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Abstract 

The aim of this study was to examine the alcohol culture amongst students in 

social work at Lund University, but with different places of study, i.e. Lund and 

Helsingborg. The studies purpose was to see if there was any difference between 

the genders as well as between the two places of study in question about drinking 

behavior according to AUDIT. To be able to meet the aims of the study I used a 

quantitative method, using a questionnaire that was divided in to two parts – the 

first part included six questions I constructed myself to find basic information 

about the respondent, whilst the other part of the questionnaire was AUDIT in its 

entirety. The questionnaire was sent out by email to all students in social work 

with Lund and Helsingborg as place of study. To find answers to my possible 

findings I first researched possible reasons that affects people in regard to their 

alcohol habits, such as norms, alcohol culture and alcohol abuse as a social 

construct.  The result of the study clearly showed a connection between place of 

study and drinking behavior, as well as it concluded the fact that male students in 

average abuse alcohol more compared to women.  

 

Keywords:, alcohol abuse, alcohol abuse among social work students, alcohol 

culture, student culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Jag började min studietid vid Lunds universitet med Helsingborgs som studieort 

för att termin två byta till Lund som studieort. Jag upplevde en tydlig skillnad i 

synen på alkohol och ”vanan” att inta alkohol vid slutet av studiedagen vilket 

föranledde mina tankar och funderingar kring alkoholvanor och studieort. Då 

socionomprogrammet på Lunds universitet ser likadant ut oberoende om en har 

Lund eller Helsingborg som studieort kunde jag själv bara dra slutsatsen att det 

hade med andra faktorer att göra, så som att alkohol hade en tydligare kulturell 

betydelse i Lunds studentliv jämfört med studentlivet i Helsingborg. Med 

anledning av detta har jag valt att fokusera min uppsats på just denna fråga – 

dryckeskulturen i Lund och Helsingborg.  

Stort tack till Martin för lugnet, Marianne för alla ovärderliga samtal och kloka 

ord, och slutligen Josefine – för att du stod ut och delade alla toppar och dalar 

med mig. Denna uppsats hade aldrig blivit färdig utan er! 
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1 Inledning 
1.1 Problemformulering 

Det är svårt att uttala sig om hur länge människor har nyttjat alkohol och 

berusningsmedel men det finns spår av vintillverkning från så tidigt som 6000 år 

före Kristus och man vet att alkoholhaltiga drycker som mjöd tillverkades i 

Norden redan på 300-talet före Kristus (Drugsmart 2020). Under 1100–1200 – 

talet efter Kristus började man i Frankrike och Tyskland att destillera alkohol för 

att kunna få fram mer alkoholhaltiga drycker, men det dröjde ända fram till 1400-

talet innan starkspriten nådde Sverige. Ett halvt årtusende senare startade den 

svenska nykterhetsrörelsen och år 1919 infördes motbokskontrollen med syftet att 

minska befolkningens alkoholkonsumtion, vilket i sig var en form av 

alkoholprevention (Drugsmart 2020). Motboken fungerade som en sorts licens 

som gav en rätten att köpa alkohol, men i begränsad mängd och det antecknades 

även i motboken hur mycket alkohol en hade köpt och vilket datum. Alla hade 

inte tillgång till en motbok utan det reglerades av inkomst, förmögenhet och ens 

position i samhället – det var bland annat väldigt ovanligt att som kvinna få en 

motbok.  

Idag är alkohol ett av Sveriges – och världens – vanligaste beroendeframkallande 

medel (Khalui et al 2021). Dödstalet är stort, dödligheten i Sverige är tre till fem 

gånger större hos individer med ett alkoholberoende jämfört med dödligheten hos 

befolkningen i stort (Heilig 2019; Molina & Nelson 2018). Ungefär hälften av 

överdödligheten hos individer med ett alkoholberoende beror på våldsamma 

orsaker där den starkast dominerande dödsorsaken är suicid. För att minska risken 

att befolkningen överkonsumerar har vi i Sverige lagfört att alkohol enbart får 

säljas via det statligt ägda Systembolaget, men då endast till personer över 20 år, 

och på restauranger och barer till personer över 18 år.  

Alkoholkulturen bland studenter har länge ansetts problematisk och har blivit ett 

uppmärksammat problem, både i Sverige och världen (Larimera et al 2020). Att 

studenter – och då primärt de studenter som är mellan 18 – 29 år och som ingår i 

kategorin ”unga vuxna” (Folkhälsomyndigheten 2014) – ser alkohol som en 

självklar och tydlig del av studentlivet är väl etablerat, där traditioner och kultur 

påverkar hur alkoholen intas. Detta i sin tur skapar en norm för andra att följa 
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(Brunelle & Hopley 2017; Larimera et al 2020). Denna norm grundar sig bland 

annat, vilket Brunelle och Hopley (2017) diskuterar, i ens förväntningar på 

studentlivet sedan tidigare och hur studenter förväntar sig att deras medstudenter 

intar alkohol. De menar på att den rådande normen gällande alkoholkultur i en 

specifik grupp i stor utsträckning påverkar ens egna inställning till alkohol. Även 

”nollningens” (den term som används för skolans ”inspark” i början av termin 1) 

struktur medför att den höga alkoholkonsumtionen får en möjlighet att leva vidare 

i kommande generationer av studenter (Larimera et al 2020). Orsaken till detta 

består dels i den generella alkoholkulturen och upplägget på nollningsaktiviteter, 

dels i att de som en gång deltagit i skolans nollning får möjlighet till att ansvara 

för kommande generationers nollning vilket skapar en form arv. En studieorts 

alkoholkultur och normer gällande alkohol kan även etableras här, redan innan 

terminen faktiskt börjat (ibid).  

 

Lunds universitet är ett av Sveriges mest populära universitet med nästan 50 000 

inskrivna studenter. Universitetet grundades år 1666 med en nationskultur med 

anor från 1668 – idag är dock universitetet uppdelat i två studieorter, Lunds 

universitet och Campus Helsingborg. Lunds universitet har sina gamla anor, långa 

historia med en stad nästan byggd runt universitetet medan Campus Helsingborg 

skiljer sig på många sätt – för det första grundades det år 2000 i en stad som inte 

har samma lärosätes-rötter som Lund och för det andra erbjuder Campus 

Helsingborg inte samma studentliv och nationstraditioner (Green 2017; Trygg 

2021). Campus Helsingborg är mindre, dels till antal studenter som uppnår cirka 

en tiondel av studenterna i Lund, dels till olika inriktningar av studier. Lund har 

ett rikt nationsliv där varje nation profilerat sig på olika sätt, erbjuder nattklubbar 

och restaurang och har även möjlighet till att erbjuda studentboende för sina 

medlemmar. Helsingborg har en nation – STAMPUS – och det är jämförelsevis 

ett större fokus på studentkåren och studentföreningar. För att jämföra med Lunds 

nationer är studenterna i Helsingborg erbjudna olika aktiviteter på stadens pubar 

och krogar, där varje sektion (till exempel Samhällsvetarkårens socionomsektion) 

är knuten till en specifik pub. 

 

Alkoholkulturen bland studenter är som sagt ett utbrett och väletablerat problem, 

både för individen själv och för samhället (Brunelle & Hopley 2017; Larimera et 
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al 2020) och kan därför förväntas vara det även för Lunds universitets studenter. 

