarna 

kände att de var utanför. Därför föreslår författarna att nykterhet bör vara en aspekt som 

lyfts fram i skolan som ett komplement till undervisningen om risker med 

alkoholkonsumtion. Detta skulle kunna göras genom att använda ett nykterhetsperspektiv i 

ANDT-undervisningen i syfte att utmana den alkoholnorm som visat sig finnas i skolan. 

 

Kanske kan trenden med alkoholfria drycker som Systembolaget (u.å.a) beskrev och ett 

större utbud av nyktra uteställen och kårhus (Andersson, 2014, 3 november) vara tecken på 

att alkoholnormen i större utsträckning ifrågasätts. Kanske kan det i förlängningen leda till 

att nykterhet i större utsträckning accepteras och att sociala sammanhang där alkohol 

traditionellt sett varit centralt blir mer attraktiva för personer som väljer att inte dricka. Ett 

förslag för hur arbete på detta område skulle kunna se ut är att titta på hur samverkan 

mellan olika nyktra aktörer skulle kunna ske. Eventuellt kan Folkhälsomyndighetens 

(2014d) metod för ansvarsfull alkoholservering användas som inspiration för att starta ett 

samarbete mellan olika krogar och uteställen med ett nykterhetsperspektiv i syfte att främja 

helnyktra sociala miljöer. 



 

38 

6.2.2 Föräldrarnas attityd till alkohol under uppväxten 

 

Det är sedan tidigare känt att föräldrars alkoholvanor kan ha inverkan på tonåringars 

alkoholkonsumtion (TÄNK OM, u.å.a; IQ, 2014). I studien lyftes även föräldrarnas 

attityder till alkohol fram. Vissa deltagare framhävde deras föräldrars öppna och tillåtande 

förhållningssätt som en förutsättning för nykterhet, en deltagare menar att hon absolut 

skulle ha börjat dricka om hennes föräldrar förbjudit det. Kanske kan detta vara ett tecken 

på att föräldrars krav och regler i vissa fall kan vara kontraproduktiva. Att kravsättande och 

regler kan vara en bidragande orsak till att tonåringar dricker alkohol lyfts fram i TÄNK 

OM (u.å.b). Det kan vara intressant att även studera föräldrars attityder till alkohol och 

dess koppling till nykterhet, särskilt hur olika grader av tillåtande kan påverka barnen. 

 

6.2.3 Att vara ett stöd för andra 

 

Några av deltagarna uttrycker att deras nykterhet beror på en önskan om att vara ett stöd 

för andra. Detta kan eventuellt också ses som en typ av moraliska skäl beroende på 

deltagarnas motiv för att hjälpa andra. Några deltagare vill med sin närvaro göra det lättare 

för andra att vara nyktra i sociala sammanhang, eventuellt kan detta påverka andras 

alkoholkonsumtion och kan kopplas till det i litteraturen nämnda skälet att avstå alkohol på 

grund av att andra i omgivningen är emot det. Att andra nykterister visar sin närvaro kan 

potentiellt vara värdefullt för andra som upplever sig pressade att dricka då det i resultatet 

framkom att vissa kände sig obekväma och ensamma om att vara nyktra. Några av 

deltagarna nämnde också att de upplevt att deras närvaro gjort att andra druckit mindre 

eller lättare kunnat avstå, vilket kan betyda att nykterheten kan ha en spridningseffekt. 

 

6.2.4 Samhälleliga och politiska skäl 

 

En annan typ av skäl som inte framkommit i litteraturen i bakgrunden är samhälleliga och 

politiska skäl. Den närmast angränsande anledningen är moraliska skäl, vilka skäl det 

innefattar nämns dock inte i litteraturen. Att vissa deltagare avstår alkohol på grund av de 

skador det orsakar samhället och att inte vilja stödja alkoholindustrin skulle kunna ses som 
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moraliska ställningstaganden, det finns dock i litteraturen ingen direkt motsvarighet till det 

politiska skälet att avstå alkohol som nämndes av en deltagare. Att deltagaren använde 

ordet politiskt är enligt författarna intressant då hon dels var ensam om att lyfta fram det 

som en anledning till nykterhet samt att det inte förekommit i den tidigare litteraturen. 

Denna typ av skäl är outforskade och vidare kunskap skulle kunna presentera ytterligare 

politiska perspektiv på anledningar till nykterhet. 

