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Abstract 
 

Vuxna alkoholvanor grundläggs i tidiga vuxenår. Därför har det ansetts vara extra viktigt att 

förebygga riskabla alkoholvanor bland unga vuxna – den åldersgrupp som konsumerar mest 

alkohol i Sverige. Preventiva insatser har framför allt riktats mot studenter, och 

riskbruksbegreppet har förts fram på bred front, eftersom alkoholrelaterade problem 

(beroende, skador, etc.) inte minst är oerhört ekonomiskt belastande för samhället.  

Syftet med denna kvantitativa studie var att – med fokus på begreppen riskbruk och 

riskmedvetenhet – undersöka alkoholvanor bland studenter i Lund. Jag ville bland annat ta 

reda på hur studenternas alkoholvanor förhöll sig till normalbefolkningen, och till andra 

studenter, samt vilka uppfattningar som fanns gällande vad som kan anses vara riskabla 

alkoholvanor. Visst fokus har även lagts på den alkoholkultur som till viss del kan sägas ligga 

bakom det omfattande riskbruket.  

Min undersökning visade främst att kvinnorna i min undersökningsgrupp hade ett mycket mer 

omfattande riskbruk än både normalbefolkningen och andra studenter. Undersökningen visade 

även att riskmedvetenheten var väldigt låg, vilket å ena sidan kunde tolkas som att ökad 

kunskap om riskbruk skulle minska alkoholkonsumtionen, å andra sidan inte, eftersom många 

av de riskbrukande studenterna visade sig vara medvetna om sitt riskbruk och var, så att säga, 

villiga att ta risken. 

Nyckelord: studenter, alkohol, riskbruk, riskmedvetenhet 

 

This quantitative study of the alcohol use amongst students in Lund primarily rests on three 

general empirical findings: 1) Students in general constitute a part of the age group – young 

adults – who consume most alcohol per capita in Sweden. 2) The foundations of abnormal use 

of alcohol and alcoholism are believed to be established in early adulthood. 3) In monetary 

terms, alcoholism and other difficulties related to alcohol (personal damages, family related 

problems, etc.) are exceedingly costly for the society at large. In view of 1-3 above, measures 

for the purposes of alcohol prevention and reducing extensive alcohol consumption are 

believed to be most effective if directed towards young adults, such as students. 

The focus of this study has been hazardous use and risk awareness as far as alcohol 

consumption is concerned. In particular, the objective was to seek to ascertain the following: 

1) Whether or not the Students alcohol habits differ from the habits of other individuals in the 

same age group in the standard population, as well as from the habits of other students. 2) The 

Students own concepts and awareness of what would generally be regarded as risk patterns in 

terms of alcohol consumption. 3) To a limited extent, the underlying environmental factors 

determining the alcohol patterns.  

The findings indicated a much more extensive use of alcohol by the female participants of the 

study group than the other examined groups. I also found a low degree of risk awareness of 

the study group in general. From one point of view this can be perceived as that an increased 

knowledge in hazardous use would decrease the alcohol consumption amongst the Students. 

But on the other hand the study also states that many of the Students with hazardous alcohol 

use are aware of it, i.e. they are willing to take the risk. 

Keywords: students, alcohol, hazardous use, risk awareness 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Jag vill främst tacka de studenter som möjliggjort denna studie genom att dela med sig av sin 

tid och privat information om deras alkoholvanor. 

Jag vill också tacka min handledare Martin Olsson, som hela tiden pressat mig till att prestera 

bättre, och Lars Wahlgren på Statistiska institutionen, som ställt upp helt frivilligt och guidat 

mig genom statistikens värld. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min mamma, pappa och sambo, som har varit ett stort 

och välbehövligt stöd under resans gång. 

 

Min lilla lön denMin lilla lön denMin lilla lön denMin lilla lön den    

rrrräcker inteäcker inteäcker inteäcker inte    

ddddenenenen    går till öl och till brännvingår till öl och till brännvingår till öl och till brännvingår till öl och till brännvin    

Till öl och brännvinTill öl och brännvinTill öl och brännvinTill öl och brännvin    

ggggår den åtår den åtår den åtår den åt    

ooooch lite flickor/pojkarch lite flickor/pojkarch lite flickor/pojkarch lite flickor/pojkar    

eeeemellanåtmellanåtmellanåtmellanåt    

Min lilla lön denMin lilla lön denMin lilla lön denMin lilla lön den    

rrrräcker inteäcker inteäcker inteäcker inte    

ddddeeeen går till öl och till brännvinn går till öl och till brännvinn går till öl och till brännvinn går till öl och till brännvin 

Melodi: Hej tomtegubbar 

Ur: Studentens oumbärliga sångbok 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering………………………………………………………………………. 1 

1.2 Syfte………………………………………………………………………………………. 2 

1.3 Frågeställningar…………………………………………………………………………… 2 

 

2. ALKOHOLRELATERADE BEGREPP OCH PROBLEM 

2.1 Sökning av tidigare forskning och litteratur……………………………………………… 3 

2.2 Totalkonsumtionsteorin…………………………………………………………………... 3 

2.3 Riskbruk…………………………………………………………………………………... 4 

2.4 Missbruk och beroende…………………………………………………………………… 5 

2.4.1 Diagnostiska kriterier för missbruk och beroende……………………………………. 5 

2.5 Skadeutveckling till följd av alkoholkonsumtionen………………………………………. 7 

 

3. STUDENTERS ALKOHOLVANOR 

3.1 Alkohol och dess betydelser för studenter………………………………………………... 8 

3.2 Alkoholkonsumtion bland studenter…………………………………………………….. 11 

 

4. METOD 

4.1 Urval och tillvägagångssätt……………………………………………………………… 12 

4.1.1 En kort beskrivning av undersökningsgruppen……………………………………… 13 

4.1.2 Bortfallsredovisning…………………………………………………………………. 13 

4.1.3 Etiska överväganden………………………………………………………………… 13 

4.2 Mätinstrument…………………………………………………………………………… 14 

4.2.1 Statens folkhälsoinstitut och Världshälsoorganisationen……………………………. 14 

4.2.2 Egenkonstruerad enkät………………………………………………………………. 14 

4.2.3 Begreppet riskmedvetenhet………………………………………………………….. 15 

4.3 Statistiska metoder………………………………………………………………………. 15 

4.4 Metodologiska fördelar och begränsningar……………………………………………… 16 

4.4.1 Mitt urval i förhållande till populationen……………………………………………. 17 



5. RESULTAT 

5.1 Min undersökningsgrupp i jämförelse med normalbefolkningen……………………….. 18 

5.2 Min undersökningsgrupp i jämförelse med andra studenter…………………………….. 19 

5.3 Riskmedvetenhet bland undersökningspersonerna……………………………………… 20 

5.3.1 Andel med låg respektive hög riskmedvetenhet…………………………………….. 20 

5.3.2 En dekonstruering av riskmedvetenheten…………………………………………… 20 

5.4 Riskabla alkoholvanor och diverse samband……………………………………………. 21 

5.5 Attityder och alkoholkultur i Lunds studentvärld……………………………………….. 22 

 

6. DISKUSSION 

6.1 Generellt resultat………………………………………………………………………… 23 

6.2 Delresultat……………………………………………………………………………….. 23 

6.2.1 Min undersökningsgrupp i jämförelse med normalbefolkningen…………………… 23 

6.2.2 Min undersökningsgrupp i jämförelse med andra studenter………………………… 25 

6.2.3 Riskmedvetenhet bland undersökningspersonerna………………………………….. 25 

6.2.4 Riskabla alkoholvanor och diverse samband………………………………………... 26 

6.2.5 Attityder och alkoholkultur i Lunds studentvärld…………………………………… 28 

6.3 Slutsatser………………………………………………………………………………… 29 

6.4 Avslutande kommentarer………………………………………………………………... 30 

 

Referenslista…………………………………………………………………………………. 32 

Bilaga – enkät………………………………………………………………………………... 34 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

Alkohol är en mycket välanvänd och socialt accepterad drog, som många förknippar med 

festligheter och gemenskap. Men, som de flesta vet finns även en hel del risker med 

alkoholbruk, eftersom bruket onekligen kan leda till en mängd problem av olika slag för 

individen – såväl fysiska som psykiska och sociala.  

Sedan mitten av 1990-talet har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat (SOU 2009:28). År 2001 

antog riksdagen en nationell handlingsplan i syftet att minska alkoholkonsumtionen och 

förebygga alkoholskador. En särskild kommitté (Alkoholkommittén) som skulle arbeta mot en 

bättre alkoholkultur, bland annat i form av minskat berusningsdrickande, tillsattes även av 

regeringen (Eriksson & Olsson 2004). Statens folkhälsoinstitut har – också på regeringens 

uppdrag – sedan en tid tillbaka ägnat sig åt något som kallas för Riskbruksprojektet. Det 

huvudsakliga målet med projektet är att frågor gällande alkoholvanor skall få en självklar 

plats i hälso- och sjukvården. Projektet riktar sig främst till verksamma inom primärvården, 

företagshälsovården, sjukhus samt universitet och högskolor (Statens folkhälsoinstitut a). 

Unga vuxna är den åldersgrupp som konsumerar mest alkohol i Sverige (SOU 2009:28). En 

aktuell undersökning genomförd av Statens folkhälsoinstitut visar att 32 procent av männen 

och 28 procent av kvinnorna i åldern 16-29 år har riskabla alkoholvanor (Statens 

folkhälsoinstitut b). Eftersom forskning visat att vuxna alkoholvanor grundläggs i tidiga 

vuxenår, har det ansetts vara extra viktigt att förebygga riskabla alkoholvanor hos denna 

åldersgrupp. Preventiva insatser har framför allt riktats mot studenter, då uppemot hälften av 

alla unga vuxna påbörjar högskole- eller universitetsstudier före 25 års ålder (SOU 2005:25). 

Bland annat har en särskild grupp inom Alkoholkommittén fokuserat sitt arbete på studenters 

alkoholvanor (Eriksson & Olsson 2004). Och inom ramen för Riskbruksprojektet hölls den 2 

april 2009 en nationell högskolekonferens – Skål och välkommen! – där studenters 

alkoholvanor stod i centrum.  Närmare 200 personer deltog i konferensen och frågan om 

studenters alkoholvanor karakteriserades som brännhet. Moa Neuman, ordförande för 

Sveriges förenade studentkårer (SFS), framhöll i debatten tillhörande högskolekonferensen att 

det är en gammal och invand bild att studenter festar mer än andra (Statens folkhälsoinstitut 

c). Om detta påstående stämmer går inte att säga. Det finns nämligen en del oklarheter kring 
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huruvida studenter dricker mer alkohol än andra unga vuxna. Två relativt nya undersökningar1 

visar inte på några skillnader gällande alkoholkonsumtion mellan studenter och andra unga 

vuxna, men samtidigt finns andra studier som visar på skillnader. Dock kan fastställas att 

många studenter har riskabla alkoholvanor, som påverkar deras ekonomi, hälsa och 

studieprestationer (SOU 2009:28). 