Trots att Lunds universitets studieorter skiljer sig mycket åt i erbjudande av 

studentliv och antal studerande så har de båda orterna socionomprogrammet som 

en valbar utbildning där de erbjuder samma läroplan, använder sig av samma 

lärare och examinatorer och är – i så stor utsträckning det går – likvärdiga. Trots 

detta upplevs det en stor skillnad i alkoholkulturen och normerna gällande alkohol 

mellan de båda studieorterna. Men skiljer sig verkligen alkoholkulturen mellan 

två så snarlika grupper som socionomstudenter med studieort som enda skillnad, 

går det att finna belägg för det rent statistiskt och vad kan vara orsakerna bakom 

de eventuella skillnaderna?  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att undersöka eventuella skillnader i alkoholkulturen 

bland socionomstudenter på Lunds universitets olika studieorter, Socialhögskolan 

Lund och Campus Helsingborg, samt undersöka hur dessa skillnader kan förstås 

med hjälp av teorier kring normer, grupptryck och kultur. Studien kommer att 

jämföra de båda studieorterna dels för sig, dels baserat på kön.  

 

Med anledning av detta har jag valt följande frågeställning: 

 

• Vilka studenter konsumerar mest alkohol – socionomstudenter i 

Helsingborg eller Lund? 

•  Skiljer sig alkoholkonsumtionen åt mellan könen och i så fall hur? 

• Hur kan man tolka och förstå de eventuella skillnaderna mellan 

studieorterna?  

 

1.3 Fortsatt framställning  

Vidare i denna studie kommer jag börja med att redogöra för det tidigare 

kunskapsläget. Jag kommer att undersöka och förklara begreppen grupptryck och 

normer, kultur samt social konstruktion för att hitta eventuella förklaringar och 
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svar till min forskning. Vidare kommer jag att förklara min metod och redogöra 

för min population, tillvägagångssätt för studien samt redogöra för 

mätinstrumentet AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) som används 

för att mäta alkoholkonsumtionen. När jag har förklarat mina metoder och 

tillvägagångssätt kommer jag att berätta om det etiska frågeställningar som dykt 

upp under studiens gång samt redogöra för god forskningsetik. Jag kommer, efter 

kapitlet gällande etik, att presentera mina resultat. Avslutningsvis kommer jag att 

föra en diskussion gällande mina resultat och vilka slutsatser en kan dra från dem.  

I min undersökning av det rådande kunskapsläget har jag använt mig av Lunds 

universitets allmänna söktjänst LUBSearch samt Libris och SwePub. De sökord 

jag använt mig av är följande: ”alcohol students”, ”alcohol prevention”, ”alcohol 

youth”, ”alcohol abuse”, ”alcohol culture”, ”alkohol studentliv”, ”alkohol kultur”, 

”alkohol kultur Sverige” ”alkohol normer” samt ”normer student”.  Många av de 

internetsidorna och länkar jag hittat har kommit via sökningar (med samma 

sökord) på google.  

 

2. Kunskapsläge 
2.1 Tidigare forskning 

Jag startade min studie med att undersöka det nuvarande kunskapsläget. Det 

visade sig finnas flertalet studier med syfte att undersöka studenter och deras 

alkoholvanor, alkoholvanor över lag bland ungdomar och alkoholvanor över lag i 

samhället - vilket var förväntat. Det jag inte kunde hitta var precis det jag har till 

syfte att undersöka med min studie – om studieort förändrar ens dryckesvanor och 

i så fall hur. Graupensperger et al (2020) studie lyfter hur, och om, ens kulturella 

och miljökontextuella situation påverkar ens dryckesvanor, vilket kan kopplas till 

min studie, och även då det finns flertalet studier som undersöker studenters 

alkoholvanor över lag och över tid (Khauli et al 2021; Larimer et al, 2020; mfl) så 

kunde jag inte finna någon studie som så specifikt inriktade sig på just min 

frågeställning. Den avgörande skillnaden i min studie till skillnad från de tidigare 

nämnda är att min studie kommer att eliminera flertalet faktorer, bland annat de 

olika studieorternas teoretiska upplägg, olika professorer och föreläsare och i 
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stället enbart kunna fokusera på alkoholkulturen och studieorten i sig då Lunds 

universitet med studieort Lund och Helsingborg följer samma läroplan, har 

samma lärare, examinatorer och föreläsare. Som referens kan nämnas Khalui et al 

(2021) som undersöker om kännedom kring alkoholens effekter har skillnad för 

studenters alkoholvanor (samma studieort men olika program) och Halloway & 

Bennet (2019) som undersöker alkoholens påverkan på studentlivet (men då över 

sju olika universitet).  

 

2.1.1 Alkoholens effekter och alkoholberoende 

Men hur påverkar då alkohol vår psykiska och fysiska hälsa, på kort och lång sikt, 

och vad händer med oss under tiden vi är påverkade av själva ruset? Det är vida 

känt och allmänt vedertagna fakta att alkohol i stora mängder är negativt för 

individers både fysiska och psykiska hälsa (Holloway & Bennett 2019) – däremot 

inte alltid lika känt hur det påverkar oss eller var gränsen för olika former av 

missbruk går. Med anledning av att alkohol ingår som ett naturligt inslag i den 

sociala kulturen i Sverige kan det vara svårt att definiera när alkoholbruket går 

över gränsen till att bli ett risk- eller missbruk (Berman, Wennberg & Källmén 

2012). Forskning har dock visat att det går att definiera utifrån dels ens 

dryckesmönster, dels den volym som intas – men denna definition skiljer sig 

mellan olika länder och olika kulturer. 

 

Alkoholens effekter  

Men åter till frågan – hur påverkas vi psykiskt och fysiskt av alkohol? Forskning 

talar för att en individ (med normal alkoholtolerans) mår som bäst av alkoholens 

effekter vid en nivå av 0,55 promille (Beroendecentrum u.å b). Många tror dock 

att det roliga ska bli ännu roligare vid högre alkoholhalt, vilket sällan är fallet. Ett 

behov och en känsla av att behöva passa in riskerar vidare att personer dricker 

mer än vad de känner sig bekväma med (Holloway & Bennett, 2019). Vid risk- 

och skadligt bruk av alkohol har du fortfarande förmågan att sluta dricka och din 

hjärna har ännu inte skapat sig ett beroende. Vid ett utvecklat beroende försvinner 

den egna viljan och suget har tagit över. Ett alkoholberoende skapas inte plötsligt 

utan är en process där kroppen vänjer sig vid alkoholens effekter och det skapas 

en ökad tolerans över tid (Zahr & Pfefferbaum 2017; Elvig et al 2021). Med 
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anledning av detta finns det ett intresse i att börja med att se på alkoholens 

effekter för en individ med ”normal” nivå av tolerans. 

 

Nedan listas hur de flesta känner sig vid olika höga halter av alkohol i blodet, 

baserat på ett normalbruk av alkohol: 

 

• 0,2 – Du känner dig varm, avslappnad och din självkritik minskar. 

• 0,5 – du känner dig upprymd och släpper på hämningarna medan ditt 

omdöme blir grumligare och din förmåga att ta in information försämras. 

Dina reflexer blir också långsammare medan du får minskad precision i dina 

rörelser.  

