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Abstract 
Problem och syfte: Hälsokommunikation som rör alkohol ställer höga krav på 
budskapsformulering. Anledningen är att man inom alkoholkampanjer så som Festmetoden 
och IQ har som mål att mottagarna ska dricka på ”rätt sätt” eller att de ska få en sundare 
inställning gentemot alkohol. Inom andra hälsokampanjer, så som antirökkampanjer, 
uppmanar man istället mottagarna att sluta med det hälsofarliga beteendet helt. Det är alltid 
svårt att få till stånd en attitydförändring och desto mer komplicerat blir det om man ämnar 
förändra en attityd eller norm hos en hel kultur. Nationerna i Lund bedriver studiesocial 
verksamhet för Lunds studenter med bland annat restauranger, pubar och nattklubbar. De 
studiesociala verksamheter som finns har ofta en koppling till fest vilket gör att alkohol lätt 
blir en stor del av studenternas vardag. Tillståndsmyndigheten i Lund har tillsammans med tre 
studentorganisationer startat en utbildning för studenter som är aktiva inom Lunds studentliv. 
Utbildningen syftar till, precis som många andra alkoholkampanjer, att mottagarna ska få en 
sundare inställning gentemot alkohol vilket i denna situation ämnar leda till en ansvarsfull 
alkoholhantering. I och med att utbildningen syftar till att påverka en befäst kultur ställer det 
höga krav på budskapsformuleringen. Uppsatsen studerar därför dels hur studenternas attityd 
och normer ser ut gentemot alkohol och dels på vilket sätt man kan påverka denna kultur med 
hjälp av kommunikation. 
 
Metod och material: Vi har genomfört djupintervjuer med de organisationer som har ansvar 
för utbildningen för att få en övergripande bild av utbildningen och dess budskap. Vi 
genomförde sedan djupintervjuer med två aktiva studenter från vardera av nationerna 
Västgöta nation, Malmö nation och Wermlands nation. Med hjälp av dessa intervjuer har vi 
genomfört en målgruppsanalys som vi använder oss vid analysen av budskapet. Skriftliga 
intervjuer per mail genomfördes med de som ansvarar för utbildningen där vi fick en djupare 
förståelse för deras syn på studentkulturen och på vilket sätt de försöker anpassa budskapet 
efter detta. 
 
Slutsatser: Vi fann stor diskrepans mellan studenternas och utbildarnas uppfattning. Medan 
studenterna inte uppfattade någon överdriven alkoholkonsumtion menar flera av utbildarna att 
problemet måste uppmärksammas. Studenterna ser ofta till sina jämlikar för att jämföra 
alkoholkonsumtion och måste därför uppmärksammas på att omgivningens 
alkoholkonsumtion är ohälsosamt hög. Enligt vår analys behöver attityd- och 
beteendeförändringen starta inifrån organisationerna med hjälp av opiononsbildare och 
utbildningen i alkoholhantering kan ge den bakgrund som behövs för att underlätta 
förändringen.  
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1. Inledning 
Fler och fler hälsokampanjer dyker upp i medierna och det finns många som försöker tala om 

för oss hur vi bör leva våra liv: vi bör träna mer, äta mer hälsosamt och undvika än det ena, än 

det andra. Större delen av dessa hälsokampanjer fokuserar idag på alkoholkonsumtion och 

uppmanar till en sundare inställning gentemot alkoholen. IQ-kampanjens reklamfilm ”Rus” är 

ett exempel på en hälsokampanj som har blivit flitigt omtalad och spelas regelbundet i flera 

TV-kanaler. Samtidigt som vi blir bombarderade av dessa hälsokampanjer i medierna kan vi 

regelbundet läsa om hur ungdomars, och framförallt studenters, alkoholkonsumtion ständigt 

ökar och fokus ligger på de negativa effekterna som det medför.  

 

Studentlivet går i många fall ut på att studera, leva fattigt och festa mycket. Det är ett tufft liv 

och man måste ha förmågan att prioritera. Lund och Uppsala är de städer som lockar flest 

studenter varje år och det är även där det finns flest studiesociala organisationer. De två 

studentstäderna lyfts även fram flitigt i diskussionen kring studenter och alkohol. Det är i 

dessa två städer som socialnämnden beslutade sig för att stänga Systembolaget under sista 

april. 

 

Hela studentlivet är kantat av fester som cirkulerar kring alkohol och olika evenemang som 

går ut på att lära känna nya människor. I en sådan kultur, där festandet har en naturlig plats, 

hur gör man då för att bevara en sund attityd gentemot alkohol? Hur går man tillväga när man 

ska försöka få studenter att minska festandet och alkoholkonsumtionen, det som är förknippat 

med ledig tid, det som ger nya vänner och är motsatsen till plugget? 

 

Det intressanta med hälsokommunikation med fokus på alkohol är att det skiljer sig från 

annan typ av hälsokommunikation såtillvida att man i anti-alkoholkampanjer inte försöker få 

målgruppen att helt sluta med ett beteende utan istället siktar man in sig på att förändra 

målgruppens attityd. Inom andra delar av hälsokommunikation försöker man få människor att 

sluta med ett beteende helt, så som att sluta röka, aldrig ha oskyddat sex eller att aldrig ta 

droger. De organisationer som driver kampanjer gällande alkohol försöker snarare presentera 

ett sundare förhållningssätt gentemot alkohol som i sin tur syftar till minskad konsumtion. 

Man försöker alltså ge tips om hur man ska dricka på ”rätt” sätt. Ämnet är därför intressant 

eftersom det ställs helt andra krav på budskapsformuleringen i dessa kampanjer, framförallt 

när man riktar sig till en yngre publik som förknippar dålig hälsa och sjukdomar med en högre 

ålder (Hale & Dillard, 1995). 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Uppsatsen ämnar analysera de attityder och rådande normer som finns gentemot alkohol inom 

Lunds studentliv. Vår förhoppning är sedan att vi ska kunna använda dessa attityder och 

normer för att studera budskapet i utbildningen A-certifiering (A-cert). Utbildningen syftar till 

att studenterna ska få ett sundare förhållningssätt till alkohol vilket i sin tur ska leda till 

ansvarsfull alkoholservering på nationerna. Målgruppen för utbildningen är de som i 

framtiden kommer att ansvara för ett utskott med serveringstillstånd på en nation men som 

idag inte har något ansvar för serveringen utan mest stått på andra sidan baren. De är vad vi 

har valt att kalla aktiva studenter (se definitioner 2.1). Det är därför intressant att studera 

målgruppens attityder och tidigare inställning redan innan de blivit influerade av utbildningen 

för att förstå hur det kan påverka utbildningens budskap och studentens tolkning av detta.  

 

Undersökningen avser i första hand aktiva studenter och vår förhoppning är att uppsatsen kan 

vara användbar i flera studentstäder runt om i Sverige. Städer där man kan finna ett liknande 

studentliv med ideella organisationer där alkoholen har en central plats och där det kan finnas 

behov av liknande utbildningar. Ambitionen är att kunna dra en mer generell slutsats i 

uppsatsen gällande hur man kommunicerar med aktiva studenter i en stark kultur och att den 

då kan bidra med något nytt inom ämnet hälsokommunikation som är en del av medie- och 

kommunikationsvetenskap.  

 

1.1.1. Problemformulering 
De studenter som är en del av A-certs målgrupp är en del av ett studentliv med tydliga 

traditioner och många gamla, återkommande arrangemang där alkoholen har en tydlig plats. 

Med anledning av detta kan de aktiva studenterna vara svåra att nå fram till genom 

hälsokommunikation. Det finns därför förhoppningar om att denna uppsats kan bringa en 

djupare förståelse för på vilket sätt man effektivt kan påverka denna målgrupp genom 

kommunikation.  

Nedan följer våra frågeställningar: 

 

1. Hur ser attityden gentemot alkohol ut inom Lunds studentliv och vilka är de rådande 

normerna rörande alkoholkonsumtion? 

2. På vilket sätt kan kommunikationen anpassas efter dessa attityder och rådande normer 

för att ett budskap ska nå fram till målgruppen?  
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2. Bakgrund och definitioner 
I detta kapitel presenteras information som är viktig för att läsaren ska ha möjlighet att följa 

resonemangen i uppsatsen. Till en början ges läsaren förklaringar av de begrepp som används 

i uppsatsen. Sedan förklaras utbildningens innefattning och till sist presenteras innebörden av 

en nation och läsaren får kunskap om nationernas verksamheter. 

 

2.1. Definitioner 

AF:   Akademiska Föreningen är navet i Lunds studentliv och tillhandahåller bland 

annat AF-borgen som syftar till att vara studenternas vardagsrum 

(www.af.lu.se). 
Aktiv student: En student som arbetat minst 2 gånger på en nation och är en potentiell 

  förman. 
Förman: Förmannen ansvarar för ett utskott och leder ett jobbarlag. Är man förman för ett 

alkoholutskott ska man genomgå den alkoholutbildning som studeras i 

uppsatsen. 
KK:   Kuratorskollegiet är nationernas samarbetsorgan. Här sammanträder nationernas 

Kuratel regelbundet och diskuterar gemensamma angelägenheter 

(www.kk.lu.se). 
Kuratel:  Nationens högsta verkställande organ som består av minst fyra personer. 
LUS:  Kårernas samarbetsorgan, där 13 av Lunds 17 kårer är anslutna 

(www.lus.lu.se).1 

Norm: Begreppet norm i denna uppsats refererar till det tanke- och beteendemönster 

målgruppen har gentemot alkohol. 

Qurator:  Nationens ”VD” som ansvarar för hela verksamheten och är nationens ansikte 

utåt. Quratorn är en av de i Kuratelet som är arvoderad på heltid. 
Utskott:  Nationens verksamhet är uppdelad i ett flertal utskott. Alla utskott har minst en 

förman. Exempel på utskott är nattklubb, restaurang, foto eller idrott. 
 

2.2. Alkoholutbildningen 

I Lund arbetas det flitigt med att en gång per termin utbilda de studenter som är blivande 

förmän för något av de utskott som serverar alkohol på nationerna. Utbildningen startades 

2001 på initiativ av tillståndsenheten och har i samarbete med Lunds Universitets 

                                                
1 LUS består sedan 1 juli 2010 av samtliga 9 kårer vid Lunds universitet. 
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Studentkårer (LUS), Kuratorskollegiet (KK) samt Akademiska Föreningen (AF) fortlöpt och 

utvecklats sedan dess. Utöver tillståndsenheten gästas utbildningen även av en 

alkoholforskare, Studenthälsan, polisen, en skådespelare och seniorstudenter.  

 

Utbildningen är uppdelad i tre olika block och vilket utbildningsblock som krävs avgörs av 

vilken roll man har på nationen. Fortsättningsutbildningarna avser endast nationernas högst 

ansvariga och då vår uppsats ämnar undersöka målgruppen för alkoholutbildningen ligger vår 

fokus på grundutbildningen ”A-certifiering i ansvarsfull alkoholhantering” (A-cert).  

 

A-cert ska enligt rekommendationer genomgås av alla förmän som har ett övergripande 

ansvar för ett alkoholutskott.  Under utbildningen får man bland annat en genomgång av 

alkohollagen, information om alkoholens effekter, genomföra ett test angående sina egna 

alkoholvanor samt genomgå värderingsövningar med en skådespelare.   