Dessa motstridiga undersökningsresultat och den ständigt aktuella debatten kring studenters 

alkoholvanor, gjorde mig intresserad av att själv undersöka alkoholvanor bland studenter. En 

annan aspekt som fångat mitt intresse är själva riskbruksbegreppet, som har förts fram på bred 

front under senare år. Att rökning dödar vet de flesta, ändå är det väldigt många människor 

som röker. Guttormsson, Andersson och Hibell (2004) förklarar detta genom att det främst är 

den upplevda risken med olika handlingar som styr människors beteende, oavsett vad 

exempelvis forskning har visat gällande föreliggande risker. Man får nog också tänka på att 

risker alltid innebär saker som kan hända, eller problem som kan uppstå, varpå det kan finnas 

många människor som är villiga att ta risken. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att – med fokus på begreppen riskbruk och riskmedvetenhet – 

undersöka alkoholvanor bland studenter i Lund. 

1.3 Frågeställningar 

� Hur förhåller sig undersökningsgruppens alkoholvanor till en motsvarande åldersgrupp i 

normalbefolkningen, och till andra studenter? Och finns det några skillnader mellan män 

och kvinnor i detta avseende? 

� Vilka uppfattningar har undersökningspersonerna gällande vad som kan anses vara 

riskabla alkoholvanor, och hur påverkar dessa uppfattningar deras alkoholvanor? 

� Hur upplever undersökningspersonerna attityder och alkoholkultur i Lunds studentvärld? 

 

 

 

                                                           
1 Eriksson & Olsson (2004) (SoRAD); Guttormsson, Andersson & Hibell (2004) (CAN). 
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2. ALKOHOLRELATERADE BEGREPP OCH 

PROBLEM 

Det är lätt att bli förvirrad av alla olika begrepp som kan kopplas till alkoholkonsumtion. I 

föregående kapitel har jag bland annat använt mig av begreppen: berusningsdrickande, 

riskbruk och riskabla alkoholvanor. Dessa begrepp – och fler därtill – kommer att redas ut och 

förklaras i detta kapitel. Parallellt kommer jag även att titta på de problem som 

alkoholkonsumtion skapar för individer och för samhället. 

2.1 Sökning av tidigare forskning och litteratur 

För att söka efter tidigare forskning, litteratur och annan relevant kunskap har jag framför allt 

använt mig av sökdatabaserna: Lovisa, Libris, Google och Google Scholar. Där har jag bland 

annat använt mig av sökorden: alkohol, studenter, riskbruk, riskabla alkoholvanor, 

berusningsdrickande, intensivkonsumtion och kvantitativ metod, samt olika kombinationer 

mellan dessa. I vissa fall har jag även funnit relevant kunskap genom att titta på andras 

referenslistor. I andra fall har jag kunnat använda mig av gammal kurslitteratur från 

utbildningen. Litteratursökningen genomfördes främst i oktober förra året, och har därefter 

upptagits vid behov. Initialt sökte jag både på svenska och engelska, men begränsade mig till 

svenska då det visade sig finnas oändligt mycket skrivet om detta ämne. 

2.2 Totalkonsumtionsteorin 

Johansson och Wirbing (2005) redovisar hur alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat under 

efterkrigstiden, vilket antas spegla en ökande levnadsstandard, samt att antalet 

dryckestillfällen – särskilt för öl och vin – blivit allt fler. Medlemskapet i EU från mitten av 

1990-talet antas ha bidragit till att ändra både vår alkoholpolitik och synen på alkohol. 

Totalkonsumtionen har ökat till en nivå som är högre än den har varit på hundra år, och 

ökningen har märkts särskilt hos kvinnor och flickor (ibid.). Varför är det då önskvärt att 

alkoholkonsumtionen i samhället minskar? Sundbom (2003:148) förklarar att utmärkande 

drag i svensk alkoholpolitik sedan ett antal decennier tillbaka har varit folkhälsoperspektivet 

och inriktningen på en ”bred samhällsomfattande preventionsstrategi”, det vill säga en politik 

med mål att ”påverka alkoholbruket i hela befolkningen”. Den preventiva inriktningen är 

utformad så att den inverkar på alla medborgare och deras relationer till alkohol, genom 
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exempelvis försäljningsmonopol och åldersgränser. Meningen med preventionsstrategin är att 

den totala alkoholkonsumtionen skall hållas nere. Om den totala alkoholkonsumtionen tillåts 

att öka, så kommer även – enligt totalkonsumtionsteorin – negativa effekter till följd av 

alkoholbruket öka (ibid.). Att negativa effekter till följd av alkoholbruket ökar, är i sin tur 

oerhört ekonomiskt belastande för samhället. År 2002 uppgick kostnaderna för det svenska 

samhället på grund av alkoholkonsumtion till runt 20 miljarder kronor (CAN 2007). 

2.3 Riskbruk 

Det finns flera olika synonymer till begreppet riskbruk, som till exempel riskabla 

alkoholvanor, riskdrickande och riskkonsumtion. Men de olika begreppen har alltså samma 

innebörd. Att vara riskbrukare betyder att man har en alkoholkonsumtion som är eller kan bli 

skadlig för kroppen, samt att man är i riskzonen för att utveckla missbruk eller beroende 

(Statens folkhälsoinstitut d; Johansson & Wirbing 2005). En närmare granskning av 

riskbruksbegreppet resulterar i följande: 

� Män bör inte ha en veckokonsumtion av alkohol överstigande 14 standardglas, eller dricka 

mer än 2 standardglas per dag. Och kvinnor bör inte ha en veckokonsumtion av alkohol 

överstigande 9 standardglas, eller dricka mer än 1 till 1 ½ standardglas per dag. 

� Ett standardglas definieras som 12 cl vin, 33 cl starköl eller 4 cl sprit. 

� Ovanstående ”riktlinjer” gäller inte för alla. Exempelvis är risken för ungdomar, hjärt- och 

leversjuka, depressionsbenägna, psykossjuka, personer med viss ärftlighet, etc. mycket 

större. 

� Alkoholkonsumtion under graviditet, i trafiken och i arbetslivet är alltid riskfyllt. 

� Allt berusningsdrickande är riskfyllt, vilket kan definieras som (minst) 5 standardglas för 

män och 4 standardglas för kvinnor vid samma tillfälle. 

� Intensivkonsumtion – ett begrepp som ofta används vid kartläggning av studenters (eller 

andra unga vuxnas) alkoholvanor – är också alltid riskfyllt. Här talar man om (minst) en 

hel flaska vin eller motsvarande vid samma tillfälle, vilket ungefär är detsamma som 6 

standardglas.2 

� Gällande berusningsdrickande och intensivkonsumtion kan förtydligas att om en person 

ägnar sig åt sådant, trots en total veckokonsumtion av alkohol understigande de angivna 

nivåerna, så betecknas personen som riskbrukare. 

                                                           
2 Internationellt talar man om intensivkonsumtion som binge drinking. 
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� Skadlig högkonsumtion kan definieras som (minst) 3 flaskor vin per vecka för män (ca 18 

standardglas) och 2 flaskor vin per vecka för kvinnor (ca 12 standardglas), och innebär att 

en betydande risk för alkoholrelaterade skador föreligger. 

� En helt riskfri nivå kan inte fastställas (Statens folkhälsoinstitut d; CAN 2007; 

Guttormsson et al. 2004; Heilig 2009). 

2.4 Missbruk och beroende 

Alkoholkonsumtion kan leda till missbruk och beroende (Folkhälsorapport 2009). Och att 

vara riskbrukare ökar, som nämnts ovan, denna risk. Johansson och Wirbing (2005) 

uppskattar – med hänvisning till Statens folkhälsoinstitut – att ca 500 000 människor i Sverige 

är risk- eller missbrukare, att ca 250 000 är alkoholberoende samt att ca 50 000 är svårt 

alkoholberoende. År 2003 beräknades drygt 23 000 personer befinna sig i målinriktad 

behandling för sitt alkoholmissbruk (CAN 2007).  

Alkoholmissbrukare kan lätt uppfattas som personer med dålig karaktär, eftersom de tappat 

kontrollen över ett drogbruk som så många andra människor lyckas kontrollera. Det finns 

alltså en negativ laddning i begreppet missbruk, som visserligen inte utesluter mer eller 

mindre förståelse för hur särskilda levnadsomständigheter kan driva nästan vem som helst in i 

missbruk. Däremot har många människor, med välfungerande liv i övrigt, svårt att se sig 

själva som missbrukare. Skillnaden mellan riskbruk och missbruk kan uttryckas som att vid 

missbruk följer sociala konsekvenser. Alkoholberoende är i dag en rent medicinsk diagnos – 

innebärande en kroppslig tillvänjning av alkohol – som ofta utgör slutstadiet i en mångårig 

process av alkoholmissbruk. Man brukar således kalla alkoholberoende personer för 

missbrukare, men ett missbruk behöver inte inkludera ett beroende. Vid alkoholberoende lyfts 

ofta sjukdomsbilden fram, vilket kan göra det lättare för utomstående att ha förståelse för de 

svårigheter som det innebär att ta sig ur ett beroende (Johansson & Wirbing 2005; Heilig 

2009). 

2.4.1 Diagnostiska kriterier för missbruk och beroende 

För att närmare få reda på vad som avses med missbruk och beroende kan man titta på 

manualerna ICD-10 och DSM-IV. ICD3 är utgiven av Världshälsoorganisationen, och den 

                                                           
3 International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. 
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senaste versionen är alltså ICD-10 som kom 1997. DSM 4  ges ut av det amerikanska 

psykiatriska sällskapet och den senaste versionen – DSM-IV – kom 1994. Manualerna ser för 

tillfället ganska likadana ut gällande missbruk och beroende, dock finns en viktig skillnad: 

ICD-10 använder begreppen beroende och skadligt bruk, och DSM-IV använder begreppen 

beroende och missbruk. Denna skillnad innebär att diagnosen skadligt bruk är aktuell ”om ett 

missbruksmönster föreligger som leder till faktiska skador för hälsan, psykiskt eller fysiskt” 

(Johansson & Wirbing 2005:26). I DSM-IV inbegriper missbruksbegreppet inga sådana 

faktiska skador (ibid.). För att diagnostisera alkoholmissbruk utifrån DSM-IV, skall ett eller 

fler av följande kriterier vara uppfyllda inom samma tolvmånadersperiod: 

1. ”Upprepad droganvändning som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter i skola, arbete eller hem. Ex: trött och okoncentrerad på arbetet, dåliga prestationer, 

upprepad frånvaro från arbetet; misskötsamhet eller skolk i skolan; vanskötsel av barn eller 

hushåll 

2. Upprepad användning av drogen i situationer som medför risk för fysisk skada. Ex: bilkörning; 

arbete vid maskin 

3. Upprepade kontakter med rättvisan. Ex: rattfylleri, störande beteende 

4. Fortsatt användning trots pågående eller återkommande sociala problem” (Heilig 2009:28). 

För att diagnostisera alkoholberoende utifrån DSM-IV, skall tre eller fler av följande kriterier 

vara uppfyllda inom samma tolvmånadersperiod: 

1. ”Tolerans, som kommer till uttryck i antingen behov av större dos (mer än 50 %) för samma 

effekt; eller påtagligt minskad effekt vid tillförsel av samma dos 

2. Abstinens, som kommer till uttryck i antingen för drogen specifika symptom vid avbruten 

tillförsel; och/eller intag av drog, eller korstolerant drog, för att lindra/ta bort symptom 

3. Intag av större mängd eller under längre tid än vad som avsågs (kontrollförlust) 

4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök att minska/kontrollera intag 

5. Betydande andel av livet ägnas åt att införskaffa, konsumera och hämta sig från användning av 

drogen 

6. Viktiga aktiviteter (socialt, yrkesmässigt, fritidsintressen) ges upp eller minskas på grund av 

droganvändningen 

7. Fortsatt droganvändning trots vetskap att den har orsakat eller förvärrat fysiska eller psykiska 

besvär av varaktig eller återkommande natur” (Heilig 2009:25). 