• 0,8 till 1,0 – du blir överdrivet självsäker, ser sämre än du brukar och blir allt 

mer högljudd och yvig i dina rörelser samtidigt som du börjar sluddra. 

• 1,5 till 2,0 – det börjar bli svårt att hålla balansen, du blir illamående och 

riskerar att få känsloutbrott. Du ser dubbelt och får svårt att gå 

• 3,0 och över – du uppfattar inte längre vad som händer runt omkring dig, är 

på gränsen till medvetslös och till slut tappar du medvetandet. Efter ett tag 

börjar du andas långsamt och riskerar att dö av alkoholförgiftning.  

  (Beroendecentrum u.å.b) 

 

Viktigt att komma ihåg vid denna typ av generaliseringar är det faktum att hur en 

individ påverkas av alkohol, trots allt, är individuellt  och situationsbundet – bara 

för att en individ druckit samma mängd alkohol vid tillfälle A som vid tillfälle B 

betyder det inte att hen kommer reagera lika (Elvig et al 2021).   

 

Alkohol påverkar kroppen i ett tidigt skede, studier visar att alkohol påverkar 

människor så tidigt som i fosterstadiet. Detta i sin tur kan ge allvarliga 

konsekvenser, däribland missfall, ”fetal alcohol syndrome” och ”fetal alcohol 

spectrum disorder” (Isurina, Burina & Grandilevskaya 2021). Alkohol är den 

femte ledande orsaken till missfall sett över världen i stort (Molina & Nelson 

2018). Enligt WHO, 2004, var hela 4,5% av all sjukdom och skada relaterad till 

alkohol: 7,4% för män och 1,4% för kvinnor. Alkohol kan påverka, bokstavligt 

talat, alla kroppens olika vävnader och på sikt ge allvarliga konsekvenser. Några 
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av dessa är leverscirros, högt blodtryck, diabetes och påverkan på nervsystemet 

och ens koordinationsförmåga (ibid). Ens kognitiva beteende kan förändras med 

bland annat humörsvängningar som konsekvens och risken för demens ökar 

drastiskt (Zahr & Pfefferbaum 2017). Risken för att råka ut för olyckor ökar i 

samband med alkoholpåverkan (både i det aktiva ruset och över tid) med 

anledning av dess påverkan på reaktionsförmågan, balanssystemet och 

nervsystemet (ibid). 

 

Alkoholberoende 

I Sverige finns det idag cirka 330 000 individer med alkoholberoende – det är 

dock troligt att det är ett stort mörkertal och individer som finner sig i riskzonen 

för beroende (Beroendecentrum u.å. a). Missbruk av alkohol delas oftast in i tre 

olika nivåer – riskbruk, skadligt bruk och beroende. Socialstyrelsen definierar 

riskbruk som ”en hög genomsnittlig konsumtion av alkohol eller en intensiv 

konsumtion av alkohol minst en gång i månaden” (Socialstyrelsen u.å) och en 

studie genomförd av Folkhälsoinstitutet visar att ungefär 18% männen och 10% 

av kvinnorna i Sverige har ett riskbruk av alkohol (Berman, Wennberg & Källmén 

2012). För kvinnor som är gravida definieras allt bruk av alkohol som riskbruk. 

Riskbruk delas sedan av Socialstyrelsen upp i två grupper; hög genomsnittlig 

konsumtion – mer än 9 standardglas per vecka för kvinnor och mer än 14 

standardglas per vecka för män - och intensivkonsumtion – för kvinnor mer än 4 

standardglas vid samma tillfälle och 5 standardglas vid samma tillfälle för män. 

Ett standardglas är ett mått som motsvarar 33 centiliter starköl, cirka 13 centiliter 

vin eller knappt 4 centiliter sprit - 14 standardglas motsvarar alltså cirka två 

flaskor vin. Båda dessa nivåer medför en ökad risk för att utveckla ett beroende.  

 

Skadligt bruk innebär att en individ dricker så pass stor mängd och på ett sådant 

sätt att det på längre sikt kan ge negativa konsekvenser för individens hälsa och 

sociala liv. Extra varningsfaktorer är det så kallade ”berusningsdrickandet”, alltså 

om en individ dricker mer än fem standardglas vid samma tillfälle två eller fler 

gånger per månad, om en kör rattonykter eller kommer för sent till arbete med 

anledning av bakfylla samt om alkoholens påverkan riskerar att få negativa 

konsekvenser för familj och vänner (Beroendecentrum u.å. a).  
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Alkoholberoende innebär kortfattat att hjärnan har påverkats under så lång tid av 

alkoholens effekter att den skapat ett beroende till ruset. Det är inte längre bara 

din egen vilja som styr om och hur mycket alkohol du dricker utan alkoholen har 

tagit över och styr större delar av ditt liv (Beroendecentrum u.å. a).  Några av de 

vanligare symtomen som talar för ett beroende är en ökad toleransnivå (alltså när 

en behöver inta större volym alkohol jämfört med tidigare för att nå samma 

effekt), abstinens och kontrollförlust (Elvig et al 2021).  

 

I samhällets mening är det accepterat att dricka alkohol över lag (Holloway, 

Valentine & Jayne 2009), men när det går över en viss gräns - så pass att det 

börjar bli skadligt för en själv och/eller människor i ens närhet - är det inte längre 

acceptabelt och åtgärder från samhällets sida vidtas. AUDIT är ett väletablerat 

mätinstrument för att mäta en individs alkoholkonsumtion och risker för att de har 

utvecklat, eller är på väg att utveckla, ett beroende (Berman, Wennberg & 

Källmén 2012). En av de myndigheter som använder sig av AUDIT är 

socialtjänsten, men det används även aktivt inom sjukvården. 

 

2.1.2 Alkohol och studentlivet  

Under sin tid som student utsätts en för flertalet situationer där alkohol är 

inblandad, antingen som ett informellt krav eller något som lyfts upp naturligt av 

omständigheterna – nollningar, fester eller andra aktiviteter skapade av studenter 

för studenter (Loftrup 2020; Green 2017). Pavlova, Silbereisen och Sijko (2013) 

visar i sin studie att det finns en ökad risk för ett riskbruk av alkohol för individer 

som oftare deltar i organisationsverksamhet, likt nationer, och frekvent deltar i 

olika aktiviteter tillsammans med sina kompisar jämfört med de individer som 

väljer att avstå. Detta i sin tur går att koppla till grupptryck. Studien visar också 

att dessa aktiviteter och organisationsverksamheter kan ha en positiv verkan på 

individens hälsa, men då exkluderat risken för det riskabla drickandet. 

 

I studien ”Studenter och hög alkoholkonsumtion” (Folkhälsomyndigheten 2014) 

undersöker Folkhälsomyndigheten studenters syn på alkohol vid sex universitet 

och högskolor i Sverige. Studiens metod byggde på att de studenter som sökte 
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hjälp vid universitets eller högskolans olika studenthälsomottagningar erbjöds 

alkoholscreening via AUDIT och återkoppling på resultatet. De kommer bland 

annat fram till att alkoholkonsumtion bland ungdomar generellt är högre under 

studietiden jämfört med i andra faser av livet samtidigt som gruppen är svår att nå 

med preventiva och insatser. Studien syftade till att, utöver undersöka studenters 

alkoholvanor, undersöka möjligheten att använda sig av AUDIT som 

screeningverktyg och hjälpmedel för de olika universitetens 

studenthälsamottagningar för att på sikt kunna sänka studenternas 

alkoholkonsumtion, bland annat med hjälp av screening och motiverande samtal. 