 

2.3. Nationerna 

Nationerna drivs av studenter, för studenter och erbjuder studiesocial verksamhet så som 

pubar och restauranger, baler och sportaktiviteter för att nämna några. Varje nation har ett 

nationshus där nationens verksamhet är förlagd. I samma hus finner man även bostäder som 

finns tillgängliga för nationens medlemmar att hyra. 

 

Nationen drivs av respektive nations Kuratel, där man på varje nation finner minst två 

heltidsposter och två deltidsposter. Under Kuratelet finner man nationens förmän som alla är 

ansvariga för något utskott.  

 

För att en student ska få delta på examinationerna och få ut sina betyg måste denne vara 

medlem i både en nation och en kår.2 I Lund finns det tretton nationer och valet av nation är 

helt fritt. Majoriteten av Lunds studenter är medlemmar i någon nation. 

 

 

 

                                                
2 Kår- och nationsobligatoriet är sedan 1 juli 2010 avskaffat. 
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3. Teori 
I teoriavsnittet redogörs först för den tidigare forskning som genomförts på området. Sedan 

delas teorikapitlet upp och det presenteras ett avsnitt om målgruppsteorier och ett som 

behandlar budskapsteorier. 

 

3.1. Tidigare forskning 

Forskning om alkohol och studenter är ett stort fält där det har bedrivits många 

studier. Dock är de flesta studierna genomförda utanför Sveriges gränser och vi har ej funnit 

några djupare studier inom svenskt studentliv. 

 

En av de studier som dock behandlar svenska studenters alkoholkonsumtion är Alkohol, 

narkotika och studentliv – En studie om attityder, tankar och användningen av alkohol och 

narkotika hos svenska högskole- och universitetsstudenter (Stina Röger, 2005). Studien 

fokuserar på konsumtionen av alkohol och narkotika, de problem som upplevs av 

användningen och användarnas attityder samt kontrollåtgärder för att begränsa användningen. 

I studien görs ingen ansats till att djupgående analysera studenternas attityder utan snarare 

kartlägga konsumtionen av alkohol och narkotika i form av statistik. Det intressanta med 

denna studie är dock att studenterna i Lund var de som drack mest och oftast. 

 

Övrigt så har vi funnit vetenskapliga artiklar i tidsskrifterna ”Addiction”, ”Addictive 

Behavior” och ”Journal of College Student Development” som framförallt har en kvantitativ 

ansats där endast några få använder sig av djupintervjuer för djupare förståelse. Fokus ligger 

framförallt på hur mycket och varför studenter dricker, inte på deras inställning gentemot 

alkohol. Två av artiklarna presenterar kopplingen mellan hög alkoholkonsumtion som student 

och alkoholism efter det att studierna är avklarad. Vi anser att vår uppsats är av relevans då 

den undersöker svenska studenters alkoholkonsumtion i relation till budskapsformulering och 

gör en mer djupgående analys av målgruppens attityder och normer. 

 

3.2. Teorier om målgruppen 

Här presenteras teorier som berör målgruppen och teorier som kan vara till nytta vid en 

målgruppsanalys. Målgruppsanalysen är en viktig del av ett kampanjarbete och en 

förutsättning för att budskapet ska få eftersträvad effekt (Jarlbro, 2004). 
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3.2.1. Målgruppen och attityder 
Eftersom uppsatsen ämnar undersöka studenternas attityd följer nedan en förklaring av attityd 

och dess komponenter. När man talar om attityd syftar man till de tankar en person har 

gentemot ett objekt. För att det ska bli möjligt för sändaren att få till stånd en attitydförändring 

är det viktigt att först klarlägga individens attityd gentemot det aktuella objektet (Palm, 1994). 

Objektet i denna uppsats är alkohol och det är därför av intresse att förstå studenternas attityd 

gentemot detta objekt och på så vis förstå hur detta skulle kunna påverka en eventuell 

beteendeförändring.  

 

Det råder flera olika uppfattningar om attityd och vad som bör inkluderas i begreppet. Nedan 

klargörs kort för de olika begreppen som antingen kan ses som en del av begreppet eller som 

ett komplement till det enligt Palm (1994): 

 

• Föreställningar: Beskriver relationer mellan olika tankeobjekt. 

• Värden: En viss typ av tankeobjekt som individen har en bestämd attityd gentemot. 

Dessa tankeobjekt har även olika relationer till andra tankeobjekt. 

• Normer: En typ av föreställning som fungerar som en beteenderegel (Palm 1994). 

 

Inom individens föreställningsvärld existerar och samspelar alla begreppen som tagits upp 

ovan (Palm, 1994). Som nämns nedan så beror en individs attityd gentemot ett objekt till stor 

del på kulturen. Man bör därför se till dennes omgivning och gemenskap för att kunna 

kartlägga individens attityd, detta angreppssätt har använts i analysdelen. I analysen ligger 

fokus framförallt på normen eftersom detta begrepp är mest intressant i förhållande till det 

beteendemönster inom studentlivet som ämnas undersökas. 

 

3.2.2. Målgruppen och normer 
Normen kan förklaras som det normala eller det rätta sättet att agera och innefattar det 

människor anser vara bra eller dåligt och rätt eller fel (Hydén, 2002). Ofta är man inte 

medveten om den rådande normen utan agerar och tänker genom den. Människan agerar ofta 

efter dessa normer och anpassar sig när man kommer till en ny kultur med nya normer 

(Lalander, et.al., 2002). Att agera utanför normen är onormalt då normen är en slags mall för 

det normala beteendet i kulturen man befinner sig i vilket styr människors agerande (Hydén, 

2002). Normer är inte fasta utan kan förändras och gör ofta det över tiden(Lalander, et.al., 

2002). För att kunna förstå studenternas beteende bör man därmed granska normen i den 
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kultur som personen i fråga är en del av. Studentlivet kan även ses som ett socialt system 

vilket individen växer in i genom att anta de roller och anamma de normer som är rådande 

inom systemet. Det är dessa som särskiljer olika system från varandra och en avvikelse ifrån 

normen gör att man riskerar att bli utesluten ur gemenskapen inom systemet, i detta fall 

studentlivet (Hydén, 2002). 
 
Alkohol skapar en gemenskap och gör att man kan känna att man tillhör en grupp men kan 

också underlätta nya kontakter. Människor får i tidig ålder lära sig att alkohol är festligt och är 

en del av den svenska normen. Det finns dock en hel del restriktioner inom normkulturen som 

reglerar under vilka omständigheter det är okej att dricka alkohol, dessa varierar mellan 

kulturer (Lalander, et.al., 2002). När Lalander (et.al., 2002) talar om alkohol och gemenskap 

skriver han: “Genom att konsumera det tillåtna [...] hjälper man till med att upprätthålla det 

normala i den kultur man lever [...]” (Lalandet, et.al., 2002:192-193). Att nya medlemmar i 

kulturen förstår dess norm är viktigt eftersom samspelet med de andra annars inte kommer att 

fungera. I många fall fungerar normen bättre än lagar och regler som skydd mot ett farligt 

beteende (Lalander, et.al., 2002). 
 
3.2.3. Var befinner sig målgruppen? 

För att ha möjlighet att formulera ett budskap som påverkar underlättar det att ha kunskap om 

var målgruppen befinner sig i övertalningsprocessen. Teorier som ger verktyg för att finna 

målgruppens position i övertalningsprocessen presenteras nedan och kommer att användas i 

analysen för att förstå hur budskapet kan formuleras utifrån attityd och inställning. 
 
Hur målgruppen agerar beror mycket på dem själva. Enligt Gruning och Hunt (se Falkheimer 

& Heide, 2007) finns det fyra olika publiker, alltså mottagare: 
 

1. Icke-publiker – dessa anser sig inte vara berörda av det problem som finns och anser 

därför att de inte kan påverka det. Det finns alltså inget engagemang. 

2. Latenta publiker – denna grupp kan ha stor medvetenhet om problemet, och att det rör 

dem personligen men saknar engagemang eftersom de anser sig maktlösa att göra 

något åt problemet. 
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3. Medvetna publiker – denna grupp är högt medvetna om att problemet existerar och det 

finns även stora möjligheter att gruppen agerar. Dock finns även möjligheten att de 

står passiva. 

4. Aktiva publiker – en grupp som upplever problemet som stort och är personligen 

påverkade av det. Det finns ett starkt engagemang som innebär att denna grupp med 

all säkerhet agerar för att påverka problemet. 
 

Beroende på vilken publik målgruppen tillhör har budskapet olika effekter vilket sändaren bör 

vara medveten om. Antingen kan sändarens uppgift vara att uppmärksamma problemet eller 

att uppmana till handling (Falkenheim & Heide, 2007).  
 
Dervin och Frenette (2001) presenterar The Sense-Making Metaphor där man menar att 

sändaren måste se på tre faktorer för att skapa ett effektivt hälsobudskap. Man måste dels se 

på vart målgruppen befinner sig just nu, vilket det har presenterats verktyg för ovan, men man 

måste även undersöka vilka mål mottagarna har satt upp och hur man som sändare kan 

underlätta vägen dit. Sist måste man undersöka anledningen till att det hälsofarliga beteende 

fortfarande existerar (Dervin & Frenette, 2001). Det sistnämna för oss in på den kognitiva 

dissonansteorin vilken kan underlätta undersökningen av målgruppens mentala utgångsläge. 

Människan fungerar vanligtvis så att hon blir orolig om flera tankar står i konflikt med 

varandra och försöker därför kompensera detta på något sätt. Enligt teorin löser individen ofta 

problemet genom att förändra sin inställning gentemot problemet. Till exempel, om jag testar 

på att röka trots att jag egentligen är emot rökning måste jag kompensera detta med att 

antingen aldrig mer röka eller förändra min attityd gentemot rökning. Kan sändaren förstå hur 

mottagarens attityder och beteenden ser ut kan denne även komma fram till vad som behövs 

för att skapa dissonans och på så vis framkalla en förändring. Risken med denna tillämpning 

är att mottagaren kan komma att stöta bort sändaren, istället för det ohälsosamma beteendet 

(Falkheimer, 2001). 
 

3.2.4. Målgruppens orsak till tolkning 
För att nå förståelse i hur man bör kommunicera med målgruppen som undersöks i uppsatsen 

krävs det att man har kunskap om hur gruppen tolkar budskap. Som en utgångspunkt bör 

sändaren ha vetskap om mottagarnas ”[…] attityder, förkunskaper, förväntningar […]” 

(Renberg, 2007:21). Hellspong (2004) lyfter även fram att det är viktigt att förstå gruppens 

intressen och behov, vilket är en grundförutsättning för att nå ut till åhörarna.  
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Inom forskningsinriktningen cultural studies menar man att sändaren måste förstå att 

mottagarnas tolkning av ett budskap påverkas av deras kulturella och sociala bakgrund. Man 

måste även ta hänsyn till att en målgrupp sällan är homogen. Människan lever inte isolerat 

utan är en del av flera kulturer och lever därför sitt liv efter många olika värderingar 

(Falkheimer, 2001). 