 

                                                           
4 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 
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2.5 Skadeutveckling till följd av alkoholkonsumtionen 

Alkohol kan förklara hela 40 procent av den ”globala sjukdomsbördan av skador” 

(Folkhälsorapport 2009:320). I Sverige sägs alkohol ligga bakom ”35 procent av männens 

sjukdomsbörda av olyckor, skador och våld och 26 procent av kvinnornas” (ibid.). Antalet 

storkonsumenter i Sverige ökade kraftigt mellan 1990 och 2002 – med hela 72 procent, från 

drygt 237 000 till 400 000 – och ökningen var särskilt stor bland kvinnor, nära på en 

fördubbling. De kroniska medicinska skadorna, till exempel levercirrhos, kan i hög grad 

kopplas till storkonsumenterna. Däremot drabbar akuta problem, såsom olyckor och 

förgiftningar, i större utsträckning de personer som dricker stora mängder alkohol vid samma 

tillfälle, till exempel ungdomar och unga vuxna (CAN 2007).  

Alkoholkonsumtion ökar risken för att man ska drabbas av diverse sjukdomar, som till 

exempel psykiska problem, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer samt sjukdomar i mage och 

tarmar. Bland personer med hög alkoholkonsumtion är depression och ångestsymtom vanligt 

förekommande, men även riskbrukare upplever – enligt den svenska nationella 

folkhälsoenkäten – ett lägre psykiskt välbefinnande. I några studier framkommer dock att 

alkohol kan ha en viss skyddande effekt, i alla fall mot hjärt- och kärlsjukdomar. Men detta 

gäller endast för personer i övre medelåldern och uppåt. Det finns än så länge inga 

”redovisade positiva effekter” av en sådan måttlig konsumtion för yngre personer 

(Folkhälsorapport 2009:324).  

Alkohol kan sammankopplas med en stor del av våldsbrotten. Studier har visat att ungefär 70 

till 80 procent av gärningsmännen och 40 till 50 procent av offren ”i polisanmälningar där 

våld förekommit” varit alkoholpåverkade (CAN 2007:75). Det finns även tydliga samband 

mellan ”anmälda våldsbrott” och ”konsumtionstoppar under veckans dagar”, liksom det finns 

samband mellan ”förändringar i konsumtionsnivåer och våldsbrottslighet inom olika 

samhällen” (ibid.). Det har visat sig finnas en starkare koppling mellan alkohol och våld i 

länder där berusningsdrickande är vanligt, som i Sverige. Gällande trafikonykterhet kan 

nämnas att Vägverket uppskattade att ca 30 procent av de omkomna förarna i trafikolyckor 

under 2004 var alkoholpåverkade (ibid.). 
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3. STUDENTERS ALKOHOLVANOR 

I detta kapitel flyttar jag fokus från generella alkoholrelaterade begrepp och problem till 

studenters alkoholvanor. Här kommer jag att undersöka: dels de betydelser som alkohol kan 

ha för studenter, dels studenters alkoholkonsumtion. Om du som läsare förvirras av de 

alkoholkonsumtionsrelaterade begreppen mot slutet av kapitlet kan du lämpligen bläddra 

tillbaka till punktlistan under rubriken ”Riskbruk” för definitioner. Jag vill framhålla att jag i 

vissa delar av detta kapitel har tillåtit mig att generalisera för att på så sätt ge en tydligare bild 

av hur det kan förhålla sig. 

3.1 Alkohol och dess betydelser för studenter 

Hilte (2005:55) påtalar hur man vid problematiskt drogbruk ofta betonar beroendeaspekten, 

men sällan uppmärksammar brukets orsaker. Vidare uttrycks att droger ingår i ”en väv av 

sociala betydelser som är kopplade till olika lokala kulturer, där de använd som byggstenar för 

att skapa olika sociala världar” (ibid.). Det kan även nämnas att Lalander (1998:24) i sin 

avhandling pekar på alkoholens dubbelhet, och menar att den inte ägnats tillräcklig 

uppmärksamhet. I Sverige har forskningen mestadels handlat om den misär som alkohol kan 

leda till, medan man i exempelvis USA och Finland i större utsträckning har ägnat sig åt 

antropologisk alkoholforskning, som istället inriktar sig på att ”beskriva och analysera på 

vilket sätt alkohol fungerar och används” (ibid.).  

Jag föreställer mig att det är viktigt att inte enbart försöka förebygga problem genom 

skrämselstatistik och restriktioner, utan att även titta på varför problemen uppstår från första 

början. Hade det varit så enkelt som att bara säga att någonting är farligt och sedan ägnar sig 

ingen åt detta, så hade det väl knappast funnits drogmissbrukare eller extremt överviktiga 

människor, och inte heller hade folk ägnat sig åt sådant som fallskärmshoppning och 

bergsklättring. Nej, alla risker som människor utsätter sig för fyller en funktion för individen 

– en funktion som, om än ibland för tillfället, anses viktigare än de eventuellt negativa 

konsekvenserna. 

Hilte (2005) förklarar att alkohol ofta används för att skapa identitet och sociala nätverk. Som 

nybliven student har man kanske flyttat till en ny ort där man inte känner speciellt många, och 

alkohol kan vara en väg in i gemenskapen. I en studie av Bullock från 2004 – gällande 
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studenter vid fyra svenska högskolor och universitet5 – framkommer att många studenter 

upplever att det skulle vara svårare att ”passa in lika bra, och hitta nya vänner lika lätt” om de 

inte drack alkohol (Röger 2005:28). I samma studie pekas på den höga stressnivå som finns 

bland studenter, samt att det finns ett samband mellan ”studiepress, möjlighet att själv styra 

sitt liv, tillfredställelse av studier och berusningsdrickande av alkohol” (Röger 2005:29). Hilte 

(2005:60) menar att alkohol kan isolera nuet och frigöra ”det förflutnas händelser och 

morgondagens krav och förväntningar, vilket medför att upplevelsen av ångest och 

skuldkänslor tonas ner”. Detta resonemang kan vara en av många förklaringar till sambandet 

mellan studiepress, tillfredställelse av studier och berusningsdrickande.  

Alkohol kan också fungera som en så kallad omkopplare mellan olika ”sociala rum och 

sammanhang”, och sammankopplas med fritiden som då blir en slags flykt från auktoritet och 

anpassat arbete (Hilte 2005:61). Överfört på studenter kan alkohol alltså bli en slags 

omkopplare mellan krävande studier i vardagen och lustfylld fritid. Detta med möjlighet att 

själv styra sitt liv och berusningsdrickande kan kopplas till Hiltes resonemang om att alkohol 

kan användas för att markera vuxenblivandet, samt pröva den frihet och självständighet som 

hör vuxenlivet till (Hilte 2005). Gällande berusningsdrickande kan också hänvisas till Löfgren 

och Nelson-Löfgren (1982) som hävdar att berusningsdrickandets primära roll i sociala 

sammanhang (särskilt vid fester) är att skapa ansvarsbefrielse för beteenden och handlingar. 

Berusningen fungerar alltså som en bakdörr, där man alltid kan smita ut om man går för långt, 

genom att helt eller delvis skylla sitt beteende på alkoholen (ibid.). 

Goldberg (2005) förklarar hur vi inom olika alkoholkulturer bestämmer på vilket sätt 

alkoholen kommer att användas, genom att exempelvis tillåta eller uppmana till vissa 

beteenden. Kulturella normer bestämmer därmed hur vi konsumerar alkohol – det vill säga 

varför, hur ofta, i vilka situationer och hur mycket vi dricker (ibid.). Således kan alltså 

studentvärlden i sig inbjuda eller uppmana till vissa beteenden kring alkohol, på grund av den 

sedan länge rådande alkoholkulturen. Vad gäller just Lund tillåter jag mig att påminna om 

Fritiof Nilsson Piratens figurer i ”Tre terminer”, där särskilt Herman Lange lämnade 

föräldrahemmet och en kontrollerande pappa för att hamna i en värld där överliggare, 

hovmästare och punsch snabbt tog över studierna. Kühlhorn, Lidén och Björ (1993) resonerar 

dock kring huruvida detta med försupna överliggare kan vara ett förlegat fenomen, som 

härstammar från den tid då föräldrarna tvingades finansiera studierna.  

                                                           
5 Högskolan i Kalmar, Lunds universitet, Umeå universitet och Växsjö universitet. 
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I en studie av Sundbom (2003) – gällande studenter vid nio svenska högskolor och 

universitet6 – framkommer att Uppsala- och Lundastudenter i större utsträckning än andra 

studenter hade ökat sin alkoholkonsumtion under studietiden. Eftersom dessa två 

studentstäder har det största utskänknings- och nöjesutbudet, tolkar Sundbom detta resultat 

som att ”alkoholvanorna påverkas av den alkoholkultur och det nöjesutbud man möter som 

ung student” (Sundbom 2003:129). Resultat från samma studie visar även att studenter som är 

eller har varit aktiva ”inom studentnation och inom sex- och festmästeri” har en högre 

alkoholkonsumtion än andra studenter (Sundbom 2003:146).  

En tidigare studie av Sundbom (1992:83) gällande Uppsalastudenter visade att en stor 

majoritet av studenterna ansåg att ”alkoholen glorifieras” samt att det dricks för mycket 

alkohol i universitetsmiljön. Man ansåg vidare att ”studentlivet lätt inbjuder till att man 

dricker mer än man egentligen vill” (ibid.). Bullocks studie från 2004 visade att många 

studenter ser alkohol som en ”normal del av studentlivet”, vilket i högre grad gällde för 

studenter vid Lunds universitet (Röger 2005:28). Vidare framkom att studenternas 

”alkoholanvändning rankades högst när de tillfrågades om potentiella problem på det egna 

universitetsområdet”, och en tydlig majoritet av studenterna ansåg även att ”alkohol är ett 

större problem än narkotika i Sverige” (Röger 2005:8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Örebro universitet, Växjö universitet, Luleå 
tekniska universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Högskolan Dalarna. 
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3.2 Alkoholkonsumtion bland studenter 

Jag vill påpeka att olika forskare har använt sig av olika mätmetoder för att studera studenters 

alkoholvanor på olika studieorter. Men en kortfattad sammanfattning av sex studier gällande 

svenska studenters alkoholkonsumtion kan ändå ge en viss uppfattning om situationen: 

� Det är vanligare bland studenter i de nordiska länderna, än bland studenter i andra 

europeiska länder, att dricka stora mängder alkohol vid samma tillfälle (ESPAD 2007).  