Med hjälp av denna screening lyckades studenthälsan fånga upp studenter med ett 

riskbeteende på ett tidigt stadie. Studien visade även att flertalet av de tillfrågade i 

studien oroade sig för sina studiekamraters alkoholvanor, vilket indikerar att 

alkohol i studentlivet är ett utbrett problemområde. Studien konstaterade slutligen 

att av de studenter som via studenthälsomottagningar screenades med hjälp av 

AUDIT visade 4,8% risk för skadligt bruk (mellan 16 och 19 poäng) och 2,9% låg 

över gränsen för möjligt beroende (över tjugo poäng). 

 

Holloway och Bennett (2019) jämför i sin studie sju universitet i Wales för att 

försöka finna orsaker till varför studenter dricker alkohol. De genomförde sin 

studie, på samma sätt som jag, genom enkätform där respondenterna – hela 6594 

stycken – fick uppge olika skäl till varför de intog alkohol. 6205 av 

respondenterna uppgav ett eller fler orsaker till att de intog alkohol, där 

fördelningen blev enligt följande:  

 

•  Förstärkande motiv 61,2% 

• Sociala orsaker 57,3% 

• Hanterande orsaker 8,7% 

• Bekräftande orsaker 4,8%  

  

(min översättning).  

 

Vidare konstaterar studien (Holloway & Bennett 2019) att den största orsaken till 

att inta alkohol som student är på grund av positivt förstärkande motiv – så som 
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att öka känslan av njutning och glädjerus – snarare än negativt förstärkande motiv 

– som att dricka alkohol för att glömma eller ”slippa känna”. De konstaterar även 

att kvinnor i större utsträckning dricker alkohol av sociala skäl (61,5% jämfört 

med mäns 49,6%) medan det inte finns några större avvikelser bland de övriga 

skälen. Även antalet år som en hade studerat var avgörande för om en drack av 

sociala skäl eller inte – studien visar att ju längre du studerat desto mindre dricker 

du alkohol av de sociala skäl, alltså för att knyta band till andra. Detta går att 

koppla till grupptryck och behovet av att passa in (Khauli et al 2021; Fujimoto & 

Valente, 2012). 

 

Graupensperger et al (2020), Fujimoto och Valente (2012) och Studer et al (2014) 

– med flera – talar alla om hur studenter påverkas av den sociala faktorn när det 

handlar om alkoholvanor i studentlivet. Studer et al (2014)´s studie visar att 

grupptryck och sociala faktorer spelar en avgörande roll för studenters inställning 

till alkohol. Det finns en uppfattning om att ”alkohol hör studentlivet till”, att det 

mer eller mindre inte går att delta i studentaktiviteter utan alkoholens iblandning 

vilket i sin tur påverkar normen i alkoholkulturen redan innan studenten börjar 

studera (Bravo et al 2017).  Bravo et al (2017) undersöker i sin studie 

alkoholkultur i USA, Spanien och Argentina bland collegestudenter och 

konstaterar att alkoholens centralitet i själva ”studentupplevelsen” vara en viktig 

del i studentlivet i stort, och ansågs viktigare hos män än kvinnor. Vidare visar 

studien (ibid) att uppfattningen i sig om hur alkoholkulturen ”är” under 

studietiden är en stor riskfaktor för att börja överkonsumera alkohol – om en inte 

har en lika stark bild av att studielivet är centraliserat runt studentfester minskar 

också risken. 

 

Loftrup (2020) intervjuade hösten 2020, i en artikel skriven för Lunds universitet, 

en av universitetets ”nollgeneraler”. ”Nollgeneralen” berättar om hur de på Lunds 

Tekniska Högskola (LTH) försökt att ändra på strukturen på nollningen i stort, 

bland annat genom att erbjuda alkoholfria alternativ för att kunna inkludera de 

individer som väljer att inte dricka alkohol och för att ”slippa ifrån avarterna”. 

Intervjun i sig säger något om hur centraliseringen av alkohol under studentlivet – 

eller åtminstone under nollningen – är ett problem. Att som student komma till en 

ny stad, inte känna människor och sedan ha som ”enda” socialiseringsalternativ 
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att delta i aktiviteter som involverar alkohol ökar risken för att individen i sig 

sedan brukar alkoholen (Bravo et al 2017).   

 

En studie gjord av Universitetskanslersämbetet (2014) visar att åldern då 

människor börjar studera har sjunkit och att nästan hälften av Sveriges studenter 

börjar studera på universitet och högskolor före 23 års ålder. Att påbörja sin 

studietid med att normalisera stora mängder alkohol ses därför som problematiskt, 

framförallt med tanke på det faktum att människor följer en redan angiven norm 

från äldre förebilder – sammantaget blir det snedvridet och bekymmersamt med 

en studentkultur som fokuserar på ett intag av stora mängder alkohol i 

kombination med att åldern för studenter på universitet och högskolor sjunker. Att 

studentlivet och dess introduktion i sin nollnings-form har ett tydligt fokus på 

gemenskap och inkludering är tydligt och på många sätt positivt, men lika tydligt 

är det att alkoholkulturen i studentlivet är seglivad och svårföränderlig – så till 

den grad att det till slut behövts skapas nya traditioner och rutiner för att alla ska 

ha en möjlighet att känna sig inkluderade (Loftrup 2020). 

 

2.1.3 Prevalens och prevention i olika åldersgrupper   

När det i ett samhälle finns olika former av hälsorisker har staten ett ansvar att 

göra vad de kan för att minimera dessa med hjälp av så kallade preventiva 

insatser. Dessa insatser ser olika ut i olika länder, bland annat hur hög alkoholhalt 

som är laglig att köra bil med eller ålder för att bruka alkohol. De svenska 

alkoholpreventionerna är till viss del knutna till vår generella alkoholkultur. Några 

av de exempel som finns är att alkohol över 3,5% enbart säljs på det statligt ägda 

Systembolaget alternativt restauranger och krogar jämfört med till exempel 

Danmark där drycker med högre alkoholhalt går att köpa över disk på var och 

varannan kiosk, även begränsningen över hur hög promille en får köra bil med 

skiljer sig åt – i Sverige går gränsen vid 0,2 promille medan det i Danmark blir 

olagligt att köra bil först vid 0,5 promille. Olika åldersbegränsningar på inköp av 

alkohol är ytterligare en form av alkoholprevention – i Sverige får en handla på 

Systembolaget först vid en ålder av 20 år och på krogen eller restaurang vid 18 års 

ålder.  
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I rapporten ”Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige” (Ramstedt, 

Landberg, Svensson & Sundin, 2018) konstaterar författarna att i jämförelse med 

andra studier gjorda i Europa dricker svenskar över lag mer under en kortare 

period och ett större antal enheter per tillfälle – en av fyra i Sverige jämfört med 

en av tio generellt över de andra deltagande studierna har uppgett 

berusningsrelaterade problem. En relativt hög andel av respondenterna uppger 

även att de gjort eller sagt saker som de själva inte kommit ihåg efteråt utan fått 

återberättat för sig av sin omgivning.  