 

En lyckad övertalning kan förklaras som att sändaren har lyckats förändra individens bild av 

verkligheten, det är därför viktigt att veta hur denna bild ser ut innan man formulerar sitt 

budskap. Även Palm (2006) menar att en individs världsbild påverkas mycket av kulturen, det 

är därför intressant att studera denna. Forskare brukar ofta dela in målgruppen i demografiska 

faktorer men trots att dessa fortfarande är av stor vikt är det inte lika lätt att generalisera 

utifrån dessa faktorer idag som det var förr. Anledningen till detta är att vårt nya 

industrialiserade samhälle har lett till en identitetsförvirring, vilket innebär att ”Vi vet inte 

längre vilka vi är, däremot vilka vi vill vara” (Falkheimer & Heide, 2003:52), och därför är 

alla på jakt efter sin egen identitet. Vid målgruppsanalysen bör därför fokus ligga på en 

psykografisk analys, alltså en förståelse av målgruppens attityder och värderingar. Detta för 

oss tillbaka till att sändaren måste vara medveten om i vilken social kontext man kan finna 

hälsoproblemet (Jarlbro, 2004). Individer med en klart skild demografisk bakgrund samlas 

idag i nya och oväntade konstellationer (Falkheimer & Heide, 2003). Detta är intressant då 

nationerna samlar olika typer av människor som förmodligen inte hade umgåtts annars. 

Renberg (2007) menar även att sändare bör ha översikt över målgruppens kultur eftersom 

detta påverkar den retoriska situationen. 

 

Även Dutta (2008) lyfter fram kulturens, och på så vis individens, betydelse vid 

hälsokommunikation. Han menar att identitet är något kulturbundet och att individer 

definierar sig själva utefter sin omgivning. En handling kan därför kännas naturlig för en 

människa och onaturlig för en annan. Identiteten skapas genom relationer till andra och de 

förväntningar man har på dessa relationer. Dutta (2008) menar även att begreppet hälsa 

definieras av kulturen och att definitionen skapas då människor interagerar på daglig basis. 

Jarlbro (2004) lyfter fram att sjukdomar inte alltid är medicinska, utan ibland beror på en 

individs levnadsvanor som i sin tur påverkas av den sociala kontext individen befinner sig i. 

Det är därför viktigt att studera kulturen för att förstå en individs inställning till hälsa (Dutta, 

2008). 
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3.3. Teorier om budskapet 

Teorierna nedan behandlar budskapet med fokus på hälsokommunikation och övertalning. 
 

3.3.1. Ett retoriskt budskap 
Retoriken som ämne närmar sig hela tiden kommunikationsvetenskapen. Därför presenteras 

här några begrepp och tips ur den retoriska skolan som anses vara relevanta för analysen av 

budskapet. Tre huvudbegrepp inom retoriken har länge varit: logos, ethos och pathos. Dessa 

begrepp representerar olika sätt för en sändare att argumentera och syftar alla till att bevisa för 

mottagaren att argumenten är sanna eller sannolika. Man brukar rekommendera en 

kombination av de tre begreppen för att lyckas bygga en stark argumentation (Renberg, 2007). 

 

Logosargumenten bygger, precis som det låter, på logik. Det är vanligt att logosargument 

bygger på statistik samt siffror och ofta grundar sig på vetenskapliga undersökningar. När 

man talar om ethosargument menar man de argument som syftar till att stärka sändarens 

trovärdighet. Det kan vara att sändaren har ett viktigt yrke eller många års erfarenhet av ämnet 

i fråga. Som mottagare tvingas man ofta lita på ethosargumenten eftersom man inte har tid att 

sätta sig in i alla frågor. Man har exempelvis inte alltid tid att försäkra sig om att lärarens 

källor på föreläsningen är riktiga, utan litar istället på läraren på grund av dennes yrke. 

Använder man pathosargument försöker man påverka mottagaren med hjälp av känslor och 

försöker till viss del komma runt individens rationella tänkande. Genom pathosargumenten 

vädjar man snarare till hjärtat än till hjärnan (Renberg, 2007). Vana talare brukar per 

automatik lyckas inkludera de tre begreppen. Det är därför intressant att studera huruvida 

utbildarna använder sig av detta.  

 

3.3.2. Ett skrämmande budskap 
Inom hälsokommunikation är det vanligt att kommunikatörer använder sig av 

skrämselpropaganda (Palm & Hedin, 2001). Detta avsnitt ämnar undersöka hur propagandan 

kan användas för att påverka den tänkta målgruppen. Nästan alla människor ägnar sig åt 

någon form av hälsofarligt beteende, trots att man är medveten om att det är skadligt. Ett 

exempel på ett sådant beteende är hur många tar en extra drink med anledning av att deras 

kompisar insisterar och människor lyckas alltid att på något sätt hitta en ursäkt för ett sådant 

beteende (Stephenson & Witte, 2001). Det kan därför vara effektivt att formulera 

hälsobudskap med hjälp av hot där man belyser att mottagaren kommer att stöta på 

konsekvenser om han eller hon inte följer budskapets rekommendationer. Genom tidigare 
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forskning har man kommit fram till att rädsla ger ett effektivt resultat och att det finns en 

tydlig relation mellan rädsla och beteendeförändring (Hale & Dillard, 1995).  

 

Hale och Dillard (1995) talar framförallt om två strategier gällande skrämseltekniken, dels 

kan man presentera de fysiska skadorna och dels kan man visa på de sociala konsekvenserna 

som kan uppstå i och med ett hälsofarligt beteende. Man måste helt enkelt öka målgruppens 

medvetenhet om sin egen sårbarhet (Stephenson & Witte, 2001).  

 

Man kan presentera ett problem antingen som något du kan förlora på eller något du kan 

vinna på. I den första situationen fokuserar man på de konsekvenser som kan följa utav det 

negativa beteendet (Hale & Dillard, 1995). Konsekvenserna kan vara att man inte klarar av att 

genomföra vissa saker eller hantera vissa händelser (Stephenson & Witte, 2001). I den andra 

situationen presenterar man vad man kan vinna på ett särskilt beteende och visar de positiva 

sidorna av minskade negativa konsekvenser (Hale & Dillard, 1995). De positiva effekterna 

kan bestå av att man blir mer socialt accepterad eller att man får fördelar inom olika områden, 

så som sport till exempel (Stephenson & Witte, 2001). Jarlbro (2004) menar att man bör 

fokusera på det positiva som följer med en beteendeförändring för att uppnå eftersträvad 

effekt. 

 

Forskning har visat att människor tenderar att vara oroliga över att drabbas av ovanliga skador 

med låg risk, så som att få någon ovanlig form av cancer. När riskerna däremot är högre tror 

de istället att det inte drabbar dem, så som att bli gravid eller att bli alkoholist (Stephenson & 

Witte, 2001). Vi underskattar alltså ofta våra egna risker men det har visat sig att vi tenderar 

att överdriva andras. Man menar att detta beteende kan grunda sig i förnekelse och 

människans överlägsenhet gentemot andra (Stephenson & Witte, 2001). 

 

3.3.3. Olika tillvägagångssätt vid påverkan 
Nedan följer teorier och modeller som behandlar övertalning och påverkan som är viktiga för 

att analysera budskapet. Enligt Salmon finns det fyra tillvägagångssätt genom vilka man kan 

påverka individens beteende på. Det första tillvägagångssättet innebär att individen 

fortfarande har stor makt över den förändring som ska genomföras och sändarens uppgift är 

att uppmärksamma problemet och underlätta förändringen. Även tillvägagångssätt två innebär 

en stor frihet då individen själv väljer om och hur nya vanor ska anammas och/eller gamla 

förkastas. Punkterna tre och fyra presenterar dock inte lika stor frihet för individen. Tredje 
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punkten fokuserar på sändarens övertalning och det är inte säkert att individen ännu har 

uppmärksammat problemet. Oavsett om problemet är uppmärksammat eller ej är det 

sändarens uppgift att presentera argument som anses starka nog för att skapa ett förändrat 

beteende. Till sist presenteras tillvägagångssätt fyra som kan uppfattas som en påtvingande 

metod då man använder lagar, bestämmelser och regler för att påtvinga individen den tänkta 

förändringen. De fyra tillvägagångssätten kan tillämpas antingen var för sig eller i 

kombination med varandra. Det som avgör vilken metod som bör användas beror främst på 

hur individen upplever problemet och hur starkt denne tror på att beteendet kan förändras 

(Linderholm, 1997). Vi kan alltså koppla detta till vilket stadium målgruppen befinner sig i. I 

analysen finns målet att presentera målgruppens inställning och upplevelse av sin egen 

alkoholkonsumtion för att sedan förstå hur kommunikationen bör se ut. Hur väl dessa metoder 

fungerar kan man aldrig säga på förhand, dock har alla steg en funktion i 

övertalningsprocessen (Linderholm, 1997). 
 

Om sändaren pekar ut en mottagare ur publiken behöver denne själv inte fundera över 

huruvida budskapet är viktigt då sändaren redan klarlagt det genom ett direkt tilltal. Detta kan 

även få omgivningen att känna sig tilltalad (Parrott, 1995). Det skapar en dialog som är viktigt 

för sändaren att skapa. Man ska gärna som sändare visa målgruppen öppenhet för dialog. 

Forskning har visat att hälsokommunikationskampanjer som endast innefattar 

envägskommunikation har lägre effektivitet än de kampanjer som är utformade som dialoger. 

För att höras så måste man alltså även lyssna (Dervin & Frenette, 2001). Hälsobudskap tas 

ofta emot lättare om man i kommunikationen involverar såkallade nyckelpersoner som har en 

funktion i den kontext man befinner sig i. Förhoppningen är att denna person för in ämnet på 

den interpersonella agendan så att det diskuteras regelbundet. Det är dessutom så att 

människan tror att de ämnen eller problem som inte syns eller hörs mycket inte förekommer. 

Det är därför viktigt att lyfta upp problem, så som alkoholkonsumtion, till ytan och låta de 

florera på den interpersonella agendan (Jarlbro, 2002). 
 

3.3.4. Budskapsformulering och målgruppen 
I den första teoridelen som behandlar målgruppen presenteras teorier som hjälper sändaren att 

avgöra i vilket steg av beteendeförändringen målgruppen befinner sig. Nedan har Behavoiral 

Decision Making Theory (BDM), som belyser stegen och presenterar även hur man ska 

bemöta mottagarna i de olika stadierna, kombinerats med Social Cognitive Theory (SCT), 

som belyser att en individs beteende är likvärdigt beroende av personliga faktorer som av 
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omgivningen och att det därför är viktigt att påverka båda delarna. Inom BDM finner vi den 

transretoriska modellen som enligt Maibach och Cotton (1995) förtydligas genom 

sammanslagningen av teorierna. Stegen i den transretoriska modellen innefattar: 
 

1. Precontemplative (PC), innebär att man ännu inte uppmärksammat att det finns ett 

problem eller ett behov av en förändring (Holtgrave, Tinsley & Kay, 1995). 

Alternativt har man uppmärksammat ett problem men har av någon anledning bestämt 

sig för att inte göra något åt det (Maibach & Cotton, 1995). 

2. Contemplativ (C), man tänker aktivt på problemet och på de möjligheter som kan 

förändra det (Holtgrave, Tinsley & Kay, 1995). Många blir kvar i detta steg länge 

eftersom man väger fördelar och nackdelar mot varandra (Maibach & Cotton, 1995). 