 

6.2.5 Förändring över tid 

 

De flesta deltagare angav att deras skäl förändrats över tid. Anledningarna är dynamiska 

och påverkas av en mängd olika faktorer. Epler, Sher och Piasecki (2009) visade att 

personer med övertygelser som främsta skäl har en högre sannolikhet att även i framtiden 

avstå eller begränsa intaget av alkohol. Detta speglas till viss del i vår studie där de 

deltagare vars nykterhet var ett tydligt ställningstagande uttryckte en fast tro på att de 

kommer förbli nyktra. Ett fåtal deltagare som inte angav anledningar kopplade till 

övertygelser såg det som tänkbart att de kommer börja dricka i framtiden. Även om 

underlaget i denna studie är för litet för att dra vidare slutsatser verkar resultatet angående 

förändring över tid överensstämma med Epler, Sher och Piaseckis (2009) fynd. 

 

Det kan inför vidare studier vara viktigt att belysa att anledningarna till hur det kom sig att 

en person inte dricker kan skilja sig mot vilka anledningar som finns i dagsläget. En 

framtida forskningsfråga kan vara att fördjupa sig i hur skälen ändras över tid, till exempel 

att studera vilka typer av skäl som tenderar att stärkas, försvinna eller tillkomma med åren. 

 

6.2.6 Tänkbara förklaringar till hälsoskillnader 

 

Som tidigare presenterat har vissa grupper av nykterister ökad risk för ångest, depression, 

olika psykosociala problem och för tidig död jämfört med låg- eller medelkonsumenter av 

alkohol (Bell et al., 2014; Pedersen, 2013; Rogers, Krueger, Miech, Lawrence & Kemp 

2013; Rogers, Krueger, Miech & Lawrence, 2013; Skogen, Henderson, Stordal & 

Mykletun, 2009). Den största delen av hälsoskillnaderna beror troligen inte på nykterheten 
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i sig utan på tidigare problem och vanor som innebär högre risk för ohälsa. Bell et al. 

(2014) visade att nykterister som tidigare druckit hade större risk för depressiva symptom 

än nykterister som avstått alkohol hela livet. 

 

Enligt Pedersens (2009) studie finns dock även en högre förekomst av psykosociala 

problem bland yngre nykterister som inte kan förklaras av tidigare alkoholvanor. I 

författarnas studie framkom att socialt stöd och ett nyktert kontaktnät ökar möjligheten att 

stå emot den sociala alkoholnorm som idag finns i samhället. Det är möjligt att 

alkoholnormen skapar ett starkt socialt tryck som kan vara tufft att stå emot vilket 

eventuellt påverkar nykteristers sociala vanor och möjligheter. I denna studie framkom att 

vissa deltagares nykterhet till viss del begränsade deras umgängeskrets och sociala 

aktiviteter. Detta skulle till viss del kunna förklara den högre graden av upplevd ensamhet 

hos nykterister i Pedersens (2009) studie. Det är dock fullt möjligt att orsakerna till varför 

en person är nykterist kan förklara skillnaderna i psykosocial hälsa och att det inte är 

nykterheten i sig som är den viktigaste faktorn. Nykterister med en hög grad av socialt stöd 

och gemenskap och som förknippar sin nykterhet med stolthet och positiva känslor är 

troligtvis inte en riskgrupp för psykosocial ohälsa jämfört med låg- eller 

medelkonsumenter av alkohol. 

 

För att komma närmare en förklaring behövs fler studier som undersöker nykterister som 

en heterogen grupp där hänsyn tas till bland annat bakgrund och anledningar till nykterhet. 

Även personlighet kan vara intressant att studera då det visats sig ha en koppling till olika 

dryckesvanor (Natividade, Aguirre, Bizarro & Hutz, 2012). 

 

6.2.7 Nykter identitet 

 

Enligt Tajfel (2010) skapas social identitet genom de tre faktorerna identifikation, social 

jämförelse och kategorisering. Capozza och Brown (2000) lyfter fram att position i 

gruppen och grupptillhörighet kan påverka självkänslan. Att känna gemenskap med andra 

individer kan stärka en individs KASAM genom att individen har något den känner 

förtroende för och kan identifiera sig med (Eriksson, 2008). 
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Skogen et al. (2009) visade att individer som inte konsumerade alkohol och som 

identifierade sig som nykterister hade signifikant högre risk för psykisk ohälsa än de som 

inte drack och inte identifierade sig som nykterister. Några av deltagarna i författarnas 

studie identifierade sig själva som nykterister och uppgav att nykterheten var en viktig del 

av deras identitet. Dessa deltagare förknippade även nykterheten med positiva känslor som 

kontroll och stolthet och såg sig själva som nyktra även i framtiden. Författarna ser detta 

som hälsofrämjande faktorer och har svårt att se någon likhet med resultaten från Skogen 

et al. (2009). 