 

I olika sociala kontexter ökar risken för förhöjd alkoholkonsumtion och med det 

även beroenderisken – studentlivet är en av dessa (Brunelle & Hopley 2017; 

Larimera et al 2020). I fråga om prevention inom studentlivet erbjuder flertalet 

universitet och högskolor, bland annat Lunds universitet, stöd till individer som 

misstänker att de har ett alkoholberoende eller mår dåligt i relation till alkohol 

eller andra droger (Trygg 2021). För Campus Helsingborg och Lunds universitet 

med studieort Lund är det samma prevention oberoende av studieort, inga 

markanta eller märkbara skillnader vad jag kan finna. Lunds universitets hemsida 

hänvisar till studenthälsomottagningen om en är orolig för sin alkoholkonsumtion, 

studenthälsomottagningen i sin tur länkar vidare till ett själv-test en kan göra vid 

oro, och rekommenderar en (som alternativ) att kontakta elevhälsan för 

direktkontakt. Jag upplever inte att det verkar finnas någon vidare prevention 

utöver denna text på hemsidan och de länkar hemsidan hänvisar till.  

LU förstärker även tidigare uppfattning om att det är en norm att dricka alkohol, 

vare sig en är van vid att dricka alkohol sedan tidigare eller inte, och även att 

många sammanhang i studentlivet är nära sammankopplade med alkohol (Trygg 

2021). De olika studentnationerna erbjuder vissa former av prevention i form av 

begränsning av inköp då de anser att ”individen fått nog” och begränsning i form 

av antalet enheter som kan köpas vid ett och samma tillfälle. IQ (ett fristående 

dotterbolag till Systembolaget som verkar för ett ”smartare förhållningssätt till 

alkohol (IQ, u.å a) genomförde 2018 en studie som visade på att nästan hälften av 

alla tillfrågade högskolestudenter inte kunde studera dagen efter att de druckit 

alkohol, nästan 40% hade ”dagen efter - ångest” och lite mer än hälften hade 

upplevt att en annan student försökt övertala dem till att dricka alkohol eller 

övertala dem till att dricka mer alkohol än vad de själva velat (IQ u.å. c) De 
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betonar vikten av att universitet själva tar ansvar för preventivt arbete gällande 

alkohol, men Holloway och Bennett (2019) menar på att det är en tradition sedan 

gammalt, att universitetet håller sig ”ur vägen” för studenternas fritid. Kanske 

skulle universiteten å andra sidan tjäna på att ”lägga sig i” lite mer?   

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I en uppsats syftar teorin till att redovisa de utgångspunkter en använt sig av i sin 

forskning och vilka teoretiska perspektiv en utgår ifrån. Jag har i min uppsats valt 

att använda mig av teorier om grupptryck, normer, kultur och 

socialkonstruktivism då jag anser de vara bäst lämpade för studien. Jag kommer i 

delen om kultur först att diskutera det i form av studentkultur i synnerhet följt av 

alkoholkultur i allmänhet.  

 

3.1 Grupptryck och normer 

Ett sätt för att börja förstå studentlivet är se på begreppen ”grupptryck” och 

”normer”. I diskussioner och studier gällande alkohol och studentlivet går det inte 

att undgå att notera hur mycket grupptryck och normer påverkar – känslan av 

sammanhang, att höra till något större än en själv och en gemenskap är alla 

faktorer som spelar in (Fujimoto & Valente, 2012). Studenter är ofta unga vuxna, 

nya i det mer självständiga vuxenlivet och samtidigt mer ”formbara” än äldre 

vuxna och att studenter brukar alkohol i oroväckande stor omfattning är ett reellt 

problem (Larimer et al 2020). Att hamna i en miljö med ett stort grupptryck och 

redan tydligt väldefinierade normer över ”hur en student ska vara och agera” 

riskerar därför att påverka mer än tänkt eller önskat, vilket visas i bla. Larimer et 

al (ibid)´s studie. Studien beskriver att studenters uppfattning om hur andra 

studenter dricker – alltså den förväntade normen - ofta överskattas. Detta i sin tur 

resulterar i att studenten själv riskerar att dricka mer alkohol än planerat eller 

önskat. Vidare visar studien att studenter som ofta överskattar andras 

alkoholvanor och tolerans oftare själv brukar stora mängder alkohol, och Larimet 

et al konstaterar (med referenser till annan forskning) att det inte upplevs finnas 

någon norm gällande hälsosamt, måttligt drickande bland studenter över huvud 
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taget. Med andra ord – normen gällande alkohol och studenter säger att studenter 

”ska” dricka alkohol och att det oftare än inte också förväntas vara mer än det i 

verkligheten är. Detta kan resultera i att nya studenter med felaktiga eller 

snedvridna förväntningar överskattar andra studenters alkoholkonsumtion kraftigt 

vilket i sig kan få ödesdigra konsekvenser.  

 

Grupptryck och normer kan vara positiva, som till exempel hur en agerar i 

föreläsningssalen eller skolans lokaler, att inte avbryta föreläsarna eller städa efter 

sig men även potentiellt negativa konsekvenser så som mängd alkohol som intas, 

vilken typ av alkohol som konsumeras samt när och var alkoholen konsumeras 

(Studer et al 2014; IQ u. å.b;). Fujimoto & Valente (2012) skriver att vi påverkas 

mycket av de beteenden våra vänner visar upp och har lättare för att falla för 

grupptryck om trycket i sig kommer från vänner eller personer vi ser upp till – 

vilket blir tydligt även när det kommer till diskussioner gällande 

alkoholkonsumtion. När en tydlig eller uttalad ledare dricker alkohol och pressar 

på att andra ska göra det ökar således även sannolikheten för att en faller för 

grupptrycket och går emot ens egen förbestämda inställning. Det krävs inte alltid 

att ledaren ”pressar” för det, utan ses ledaren som en förebild höjs också 

sannolikheten för att en ska följa det mönster ledaren visar (Khalui et al 2021). 

 

Känslan av sammanhang, att höra till något större än en själv och ett behov av 

gemenskap är alla faktorer som spelar in när det kommer till normer och 

grupptryck gällande studenter och alkohol (Fujimoto & Valente, 2012). I 

samhället i stort lutar normen mer mot en ”alkoholpositivism” snarare än en 

”alkoholnegativism” (IQ u.å. b) – det är accepterat att dricka alkohol, närmast 

förväntat, och ibland även att dricka mer än vad en tänkt tidigare – vilket även är 

fallet i studentvärlden (Larimer et al, 2020; Studer et al, 2014). Så vad händer då 

när en inbjuds till en ”nollning” veckan innan skolstart? I grunden är detta en god 

tanke som erbjuder gemenskap innan skolklockan ringer, men i praktiken erbjuder 

detta också en inbjudan till en kultur en kan känna sig tvingad till att ta del av. 