� Omkring 58 procent av männen och 40 procent av kvinnorna (55 procent av samtliga) 

intensivkonsumerar minst en gång per månad (Sundbom 1992 & 2003; Bullock 2004). 

� 47 procent av männen och 29 procent av kvinnorna intensivkonsumerar minst två gånger 

per månad (Bullock 2004). 

� Omkring 41 procent av männen och 26 procent av kvinnorna kan betecknas som 

riskbrukare (Kühlhorn, Lidén & Björ 1993; Sundbom 2003; Eriksson & Olsson 20047). 

� 21 procent av männen och 15 procent av kvinnorna har en skadlig högkonsumtion 

(Sundbom 1992). 

� Studenter i Lund dricker mer alkohol än studenter i Kalmar, Umeå och Växjö (Bullock 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           
7 Eriksson och Olsson (2004) har analyserat redan befintliga datamaterial, och siffrorna ovan är tagna från den 
enkätundersökning som genomfördes av SoRAD år 2002. 
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4. METOD 

I detta kapitel inleder jag med att beskriva undersökningens upplägg, redovisa det urval som 

kom att bli min undersökningsgrupp och resonera kring etiska aspekter. Sedan redogör jag för 

det mätinstrument och de statistiska metoder som använts. Avslutningsvis förs en diskussion 

kring metodens för- och nackdelar. 

4.1 Urval och tillvägagångssätt 

Jag ville undersöka studenter i Lund, och kom fram till att det borde vara relativt enkelt att 

hitta studenter – villiga att besvara min enkät – på caféer eller andra samlingsplatser 

tillhörande universitetsområdet. Därför begav jag mig till: Ljusgården på Ekonomihögskolan, 

Ilias café på Socialhögskolan, Hilberts café på Lunds tekniska högskola och AF-borgens café. 

Denna sökning, som gjordes i november 2009, resulterade i en undersökningsgrupp bestående 

av 91 studenter. 20 studenter tillkom då jag tog tillfället i akt och lät min kör, Bella Voce – 

Lunds studentsångerskor, besvara enkäten vid ett körövningstillfälle i anslutning till 

datainsamlingen. Undersökningsgruppen kom således att bestå av sammanlagt 111 studenter. 

Resonemanget bakom de tre förstnämnda undersökningsplatserna var att fånga studenter från 

olika fakulteter, så att undersökningen inte endast skulle utgå ifrån en viss grupp av studenter. 

Resonemanget bakom de andra två undersökningsplatserna var detsamma, fast här tänkte jag 

mig att studenter från olika fakulteter skulle befinna sig på samma plats. När jag har varit på 

dessa platser, så har de personer som suttit ner – det vill säga de som inte varit på väg 

någonstans – blivit tillfrågade. Jag har vidare exkluderat dem som pratat engelska med 

varandra, eftersom enkäten var på svenska. Tillfrågningen har skett anonymt, vilket innebär 

att jag inte någon gång har frågat om deras namn och inte heller presenterat mig själv 

muntligt. Således är alla undersökningspersoner anonyma, även för mig. Jag har också helt 

undvikit att samtala med någon av undersökningspersonerna gällande enkäten, för att inte ge 

någon mer förhandsinformation än de andra. Enkäten hade däremot ett försättsblad där jag 

presenterade mig själv: namn, ålder och utbildning. Vidare beskrevs: vad enkäten skulle 

användas till, att den var helt anonym, att jag utgick ifrån samtycke vid besvarande av 

enkäten, studiens syfte samt var och när det tidigast kommer vara möjligt att ta del av den 

färdiga uppsatsen. 
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4.1.1 En kort beskrivning av undersökningsgruppen 

Min undersökningsgrupp består av 31,5 procent män och 68,6 procent kvinnor. 51,4 procent 

är singlar och 48,6 procent har partner. 16,2 procent bor i studentkorridor, 22,5 procent i 

studentlägenhet, 48,6 procent i hyres- eller bostadsrätt och 12,6 procent i någon annan form 

av boende. Medelåldern är 24 år, och undersökningspersonerna är mellan 20 och 36 år gamla. 

Alla undersökningspersoner är studenter, som i genomsnitt vid undersökningstillfället är inne 

på sin fjärde termin vid Lunds universitet. 

4.1.2 Bortfallsredovisning 

Av alla tillfrågade så var det endast 3 personer som tackade nej till att delta i undersökningen. 

Dessa 3 personer kan alltså på ett sätt ses som externt bortfall. Det interna bortfallet var 

mycket litet. 2 personer hade missat att fylla i den sista sidan – baksidan – (min tolkning) och 

svarade således inte på fråga 13-20. För övrigt var det endast fråga 20 som hade ett internt 

bortfall om 10 personer. Detta hade säkerligen kunnat undvikas om svarsalternativet ”vet ej” 

funnits med. Vad som ser ut som ett internt bortfall om 2 personer i fråga 2-4, är de som på 

den första frågan svarat att de ”aldrig” har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna, 

och därför fått hoppa direkt till fråga 5.  

4.1.3 Etiska överväganden 

Konfidentialitetskravet har jag följt genom att framför allt låta undersökningspersonerna vara 

helt anonyma. Ingen av de insamlade enkäterna kan härledas tillbaka till någon person, utan är 

bara nummer – identitetslösa studenter – även för mig. Informationskravet har jag följt genom 

att på enkätens försättsblad informera om undersökningens syfte, och jag har inte tvingat 

någon till att besvara enkäten. Av försättsbladet framgick även att jag utgick ifrån samtycke – 

samtyckeskravet – vid besvarande av enkäten. Jag planerar inte att använda mig av dessa 

insamlade data i annat syfte än till den här studien, och jag har som sagt delgett 

undersökningspersonerna information om hur de kan ta del av den färdiga uppsatsen 

(nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet). Huruvida frågor om alkoholvanor är känsliga frågor 

beror helt på vem man ställer frågorna till. Dock kan poängteras att det var helt frivilligt att 

delta i studien. 
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4.2 Mätinstrument 

Min enkät bestod av 21 stycken frågor och tog ungefär 5 minuter att besvara. Tanken bakom 

detta var att det skulle vara svårt att avbryta studenter när de studerade eller åt lunch med fler 

frågor än detta. Vidare bestod enkäten endast av kryssfrågor, med undantag för den sista 

”frivilliga” frågan gällande kommentarer till ämnet eller enkäten. Syftet med kryssfrågorna 

var att få så litet internt bortfall som möjligt. 

4.2.1 Statens folkhälsoinstitut och Världshälsoorganisationen 

För att kunna mäta sådant som riskbruk, berusningsdrickande och intensivkonsumtion 

planerade jag initialt att använda mig av AUDIT8 – ett standardiserat frågeformulär som tagits 

fram av Världshälsoorganisationen med syftet att identifiera riskabla alkoholvanor och 

alkoholproblem. Jag fann dock att endast tre frågor (om riskabla alkoholvanor) var intressanta 

för min undersökning, medan de övriga sju frågorna i AUDIT-enkäten var av underordnat 

intresse. Detta eftersom dessa sju frågor behandlar mer problematiskt drickande än 

riskdrickande. Statens folkhälsoinstitut, som genom den nationella folkhälsoenkäten mäter 

riskabla alkoholvanor, nyttjar emellertid fyra frågor, varav de tre första har sin grund i 

frågeinstrumentet AUDIT (den fjärde frågan behandlar berusningsdrickande), och detta 

uppfattade jag som en lämplig utgångspunkt för mitt arbete (Boström & Nyqvist 2008). 

4.2.2 Egenkonstruerad enkät 

Den del av enkäten som är egenkonstruerad – det vill säga merparten av frågorna – behandlar 

inledningsvis bakgrundsvariabler som kön, födelseår, civilstånd, boende och terminer vid 

Lunds universitet (se bilaga 1). En fråga handlar om engagemang i studentlivet. 

Alkoholvanornas påverkan på studierna har på olika sätt undersökts utifrån två frågor. Jag 

ville även ta reda på huruvida undersökningspersonerna upplevde sina egna alkoholvanor som 

riskabla, varpå en fråga behandlar detta. I övrigt finns några påståenden och frågor där jag i 

viss mån har gjort ett försök att fånga attityder och alkoholkultur i Lunds studentvärld. Det 

finns vidare en tanke bakom utformningen av svarsalternativen, det vill säga att vissa frågor 

eller påståenden har ett mittenalternativ och andra inte. Jag ville alltså i vissa fall tvinga 

undersökningspersonerna till att ta ställning och i andra fall inte. Konstruktionen av 

                                                           
8 Alcohol Use Disorder Identification Test. 
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mätbegreppet riskmedvetenhet kräver en utförligare kommentar, och förklaras därför under 

nästföljande rubrik.  

4.2.3 Begreppet riskmedvetenhet 

Fråga 11 och 12 i enkäten är en slags egenkonstruktion av begreppet riskmedvetenhet. För att 

konstruera fråga 11 – ”Vilket eller vilka av följande alternativ kan ENLIGT DIG vara 

exempel på en person med riskabla alkoholvanor?” – så utgick jag ifrån de tre första frågorna 

i enkäten, Folkhälsoinstitutets frågor, samt poängen som dessa tre frågor tillsammans ger. Den 

lägsta gränsen för män med riskabla alkoholvanor är 8 poäng (sammanlagt på dessa tre 

frågor), varpå de tre första alternativen i fråga 11 ger exempel på en man med 8, 10 respektive 

12 poäng. Den lägsta gränsen för kvinnor med riskabla alkoholvanor är 6 poäng (sammanlagt 

på dessa tre frågor), varpå nästföljande tre alternativ i fråga 11 ger exempel på en kvinna med 

6, 8 respektive 10 poäng. Dessa sex alternativ i fråga 11 är alltså alla exempel på personer 

som kan anses ha riskabla alkoholvanor. Det sista alternativet – ”inget av ovanstående 

exempel” – fanns till för att inte tvinga någon till att sätta ett kryss när de egentligen inte 

tyckte så. Fråga 12 – ”Vilket eller vilka av följande alternativ kan ENLIGT DIG också vara 

exempel på en person med riskabla alkoholvanor?” – bygger på samma princip som fråga 11 

men utgår ifrån den fjärde frågan i enkäten, det vill säga Folkhälsoinstitutets fråga om 

berusning. De fyra alternativ som ges i frågan är alla exempel på personer som kan anses ha 

riskabla alkoholvanor. Även på fråga 12 fanns ett sista alternativ för att inte tvinga någon att 

sätta ett kryss. 