 

6.2.8 Deltagarnas definitioner av nykterhet 

 

I intervjuerna framkom att definitionen av nykterhet och nykterist skiljer sig åt. Några 

deltagare menade att de inte själva kallade sig nykterister utan snarare sade att de inte 

drack alkohol. Vissa ville inte kalla sig nykterister då de såg ordet som för definitivt och 

för hårt. Enligt några deltagare innebar att vara nykterist att inte dricka alkoholhaltiga 

drycker alls, andra lyfte fram att en nykterist kan dricka drycker med max 2.25 

volymprocent alkohol. Även i tidigare studier skiljde sig definitionen av nykterhet och 

nykterist åt. I en studie består gruppen nykterister av personer som inte druckit mer än 12 

glas under sin livstid (Krueger, Miech, Lawrence & Kemp, 2013). 

 

Författarna utgick inte från någon vedertagen definition av nykterhet, istället användes 

inklusionskriterier på att ha inte ha konsumerat någon alkohol de sex senaste månaderna 

för att identifiera deltagarna som nykterister. 

 

Att definitionerna skiljer sig åt visar att olika individer upplever och beskriver innebörden 

av orden olika. Ordvalen och definitionerna är viktiga att tänka på både när det kommer till 

tolkning av andra studiers resultat samt för framtida studier gällande inklusions- och 

exklusionskriterier. 
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6.3 Metoddiskussion 

 

6.3.1 Gällande urval och inklusionskriterier 

 

Författarna rekryterade tio personer till studien, på grund av tre bortfall blev antalet 

deltagare dock endast sju. På grund av tidsbrist rekryterades inte nya deltagare för att 

ersätta bortfallet. Med tanke på den bredd av anledningar som de sju deltagarna lyfte kan 

bortfallet eventuellt ha inneburit att ytterligare anledningar till nykterhet missats. Med en 

mer tidseffektiv rekryteringsprocess hade författarna i det här fallet kunnat ersätta 

bortfallet. 

 

Det visade sig att de deltagare som rekryterades genom UNF uppgav färre orsaker till sin 

nykterhet än de deltagare som rekryterades från Facebook-gruppen ”Dom kallar oss 

studenter”. Det kan inför vidare studier vara bra att tänka på att resultatet kan påverkas 

beroende varifrån deltagarna rekryteras. I detta fall går det dock inte att dra några slutsatser 

om de olika grupperna av deltagare då antalet var för litet för att kunna påvisa att det inte 

endast var en slump. 

 

Deltagarna bestod av sex kvinnor och en man, samtliga mellan 21-31 år. Denna demografi 

kan ha gjort att vissa perspektiv uteblivit. Med en större åldersspridning och fler män hade 

kanske annorlunda anledningar framträtt. Det är dock värt att påpeka att studien inte hade 

som mål att ha ett representativt urval. Vid en större studie kan dock hänsyn även tas till 

ytterligare demografiska faktorer, till exempel socioekonomisk status och civilstånd. 

 

6.3.2 Studiens styrkor  

 

I alla intervjuer utgick författarna från ett strukturerat frågeformulär med öppna svar. 

Genom att deltagarna själva gavs möjlighet att reflektera och komma fram till olika 

anledningar erhölls en bra bredd på svaren. De öppna frågorna samt möjligheten att ställa 

följdfrågor gav ett bra djup i intervjuerna. Många deltagare hade själva haft funderingar 
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kring varför de inte konsumerade alkohol och fick genom intervjuerna möjlighet att 

reflektera och få en större förståelse för sina egna val, något som uttrycktes som uppskattat. 

 

Genom att alla intervjuer spelades in och transkriberades minskade risken för att 

intervjumaterialet blev färgat av författarnas åsikter, även kallat bias. Alla intervjuer lästes 

igenom och diskuterades av båda författarna för att minska risken för feltolkningar och öka 

tillförlitligheten, även kallat konsensusförfarande. I analysprocessen användes en 

analysmatris vilket gjorde att resultatet lättare framträdde och blev mer överskådligt. 

 

Författarna följde under intervjuerna samma frågeguide vilket gjorde att alla deltagare fick 

samma huvudfrågor ställda till sig, på så vis hölls intervjuerna på rätt spår och resultatet 

blev relevant för syftet. Författarna studerade det som studien ämnade studera, fokus har 

under studiens gång legat på anledningar till att avstå alkohol och inte på något annat. 

Detta höjer studiens trovärdighet. 