Hamnar en i kretsar där grupptrycket pressar en till att göra saker som kan anses 

”fel” (till exempel att slå sönder saker) riskerar grupptrycket även att öka ens 

alkoholintag medan det i grupper där trycket snarare ses som positivt (till exempel 

att komma i tid till studier) kan grupptrycket minska ens alkoholintag (Stuber et al 
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2014) – grupptryck bör alltså ses som både positivt och negativt beroende på dess 

kontext. Med andra ord kan nollningen hjälpa studenter att hamna i ”positiva” 

kretsar gällande alkoholkonsumtion och övriga positiva, normativa effekter – men 

risken finns även att hen hamnar i negativa situationer och grupper som påverkar 

ens studietid och alkoholkonsumtion negativt. Som Loftrup (2020) skriver så har 

det skett en förändring i nollningens upplägg på Lunds universitet där alkoholfria 

alternativ och en inkludering av individer som väljer att inte dricka alkohol ska 

betonas mer. Detta i sig kan anses positivt, men det innebär också att dessa i viss 

mån tidigare exkluderats – delta i evenemang där det läggs vikt vid intag av 

alkohol och rusdrickande eller välj aktivt att inte delta och missa möjligheten att 

knyta band till dina kommande kurskamrater.  

 

Att inte delta vid dessa sociala sammanhang kan resultera i att en isoleras ifrån 

den övriga gruppen och i slutändan får det svårare att bli en del av den samma – 

för unga studenter som flyttat lång väg och inte känner någon i den stad de bor i 

kan detta vara ödesdigert och en mer eller mindre kan tvingas in i en grupp där 

normen är annat en vad en själv vill. Fujimoto och Valente (2012) menar på att i 

nya situationer känner en ett större behov av att ”passa in” och bli en del av den 

rådande gemenskapen och risken för att då bryta ens egna förutbestämda åsikter 

till förmån för att ”passa in” ökar avsevärt. 

 

3.2 Kultur 

Merriam-Westers (Merriam-Websters u.å) ordbok definierar den sociala kulturen 

enligt följande:  

 

* the customary beliefs, social forms, and material traits of a 
racial, religious, or social groupalso : the characteristic features 

of everyday existence (such as diversions or a way of life) 
shared by people in a place or time 

* the set of shared attitudes, values, goals, and practices that 
characterizes an institution or organization 

* the set of values, conventions, or social practices associated 
with a particular field, activity, or societal characteristic 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/convention
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* the integrated pattern of human knowledge, belief, and 
behavior that depends upon the capacity for learning and 

transmitting knowledge to succeeding generations 

    (Merriam-Websters u.å.) 

 

Denna definition ger en tydlig och överskådlig bild av hur brett begreppet 

”kultur” är, och jag kommer nedan att försöka redogöra för studentkultur i 

synnerhet och alkoholkultur i allmänhet. 

 

3.2.1 Studentkultur i synnerhet 

Studentkultur är så mycket mer än enbart alkohol och olika former av tillfällen att 

inta den samma, dock har de som brukar alkohol en förmåga att kraftigt driva på 

”hårda” alkoholnormer (Holloway & Bennett 2019) vilket sannolikt bidrar till 

bilden av studentlivet som centraliserat runt alkohol (Bravo et al 2017). Som ovan 

nämnt diskuteras ofta alkohol i samma mening som studentliv och studentkultur – 

och ofta med rätta - men det finns utan tvekan mer som tillhör studentkulturen. 

Studentkultur syftar även till hur en förväntas agera och vad som erbjuds 

studenter under studentlivet i dess egenskap av att vara just studenter – allt från 

att äta nudlar till middag eller studera nätterna igenom. I många fall handlar det 

också om att flytta hemifrån, kanske långt ifrån sin tidigare familj och trygga bas 

(ibid). De sociala formerna som uppstår under studentlivet – att bo i korridor 

tillsammans med många andra, volontärarbete på nation, studiecirklar med mera – 

kan ibland vara svåra att hitta efter studietiden och blir en mer centraliserad, 

exklusiv del av specifikt studentkulturen. Att bruka alkohol ses även – både i 

studentkulturen och i många samhällen i stort – som ett sätt att hantera stress 

(Bravo et al 2017). Detta är något Holloway och Bennett (2019) vidare diskuterar 

som något universiteten i sig är högst bidragande till – och känner till! De menar 

att universiteten skapar en ofantlig stress på studenterna att klara av sina studier 

utan att nödvändigtvis erbjuda goda möjligheter för återhämtning samt att de över 

lag inte anstränger sig för att minska studenternas alkoholkonsumtion. Med andra 

ord kan alkohol anses vara en stor del av studentkulturen, med det faktum att en är 

student i sig en stor bidragande faktor (ibid).  

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/integrate
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Allt nämnt ovan är sådant som ingår i studentkulturen, och mer därtill – 

studentkulturen är alltså det som definierar själva studentlivet, förklarar hur 

studentlivet är utanför skolan och vad som kan förväntas av en. Studentkulturen 

skiljer sig dock mellan olika städer baserat på hur stark historia de har av 

studentkultur. Det framgår tydligt när en ser över vilken typ av studentkultur som 

erbjuds bland annat i Helsingborg respektive Lund, där Lund (som nämnt 

tidigare) har ett rikt studentliv och en tydlig studentkultur medan det i 

Helsingborg, med sitt blott tjugo år gamla universitet, ännu inte har det lika starkt 

definierat och särpräglat från andra. I Helsingborg finns det till exempel en 

studentnation, STAMPUS, medan det i Lund är hela 13 nationer. Medan Lund 

erbjuder alkohol på sin nations klubbar till rabatterat pris är Helsingborgs 

studenter snarare ”knutna” till specifika krogar runt om i staden – utan överdrivna 

rabatter och mer beblandade med stadens invånare än Lunds motpart. 

Lundavarianten skapar en starkare studentlivskultur i grunden än vad 

Helsingborgs variant (i dagsläget) gör, där en inte kategoriserar sig till enbart 

studentlivet och övriga studenter på samma sätt.  

 

3.2.2 Alkoholkultur i allmänhet 

Rapporten ”Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige” (Landberg, 

Svensson & Sundin 2018) listar fyra olika orsaker till att människor i Sverige 

dricker alkohol, baserat på modellen DMQ-R (Drinking Motive Questionnaire 

Revised). Denna modell syftar till att hitta orsaken till en individs alkoholintag, 

sett ifrån två olika dimensioner – negativa orsaker och positiva orsaker. Rapporten 

syftar inte till att undersöka studenter eller studentlivet över lag, men ger en tydlig 

bild över den generella kulturen i Sverige.  

Enligt DMQ-R delas de två dimensionerna i fyra kategorier:  

 

• förstärkande motiv vilka utgörs av inre, positiva motiv så som att dricka i 

syfte att förstärka de positiva känslorna och upplevelserna,   

• sociala motiv som utgörs av de yttre positiva motiven, bland annat att dricka 

för att höja stämningen i sociala sammanhang  
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• hanterande motiv som utgörs av negativa, inre motiv. De hanterande motiven 

är när syftet till ens drickande har att göra med hantering av negativa känslor 

eller för att undvika att tänka på problem samt 

• konfirmativa motiv, vilket även de utgörs av negativa motiv men i form av 

yttre orsak som att dricka för att bli accepterad av en grupp eller för att inte 

riskera att bli isolerad från sociala sammanhang  

 

(Landberg, Svensson & Sundin 2018) 

 

Landberg, Svensson och Sundin (2018) studie visar att ungdomar över lag dricker 

på grund av sociala och förstärkande motiv - förstärkande och hanterande motiv 

är främst förekommande bland individer med problematisk alkoholkonsumtion 

(oberoende av ålder). Detta stöds vidare av Fujimoto och Valente (2012).   