3. Preparation (P), man har bestämt sig för att förändra sitt beteende och förbereder sig 

aktivt för denna förändring. 

4. Action (A), man arbetar aktivt med beteendeförändring under en sexmånadersperiod. 

5. Maintenance (M), man arbetar aktivt med att behålla sitt nya beteende efter sex 

månader (Holtgrave, Tinsley & Kay, 1995). 

 
Modellen är till stor hjälp för den som ska formulera ett budskap eftersom den hjälper till att 

segmentera målgruppen till de steg där de befinner sig (Maibach & Cotton, 1995). För att få 

mottagaren att gå från steg 1 till steg 2 måste man ta hänsyn till den frivillighet, kunskap, 

fruktan och kontroll som mottagaren kan känna inför problemet. I detta stadium är det viktigt 

att endast använda sådan information som inte är motsägelsefull eller på något sätt får 

mottagaren att känna sig manipulerad (Holtgrave, Tinsley & Kay, 1995). Man bör undvika 

budskap som direkt kopplas till beteendeförändring och bör istället lyfta de fördelar som finns 

med det alternativa beteendet och på så vis uppmana till självexamination (Maibach & 

Cotton, 1995). 
 
I nästa steg, då mottagaren är låst till steg två, bör sändaren uppmuntra mottagaren att 

förändra något specifikt med sig själv. Det kan exempelvis handla om att uppmuntra 

mottagaren att åtminstone testa förändringen minst en gång. Steget handlar framförallt om att 

uppmärksamma mottagaren på beteendeförändringens positiva effekter och bevisa att 

förändringen är värd dess pris (Maibach & Cotton, 1995). Sändarens uppgift då man vill 

förflytta mottagaren från steg 2 till 3 är att belysa de fördelar som kommer med förändringen 
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och lyfta de nackdelar som följer om den inte genomförs. Det är viktigt att se på om 

mottagaren tänker långsiktigt eller kortsiktigt. Hur mottagaren tänker kan dock variera 

beroende på ålder, levnadsstandard och kön och unga tänker gärna mer kortsiktigt. Med ett 

kortsiktigt perspektiv är det svårare att få till en beteendeförändring eftersom de kortsiktiga 

vinsterna eller förlusterna inte verkar lika stora som om man hade haft ett långsiktigt 

perspektiv (Holtgrave, Tinsley & Kay, 1995).  

 
Då mottagaren befinner sig i steg tre och är redo för en förändring bör allt fokus ligga på att 

förstärka de färdigheter som tidigare nämnts. Överlag måste mottagaren komplettera eller 

förändra sin närmaste omvärld så att det nya beteendet passar in. Budskap i det sista stadiet 

bör fungera som ”pepp-talk” där man ger beröm för nådda mål och uppmuntrar till 

förbättringar av det nyligen anammade beteendet (Maibach & Cotton, 1995). 
 
För att undvika att mottagaren återgår till det gamla beteendet är det viktigt att sändaren vet 

hur man ska kommunicera med mottagaren i de olika stegen. Vid fel budskapsanvändning 

riskerar sändaren att bli orsaken till återfallet (Maibach & Cotton, 1995).  
 

3.3.5. Budskapet för unga 
Då målgruppen för denna undersökning är aktiva studenter, som ofta är unga, bör särskild 

hänsyn tas till deras ålder då man utformar budskapet. I detta avsnitt presenteras faktorer man 

bör ta hänsyn till när man kommunicerar just med en yngre målgrupp. Människor i olika 

åldrar ser på förändring på olika sätt och mest tydligt blir det hos yngre människor där den 

sociala normen spelar stor roll. Det kan därför vara svårare att förändra ett beteende i denna 

grupp (Holtgrave, Tinsley & Kay, 1995). Sändaren bör behandla denna grupp som jämlikar 

och föra en dialog snarare än att agera auktoritärt. Att försöka agera moraliserande, skapa 

rädsla eller att bara använda sig av kunskapsbaserad information kan få motsatta effekter. 

Man bör istället fokusera på de sociala influenserna och på relationen mellan person och 

miljö. Som nämnt tidigare så ser unga hellre på kortsiktiga fördelar och nackdelar. Istället för 

att endast fokusera på långsiktiga konsekvenser av ett beteende kan man också belysa de 

kortsiktigt sociala och utseendemässiga konsekvenserna som beteendet kan leda till 

(Weintraub, 1995). 
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Yngre människor har svårt att hantera motsättningar i budskap vilka de har möts av hela livet. 

Under uppväxten har man fått höra att alkohol är farligt samtidigt som man sett sina föräldrar 

koppla det till fest och roliga minnen (Lalander, et.al., 2002). Om normen i samhället är att 

agera på ett speciellt sätt men de samtidigt får höra från myndigheter och institutioner att detta 

agerande är fel skapar detta en förvirring och skepsis. De unga måste få känna en kontroll 

över sin egen framtid och lyckas sändaren skapa denna ansvarskänsla ökar sannolikheten för 

att budskapet ger effekt (Weintraub, 1995). Det har visat sig att värderingsövningar fungerar 

väl för att lära unga hur de ska agera i vissa situationer och exempelvis stå emot grupptryck. 

Dock kvarstår problemet med det motstridiga budskapet. Normen säger att alkohol är roligt, 

myndigheter säger att det är farligt (Lalander, et.al., 2002). 
 
De som skapar budskapen måste även rikta sig till omgivningen, vilket blir viktigare i denna 

grupp än någon annan. Att påverka omgivningen kan syfta till att minska tillgången till det 

som är upphovet till det riskfyllda beteendet, i detta fall alkohol. När hälsokommunikationen 

rör ett ämne som är känsligt är valet av sändare viktigt, man brukar i detta fall rekommendera 

peer-education (Jarlbro, 2002). Yngre påverkas mest av interpersonella kontakter och litar 

främst på sina vänner och jämlikar. Därför får de en större trovärdighet än om en auktoritet 

uttalar sig (Weintraub, 1995). En jämlik kan fungera som opinionsledare och på så vis agera 

förebild och framföra budskapet. En opinionsbildare kan bland annat utmärkas av ”[…] 

social kompetens, stark självuppfattning och engagemang” (Falkheimer, 2001:171). Den 

jämlike för med sig kunskap om kulturen och kan på så vis hjälpa till att formulera budskapet 

med rätt språk och uttryck (Jarlbro, 2002). Om jämliken väljer att referera till sig själv eller 

någon i dess umgänge ökar uppmärksamheten för budskapet (Palm, 1994). 
 

 

 

4. Metod 
I detta kapitel redogörs för metodarbetet och genomförandet. 

 

4.1. Kvalitativ metod 

Metoden i uppsatsen är grundad på de frågeställningar och det syfte som tidigare har 

presenterats och valet föll därför på den kvalitativa metoden. Djupintervjuer med utvalda 

nyckelpersoner är den metod som kommer att bringa störst klarhet i studien och ge oss mer 
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djupgående material att arbeta med. Intervjupersonerna består dels av de som är ansvariga för 

utbildningen och dels av några som är potentiella utbildningsdeltagare. Då målet inte är att dra 

en generell slutsats om studenter i helhet utan istället få en mer djupgående och nyanserad 

analys av det aktiva studentlivet och dess attityder samt normer är en kvalitativ ansats den 

rätta vägen. Widerberg (2002) menar att den djupgående förståelsen för ett fenomen grundar 

sig i kvalitativ forskning och kan därför bidra till uppsatsen. 

 

Den kvalitativa metoden är även att föredra då uppsatsens författare är en del av och har 

många vänner i den kultur som skall studeras. Som forskare finns det alltid en risk att man 

närmar sig problemområdet med en förhandsuppfattning vilket kan komma att avspeglas i 

kvantitativa enkäter och strukturerade intervjuer som i sin tur speglar resultatet. Denna 

problematik är lättare att undvika om man istället väljer en kvalitativ metod eftersom 

respondenten då får möjlighet att tala fritt (Wallén 1993).  

 

4.2. Urval 

För uppsatsen krävdes ett urval av intervjuobjekt för genomförandet av målgruppsanalysen. 

Det har även genomförts ett antal intervjuer där urvalet inte var valbart utan redan på förhand 

bestämt. 

 

För att få bakgrundsinformation angående utbildningen kontaktades projektets 

huvudansvariga Eva Frisendahl, LUS vice ordförande, per mail och tillfrågades om möjlighet 

till en kortare intervju. På inrådan av Frisendahl deltog även Anders Brunnström, vice 

ordförande för KK, och Emma Jangö, ombudsman på AF, i intervjun. Dessa tre deltar inte 

själva som utbildare utan har tillsammans i uppgift att samordna och organisera 

alkoholutbildningen för studenterna.  

 

Redan i ett tidigt skede stod det klart att empirin för målgruppsanalysen skulle samlas genom 

intervjuer med totalt sex intervjuobjekt från olika nationer. Antalet intervjuobjekt var ett 

resultat av ett resonemang gällande att detta skulle ge nog med empiri, och samtidigt inte vara 

övermäktigt, för den undersökning vi ämnade genomföra.  

 

Vilka nationer och intervjupersoner som valdes ut beslutades först efter intervjun med 

Frisendahl, Brunnström och Jangö. Med hjälp av deras erfarenhet av utbildningen och 

kunskap om Lunds studentliv var de till hjälp vid urvalet. För att få bäst spridning på 
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målgruppsanalysen grundades valet av nationer på dess geografiska position. Detta var ett 

beslut som togs i samråd med AF, KK, LUS som menade att den geografiska positionen 

tenderar att locka till sig olika typer av studenter och därmed bör ge en bra spridning. Det föll 

sig därför naturligt att välja Malmö Nation, som är belägen i centrala Lund, Wermlands 

Nation, som är belägen i södra Lund, och Västgöta Nation, som man finner i Lunds östra del. 

Då vi valt ut de tre nationerna efter deras geografiska position blev det naturligt att intervjua 

två aktiva studenter per nation, varför framkommer vidare under redovisningen av 

genomförandet. 

 

Eftersom förmännen är de som genomgår alkoholutbildningen är det de aktiva studenterna 

som är potentiella utbildningsdeltagarna och således intressanta vid en målgruppsanalys. Vi 

valde därför att intervjua totalt sex stycken aktiva studenter vid de tre nationerna. 

Anledningen till att det var viktigt att de aktiva studenterna inte skulle ha genomgått 

utbildningen var för att säkerställa att deras attityder och åsikter var opåverkade i den 

bemärkelsen att alkoholutbildningen inte påverkat deras inställning gentemot alkohol och 

deras uppfattning om kopplingen mellan studentlivet och alkoholen. De aktiva studenterna har 

även mycket kontakt med andra studenter och kan i framtiden tänkas sprida vidare 

utbildningens budskap. 

 

Man kan konstatera att uppsatsens urvalsmetod var det kvalitativa snöbollsurvalet. När man 

som forskare har svårt att gå vidare i urvalet av respondenter, vilket är ganska vanligt inom 

den kvalitativa skolan, får man ofta förlita sig på mellanhänder som underlättar kontakten 

med intervjupersonerna (Bryman, 2002). Urvalet som sådant ger ingen möjlighet till ett 

statistiskt eller allmängiltigt uttalande men möjliggör ett närmande av de intervjupersoner som 

är relevanta för insamlingen av empiri.  