4.3 Statistiska metoder 

Jag har kodat mitt datamaterial och matat in det i SPSS. De statistiska analyserna har utförts 

med chi2-test och t-test. Chi2-test har använts när grupper jämförts med korstabeller, och vid 

jämförelser av medelvärden har t-test utförts. För att en skillnad mellan grupperna ska anses 

vara signifikant (av betydelse) ska p-värdet understiga 5 procent. I tabellerna har följande 

beteckningar använts: * om p-värdet är mindre än 5 procent, ** om p-värdet är mindre än 1 

procent och *** om p-värdet är mindre än 0,1 procent. Jag valde chi2-test och t-test eftersom 

jag tyckte att det var enkla sätt att jämföra grupper och pröva hypoteser. Det hela går ut på att 

man testar en hypotes, som till exempel: de studenter inom populationen som har upplevt 

negativ studiepåverkan på grund av drickandet under de senaste tolv månaderna är i högre 

grad riskbrukare än de studenter som inte har upplevt negativ studiepåverkan. Om föregående 
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ses som en mothypotes till nollhypotesen är denna: att det finns lika många riskbrukare i 

gruppen som har upplevt negativ studiepåverkan och gruppen som inte har det. Ett urval kan 

dock aldrig ge någon fullständig information om populationen, och det finns alltså en risk att 

resultatet således blir felaktigt. Det finns en risk att man förkastar nollhypotesen när den 

egentligen är sann, och det finns en risk att man accepterar nollhypotesen när den egentligen 

är falsk. Att en skillnad är signifikant betyder inte heller att den är av betydelse i den verkliga 

världen, utan enbart i statistiska termer, det vill säga det hela bygger på statistiska 

sannolikhetsberäkningar (Körner & Wahlgren 2005). 

4.4 Metodologiska fördelar och begränsningar 

I princip finns två olika typer av mätmetoder vid undersökning av alkoholvanor. Antingen så 

mäter man den ”faktiska konsumtionen” under en vecka, genom ett slags veckoschema där 

undersökningspersonerna får fylla i vad, när och i vilka mängder de dricker. Eller så mäter 

man den ”generella konsumtionen”, genom att undersökningspersonerna uppskattar hur 

mycket och ofta de vanligtvis brukar dricka. Jag har valt att mäta den ”generella 

konsumtionen”, främst på grund av att det är en mindre tidskrävande mätmetod. Det finns 

såklart fördelar och nackdelar med de båda mätmetoderna. Problem med att mäta den 

”generella konsumtionen” kan vara både överrapportering i form av ”överslagsräkning” och 

underrapportering i form av ”förnekelse”. Problem vid mätning av ”faktisk veckokonsumtion” 

kan vara att alkoholkonsumtionen varierar stort från vecka till vecka. Det är således svårt att 

säga vilken mätmetod som ger den mest korrekta bilden av alkoholkonsumtionen.9 Oavsett 

mätmetod får man räkna med att vissa personer medvetet inte svarar sanningsenligt och att 

vissa svarar slarvigt eller ogenomtänkt (Sundbom 2003).  

Levin (2008:37) hävdar att vid användandet av enkäter som datainsamlingsmetod, så utgår 

forskaren ifrån att de som svarar på enkäten är trovärdiga leverantörer av ”objektiv 

information kring sina attityder, trosuppfattningar, och värderingar inom undersökningens 

område”. Det är alltså viktigt att tänka på att all information som kommer ifrån människor om 

dem själva är subjektiv information, speciellt vid kvantitativa undersökningar som ibland 

annars kan te sig väldigt sanningsenliga på grund av siffrorna. Jag tror alltså inte att 

svarspersonerna i min undersökning har gett mig objektiv information kring deras 

alkoholvanor, etc., utan de svarar mest troligt utifrån sin subjektiva uppfattning. I vilken 

                                                           
9 Resonemanget i denna del bygger på samlad kunskap från de olika studier gällande studenters alkoholvanor 
som hänvisats till i föregående kapitel. 
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utsträckning denna subjektiva uppfattning stämmer överrens med verkligheten kan jag inte ta 

reda på.  

Vid användandet av kvantitativ metod går man miste om den kvalitativa information som 

möjliggör en djupare förståelse för exempelvis processer och beteendemönster, vilket alltså 

kan sägas vara en brist med denna studie. Kritik har riktats mot kvantitativ metod bland annat 

eftersom frågorna i enkäten skapas utifrån forskarens förutfattade meningar, vilket leder till 

att forskarens teori bevisas då undersökningspersonerna begränsas av de slutna frågorna (May 

2001). En fördel med min undersökning är att den delvis bygger på lånade frågor från Statens 

folkhälsoinstitut, som i sin tur lånat frågor från det standardiserade frågeformuläret AUDIT. 

Således är vissa av mina resultat jämförbara med resultat från den nationella folkhälsoenkäten 

och med resultat från andra studier som använt sig av AUDIT.  

Ovanstående betyder även att mätningen av riskbrukets omfattning kan sägas ha hög validitet 

– det vill säga att jag mätte det jag avsåg att mäta, och hög reliabilitet eftersom 

undersökningen är upprepbar. Begreppet riskmedvetenhet var en egenkonstruktion, dock med 

förankring i vedertagna mått på riskbruk. Det kan ifrågasättas huruvida begreppet kan kopplas 

till kunskap, utan det mäter kanske mer den individuella normen för riskbruk, men likväl kan 

det kallas riskmedvetenhet. Jag uppskattar att övriga enkätfrågor – utöver de standardiserade – 

är upprepbara då de är oberoende av tid och plats, och mäter i stort sett det de avser att mäta.  

4.4.1 Mitt urval i förhållande till populationen 

Kvantitativ forskning bygger på teoretiska antaganden om att en större population kan 

studeras genom frågeformulär till ett urval av individer (Levin 2008). För att kunna 

generalisera krävs dock att urvalet är ett så kallat sannolikhetsurval, innebärande att alla 

individer inom populationen ska ha lika stor möjlighet att ingå i undersökningen (May 2001). 

Mitt urval är inget sannolikhetsurval, och kan således inte i strikt mening antas representera 

populationen. Men jag utgår ändå från en viss representation hos undersökningsgruppen, 

annars saknar studien mening. Mitt urval är även litet och består av betydligt fler kvinnor än 

män. Här vill jag peka på tidsaspekten och vad som är möjligt inom ramen för en C-uppsats. 
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5. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet av datainsamlingen i form av tabeller med tillhörande 

förklarande texter. Jag inleder med att presentera hur min undersökningsgrupp förhåller sig 

till en motsvarande åldersgrupp i normalbefolkningen gällande riskabla alkoholvanor och 

berusningsdrickande, samt till andra studenter gällande riskabla alkoholvanor och 

intensivkonsumtion. Sedan redogör jag för hur riskmedvetenheten visade sig se ut bland mina 

undersökningspersoner. Efter detta tittar jag på skillnader mellan grupperna ”riskbrukare” och 

”normalkonsumenter” ifråga om riskmedvetenhet, upplevd risk med det egna drickandet, 

negativ (upplevd) studiepåverkan och missade föreläsningar på grund av drickande dagen 

innan. Avslutningsvis presenteras resultatet av de fyra enkätfrågor som behandlade attityder 

och alkoholkultur.  

5.1 Min undersökningsgrupp i jämförelse med 

normalbefolkningen 

I tabell 1 nedan visar jag hur min undersökningsgrupp förhåller sig till en motsvarande 

åldersgrupp i normalbefolkningen gällande riskabla alkoholvanor och berusningsdrickande.  

Tabell 1: Riskabla alkoholvanor och berusningsdrickande hos min undersökningsgrupp och i jämförelse 

med en motsvarande åldersgrupp i normalbefolkningen i % (n = 111/109, n = 1654/1649) 

 Män Kvinnor 

Andel med riskabla alkoholvanor hos 

undersökningsgruppen 

37 46 

Andel med riskabla alkoholvanor hos 

jämförelsegruppen 

32 28 

Andel som varit berusade minst 2 gånger 

per månad hos undersökningsgruppen 

53 67 

Andel som varit berusade minst 2 gånger 

per månad hos jämförelsegruppen 

31 23 

Jämförelsestudie = Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät (2009) – åldersgrupp 16-29 år 

 

Tabellen ovan visar både på skillnader och likheter mellan min undersökningsgrupp och 

normalbefolkningen. För männen i de båda grupperna är resultatet snarlikt ifråga om riskabla 

alkoholvanor, medan det för kvinnorna finns betydande skillnad. Gällande 

berusningsdrickande är skillnaden stor mellan både männen och kvinnorna i de olika 

grupperna. En intressant skillnad om man tittar på tabellen i sin helhet är att det bland 
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studenterna är kvinnorna som har det mest omfattande riskbruket, liksom en större andel 

berusningsbenägna, vilket inte är fallet i normalbefolkningen. 

5.2 Min undersökningsgrupp i jämförelse med andra 

studenter 

I tabell 2 nedan visar jag hur min undersökningsgrupp förhåller sig till andra studenter 

gällande riskabla alkoholvanor och intensivkonsumtion.  

Tabell 2: Riskabla alkoholvanor och intensivkonsumtion hos min undersökningsgrupp och i jämförelse 

med andra studenter i % (n = 111/109, n = 4535) 

 Män Kvinnor 

Andel med riskabla alkoholvanor hos 

undersökningsgruppen 

37 46 

Andel med riskabla alkoholvanor hos 

jämförelsegruppen 

37 26 

Andel som intensivkonsumerat minst 1 

gång per månad hos undersökningsgruppen 

68 47 

Andel som intensivkonsumerat minst 1 

gång per månad hos jämförelsegruppen 

59 42 

Jämförelsestudie = Sundbom (2003) – studenter vid nio svenska högskolor och universitet 

 

Tabellen ovan visar både på skillnader och likheter mellan min undersökningsgrupp och andra 

studenter. Andel med riskabla alkoholvanor bland männen är lika i de båda grupperna, men 

bland kvinnorna kan urskiljas en betydande skillnad gällande andel med riskabla 

alkoholvanor. Det kan även här (liksom i tabell 1) pekas på att det hos min 

undersökningsgrupp är kvinnorna som har det mest omfattande riskbruket, medan det hos 

jämförelsegruppen är männen. Min undersökningsgrupp har en något högre andel som 

intensivkonsumerat minst en gång per månad, både bland männen och bland kvinnorna. Men 

här är männen fler i båda grupperna. 
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5.3 Riskmedvetenhet bland undersökningspersonerna 

5.3.1 Andel med låg respektive hög riskmedvetenhet 

I tabell 3 nedan redovisas hur stor andel av mina undersökningspersoner som kryssat i fem 

alternativ (exempel på riskabla alkoholvanor) eller färre – vilka i denna tabell placeras i 

gruppen med låg riskmedvetenhet, respektive kryssat i sex alternativ eller fler – vilka i denna 

tabell placeras i gruppen med hög riskmedvetenhet.  

Tabell 3: Andel med låg respektive hög riskmedvetenhet bland 

undersökningspersonerna i % (n = 111) 

Låg riskmedvetenhet – andel som kryssat i 

fem alternativ eller färre 

Hög riskmedvetenhet – andel som 

kryssat i sex alternativ eller fler 

63 37 

 

Tabellen ovan visar att väldigt många av undersökningspersonerna har låg riskmedvetenhet, 

det vill säga uppfattningar om vad som kan anses vara riskabla alkoholvanor som 

överrensstämmer dåligt med den vedertagna definitionen av begreppet. 