 

Efter varje intervju tillfrågades deltagarna om hur de upplevt intervjun och om de hade 

synpunkter på de frågor författarna ställt. Deltagarna upplevde frågorna som relevanta och 

gav inga förslag på ytterligare frågor som skulle behövt ställas. Författarna tolkar detta som 

ett tecken på att frågeguidens kvalitet var god. 

 

6.3.3 Studiens begränsningar 

 

Studien består av endast sju intervjuer vilket gör att urvalet inte är representativt, det var 

dock ej heller ett mål med studien. Det låga deltagarantalet kan även ha lett till att vissa 

anledningar till nykterhet missats, med några fler deltagare kunde eventuellt fler 

anledningar kommit fram. Med ett större åldersspann kunde eventuellt andra anledningar 

framkommit. Dessa aspekter kan ha minskat studiens tillförlitlighet. Studien är också 

begränsad när det kommer till överförbarhet på grund av sitt låga deltagarantal. 
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När det kommer till analysprocessen kunde tillförlitligheten ökat ytterligare genom att 

båda författarna transkriberat samma intervjuer för att se om transkriberingen blev identisk. 

Detta var dock inte möjligt på grund av studiens tidsram. 

 

Ett av studiens inklusionskriterier var att deltagarna inte skulle ha druckit någon alkohol de 

senaste sex månaderna. Författarna motiverade detta innan studiens genomförande med att 

deltagarna skulle ha fått en viss erfarenhet och kunskap kring att avstå alkohol. I efterhand 

har författarna funderat kring om en 12-månadersgräns skulle använts istället då detta 

verkar vara ett mer etablerat sätt att definiera nykterister på i andra studier. Författarna 

uppmärksammar detta som en brist men upplever inte att detta påverkat studiens resultat då 

deltagarna varit nyktra betydligt längre än 12 månader. 

 

7. SLUTSATSER 

 

Studien innefattade ett litet antal deltagare men presenterade trots detta ett antal orsaker till 

nykterhet som inte tagits upp i tidigare studier. Samtliga deltagare hade flera olika skäl till 

att avstå alkohol. Deltagarna värderade sina skäl som mer eller mindre viktiga. De skäl 

som värderades som viktiga varierade bland deltagarna, några gemensamma viktiga 

anledningar framkom inte tydligt. Resultaten visade att anledningarna till nykterhet är 

dynamiska och förändras över tid, vissa skäl faller bort medan andra tillkommer. 

Deltagarnas uppfattning om innebörden av nykterhet och nykterist skiljde sig åt, detta visar 

på ett behov av tydlighet i presentation av resultat av andra studier och vid rekrytering av 

deltagare till framtida studier. Anledningarna till varför nykterister inte konsumerar alkohol 

är i Sverige i stor utsträckning ett outforskat område. Både i Sverige och internationellt 

behövs både kvantitativa och kvalitativa studier för att få ytterligare förståelse kring 

nykterhet och hälsa. Författarna har gett förslag på ämnen för framtida forskning. 
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8. FRAMTIDA FORSKNING 

 

För att kunna styrka de anledningar som framkommit i denna studie och för att identifiera 

ytterligare anledningar till nykterhet föreslår författarna att svenska kvalitativa och 

kvantitativa studier gällande syftet görs i en större skala. Utöver de förslag som ges nedan 

finns utrymme för att studera alla huvudanledningar som framkommit i studien. 

 

Resultaten från denna studie visade att anledningarna till nykterhet är dynamiska och 

förändras över tid. Som uppföljning på detta resultat bör studier göras kring hur denna 

förändring ser ut över tid. Exempel på forskningsfrågor är: Vilka anledningar tenderar att 

vara kvar över tid? Vilka anledningar tenderar att falla bort? Kan vissa anledningar vara 

prediktorer för dryckesvanor senare i livet? 

 

Ytterligare ett förslag är att studera vilka samband som finns mellan graden av övertygelse 

och vilka anledningar till nykterhet som uppges. Detta var något som uppmärksammades i 

denna studie, dock utan att kunna dra slutsatser om sambanden. 

 

Slutligen föreslår författarna att undersöka sambanden mellan föräldrars attityder till 

alkohol och nykterhet bland föräldrarnas barn. Denna studie visade att föräldrars attityd 

hade inverkan på några av deltagarnas nykterhet. Exempel på forskningsfrågor är: Kan 

föräldrars olika grader av tillåtande ha betydelse för barnens beteende? I vilka 

sammanhang kan en restriktiv och förbjudande attityd vara kontraproduktiv? 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

 

Medgivandeblankett 
 
Deltagare i studier bör ge ett informerat samtycke innan de medverkar. 

Här är information om studien samt vilka rättigheter du som deltagare har. 