 

Till insamlingen av empiri för studien av utbildningens budskap intervjuades utbildarna som 

var och en är en del av själva utbildningen. Då dessa ansvarar för varsin del av utbildningen 

blev urvalet mindre fritt eftersom en helhetsbild av utbildningens budskap eftersträvades. 

Därmed gjordes det försök att intervjua de totalt sex ansvariga för utbildningen. De som 

utbildar är; Kent Johnsson (alkoholforskare), Per Gran (polis), Annika Landfors 

(tillståndsenheten), Staffan Gerdmar (skådespelare), Richard Wastensson (Studenthälsan) 

samt en senior student som tidigare varit aktiv på nation.  
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4.3. Genomförande 

För att få kontakt med intervjupersoner för målgruppsanalysen kontaktades respektive nations 

Qurator via mail i vilket två aktiva studenter efterfrågades. Västgöta Nations två 

representanter presenterades snabbt och efter kort kontakt per telefon bestämdes ett möte för 

genomförande av intervjun. Då svaret från Wermlands Nation och Malmö Nation dröjde blev 

tiden knapp och kontakten med intervjupersonerna behövde ske inom några dagar. Av denna 

anledning kontaktades Wermland Nations Qurator per telefon vilket ledde till det 

gemensamma beslutet att intervjun skulle genomföras med två aktiva arbetare innan 

nattklubben öppnade samma kväll. Då kontakten med Malmö Nations Qurator inte gav 

resultat togs direkt kontakt med en förman som kunde tipsa om två aktiva studenter. Efter 

telefonkontakt med de aktiva studenterna genomfördes intervjun inom några dagar. 

 

Intervjuerna genomfördes enligt den kvalitativa skolan genom en öppen dialog. Enligt Olsson 

(2008) kan man definiera den intervjutyp som används i uppsatsen som semistrukturerad 

intervju eller som en samtalsintervju. Båda begreppen har samma betydelse och innebär att 

intervjuaren och respondenten för en mer samtalsliknande diskussion kring ett ämne som 

intervjuaren tidigare har beslutat om (Olsson, 2008). Det fanns frågor som skulle besvaras 

men respondenterna fick tala fritt inom ämnet och det ställdes följdfrågor när mer djupgående 

svar eftersöktes. Som Wallén (1993) menar är det viktigt att man fungerar som en person och 

inte som en objektiv expert när man intervjuar någon, intervjun bör med andra ord innefatta 

ett givande och ett tagande.  

 

Syftet med både intervjun och uppsatsen redogjordes för och samtliga intervjuobjekt 

tillfrågades om de var bekväma med att vi spelade in intervjuerna. De erbjöds även att vara 

anonyma men ingen av intervjupersonerna såg något värde i detta. För att i samtliga intervjuer 

skapa en mer lättsam och öppen stämning småpratades det till en början och vi som författare 

presenterade oss själva och önskade på så vis att respondenterna skulle känna att de kunde tala 

öppet med oss. I efterhand kan man konstatera att tillvägagångssättet var lyckat då 

intervjuerna i allmänhet gav intrycket av att vara mycket lättsamma.  

 

Alla intervjuer spelades in för att undvika risken att förlora viktig information samt att det kan 

vara intressant att analysera respondenternas specifika ordval i vissa situationer (Olsson, 

2008). När man spelar in samtalet ges man dessutom möjlighet att ägna respondenterna större 

uppmärksamhet och man får även tillfälle att ställa följdfrågor. Inspelningarna gjordes på en 
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mobiltelefon och transkriberades sedan så fort tillfälle gavs. Wallén (1993) menar att det är 

till fördel att transkribera intervjuerna i nära anslutning till intervjutillfället då man kan 

behöva referera till andra samtal man har i minnet. De intervjuer som spelades in och 

transkriberades var den första intervjun med AF, KK, LUS, samtliga intervjuer med 

nationsrepresentanter samt en intervju med alkoholforskare Kent Johnsson. Den sistnämnda 

intervjun spelades in då Johnsson inte hade möjlighet att svara via mail och därmed föredrog 

en telefonintervju. Intervjuerna med övriga utbildare genomfördes per mail. Samtliga 

mailadresser, förutom seniorens, erhölls via Frisendahl. Dessa användes för att sedan skicka 

ut intervjuerna. Samtliga intervjuer bestod av tre frågor vilka skulle besvaras och i samband 

med svaren gavs de möjlighet att bifoga material som de ansåg var av vikt för utbildningen. 

Varken Staffan Gerdmar eller seniorstudenten svarade på mailet vilket självfallet bidrog till 

att empirin förminskades. Dock återgav intervjun med AF, KK och LUS Gerdmars samt 

seniorens roll i utbildningen till den grad att deras uteblivande intervjuer inte riskerade att 

fördärva analysen.  

 

När intervjuerna med respondenterna från nationerna genomfördes gjordes dessa parvis. Den 

främsta fördelen, och avgörande faktorn, till varför detta tillvägagångssätt valdes var den 

sociala interaktionen. Denna skriver Kjaer om och han beskriver den som följande: 

 

”En av fördelarna bygger på att människan är en social varelse, och de ämnen och 

förhållanden som ett projekt ska undersöka skapas därför i interaktion med andra. 

I denna mening kan en gruppintervju betraktas som ett ”drivhus” där denna 

skapelseprocess accelererar.” (Kjaer 1995:83) 

 

Han menar att individen i samspel med andra stimuleras, vilket leder till att fler åsikter och 

synpunkter kommer fram än om personen agerade ensam i intervjun. Den sociala 

interaktionen var framförallt viktig i intervjuerna med de aktiva studenterna eftersom det var 

där deras attityder och de normer vi undersökte framkom. Problematiken man kan stöta på 

med att en respondent får större utrymme än en annan bemöttes genom att ställa riktade 

följdfrågor och uppmuntra till interaktion. Att studera samma faktorer vid intervjuerna med 

utbildarna saknade betydelse då vi inte studerade deras attityd och inställning utan snarare 

deras bild av utbildningen och dess mål.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras empirin i form av en målgruppsanalys vilket sedan vävs samman 

med en analys av budskapet i utbildningen. 

 

5.1. Lundakulturen 

Intervjupersonerna som arbetar på nationerna har något delade föreställningar om hur stor 

plats alkoholen har i deras vardag. Däremot var det ingen tvekan om att festandet var en stor 

del av studentlivet och därför även i deras liv. Som en av respondenterna, Ylva, berättar så 

tror hon att man skulle kunna dra allvarliga slutsatser om hennes alkoholkonsumtion: 

 
”Men det är väl också såhär att vi festar väldigt mycket i Lund. Mitt genomsnitt 

är väl två-tre gånger i veckan och det är ju ganska mycket så det är inte konstigt 

att det blir typ att man klassas som alkoholist i fall det hade varit en vanlig 

människa.”  

 
Ylva menar här att hennes alkoholkonsumtion inte hade sett likadan ut om hon vore ”en 

vanlig människa”. Man kan därför anta att hon syftar till att hon är student och i kulturen där 

hon ingår är normen sådan att hennes alkoholkonsumtion kan tolkas som normal. Ett sådant 

tankesätt skulle enligt Stephenson & Witte (2001) kunna tolkas som förnekelse. 

Respondenten ser alltså att problemet hade kunnat vara stort om det fanns hos någon annan 

men har svårt att uppmärksamma risken när det gäller henne själv. Dutta (2008) menar att ett 

ohälsosamt beteende definieras efter den kultur man befinner sig i och att vara ohälsosam 

skiljer sig mycket från kultur till kultur. Tolkar man citatet kan man anta att det krävs en 

mycket större alkoholkonsumtion för att en student ska anses ha stora problem med 

alkoholen än vad det hade krävts för, som Ylva menar, en ”vanlig människa” då normen 

inom studentlivet innefattar ett större alkoholintag 
 
Det har varit ett tydligt mönster i intervjuerna att studenterna festar flera gånger i veckan. Då 

Marielle blev tillfrågad hur många gånger i genomsnitt per vecka som hon festar blev svaret: 

”Ja, det kanske blir två gånger i veckan.” Tidigare i intervjun har hon förklarat att det finns 

möjlighet att konsumera alkohol i ett socialt sammanhang i stort sett varje dag i Lund: 
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”Sen så är det ju lite gjort så att folk pluggar på dagarna och sen när dom inte 

pluggar, man kan ju inte plugga tjugofyra timmar om dygnet, det går ju inte. Då 

vill folk ha någonting att göra [...] och då blir det att man träffas och kanske äter 

middag och många tar gärna en öl eller två och det blir ju att man i princip kan, 

kan gå ut och ha det här sociala med alkohol inblandat nästan vilken dag som 

helst i veckan.” 

 
Även Markus lyfter fram att det inte är något konstigt med att festa mitt i veckan utan att det 

snarare tillhör det normala:  
 

”Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det men det är ju så liksom ‘Ja, ska du 

ut en onsdagskväll?’ liksom. Det är ingenting speciellt. Vad kan man kalla det, ja, 

neutralt liksom.” 

 
Det är tydligt att studenterna egentligen inte ser något oroväckande i att festa mitt i veckan 

och ibland flera gånger per vecka. Som Hydén (2002) menar så anpassar sig människan 

nästan alltid efter de normer som finns i kulturen man befinner sig i. Attityden är 

bekymmersfri och respondenterna verkar anse att festandet inte har någon direkt negativ 

inverkan på deras liv. Enligt Hale och Dillard (1995) beror detta på att unga människor ofta 

anser sig vara långt från riskzonen för sjukdomar. De ser sig själva som friska och de flesta 

har ännu inte råkat ut för någon farlig sjukdom och tror därför inte att något hemskt skulle 

kunna hända dem (Hale & Dillard, 1995). Johnson, alkoholforskare, menar dock att:  
 

”Det man mäter oftast är ju konsumtionsgraden och där ligger lundastudenterna, 

i alla fall de kvinnliga lundastudenterna, i topp bland de som dricker mest i 

Sverige.”  

 
Detta innebär att de ligger i riskzonen för allvarligare alkoholrelaterade sjukdomar. Tydligare 

kan inte situationen beskrivas. De aktiva studenterna menar att just deras alkoholkonsumtion 

inte är större än någon annan i studentlivet och anser därför inte heller att beteendet är något 

bekymrande. Som bevisat ovanför konsumerar majoriteten av studenterna i Lund betydligt 

mer än medelsvensken och borde därför inte vara en jämförelsegrupp för de aktiva 

studenterna. Det underlättar därmed om man som sändare försöker förändra studenternas bild 
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av hur verkligheten egentligen ser ut (Palm, 2006). Detta eftersom unga har svårt att ta in 

budskap som strider mot sin bild av verkligheten (Weintraub, 1995). För att förändra 

verklighetsbilden kanske verkligheten också bör förändras något. Här kan det vara en fördel 

om en jämlike, som har förståelse för kulturen och normerna, berättar om en 

verklighetsbaserad händelse som kan uppmana till förändring (Jarlbro, 2002). 
 