 

Pavlova, Silbereisen och Sijko (2014) skriver att den polska alkoholkulturen till 

stor del består av oregelbunden ”binge drinking” (alltså större mängder alkohol 

vid samma tillfälle, för män fler än 5 standardglas och för kvinnor 4 standardglas), 

Törrönen (2019) skriver det samma i sin jämförande studie gällande alkoholkultur 

i Sverige och Finland – men då gällande likheterna med den Finska 

alkoholkulturen. Den svenska alkoholkulturen liknar han snarare med den 

”kontinentala” alkoholkulturen – vilket inte definieras närmare men som jag tar 

mig friheten att räkna som medelhavsområdet.  Han skriver att den svenska 

alkoholkulturen snarare handlar om att dricka mer ofta – jämfört med i 

tillexempel Finland eller Polen – men en mer begränsad mängd. Det är även 

vanligare att över lag bruka alkohol som man – 70% av den totala 

alkoholkonsumtionen räknas vara manlig (ibid). Studier visar vidare att kvinnor 

och individer som räknas tillhöra medelklassen har en mer kontrollerad 

alkoholkonsumtion jämfört med fattiga och män över lag (Holloway, Valentine & 

Jayne 2009), och att individers tolerans gällande personer som överkonsumerar 

alkohol också skiljer sig mellan könen. Att vara man och berusad på gatorna i 

samhället anses i högre grad acceptabelt än om en kvinna uppvisar samma form 

av beteende. Men när är det okej att bruka alkohol då, i en svensk kultur? Makela 

(1986) studie visar att en majoritet anser det vara okej att dricka ”en öl eller två” 

till en middag mitt i veckan, men inte att bli måttligt berusad, vilket styrks av 
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Holloway, Valentine och Jayne’s studie (2009). Vidare anser en majoritet att det 

är förväntat att dricka alkohol till större händelser så som midsommar,  

kräftskivan och nyår och accepterat att dricka alkohol under helgen eller semester 

– dock fortfarande förväntat att kvinnor ska dricka en mindre mängd än män, eller 

åtminstone upplevas mindre berusade (ibid).  

 

Dryckeskulturen bland unga i Sverige har dock förändrats de senaste två 

decennierna, visar en rapport gjord av CAN 2020 (Raninen 2020). Rapporten 

visar bland annat på att elever i nionde klass idag dricker mindre alkohol jämfört 

med tidigare, och att alkoholdebuten kommer senare. Rapporten visar även på att 

de ungdomar som inte dricker alkohol är mer nöjda med sina sociala relationer 

och har högre poäng i en så kallad pro-social skala, till skillnad mot vad tidigare 

studier visat. Detta kopplas i rapporten bland annat till inträdet av sociala medier 

som ett sätt för ungdomar att vara sociala samtidigt som de är nyktra, till skillnad 

från tidigare då normen och kulturen snarare ”tvingade” ungdomar till att 

socialisera i sammanhang som inkluderade alkohol.  

 

3.3 Sociala konstruktioner  

I diskussioner genom åren har olika perspektiv och orsaker till ett allt för stort 

alkoholintag diskuterats och med det även olika perspektiv på orsakerna som leder 

fram till att människor utvecklar ett beroende (Ramstedt, Lindell & Raninen 

2012). Två olika synsätt och perspektiv alkoholism och alkoholberoende kan 

diskuteras från – och ofta görs – är ”biologisk realism” och 

”socialkonstruktivism”. Diaz-Leon (2015) skriver i sin artikel ”What is social 

construct?” att biologisk realism handlar om ”att en specifik kategori är biologiskt 

verklig (min kurservering)” medan socialkonstruktivism snarare syftar till att 

försöka se bortom det fysiska, att försöka förstå hur och varför ett mönster 

och/eller ett beteende uppstår. Socialkonstruktivism säger inte att saker och ting 

inte existerar, till exempel det fysiska könet, men att det finns idéer och 

dragningar till att kategorisera dem på olika sätt. Diaz-Leon (2015) nämner två 

olika sätt att kategorisera socialkonstruktivism - idéer och objekt. Idéer är sådana 

saker som teorier, synsätt och koncept – det vill säga mentala representationer – 
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medan objekt syftar till individer, egenskaper och fakta – det vill säga ”enheter” i 

världen till motsats mot vår mentala representation av dem.  

 

För att sätta sina exempel i perspektiv förklarar Diaz-Leon (2015) en klocka ur 

olika synsätt. En klocka behöver vissa beståndsdelar för att klassas som en klocka 

– urverk, urtavla och timvisare, för att nämna några – men det är även socialt 

konstruerat att en klocka ”är” en klocka – till exempel dagens ”smart watches” 

skiljer sig massivt från de traditionella, mekaniska klockorna där det snarare 

handlar om en liten dator, men vi har ändå socialt accepterat det som en klocka. 

Ytterligare ett exempel – och ett enligt tydligare sådant – för att förklara 

socialkonstruktivism är följande citat om att vara gift och man:  

”Consider, for example, what must be the case for someone to 
be a husband in the contemporary United States: A husband is 

a man legally married to a woman. Being a man legally married 
to a woman does not cause one to be a husband; it is just what 

being a husband consists in” 

     (Diaz-Leon 2015) 
 
 
Med andra ord: att vara make är socialt konstruerat. Det är något vi i samhället 

bestämt att en blir efter att papper skrivits på och vissa ceremonier genomförts – 

det förändrar inget faktiskt hos individen i fråga.  

 

Frågan är då – hur sätts sociala konstruktioner in i studentlivet och 

alkoholkulturen? För att börja med alkoholkultur över lag så är det en konsekvens 

av vad vi i samhället bestämt vara okej och inte, som att det till exempel är okej 

att dricka alkohol efter jobbet men inte på jobbet. Vi bestämde de reglerna, vi 

lever efter dem och följer dem. Vi kan även förändra dem – de är ju trots allt 

socialt konstruerade och överenskomna. Vad som definierar studentlivet och 

alkohol under samma tid är även det socialt konstruerat – att vi dricker alkohol 

under nollning och fester är inget som vi måste göra, det är något vi gör för att det 

bestämts till att vara så eller för att vi följer den norm som är utlagd (Diaz-Leon 

2015; Bravo et al 2017; Studer et al 2014).  
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Att förändra sociala konstruktioner går, men det tar tid (Ramstedt, Lindell & 

Raninen 2012). De sociala konstruktionerna är inte bara bestämde av oss som 

lever nu, utan snarare av de som kommit före oss. Sociala konstruktioner har sin 

grund i sociokulturella och historiska arv och är med anledning av detta 

svårföränderliga. Den kulturella och normativa förändring LTH försöker sig på 

(Loftrup 2020) är ett snabbt försök till förändring, men när individer kommer in 

med förutbestämda idéer över hur saker ska vara och bär med sig den sociala 

konstruktionen av studentlivet så blir det motstånd och – som sagt tidigare – 

svårföränderligt.  