5.3.2 En dekonstruering av riskmedvetenheten 

I tabell 4 nedan redovisas andel med låg respektive hög riskmedvetenhet enligt liknande 

gruppindelningar som ovan, men uppdelat på tre olika variabler. Av sammanlagt tio alternativ 

(exempel på riskabla alkoholvanor) handlade tre stycken om mäns drickande, tre stycken om 

kvinnors drickande och fyra stycken om berusningsdrickande. Tabell 4 kan alltså ses som en 

dekonstruering av tabell 3, och visar vad samtliga undersökningspersoner tror eller tycker om 

män, kvinnor och berusning i förhållande till riskabla alkoholvanor. 

Tabell 4: Riskmedvetenhet bland undersökningspersonerna uppdelat på tre olika 

variabler i % (n = 111) 

 Låg riskmedvetenhet Hög riskmedvetenhet 

Om mäns drickande 30 70 

Om kvinnors drickande 66 34 

Om berusningsdrickande 80 20 

 

Tabellen ovan visar att väldigt många av undersökningspersonerna har hög riskmedvetenhet 

gällande mäns drickande. Däremot överrensstämmer uppfattningarna om kvinnors drickande 
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och berusningsdrickande i förhållande till riskabla alkoholvanor dåligt med de vedertagna 

definitionerna.  

5.4 Riskabla alkoholvanor och diverse samband 

I tabell 5 nedan tittar jag på skillnader mellan grupperna ”riskbrukare” och 

”normalkonsumenter” ifråga om 1) riskmedvetenhet – enligt grupperingarna i tabell 3 och 

utifrån ett medelvärde av riskpoängen, 2) huruvida undersökningspersonerna upplever sina 

egna alkoholvanor som riskabla samt 3) studiepåverkan – utifrån huruvida 

undersökningspersonerna upplever att deras drickande under de senaste tolv månaderna har 

påverkat studierna negativt, och utifrån huruvida undersökningspersonerna har missat minst 

en (ej obligatorisk) föreläsning i skolan på grund av drickande dagen innan under de senaste 

tolv månaderna. 

Tabell 5: Riskabla alkoholvanor och diverse samband i % 

Gruppen med/som… Riskbrukare Normalkonsumenter 

Låg riskmedvetenhet 59 41 

Hög riskmedvetenhet 17 83 

Chi-2***, p-värde = 0,000 (n = 111) 

Riskpoäng (medelvärde) 3,88 (sd = 1,99) 5,57 (sd = 2,25) 

T-test***, p-värde = 0,000 

Upplever sina egna alkoholvanor som riskabla 66 34 

Inte upplever sina egna alkoholvanor som riskabla 34 66 

Chi-2**, p-värde = 0,002 (n = 109) 

Upplevt negativ studiepåverkan pga drickandet 74 26 

Ej upplevt negativ studiepåverkan pga drickandet 37 63 

Chi-2**, p-värde = 0,003 (n = 109) 

Missat föreläsning pga drickande dagen innan 61 39 

Ej missat föreläsning pga drickande dagen innan 37 63 

Chi-2*, p-värde = 0,030 (n = 111) 

***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05 

 

Det finns signifikanta skillnader mellan grupperna i alla avseenden ovan. Detta betyder att 

statistiskt säkerställda samband kan fastställas mellan låg riskmedvetenhet och riskabla 

alkoholvanor, mellan upplevd risk med det egna drickandet och riskabla alkoholvanor, mellan 

upplevd negativ studiepåverkan på grund av drickandet och riskabla alkoholvanor samt 

mellan missade föreläsningar i skolan på grund av drickande dagen innan och riskabla 

alkoholvanor. 
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5.5 Attityder och alkoholkultur i Lunds studentvärld 

I tabell 6 redovisas hur undersökningsgruppen har svarat på de frågor som jag i viss mån 

kopplar till attityder och alkoholkultur i Lunds studentvärld. 

Tabell 6: Attityder och alkoholkultur i Lunds studentvärld enligt undersökningsgruppen (i %) 

Enkätfrågor: Ja/sant (eller delvis sant) Nej/falskt 

Andra människor förväntar sig att jag ska dricka alkohol 

vid ett festtillfälle? (n = 109) 

91,7 8,3 

Det är oftast tillåtet/accepterat att bli väldigt full vid ett 

festtillfälle? (n = 109) 

98,2 1,8 

Känner du någon som enligt dig dricker för mycket 

alkohol? (n = 109) 

74,3 25,7 

Upplever du att studenter i Lund generellt dricker för 

mycket alkohol? (n = 101) 

70,3 29,7 

 

Tabellen ovan visar att de allra flesta av undersökningspersonerna känner förväntningar på sig 

gällande alkoholkonsumtion vid festtillfällen, och upplever även att det oftast är okej att bli 

väldigt full vid ett festtillfälle. En klar majoritet känner någon som de tycker dricker för 

mycket alkohol, och upplever även att studenter i Lund generellt dricker för mycket alkohol. 
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6. DISKUSSION 

Detta kapitel inleds med en kortfattad redogörelse för mitt generella resultat. Sedan kommer 

jag att analysera och diskutera mina delresultat. Därefter sammanfattas delresultaten i 

slutsatser utifrån mina inledande frågeställningar, och avslutningsvis delar jag med mig av 

några tankar kring studien i sin helhet. 

6.1 Generellt resultat 

Det visade sig finnas skillnader mellan min undersökningsgrupp och normalbefolkningen, 

liksom mellan min undersökningsgrupp och andra studenter, ifråga om riskbruk, 

berusningsdrickande och intensivkonsumtion. Gällande några aspekter förhöll sig männen i de 

olika grupperna lika, medan det kvinnorna emellan fanns betydande skillnader. Kvinnorna i 

min undersökningsgrupp uppvisade ett mer omfattande riskbruk och ett större antal 

berusningsbenägna än männen – hos vilka intensivkonsumtion däremot var vanligast. 

Riskmedvetenheten i undersökningsgruppen var mycket låg. Men dekonstrueringen av 

riskmedvetenhet visade dock att uppfattningarna om hur mycket och ofta män kan dricka utan 

att risk föreligger i hög grad överrensstämde med den vedertagna definitionen av 

riskbruksbegreppet. Det visade sig finnas signifikanta skillnader mellan riskbrukarna och 

normalkonsumenterna i alla de avseenden som undersöktes, vilket ledde till att samband 

kunde dras mellan riskabla alkoholvanor och andra företeelser. Gällande attityder och 

alkoholkultur i Lunds studentvärld kunde framför allt urskiljas en tillåtande attityd till 

”supande” och en uppfattning om att studenter i Lund dricker för mycket alkohol. 

6.2 Delresultat 

Under denna rubrik kommer jag, som nämnts ovan, att analysera och diskutera mina 

delresultat. Diskussion kommer att föras kring varför resultatet blev som det blev och i viss 

mån kommer jag att presentera möjliga och spekulativa tolkningar till resultaten. Rubrikerna 

är samma som i resultatdelen. 

6.2.1 Min undersökningsgrupp i jämförelse med normalbefolkningen 

Som sett i tabell 1 fanns fler skillnader än likheter mellan min undersökningsgrupp och den 

motsvarande åldersgruppen i normalbefolkningen. Bland männen var riskbrukets omfattning i 
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princip lika, medan kvinnorna i min undersökningsgrupp hade ett mycket mer omfattande 

riskbruk än kvinnorna i normalbefolkningen. Gällande berusningsdrickande kunde man se att 

min undersökningsgrupp hade en betydande större andel berusningsbenägna än 

normalbefolkningen, och skillnaden var – även här – som störst bland kvinnorna. Det förhöll 

sig också så att det hos normalbefolkningen var männen som hade det mest omfattande 

riskbruket och även en större andel berusningsbenägna, medan det hos min 

undersökningsgrupp var kvinnorna. 

Båda grupperna i jämförelsen har svarat på samma frågor, varpå inga noterade skillnader kan 

förklaras utifrån den valda mätmetoden. Dock är urvalet i min studie varken slumpmässigt 

eller särskilt stort, vilket kan vara en bidragande faktor till skillnaderna. Ett mer omfattande 

riskbruk och en större andel berusningsbenägna hos undersökningsgruppen skulle också 

kunna förklaras utifrån studentsituationen. Hilte (2005) menar att alkohol kan verka 

ångestdämpande samt att den isolerar nuet från morgondagens krav. Därför tänker jag mig att 

skillnaderna mellan grupperna kan tolkas som ett svar på den höga stressnivå som finns bland 

studenter, och sambandet som finns mellan bland annat studiepress och berusningsdrickande 

(Röger 2005). Det kan alltså vara så att studenter i högre grad berusar sig för komma ifrån den 

press som studierna skapar och den ovisshet inför framtiden som dagens samhälle, med få 

lediga jobb, medför. Om skillnader ska förklaras utifrån detta kan man dock ställa sig 

frågande till varför det inte skiljde sig speciellt mycket männen emellan och ifråga om 

riskbruk. En tänkbar tolkning kan vara att kvinnor i högre grad känner av den stress och press 

som det innebär att vara student.  

En brist som jag kan se med enkäten är att berusningsdrickande inte definierats i frågan, varpå 

folk får dra egna slutsatser kring hur mycket de behöver dricka för att känna sig berusande. 

Skillnaden mellan grupperna och ifråga om berusning, kan alltså ses som att studenterna har 

definierat berusning på ett annat sätt än normalbefolkningen. Detta förklarar dock inte de 

omvända förhållanden som kunde urskiljas mellan män och kvinnor i jämförelsen mellan 

grupperna. Den skillnad som fanns mellan män och kvinnor i min undersökningsgrupp – att 

kvinnorna uppvisade ett mer omfattande riskbruk än männen, kan förklaras genom de olika 

poänggränserna för identifiering av riskbruk. Dock har samma poänggränssättningar gjorts för 

normalbefolkningen. Kan detta då tolkas som att kvinnliga studenter i högre grad än andra 

kvinnor dricker mer lika männen?  
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6.2.2 Min undersökningsgrupp i jämförelse med andra studenter 

Som sett i tabell 2 fanns det både likheter och skillnader mellan min undersökningsgrupp och 

andra studenter. Gällande männen var riskbrukets omfattning identiskt, men gällande 

kvinnorna fanns en betydande skillnad innebärande att kvinnorna i min undersökningsgrupp 

uppvisade en större andel riskbrukare. Det förhöll sig även så att det i jämförelsegruppen var 

männen som hade det mest omfattande riskbruket, medan det hos min undersökningsgrupp 

var kvinnorna. Gällande intensivkonsumtion framkom att min undersökningsgrupp hade en 

något större andel som intensivkonsumerat minst en gång per månad. Dock var förhållandena 

mellan män och kvinnor lika i de båda grupperna, innebärande att det bland männen fanns en 

högre andel intensivkonsumenter.  