Enligt Palm (2006) fungerar normen som en beteenderegel som är kopplad till individens 

världsbild vilket innebär att normen påverkas av omgivningen. Falkheimer (2001) menar att 

människan bygger sitt liv på de värderingar och åsikter man finner i den grupp man tillhör och 

utgår man från intervjuerna kan man anta att normen bland studenterna i Lund är att fest är en 

del av vardagen, om studierna tillåter det vill säga. Samtliga respondenter menar att studierna 

prioriteras då en tentamen eller inlämningsuppgift behöver avklaras. Marielle svarade på 

frågan om vad som påverkar hennes alkoholkonsumtion: 
 

” […]det är ju verkligen hur mycket man har i skolan och om man har en tenta 

veckan därpå eller om man har någon inlämning eller något viktigt att göra 

dagen efter så kanske man tar det lite lugnt.” Även Marcus uppgav att han inför 

en tentamen inte konsumerar lika mycket alkohol; ”Efter tenta och med nya 

kurser så är det ju ganska mycket mer. Men sen när det är tenta så är det typ 

inget.” 

 
Det normala är alltså att man som student undviker alkoholintag inför större uppgifter inom 

skolan men att man annars är öppen för att dricka. Normen kommer även till uttryck då 

respondenterna har beskrivit att det finns en viss hets kring festandet inom studentlivet. De 

menar att det ofta krävs en tydlig anledning till varför man tackar nej till alkohol i samband 

med fest, annars ifrågasätter omgivningen varför man är nykter. Om Philip tackade nej till 

alkohol utan att ha en anledning, utöver den att han bara inte är sugen på att dricka alkohol 

menar han att: ”Då skulle det nog se lite konstigt ut.” Även Marielle menar att det finns en 

tydlig hets att dricka och hon menar även att det kan vara svårt att tacka nej: 
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”[…] jag tycker ändå att det här grupptrycket som man ibland får höra om… Det 

tycker jag verkligen finns för man kan inte på något sätt gå ut och vara nykter, då 

är man ju tråkig, och varför inte kröka när man kan kröka liksom: ‘Vadå har du 

tenta imorn eller? Nej, men då kör vi!’ Det e ju så. Så det tycker jag faktiskt att 

man kan inte på något sätt neka till. Om man blir bjuden av en tjänsteman sådär, 

nej men då måste man ju typ ta den.” 

 
Normen fungerar som en beteenderegel och att inte bete sig som resten av de festande 

studenterna kan lätt leda till att man faller utanför ramen, vilket många är rädda för att göra. 

Man vill vara en del av sin omgivning och inte stå utanför den enligt Dutta (2008) som menar 

att individer definierar sig själva efter sin omgivning. Ylva menar att risken är att man känner 

sig utanför om man tackar nej till alkohol och inte dricker: 
 

”Det är väl bara det att jag tror att jag skulle känna mig utanför. Alltså, det blir 

inte riktigt lika roligt. Alla aktiviteter blir inte lika roliga om man är nykter och de 

andra är fulla. Då tycker de att saker är ganska roliga när de är ganska tråkiga.” 

 
Gemenskapen studenterna emellan är en av de tongivande anledningarna till att 

respondenterna valde Lund som studieort. Johanna berättar att hon växt upp i Lund och menar 

att det enda man vill är att få ett studentkort för att kunna delta i allt vad studentlivet innebär. 

För att man sedan ska kunna ta en naturlig plats inom studentlivet krävs inte bara ett 

studentkort utan även att man anammar de beteenden som förväntas av en (Hydén, 2002). 

Eftersom det framförallt är den sociala normen som får unga människor att agera på det sätt 

de gör kan det vara svårare att påverka denna grupp eftersom man då måste förändra såväl 

normen som attityderna kring beteendet (Holtgrave, Tinsley & Kay, 1995).  

 
För att kunna påverka unga som lever under en speciell norm bör man fokusera på sociala 

influenser och relationen mellan person och miljö. Man bör alltså dels undersöka om man kan 

påverka den sociala miljön i stort och man bör dels se om det finns en möjlighet att påverka 

den miljön studenten befinner sig i när den utövar det hälsofarliga beteendet (Weintraub, 

1995). Man kan därför se en positiv grund i utbildningen eftersom de som utbildas är de som 

har ansvar för alkoholserveringen. Om förmännens attityder förändras har de i sin tur 

möjlighet att påverka miljön, då har man mycket vunnet. Då kan det finnas en öppning in för 
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att påverka normen och kulturen. Markus betonar att studenternas attityd gentemot alkohol är 

som den är: ”[…] bara för att man ingår i en kultur liksom”.  

 

Det har visat sig att respondenterna bryr sig mycket om vad de i omgivningen tycker och 

precis som nämnts tidigare är den sociala gemenskapen den främsta anledningen till att 

respondenterna flyttade till Lund. Vi har märkt i intervjuerna att en av de få negativa 

konsekvenserna med alkohol som respondenterna lyfter fram är att man kan bli överberusad 

och göra bort sig:  

 

”Det är klart att det har blivit för mycket några gånger och att man har såndär 

ångest efteråt för man kanske inte riktigt vet vad man har gjort eller att man 

kanske sagt någonting dumt eller så.” 

 

Weintraub (1995) lyfter fram att det kan vara positivt att belysa de kortsiktiga negativa 

konsekvenser som kommer med ett beteende, framförallt när man talar med en yngre publik. 

En av dessa är de sociala konsekvenserna. 

 

Eftersom medlemmarna i de grupper man tillhör idag skiljer sig mycket från varandra rent 

demografiskt (Falkheimer & Heide, 2003), har det i nationerna skapats andra gemensamma 

nämnare. Som vi märker i intervjuerna spelar alkoholen stor roll i denna sociala gemenskap 

och har därför blivit den gemensamma nämnaren, något som är vanligt då man inom en grupp 

vill känna gemenskap samt komma varandra närmre (Lalander, et.al., 2002).  
 

”När man börjar plugga och kommer hit ner så är det ju liksom att man träffas 

och ska… ja men nollning och allting sådant och det har ju, eller alkoholen 

kommer ju in där så det är ju ett sätt att umgås.” 

 
Unga har svårt med dubbeltydiga budskap och för att undvika den skepsis och förvirring som 

kan uppstå med ett tvåtydigt budskap bör ett och samma budskap komma från flera håll 

(Weintraub, 1995). Man kan därför anta att utbildningen följs upp på vardera av nationerna 

men Jangö menar dock att ”A-certet följs inte upp […] utan det är upp till varje nation”. 

Både Weintraub (1995) och Jarlbro (2002) lyfter fram att den interpersonella 

kommunikationen är av stor vikt vid kommunikation med unga varför man kan anta att det 
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vore positivt om budskapet även kom från vännerna på den egna nationen. Ska samma 

budskap komma från flera håll innebär det att det är oerhört viktigt att andra förmän och 

kuratelet efterföljer det som kommuniceras på A-cert, annars kommer vår målgrupp inte att 

veta hur den ska agera. Är det normen som gäller eller är det vad som förmedlades på A-cert? 

När dessa står i konflikt är det svårt att få till en beteendeförändring. Eftersom yngre har en 

tendens att ta till sig en jämlikes budskap snarare än en auktoritet är det viktigt att samma sak 

kommuniceras från alla håll (Weintraub, 1995). I slutet av A-cert så talar en nationssenior om 

sina erfarenheter av att vara ledare och ansvarig för alkoholutskänkning. Eftersom denna 

senior är, eller åtminstone har varit, en del av gruppen som deltar på utbildningen kan det vara 

lättare för deltagarna att ta till sig det han eller hon säger då denne inte ses om en auktoritet på 

samma sätt. Jarlbro (2002) menar att en jämlike, så som seniorstudenten, känner till kulturen 

och normerna och kan på så vis utforma budskapet på ett sätt som når fram till de aktiva 

studenterna. 
 
Ansvarsfull alkoholservering är huvudtemat för utbildningen och denna del kräver en tydlig 

kommunikation eftersom de aktiva studenterna i kulturen har förankrade attityder kring 

alkohol. Det kan vara svårt att neka en överförfriskad kamrat i baren eftersom man då, som 

Johanna uttrycker det, ”verkar tråkig”. För att förändra ett sådant beteende kan man, enligt 

Salmon (se Linderholm, 1997), agera på fyra olika sätt. Fokus kommer framförallt att ligga på 

två av de fyra metoderna då dessa är mest aktuella i denna situation. En del av utbildningen 

bygger på tillvägagångssätt fyra, där man genom lagar och regler påtvingar en 

beteendeförändring (Linderholm, 1997). Om målgruppen inser vilka lagar och regler som 

existerar kan de känna sig tvingade att förändra sitt beteende. Eftersom nationerna verkar 

under samma lagar som andra organisationer med serveringstillstånd finns det vissa regler 

som måste efterföljas för att inte polisen eller tillståndsenheten ska agera och dra in nationens 

serveringstillstånd. 
 
För de aktiva studenterna, som ännu inte har behövt ta ansvaret för att följa de tillskrivna 

lagarna, kan det kännas naturligt att tumma lite på reglerna när en överförfriskad kamrat vill 

ha ytterligare en öl. När respondenterna tillfrågades om de någon gång serverat en person som 

varit överförfriskad svarade Johanna direkt nej och vidareutvecklade: ”[…] man vet ju att 

man har liksom lagstiftning och allting i ryggen så att det är inte så att man undviker det”. 



26 
 

Men när frågan ställdes om en vän får beställa så blev svaret inte lika självklart: 
 

”Det är lättare att ta en konfrontation med en människa som man känner. Som 

man vet ungefär hur den funkar och att jag är elak mot den. Men samtidigt så vill 

man ju inte vara tråkig mot sina kompisar. Man anses ju vara lite tråkigt oftast 

om man ska vara ordentlig liksom ‘Kom igen nu’. Så det är lite både och tycker 

jag.” 

 
De aktiva studenterna har alltså svårare att neka en vän i baren än att neka en främmande 

person. Om man nekar en vän riskerar man att bli utmålad som ordentlig och i och med det 

inte agera enligt den rådande normen. När man arbetar på sin egen nation ser man många 

bekanta ansikten vilket gör det svårare att neka alla som kanske bör nekas. Marielle svarade 

på frågan om det är jobbigt att neka en bekant som är för full:  
 

”Jag tror att det är svårare att neka någon som är en kompis kompis eller någon 

välbekant från nationen för dom kan ju bli, ja men riktigt arga och verkligen, 

‘men klart jag ska ha krök’.”  

 

Anledningen till ovanstående citat kan bero på att de aktiva studenterna inte har tillräcklig 

insikt om varför reglerna finns. Här spelar utbildningen en viktig roll. Detta för oss in på 

nästa metod som förespråkas av Salmon (se Linderholm 1997) då man övertalar i syfte till 

förändring. Han menar att man bör presentera argument som förklarar varför ett förändrat 

beteende bör anammas. Landfors lyfter fram att den del av utbildningen som 

tillståndsenheten ansvarar för syftar till att just förklara varför lagarna och reglerna är viktiga 

att följa. Om man vet konsekvenserna av att bryta mot reglerna och förstår riskerna med att 

dricka sig redlöst berusad så är det lättare att neka någon överförfriskad. Framförallt om det 

är en bekant man bryr sig om. Det framkommer i intervjun att gränsen för hur överförfriskad 

en vän kan vara innan han eller hon anses vara för berusad för vidare servering är väldigt 

hög, som Philip säger: 

 

”Nja, alltså de kompisar som jag har, jag tror inte att dom skulle göra någon stor 

grej om jag skulle neka så skulle jag ha en bra anledning, ’du kan ju inte gå’ eller 

‘du ska inte dricka mer’, ‘du kan inte prata’.” 
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Det har visat sig att om den rådande normen är stark inom kulturen kan den ibland fungera 

bättre vid en önskad beteendeförändring än vad reglering i form av lagar kan (Lalander, 

et.al., 2002). Man kan därför se vikten av att nå opinionsbildare inom studentlivet som kan 

starta en beteendeförändring. 