 

Syfte 

Att utforska orsakerna till varför nykterister inte konsumerar alkohol. 

 

Metod 

Intervjuer sker med ca 10 deltagare. Intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas 

(skrivas ned ordagrant) och analyseras i efterhand. Intervjuerna kommer att ligga till 

grund för den C-uppsats dessa intervjuer är del av. 

 

Intervjuerna beräknas ta ca 20-30 minuter. 

 

Intervjuerna spelas in för att minska risken för att svaren feltolkas av författarna. Det är 

dina egna formuleringar som ska komma fram i intervjun. Intervjuerna kommer inte att 

spelas upp för några andra än författarna. 

Deltagarnas identitet kommer att hållas hemlig för andra än författarna. Deltagarnas 

identitet kommer INTE att lyftas fram i uppsatsen. 

 

Dina rättigheter 

Att deltagandet i studien är frivilligt och du kan avsluta din medverkan när som helst utan 

att uppge anledning. Du är inte skyldig att svara på alla frågor i intervjun, om du inte vill 

svara på någon fråga har du all rätt att hoppa över den. Du har även rätt att när som helst ta 

tillbaka ditt medgivande till att delta i studien. 

 

Prata med författarna vid frågor eller funderingar! 

 

 

Författare: 

 

Niklas Tumlin och Jenny Ljunghaga  

 

Jag har fått information om studien och godkänner min medverkan i studien. 

 

 

…………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Kön:  

Ålder:  

Bostadsort:  

Är du med i någon nykterhetsorganisation?  

Hur rekryterades du till studien? 

 

Inledande frågor  

Kallar du dig själv nykterist?  

- Om nej: vad kallar du dig?  

- Om ja: har du kallat dig något annat tidigare?  

 

Hur länge har du avstått från alkohol/varit nykterist?  

- Har du avstått i omgångar?  

 

Hur definierar du ordet nykterist?  

- Finns det t. ex en viss mängd alkohol som är okej och ändå kalla sig 

nykterist? 

 

Är nykterhet ett medvetet val du gjort?  

- Varför? Varför inte?  

 

 

Frågor om anledningar 

Av vilka anledningar lever du ett nyktert liv?  

- Exempel på anledningar:  

Religion 

Hälsa  

Känslor rädsla för att tappa kontroll  

Ekonomiska skäl  

Negativa erfarenheter av alkohol  

Positiva erfarenheter av nykterhet  

Politiska skäl  

Uppfostran  

Något annat? 

Är några anledningar viktigare än andra?  
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Vilka känslor förknippar du med att avstå alkohol/vara nykterist?  

 

Har dina anledningar förändrats över tid?  

- På vilket sätt?  

 

Hur tror du att anledningarna kommer se ut i framtiden?  

- Kommer det att vara samma anledningar tror du?  

 

 

Övriga frågor 

Hur ser du på din nykterhet kopplats till ditt sociala liv?  

- Har din nykterhet påverkat ditt sociala liv? Eller tvärtom?  

 

Hur känner du att andra reagerar när du säger att du inte dricker alkohol?  

 

Hur ser du på andra personers dryckesvanor? (T. ex vänner och familj)  

- Hur ser du på det? / Hur känner du inför det?  

 

Hur ser du på din nykterhet i framtiden?  

- Tror du att du kommer fortsätta vara nykter? Varför? Varför inte?  

 

 

Avslut 

Vill du lägga till något?  

 

Hur tyckte du att intervjun var?  

 

Har du några tips angående frågorna vi ställt?  

 

Tips om något annat?  
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Bilaga 3 

 

Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kod Kategori 
”Men jag såg ju ändå under 

min uppväxt så såg jag ju mer 

och mer tecken på henne hur 

hon hade blivit påverkad av att 

växa upp med en alkoholiserad 

pappa” 

Mer tecken under 

uppväxten hur 

påverkad av 

alkoholiserad pappa 

Uppväxt 

”Det var nolltolerans när det 

gällde alkohol i närheten av 

barn å så där att hennes 

erfarenhet är nog det som har 

präglat mest, tror jag”  

Erfarenhet, ingen 

alkohol i närheten av 

barn 

Uppväxt 

”Jo för det har ju aldrig varit 

normalt för mig, att det liksom 

ska drickas på julafton eller 

såna där saker, jag har liksom 

när det har varit kampanjer om 

det härom sistone om att det 

har varit ganska mycket att det 

är många barn som upplever 

onyktra föräldrar just på 

högtider så är det ju sånt där 

som totalt”  

Inte normalt att dricka 

under uppväxten 

Uppväxt 

 

 

 