Skillnaderna kan förklaras utifrån den valda mätmetoden, då jämförelsestudien (Sundbom 

2003) har mätt den faktiska veckokonsumtionen, medan jag har mätt den generella 

konsumtionen. Intensivkonsumtionsmåtten är dock överrensstämmande. Valet av studerad 

studieort har säkerligen också betydelse för resultaten. Studien av Sundbom (2003) inkluderar 

studenter från små och stora studieorter med stort och litet nöjesutbud. En förklaring till 

skillnaderna kan alltså vara att just Lund är en av de studentstäder med det största nöjes- och 

festutbudet, där studenter i högre grad ser alkohol som en normal del av studentlivet och även 

konsumerar mer alkohol än studenter på studieorter med mindre nöjesutbud (Sundbom 2003; 

Bullock 2004). Liksom Goldberg (2005) förklarar kan studentvärlden och dess alkoholkultur 

inbjuda och uppmana till vissa alkoholbeteenden, varpå en tolkning alltså kan vara att 

alkoholkulturen bland studenter i Lund är annorlunda än bland många andra studenter. 

Kanske hade en jämförelse med en uppdaterad undersökning av studenter vid exempelvis 

Uppsala universitet – där riskabla alkoholvanor mätts på samma sätt som i min undersökning 

– gett mer liknande resultat. Ingenting av ovanstående förklarar dock varför det skiljer sig så 

stort mellan kvinnorna, men inte mellan männen. Påverkas kvinnors drickande i högre grad av 

nöjesutbudet och den alkoholkultur de omger sig med? 

6.2.3 Riskmedvetenhet bland undersökningspersonerna 

Som sett i tabell 3 är riskmedvetenheten bland undersökningspersonerna generellt låg, vilket 

innebär att deras uppfattningar om vad som kan anses vara riskabla alkoholvanor 

överrensstämmer dåligt med den vedertagna definitionen av riskbruksbegreppet. Liksom 

Guttormsson et al. (2004) påtalar är det främst den upplevda risken med olika handlingar som 
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styr människors beteende, varpå ovanstående kan tolkas som en förklaring till det omfattande 

riskbruket hos undersökningsgruppen. Vidare framkom i tabell 4 att riskmedvetenheten var 

speciellt låg gällande berusningsdrickande. Detta skulle kunna kopplas till den stora andelen 

berusningsbenägna som jag fann i undersökningen. Uppfattningarna om att berusning inte är 

speciellt farligt kan alltså ses som en förklaring till varför att så många av studenterna dricker 

sig berusade relativt ofta. Riskmedvetenheten var också speciellt låg gällande kvinnors 

drickande. Detta kan ses som en förklaring till varför de kvinnliga studenterna i större 

omfattning än de manliga kunde kategoriseras som riskbrukare. Det verkar som att 

undersökningspersonerna tror att kvinnor kan dricka lika mycket alkohol som män utan att 

risk föreligger. Detta skulle i sin tur kunna tolkas som en konsekvens av den strävan efter 

absolut jämställdhet som pågår i dagens samhälle, det vill säga kvinnor och män förutsätts 

vara lika i allt.  

Jag vill inte koppla riskmedvetenhetsbegreppet till kunskap, vilket inte utesluter att vissa 

undersökningspersoner kan ha svarat utifrån sina kunskaper om risker med 

alkoholkonsumtion – exempelvis kanske läkarstudenter har mer kunskaper gällande detta och 

svarar därefter. Jag skulle nog tro att flertalet har svarat utifrån sina uppfattningar om risker, 

vilket kan härledas till den individuella undersökningspersonens umgänge i form av vänner, 

familj, etc. och till alkoholkulturen bland studenter i stort. Liksom Goldberg (2005) påtalar 

bestämmer normer hur vi konsumerar alkohol, inkluderande hur ofta och i vilka mängder vi 

tycker det är ”okej” att dricka.  

Därmed är inte sagt att information till studenterna om risker med berusningsdrickande, samt 

hur mycket och ofta kvinnor kan dricka utan att risk föreligger, skulle ändra studenternas 

uppfattningar gällande detta. En annan aspekt är att vissa av svarspersonerna kanske har mer 

kunskap än vad som angetts i svaren eftersom enkätfrågan kan tolkas på det viset att jag är ute 

efter svarspersonens personliga åsikt. Så att tala om kunskap är kanske rätt i vissa fall, men 

fel i andra. Fast det är under alla omständigheter intressant att dessa åsikter skiljer sig så pass 

från det som anses vara ”sanning enligt vetenskapen”. 

6.2.4 Riskabla alkoholvanor och diverse samband 

Som sett i tabell 5 fanns signifikanta skillnader mellan grupperna riskbrukare och 

normalkonsumenter i alla avseenden som mättes. Genom de första två testerna ville jag pröva 

riskmedvetenhetens betydelse för alkoholvanorna, dels utifrån en gruppjämförelse (chi-2 test), 

dels utifrån en medelvärdesjämförelse (t-test). Båda dessa tester visar en trestjärnig signifikant 
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skillnad mellan grupperna, varpå ett samband mellan låg riskmedvetenhet och riskbruk kunde 

fastställas.  

Å ena sidan kan detta samband ses som ett uttryck för att kunskapen om riskbruk är låg hos 

dem som riskbrukar, varpå dessa personer, om denna kunskap ökade, förmodligen skulle 

dricka mindre alkohol. Å andra sidan kan sambandet ses som självklart om man ponerar att få 

människor dricker mer alkohol än vad de tycker är rimligt, och att det således är 

riskuppfattningarna som styr handlandet (se Guttormsson et al. 2004). Jag tror dock att det är 

mer komplicerat än dessa två motpoler, varpå ett mellanting kanske skulle vara mer passande 

som förklaring. Många studenter i undersökningen verkade finna detta med riskbruk och 

riskmedvetenhet intressant och en student skriver följande (frivilliga frågan):  

”Det finns för lite kunskap bland människor att upptäcka när någon i vår närhet börjar närma oss ett 

alkoholmissbruk, speciellt ibland unga människor där det är accepterat att bli full flera gånger i 

veckan. Då är man en kul person och inte en person med alkoholproblem.” 

Det finns en annan aspekt av saken, vilket framgår av det tredje testet i tabellen där jag jämför 

den grupp som upplever sina egna alkoholvanor som riskabla med den grupp som inte gör 

det. Här framkommer att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan att uppleva sina 

egna alkoholvanor som riskabla och att vara riskbrukare. Min tolkning är att många studenter 

egentligen vet att de dricker mer alkohol än vad som är hälsosamt för dem, men ursäktar detta 

genom att de är just studenter. Det handlar således enbart om en viss tid i livet, och de är så att 

säga villiga att ta risken. Detta eftersom alkoholen förmodligen fyller en viktig funktion för 

dem, i form av att exempelvis uppehålla sociala nätverk eller andra aspekter som nämnts ovan 

(Hilte 2005). Två studenter i undersökningen framhåller följande om denna motsägelsefulla 

aspekt av alkoholbruket (frivilliga frågan):  

1) ”Svårt, känner att jag säger emot mig själv flera gånger. Tanken är nog att jag vet det är mycket 

alkohol i studentlivet (mer än vad som är bra för hälsan). Men samtidigt tycker jag denna livsstil hör 

till studentlivet!! Jag är lite splittrad. Skulle inte svara likadant om jag ej var student.” 2) ”Jag upplever 

att många studenter ursäktar sitt alkoholintag för att de är just studenter. Ungefär som att ’nu är det ok 

att dricka mycket – men inte sen när vi är färdigutbildade och har jobb’. En student kan inte vara 

alkoholist just eftersom han/hon är student!”  

I tabellens sista två tester ville jag undersöka om de som upplevde negativ studiepåverkan och 

hade missat föreläsningar på grund av drickandet i högre grad var riskbrukare än de andra. 

Det visade sig finnas samband mellan riskabla alkoholvanor och både upplevd negativ 
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studiepåverkan och missade föreläsningar. Detta kan tolkas som att många studenter med 

riskabla alkoholvanor låter alkoholvanorna (festandet) gå ut över studierna, vilket även 

påtalas i SOU 2005:25. Frågan om missade föreläsningar är lite otydlig på så sätt att det för 

vissa kan handla om en enda föreläsning på ett helt år, vilket kanske inte är så farligt, medan 

det för andra kan handla om en föreläsning i veckan, något som i så fall är allvarligare.  

6.2.5 Attityder och alkoholkultur i Lunds studentvärld 

Gällande de fyra enkätfrågor där jag försökt fånga attityder och alkoholkultur i Lunds 

studentvärld – tabell 6 – kan sägas att svaren å ena sidan kan te sig självklara, å andra sidan 

inte. Att i princip alla undersökningspersoner upplever förväntningar ifrån andra människor 

gällande alkoholkonsumtion vid fester, är inte för mig speciellt förvånande och behöver inte 

knytas exklusivt till studentvärlden. Denna press finns även bland ”vuxna”, där man ibland 

talar om godtagbara ursäkter för att inte dricka, som att köra bil hem från festen, vara gravid 

eller vara nykter alkoholist.  

Att i princip alla undersökningspersoner upplever det som oftast tillåtet/accepterat att bli 

väldigt full vid ett festtillfälle, tyder enligt min uppfattning på en tillåtande norm kring 

supande. Detta kan säkerligen knytas specifikt till studentvärldens alkoholkultur. Vad ”väldigt 

full” betyder kan givetvis diskuteras, men jag utgår ifrån att det betyder olika för olika 

människor. Jag valde att inte definiera detta uttryck i form av standardglas, eftersom det krävs 

olika mängd alkohol för olika människor att uppnå denna grad av fylla.  

Att en klar majoritet känner någon som enligt dem dricker för mycket alkohol är enligt mig 

oroväckande, visst behöver detta inte alls handla om studenter utan det kan handla om 

föräldrar, föräldrars bekanta, andra vänner som inte är studenter, etc. Men det tyder ändå på 

en viss utbreddhet i samhället gällande alkoholproblematik. Alkoholproblematiken berör 

många, i denna undersökning nästan tre fjärdedelar av samtliga.  

Vad som också kan te sig oroväckande är att en klar majoritet av undersökningspersonerna 

upplever att studenter i Lund generellt dricker för mycket alkohol. Detta kan alltså sägas vara 

en väl etablerad åsikt, som även lyfts fram i andra studier gällande studenters alkoholvanor 

(se kapitel 3). Några svarspersoner skriver följande gällande detta ämne (frivilliga frågan):  

1) ”Svenska alkoholmängder plus studentliv i Lund är ganska destruktivt, det är inte bara ett glas till 

maten eller en öl efter jobbet…” 2) ”Studenter har väldigt dålig syn på alkohol enligt mig. Jag vet inte 

varför men när det är fest så är det alkohol som är det roliga och inte själva festen – värt att notera!!” 
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3) ”Det förväntas verkligen av en att man dricker alkohol på fest – tänker på de tacksittningar man går 

på där spritpaket ingår och är den stora bonusen liksom. Att inte vilja bli full tyder på tråkighet och 

kontrollbehov – så uppfattar jag stämningen här i Lund.” 4) ”Alkohol är en norm. Mer konstigt att 

INTE dricka alkohol än att dricka alkohol. På nationerna är folk ofta väldigt packade och dräggiga.”  