 

Ytterligare ett sätt att hantera denna situation och få de aktiva studenterna att våga agera 

utanför den rådande normen är att låta dem utföra värderingsövningar. Lalander et.al. (2002) 

menar att detta är ett fungerande sätt att få unga att stå emot grupptryck, som kulturens 

rådande norm ibland kan uppfattas som. Inslaget med värderingsövningar utgör idag en liten 

del av utbildningen.  

 

5.2. ”Problemet finns hos alla andra” 

En gemensam uppfattning som studenterna har är att alkohol finns i deras vardag men de 

menar att deras tillvaro inte cirkulerar kring den. Dock påpekas det i flera av intervjuerna att 

det finns personer vars fritid till största del innefattar alkohol men att det inte gäller just 

respondenterna själva. Detta diskuterar Marielle och Philip: 
 

”Jag håller med Philip, jag tycker inte alkohol är det som tar mest tid liksom. Det 

är inte det som är fritiden utan det är allt annat som… 

P: Men det är nog många som har också sådan fritid. 

M: Absolut, det tror jag [skratt]. Det vet man ju att det är.” 

 
Ett vanligt sätt att förhålla sig till olika problem är med inställningen att det händer andra 

men inte en själv (Stephenson och Witte, 2001). Bilden av verkligheten blir då att 

omgivningen agerar på ett sätt som inte överensstämmer med individens eget beteende. Inom 

BDM belyser man vikten av kunskap om vilket stadium i övertalningsprocessen målgruppen 

befinner sig och menar även att sändaren bör veta till vilken grad målgruppen 

uppmärksammat problemet. Den transretoriska modellen kan användas för att placera 

målgruppen inom något av stegen (Holtgrave, Tinsley & Kay, 1995 och Maibach & Cotton, 

1995). Målgruppen anser alltså att alkoholkonsumtionen inte är större än att det är 

kontrollerbart. På frågan om festandet eller alkoholkonsumtionen gått ut över skolan eller 

arbetet någon gång svarar Ylva:  
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” Nej det har inte kommit så långt än. Alltså jag skulle kunna tänka mig att om 

jag får mycket svårare kurser och skulle gå ut en gång till i veckan, då skulle det 

skada […]”  

 
Man kan tolka målgruppen som att de befinner sig i Precontemplative-stadiet som innebär att 

de ännu inte anser att det finns ett behov av förändring. För att få målgruppen att ta sig vidare 

inom förändringsprocessen måste man övertyga dem om att ett problem faktiskt existerar och 

att beteendet bör genomgå en förändring (Maibach & Cotton, 1995). I detta steg är det av stor 

vikt att inte använda sig av information som är dubbeltydig eller motsägelsefull (Holtgrave, 

Tinsley & Kay, 1995). I intervjuerna med aktiva studenterna på Västgöta och Malmö nation 

menar de att individer runt omkring dricker för mycket men att de själva hade kontroll över 

situationen. Även Philip sa att alkoholen inte påverkat hans studier märkbart ännu: 
 

”Ja det, nja, kanske missat en föreläsning men jag skulle inte säga att det har 

påverkat mitt studieresultat negativt.” 

 
Gruning och Hunt (se Falkheimer & Heide 2007) talar om mottagarna som publiker, i detta 

fall skulle de aktiva studenterna kunna delas in i icke-publiker eller latenta publiker som är 

två av de fyra olika sorters publik som presenteras. Eftersom de anser att ett problem kan 

finnas hos vissa personer kan man se dem som en icke-publik, då de ännu inte känner sig 

berörda av problemet. Samtidigt kan man anse att medvetenheten om människorna i deras 

omgivning gör dem till en latent publik eftersom de insett att folk i deras närhet är utsatta 

(Gruning & Hunt se Falkheimer & Heide 2007). Vilken publiktillhörighet målgruppen har 

beror på hur berörda de känner sig av problemet i fråga, vilket varierar från person till 

person. Deras bild av studenterna i Lund, vilken är en kultur de själva tillhör, är att 

alkoholkonsumtionen i vissa fall är oroväckande hög men att de själva höll sig på en rimlig 

nivå. Något som antagligen skulle förändras om de uppmanades att se över sina egna 

alkoholvanor och inte enbart jämförde dem med den rådande normen.  
 
Under A-cert får alla deltagare genomföra ett test vid benämningen AUDIT som står för 

Alcohol Use Disorders Identification Test. Testet syftar till att väcka studenternas förståelse 

för sin alkoholkonsumtion och ämnar få dem att inse att den kan vara skadlig. Testet är 

uppbyggt på 10 frågor som mäts genom variabler där man testar hur mycket och hur ofta man 
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dricker. Om man får över åtta poäng på testet innebär det att man som man befinner sig i 

riskgruppen, för kvinnor är denna siffra sex poäng (bilaga 1).  
 
Som Stephenson och Witte (2001) menar så tror människor att hemskheter drabbar andra i vår 

omgivning men att vi själva inte är i riskzonen. Testet kan därför hjälpa dem att 

uppmärksamma sin alkoholkonsumtion och bedöma om den är farlig eller ej. Eftersom de 

flesta studenter får ett resultat som sedan länge överskrider gränsen för vad som är skadligt 

uppmärksammas problemet hos individen. Jangö berättar att: 
 

”[…] om man är typen och festar mycket och är ute fyra dagar i veckan då 

kommer man alltså dubbelt så högt mot vad man ska.” 

 
Hon menar att testet framförallt används ”[som] ett verktyg för att du ska reflektera över dig 

själv” och Brunnström pekar på att testet syftar till att skapa en ”Uppvaknande medvetenhet”. 

Jangö påpekar dock att man inte försöker att använda sig av skrämselteknik och tycker inte 

heller att AUDIT-testet bygger på det:  
 

”Det är ingen som säger: ”du dricker för mycket” utan man räknar ut själv 

[…]”. 

 
Hale och Dillard (1995) skriver om hur det är viktigt att göra målgruppen medveten om att de 

befinner sig i en riskgrupp, annars kommer inte resten av budskapet att komma fram. Om 

studentens resultat på testet blir att de utsätter sig för ett skadligt bruk så kommer 

förhoppningsvis den ”uppvaknande medvetenheten” Brunnström talar om att väckas och få 

studenterna att se bortom normen inom studentlivet. Som tidigare påtalat blir normen ofta 

omedvetet styrande och studenterna tänker genom den (Hydén, 2002). Genom att påtala vilka 

konsekvenser en överdriven alkoholkonsumtion kan medföra, både sociala och fysiska, så gör 

man mottagaren medveten om sin egen sårbarhet (Hale & Dillard, 1995).  
 
Som tagits upp tidigare i analysen menar flera författare att målgruppens förståelse för 

problemets existens är första steget i en attityd- och beteendeförändring (Hale & Dillard, 

1995, Stephenson & Witte, 2001). Därmed kan testet ses som en metod för att få till stånd en 

medvetenhet. Testet kan även ses som en del i en dialog, där sändaren ger mottagaren en del i 
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konversationen genom interaktivitet. Just dialogen belyser Dervin och Frenette (2001) som en 

viktig del i hälsokommunikationen.  
 
Visar testet en siffra som tyder på ett skadligt beteende kan man påverka de som befinner sig 

inom steg ett och två enligt transretoriska modellen. Alltså de som ännu inte har uppfattat att 

det finns ett beteende som kräver förändring och de som vet att ett problem finns men inte 

agerat. Man kan konstatera att målgruppen inte anser sig vara i riskzonen. De känner heller 

inte någon fara för att bli alkoholister eller att genom beteendet orsaka någon annan skada på 

sig själv. Holtgrave, Tinsley och Kay (1995) belyser att det då är viktigt att budskapet från 

sändaren inte får mottagaren att känna sig manipulerad då risken finns att denne då helt tar 

avstånd från budskapet. I och med att AUDIT-testet ofta indikerar på en överdriven 

alkoholkonsumtion finns det risk för att respondenterna försöker övertala sig själva om att 

resultaten är överdrivna. 
 
Om vi som författare skulle göra AUDIT-testet å Ylvas vägnar genom att använda de 

uppgifter hon har uppgett i intervjun skulle hennes resultat bli, precis som de flesta 

Lundastudenters resultat, betydligt högre än vad det borde vara. Detta innebär att hon bör oroa 

sig över sin alkoholkonsumtion då detta är ett riskbeteende. Hon själv säger att:  
 

”Men det är inte så att jag går och är orolig för att jag kommer bli alkoholist.” 

Även Jennies attityd kring sin egen alkoholkonsumtion är avslappnad: ”Alltså inte 

så orolig liksom. Men att man har druckit lite för mycket som sagt var någon 

gång och att man kanske inte riktigt. Eller man känner efteråt att det var ingen 

bra idé liksom […]Att man, nej, jag har inget problem med att inte kunna 

kontrollera eller sådär.” 

 
De menar alltså att de själva kan kontrollera sin alkoholkonsumtion. Här ser man dock en 

diskrepans mellan testets resultat och Ylvas uppfattning. Om hon då känner att AUDIT-testet 

ger ett överdrivet resultat som inte är förankrat med verkligheten, det vill säga hennes egen 

uppfattning, så finns enligt Holtgrave, Tinsley och Kay (1995), möjligheten att hon tar 

avstånd från resten av budskapet i utbildningen.  
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5.3. Utbildarna vs. studenterna 

I intervjuerna med utbildarna tillfrågades de om hur de ser på studenternas attityd gentemot 

alkohol och om deras del av utbildningen är anpassad efter detta. Målgruppens inställning är 

av betydande vikt för hur budskapet uppfattas och enligt Palm (2006) bör man ha en klar bild 

av vad man ska förändra, i detta fall målgruppens attityd.  
 
Den rådande normen i studentlivet är att man dricker mycket alkohol, denna bild återgavs av 

Johnsson i ett tidigare citat men även av Landfors på tillståndsenheten. Enligt henne såg 

studenternas alkoholvanor ut som följande: 
 

”Vi vet att alkohol är en del av studentvärlden och att många studenter har dålig 

koll på sitt eget drickande samt i många delar en onyanserad bild av alkohol så 

till vida att man ser alkohol som något odelat positivt.” 

 
Landfors nämner här själv att tillståndsenhetens uppfattning är att studenterna har en skev 

uppfattning om sitt eget drickande. Vidare, som förklaring på huruvida utbildningen är 

anpassad efter detta, så skriver hon; 
 

”I stora delar är A-certet uppbyggt kring information om hur alkoholen påverkar 

oss för att man ska få en förståelse för varför vi har den alkoholpolitik vi har i 

Sverige samt för att studenterna ska få redskap att kontrollera sin egen 

alkoholkonsumtion så att de i största möjliga mån undviker att drabbas av 

alkoholens skadeverkningar. Vår medverkan går sedan ut på att ge studenter som 

jobbar med utskänkning av alkohol i studentverksamheter kunskap om 

alkohollagens regler samt praktiska verktyg att klara av att sköta serveringen på 

ett ansvarsfullt sätt inom lagens ramar.” 