6.3 Slutsatser 

Jag ska nu göra ett försök att sammanfatta resultaten gällande Lundastudenters alkoholvanor 

utifrån mina inledande frågeställningar: 

Hur förhåller sig undersökningsgruppens alkoholvanor till en motsvarande åldersgrupp i 

normalbefolkningen, och till andra studenter? Och finns det några skillnader mellan män och 

kvinnor i detta avseende? Min undersökningsgrupp som helhet skiljde sig främst gentemot 

normalbefolkningen i form av en större andel berusningsbenägna, vilket skulle kunna 

förklaras utifrån studentsituationen. Skillnaden ifråga om riskbruk var liten männen emellan, 

men betydligt större kvinnorna emellan, då kvinnorna i min undersökningsgrupp hade ett mer 

omfattande riskbruk. Det kan förhålla sig så att kvinnor i högre grad än män känner av den 

stress och press som det innebär att vara student, och att kvinnliga studenter till skillnad från 

andra kvinnor dricker mer lika männen. Gentemot andra studenter kan skillnaden framför allt 

beskrivas som en större andel intensivkonsumenter hos min undersökningsgrupp, vilket kan 

förklaras utifrån val av studerad studieort. Ifråga om riskbruk var det bara kvinnorna emellan 

som det skiljde sig, då kvinnorna i min undersökningsgrupp uppvisade en större andel 

riskbrukare. Detta skulle kunna förklaras genom att kvinnors drickande i högre grad påverkas 

av nöjesutbudet och den alkoholkultur de omger sig med. 

Vilka uppfattningar har undersökningspersonerna gällande vad som kan anses vara riskabla 

alkoholvanor, och hur påverkar dessa uppfattningar deras alkoholvanor? Min 

undersökningsgrupp uppvisade till stor del en korrekt uppfattning om hur mycket män kan 

dricka utan att risk föreligger, däremot fanns stora ”kunskapsluckor” angående risker med 

berusningsdrickande och kvinnors drickande, vilket gjorde att den generella riskmedveten 

blev väldigt låg. Å ena sidan går det att fastställa ett samband mellan låg riskmedvetenhet och 

riskabla alkoholvanor. Å andra sidan går det inte att fastställa huruvida ökad kunskap om 

risker med framför allt berusningsdrickande och kvinnors drickande skulle leda till färre 

riskbrukande studenter. Detta på grund av den ambivalens som många av de riskbrukande 

studenterna uppvisar i form av att de tycker att deras alkoholvanor kan anses som riskabla, 

men de dricker lika mycket och ofta ändå – de är så att säga villiga att ta risken.  
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Hur upplever undersökningspersonerna attityder och alkoholkultur i Lunds studentvärld? 

Undersökningspersonerna upplevde framför allt att man förväntas dricka alkohol i 

festsammanhang. Tillåtande attityder till supande kunde även urskiljas. Alkoholproblematik 

verkar finnas i mångas närhet, vilket kanske mer visar på alkoholproblematikens utbreddhet i 

samhället än bland studenter. Slutligen menar en klar majoritet av studenterna att det dricks 

för mycket alkohol bland studenter i Lund, en åsikt som överrensstämmer väl med resultat 

från andra studier gällande studenters alkoholvanor. 

6.4 Avslutande kommentarer 

Det finns mycket i denna studie som jag önskar att jag hade gjort annorlunda, gällande allt 

från enkätens utformning till arbetssätt. Men det är bara att konstatera att det alltid är lätt att 

vara efterklok. Jag har lärt mig otroligt mycket under resans gång som började redan i 

september förra året, och framför allt har jag nog lärt mig vad jag inte ska göra inför nästa 

uppsats. Ja, det blir en D-uppsats också, trots att det har varit otroligt krävande att 

sammanställa denna uppsats. För i det stora hela så har det faktiskt varit spännande och kul. 

Det var svårt att undersöka, och inte minst förklara, något så komplext som riskuppfattningar 

och beteende därefter. Att undersöka riskbruk kändes som en betydligt mer konkret uppgift. 

Men ändå fann jag riskuppfattningarna otroligt intressanta och skulle gärna se mer framtida 

forskning angående detta. Inte minst eftersom det är viktigt att veta hur väl en population tar 

till sig ”varningar” ifråga om exempelvis alkoholkonsumtion. Visar sig populationen vara helt 

medvetna om att de dricker för mycket, men vill ändå inte göra någonting åt saken. Ja, då 

kanske man i alla fall kan konstatera att preventiva åtgärder i form av information om risker 

är meningslösa. Jag vill framhålla, till de studenter som överväger kvantitativ metod för 

kommande C-uppsats, att utformningen av enkäten är det absolut viktigaste, eftersom den 

ligger till grund för allt. Jag råder ingen att arbeta med uppsatsen parallellt med andra kurser 

och tillhörande omfattande arbeten, det är en dum idé. Jag trodde att det skulle vara en enkel 

uppgift att skriva om alkohol, eftersom det finns så mycket skrivet om detta ämne, men kom 

fram till att det fanns för mycket. Det har varit otroligt tidskrävande att finna sig tillrätta i 

denna enorma värld av förvirrande begrepp. Alkoholbegreppen är för många, med flera olika 

synonymer till varenda litet begrepp samt definitioner av samma begrepp som inte stämmer 

överrens med varandra. Slutligen vill jag påpeka att det ovan nämnda gällande begreppen kan 

vara en bidragande faktor till att så få människor tar till sig detta med risker i förhållande till 
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alkoholkonsumtion, eftersom det är svårt att urskilja vad som är farligt, vad som kan vara 

farligt samt vem det är farligt för – individen eller samhället? 
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Studenter och alkohol 

Mitt namn är Alexia Nerep och jag är 24 år gammal. Jag går just nu min sjätte termin på Socialhögskolan 

(socionomprogrammet) vid Lunds Universitet. Denna enkätundersökning kommer att användas som 

underlag för min C-uppsats, och genom att svara på enkäten (som är HELT ANONYM) så utgår jag ifrån 

att du samtycker till att delta i min studie. Syftet med studien är att undersöka alkoholvanor bland 

STUDENTER i Lund. Om du vill ta del av den färdiga uppsatsen så kommer den (förhoppningsvis) att 

finnas publicerad på http://www.soch.lu.se/publikationer (i LUP) tidigast den 22 januari 2010. Du kan i så 

fall riva av den här sidan och spara den. Snälla svara så ärligt du kan på ALLA frågor. 

 

Jag är väldigt tacksam för din medverkan! 
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1. Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?  

� 4 gånger/vecka eller mer  

� 2-3 gånger/vecka  

� 2-4 gånger/månad  

� 1 gång/månad eller mer sällan  

� Aldrig → gå till fråga 5 

 

2. Hur många ”glas” (se exempel) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?  

� 1-2 

� 3-4  

� 5-6  

� 7-9  

� 10 eller fler  

� Vet inte  

 

3. Hur ofta dricker du sex ”glas” eller fler vid samma tillfälle?  

� Dagligen eller nästan varje dag 

� Varje vecka  

� Varje månad 

� Mer sällan än en gång i månaden 

� Aldrig  

 

4. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att du 

varit berusad?  

� Dagligen eller nästan dagligen 

� Några gånger/vecka 

� 1 gång/vecka 

� 2-3 gånger/månad 

� 1 gång/månad 

� Någon eller några gånger per halvår 

� Mer sällan eller aldrig  
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5. Kön:     Man �     Kvinna � 

6. Födelseår:_________________ 

7. Civilstånd:     Singel �     Partner �     Annat � 

8. Boende:     Studentkorridor �     Studentlägenhet �     Hyresrätt �     Bostadsrätt �     Annat � 

9. Hur många terminer har du läst vid Lunds Universitet inklusive denna termin?_____________________ 

10. Engagemang i studentliv? 

Nation �   Studentkår �   Spex/teater �   Orkester �   Kör �   Film �   Konst �   Politik �   Miljö � 

Internationellt (ex. AEGEE) �   Sport (ex. LUGI) �   Religion �   Lundakarnevalen �   Annat � 

11. Vilket eller vilka av följande alternativ kan ENLIGT DIG vara exempel på en person med riskabla 

alkoholvanor? 

� En man dricker alkohol 2 gånger i veckan, den ena gången dricker han 5 st 33 cl starköl och den andra 

gången dricker han 6 st 33 cl starköl 

� En man dricker 10 st 33 cl starköl 2 gånger i veckan 

� En man dricker 10 st 33 cl starköl minst 4 gånger i veckan 

� En kvinna dricker alkohol 2 gånger i månaden, den ena gången dricker hon 5 st 33 cl starköl och den andra 

gången dricker hon 6 st 33 cl starköl 

� En kvinna dricker 7 st 33 cl starköl 1 gång i veckan 

� En kvinna dricker 10 st 33 cl starköl 1 gång i veckan 

� Inget av ovanstående alternativ är ENLIGT MIG exempel på en person med riskabla alkoholvanor 

12. Vilket eller vilka av följande alternativ kan ENLIGT DIG också vara exempel på en person med riskabla 

alkoholvanor? 

� En person som dricker sig berusad 2 gånger i månaden 

� En person som dricker sig berusad 1 gång i veckan 

� En person som dricker sig berusad 2 gånger i veckan 

� En person som dricker sig berusad nästan varje dag 

� Inget av ovanstående alternativ är ENLIGT MIG exempel på en person med riskabla alkoholvanor 

VÄND SIDA! 
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13. Tycker du att dina alkoholvanor kan anses som riskabla? 
Ja, mycket �     Ja, lite �     Nej, inte alls �     Jag dricker inte alkohol � 

14. Har du under de senaste 12 månaderna missat något av följande på grund av att du drack alkohol 

dagen innan? 

Frivillig föreläsning �     Obligatorisk föreläsning �     Grupparbete �     Seminarium �     Tenta � 

15. Tycker du att ditt drickande under de senaste 12 månaderna har påverkat dina studier negativt? 

Ja, mycket �     Ja, lite �     Nej, inte alls �     Jag dricker inte alkohol � 

16. Andra människor förväntar sig att jag ska dricka alkohol vid ett festtillfälle? 

Sant �     Delvis sant �     Falskt � 

17. Det är oftast tillåtet/accepterat att bli väldigt full vid ett festtillfälle? 

Sant �     Delvis sant �     Falskt � 

18. Alkohol är en farlig drog som bör hanteras med respekt? 

Sant �     Delvis sant �     Falskt � 

19. Känner du någon som enligt dig dricker för mycket alkohol? 

Ja �     Nej � 

20. Upplever du att studenter i Lund generellt dricker för mycket alkohol? 

Ja �     Nej � 

 

Har du några kommentarer till denna enkät eller någonting att tillägga, ta chansen och uttryck din åsikt! 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Tack så hemskt mycket igen för din medverkan! 