 
Hon menar att utbildningen i stort sett går ut på att ge studenterna som utbildas information 

om varför alkohollagar existerar samt information om hur alkoholen påverkar varje individ. 

En viktig aspekt när man som sändare förmedlar ett budskap om hälsorisker är att presentera 

sannolikheten för att riskerna ska inträffa (Stephenson & Witte, 2001). Alltså inte bara att 

presentera vad som kan ske om beteendet inte förändras utan även hur stor risk det är för att 

någonting faktiskt sker. I intervjuerna med de aktiva studenterna och med Landfors ses en 
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diskrepans mellan deras bild av hur studenternas kontroll över sitt drickande ser ut. Detta 

leder troligtvis till att tillståndsenheten ser en tydligare risk för alkoholskador än vad 

studenterna gör. 
 
Diskrepansen kan leda till att de olika bilderna hamnar i konflikt med varandra. Detta kan i 

sin tur skapa en dissonans hos studenterna vilket leder till att de försöker kompensera genom 

att förändra sin inställning gentemot alkohol (Falkheimer, 2001). Om de anser att de 

argument som framkommer under utbildningen är troliga och relevanta bör det skapa en 

dissonans gentemot hur deras tidigare bild av sin alkoholkonsumtion ser ut. Eftersom två 

olika bilder av samma situation strider mot varandra krävs en förändrad inställning för att 

studenten inte ska känna obehag.  
 
Man kan räkna in många aspekter i hälsokommunikationen så även hur kommunikationen 

sker rent retoriskt. Man bör, för att fånga mottagarna, använda sig av alla de tre 

retorikbegreppen logos, ethos och pathos (Renberg, 2007). Som tidigare nämnts så bör man 

förankra sina argument i statistik och vetenskaplig fakta, speciellt gällande hälsorisker, alltså 

använda sig av logosargument. I utbildningen talar bland annat en polis och en 

alkoholforskare, båda dessa har trovärdiga yrken vilket automatiskt ger dem starkt ethos. 

Även tillståndsenheten som är en statlig organisation får anses vara trovärdig men risken finns 

att myndigheten bland studenter anses vara sträng och tråkig eftersom att det är de som ställer 

krav och sätter regler, detta kan bidra till att trovärdigheten försämras. Pathos som är det 

tredje retoriska begreppet innebär att kommunikationen anspelar på känslor (Renberg, 2007). 

Denna del kan anses finnas i utbildningen eftersom närvarandet av en seniorstudent kan skapa 

en känsla av tillhörighet och gemenskap. Studenterna kan lättare ta till sig en jämliks budskap 

och kan antas lyssna mer till seniorens historier och budskap. 
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6. Slutdiskussion 
Frågeställningarna som presenteras i början av uppsatsen utgör grunden för detta avsnitt. Här 

presenteras ett sammanfattade svar på frågorna. 

 

Efter den målgruppsanalys som vi gjort genom intervjuer har vi funnit att festandet och 

alkoholen, oftast i samverkan, har en självklar roll i de aktiva studenternas liv. Det beteende 

och de attityder vi kan finna gentemot alkohol är en del av den rådande normen inom Lunds 

studentliv och fungerar som en norm som de aktiva studenterna tänker och agerar genom. 

Inom studentlivet är alkoholen en socialt gemensam nämnare och det anses vara normalt med 

en omfattande alkoholkonsumtion. Då de aktiva studenterna studerar sin egen 

alkoholkonsumtion jämför de den ofta med sina jämlikar vilket bidrar till en skev bild då de 

aktiva studenternas konsumtion utmärker sig jämfört med den övriga befolkningen. 

Målgruppen verkar vara i ett stadium där de inte upptäckt att det finns behov av förändring 

eller så har de bestämt sig för att inte göra något åt det. Nedan ska vi försöka sammanfatta hur 

man genom kommunikation kan få de aktiva studenterna att förstå att alkoholkonsumtionen 

och hur man hanterar alkohol är ohälsosamt och på så vis få till en attitydförändring. Idag 

försöker man göra detta genom A-cert och vi sammanfattar här var fokus bör ligga för att 

åstadkomma sund alkoholhantering bland Lunds studenter. 

 

Samtliga modeller som behandlar påverkan och övertalning är eniga om att det inledande 

stadiet måste peka ut problemet. Om målgruppen inte är medveten om problemet, eller inte 

anser att det existerar, kan man inte förmå dem att förändra sitt beteende. Utbildningen 

framhäver problemet bland annat genom AUDIT-testet, vars resultat innebär att studenterna 

själva inser hur deras alkoholkonsumtion ser ut. Om mottagarna dock anser att testet 

resulterar i ett överdrivet resultat eller om mottagaren uppfattar att sändaren försöker 

manipulera eller skrämma denne riskerar budskapet att förkastas. Det är således viktigt att 

sändaren använder sig av en kommunikation i form av dialog som gör att mottagaren känner 

sig inkluderad. AUDIT-testet kan bidra till denna dialog eftersom det har en interaktiv 

karaktär. I dialogen kan det för mottagaren vara bra om sändaren betonar att det finns 

förståelse för studenterna, eller kanske att denne har befunnit sig i samma situation, för att på 

så vis inte verka auktoritär då det visat sig att unga har svårt att ta till sig budskap från 

auktoriteter. Ansvaret för AUDIT-testet har idag Johnson som, genom att vara 

alkoholforskare, kan ses som en auktoritet vilket riskerar att budskapet kan förkastas av de 

aktiva studenterna. I denna del då man ämnar uppmärksamma de aktiva studenterna på 
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problemet bör man även förklara risken för att de själva kan råka illa ut på grund av sin 

alkoholkonsumtion och att den risken är lika stor som för andra, oavsett situation. De negativa 

effekterna består av såväl fysiska- som psykiska- och sociala skador. Det är främst de sociala 

och utseendemässiga skadorna som får unga att reagera och att väva ihop dessa i sitt 

kommunikativa budskap kan leda till att mottagarna lättare anammar det. 

 

Ytterligare ett av sätten att få till en attitydförändring är att sätta upp regler för 

alkoholhanteringen. Detta görs idag av tillståndsenheten som också medverkar och berättar 

om reglerna och dess bakgrund på A-cert. Det är dock viktigt att budskapet inte blir för hårt 

då de aktiva studenterna då riskerar att störa bort det. De vi intervjuat har en viss kunskap om 

de lagar och regler som finns och de tycker att det är skönt att ha dessa i ryggen. Det har dock 

visat sig att de ändå tycker att det är svårt att neka en vän eller bekant alkohol, trots att denne 

är överförfriskad. Man kan anta att det beror på att de ännu inte genomgått A-cert och därmed 

inte har den fulla kunskapen om vilket ansvar alkoholserveringen innebär. Det kan också 

finnas en annan förklaring. Den omedvetna strävan efter att följa den rådande normen de är en 

del av kan tänkas spela in när de väljer bort att följa reglerna. Normen inom Lunds studentliv 

har visat sig vara stark och alkohol har kopplingar till det som är roligt. 

 

Man kan därför anta att det krävs förklaringar och förtydligande av de lagar och regler som 

berör de aktiva studenterna och även hur de ska tillämpas. Värderingsövningar, som har visat 

sig förmedla budskap väl till unga, med skådespelaren kan användas för att visa hur 

tillämpningen av lagarna fungerar och även för att ge konkreta tips på hur man bemöter en 

överförfriskad gäst. Både främmande personer och ens vänner, då grupptryck kan få 

människor att undvika sådant som är rätt. 

 

Oftast förknippar de aktiva studenterna överberusning med sociala konsekvenser såsom 

pinsamma händelser eller minnesluckor. De mer allvarliga konsekvenserna som, om det går 

riktigt illa, kan vara direkt livshotande måste lyftas fram tillsammans med de sociala. Man 

kan anse att de aktiva studenterna inte skulle vilja utsätta sina vänner och bekanta för 

minnesluckor och pinsamheter, men man kan anta att de inte vill utsätta dem för risken att 

skada sig. Fokus som finns på alkoholens risker bör få ännu större del i utbildningen och 

eftersom unga gärna lyssnar till jämlikar kanske seniorsstudenten ska ges mer tid och då 

fokusera på just detta. Seniorstudenten kan exempelvis lyfta fram exempel om sig själv eller 

om någon nära som råkat illa ut när den blivit serverad för mycket. Eftersom den unga 
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målgruppen ser sig vara långt från alkoholrelaterade skador och ohälsa i allmänhet så kan 

seniorstudenten belysa att det trots allt kan drabba dem. Seniorstudenten är en del av kulturen 

och vet vilka normer som gäller, detta kan nyttjas i denna situation. 

 

Normen skulle genom rätt kommunikation kunna påverkas till att bli en positiv spiral där ett 

sundare beteende uppmuntras och alla gynnas, såväl de aktiva studenterna som 

myndigheterna. Det riskerar också att bli en negativ spiral om förmännen själva inte anammar 

utbildningens budskap och för den vidare. Om man inom organisationerna efter utbildningen 

exempelvis klagar på tillståndsenhetens regler så är risken att alkoholutbildningen endast har 

en bromsande effekt för den nedåtgående negativa spiralen. Tror inte förmännen eller 

kuratelet på utbildningen och dess budskap så kommer ingen annan att göra det heller. De 

aktiva studenterna är potentiella opinionsbildare som måste lyckas övertygas och efterleva 

utbildningen för att det ska sprida sig inom hela studentlivet. 

 

Den rådande normen är stark inom Lunds studentliv och ska man förändra de attityder som 

finns måste det börja inifrån. Unga människor tar lättare till sig budskap från jämlikar och 

man måste därför se de aktiva studenterna som potentiella opinionsbildare som kan föra in 

utbildningens budskap till studentlivet och på så vis starta en förändring av normen. Idag 

förmedlas intrycket av att man är medveten om reglerna men att de inte alltid efterföljs av de 

som redan är utbildade eller av de som är högst inom organisationen. Detta sänder flera olika 

budskap till den aktiva studenten som då inte vet hur denne ska agera. Vi märker i 

intervjuerna hur de aktiva studenterna tycker att det finns människor i deras omgivning som 

dricker för mycket. Om de syftar på de som också är aktiva inom nationen förstår man hur 

dubbelt budskapet kan bli. Normen riskerar att ta övertaget över utbildningen och den sunda 

synen på alkoholhantering. 

 

Vidare forskning inom området kan bedrivas genom att undersöka hur målgruppen uppfattar 

utbildningens budskap genom att ta del av en utvärdering samt att se på hur attityder och 

beteende förändras efter deltagandet i utbildningen. Följaktligen kan vidare forskning lägga 

fokus på kommunikationens effekter. Med mer resurser finns det möjlighet att bedriva 

forskning som kan ge ett mer allmängiltigt resultat för studentstäder i Sverige och hur man 

ska kommunicera för att få en sundare alkoholkultur. 
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