 

4. Metodval och material 
4.1 Kvantitativ metod   

Ens metodval är beroende av vad som studeras och för att kunna åskådliggöra 

undersökningens frågeställning på ett adekvat sätt är ens val av 

undersökningsform av avsevärd betydelse (Lind 2014). Kvantitativ forskning 

resulterar i en forskningsstrategi som bygger på kvantifiering av data och ett 

deduktivt förhållningssätt med en prövning av teorier som utgångspunkt (Bryman 

2011). Lind (2014) skriver att de metodval en forskare väljer att använda sig av 

baseras på flertalet olika fenomen vilket även påverkar dess frågeställningar. 

Några av dessa fenomen berör de teoretiska intressen och erfarenheter forskaren 

själv har, vilket jag har beskrivit i uppsatsen förord. Lind (ibid) skriver vidare att 

frågeställningarna påverkas av forskarens tidsbegränsningar samt dess 

ekonomiska begränsningar. I mitt fall har denna studie inte påverkats i någon grad 

av en ekonomisk aspekt med anledning av att den ligger som grund för en del av 

mina studier. Med anledning av min bakgrund som student påverkas däremot 

tidsaspekten – studien hade som syfte att påbörjas och skrivas färdigt i en tidsram 

av tre månader under våren 2020. I slutändan blev så inte fallet då yttre faktorer 

påverkade min studietid och uppsatsskrivandet drog ut på tiden. Dessa faktorer 

bestod bland annat av COVID-pandemin som försvårade dels möjligheten för mig 

att studera hemifrån, dels möjligheterna för mig att finna information i bokformat 

då skolor och bibliotek stängde. Enkäten som studien bygger på genomfördes 

dock under utsatt tid utan yttre påverkan tack vare att den genomfördes digitalt.  
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Mitt val att göra en kvantitativ studie var ett val baserat primärt på intresse, dels 

över sättet att genomföra forskning på, dels över den data jag hade potential att få 

fram genom att genomföra specifikt en kvantitativ studie jämfört med en 

kvalitativ studie.  

I genomförandet av min studie har jag använt mig av en tvärsnittsdesign dit man 

bland annat räknar enkätstudier (Bryman 2011). Tvärsnittsdesign innebär att data 

samlas in från olika individer eller fall vid en specifik tidpunkt i syfte att ta fram 

en samling kvantifierbara data som i sin tur kan kopplas till de av forskaren valda 

variabler. I min studie har det inneburit att data samlats in över två veckors tid 

från flera hundra socionomstudenter inskrivna vid Lunds universitet vårterminen 

2020. Denna forskningsdesign resulterar i möjligheten att studera relationer 

mellan flertalet variabler och de variabler jag valt att undersöka i relationen till 

alkoholkonsumtion är studieort, ålder, kön samt boendeort i relation till studieort. 

 

4.2 Urval  

De deltagare jag sökte till min studie i egenskap av informanter var studenter vid 

Lunds universitet, både med studieort Lund och studieort Helsingborg, som under 

enkättiden läste socionomprogrammet, oberoende av ålder, kön eller vilken termin 

de läste. För att hitta informanter till min studie valde jag att kontakta 

socionomprogrammets kursföreståndare för respektive termin och på så sätt få 

tillgång till de olika studenternas mailadresser. Genom att kontakta 

kursföreståndaren direkt kunde jag garantera att jag fick tillgång till de 

informanter som uppfyllde mina inklusionskriterier – att vara student vid Lunds 

universitets socionomprogram med Lund respektive Helsingborg som studieort – 

utan att för den sakens skull bryta mot möjlig sekretess. Med hjälp av detta kunde 

jag även försäkra mig om att få en så pass uppdaterad lista över informanter som 

möjligt.  

För att säkerställa enkätens anonymitet provkörde jag den vid flertalet tillfällen 

för att på så sätt undersöka om jag kunde ta reda på vem respondenten var. När 

det gick att garantera anonymiteten färdigställde jag enkäten och mailade ut 

enkäten och dess bilagor till alla studerande vid socionomprogrammet vid Lunds 

universitets två olika studieorter.  
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Mailet skickades ut terminsvis, termin 1 till 7, med hjälp av Gmail via min egen 

skolmail. Totalt skickade jag ut 1068 mail med följande antal mail per termin 

Tabell 1 – mailutskick fördelade över termin och skola, levererade och ej 

levererade samt skickade totalt och ej levererade totalt. 

På grund av avrundningar kan procenten överstiga eller understiga 100 % 

 

De möjliga informanter som inte gick att leverera till berodde uteslutande på 

felaktiga mailadresser från Lunds universitet eller frånvaro av registrerad 

mailadress. Det gjordes inte några ytterligare försök att få rätt mailadress till de 

adresser som var felaktiga – jag ansåg att de antal möjliga respondenter som fanns 

att tillgå på de informanter jag hade tillgång till var tillräckligt för att kompensera 

för de totalt 35 studenter som inte kunde inkluderas i studien.  

 

4.3 Respondenter 

De informanter som valde att besvara min enkät blev följaktligen mina 

respondenter. Det är svårt att uttala sig gällande hur väl mina respondenter speglar 

mina potentiella informanter, det enda möjliga är att göra generaliseringar och 

antaganden. Bland annat är det en klar minoritet av mina slutgiltiga respondenter 

som identifierar sig med annan könstillhörighet än kvinna/man - endast fyra 

individer, alla med studieort Lund. Vad det beror på kan jag aldrig veta– allt från 

 Helsingborg, 

skickade 

n 

Helsingborg, 

ej levererade,  

n (%) 

Lund, 

skickade 

n 

Lund,  

ej levererade 

n (%) 

Skickade 

totalt 

n 

Ej levererade totalt 

inom terminen 

n (%) 

Termin 1 62 2 (3,2) 96 2 (2,0) 154  4 (2,5) 

Termin 2 67 3 (4,4) 96 1 (1,0) 159 4 (2,5) 

Termin 3 73 4 (5,4) 93  4 (4,3)  158 8 (5,0) 

Termin 4 61 0 (0,0) 97 2 (2,0) 156 2 (1,2) 

Termin 5 69 2 (2,8) 97 8 (8,2) 156 10 (6,4) 

Termin 6 48 0 (0,0) 88 4 (4,5) 135 4 (2,9) 

Termin 7 44 2 (4,5) 77 1 (1,2) 118 3 (2,5) 

Totalt - alla 

terminer 

424 13 (3,0) 644 22 (3,4) 1036 35 (3,3) 
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faktiskt lägre antal individer med annan könstillhörighet inom 

socionomprogrammet till om de individerna med annan könstillhörighet valde att 

inte svara på enkäten. Samma sak gäller alla övriga frågor – jag kan inte veta 

varför de resterande informanterna inte valde att bli respondenter och kan därav 

inte heller veta hur det hade speglat sig i mina resultat. Jag anser däremot att jag 

har tillräckligt hög svarsfrekvens, cirka 39%, för att kunna göra en generalisering 

av mina resultat - däremot inte tillräckligt stor andel respondenter med annan 

könstillhörighet än kvinna/man, varpå de exkluderades från studien. 

Mina slutgiltiga respondenter fördelas enligt följande tabell:  

 

Tabell 2 – könsidentitet fördelat över termin (T) och studieort.  

 T1 

n (%) 

T2 

n (%) 

T3 

n (%) 

T4 

n (%) 

T5 

n (%) 

T6 

n (%) 

T7 

n (%) 

Totalt 

n (%) 

Chi2 

(df) 

p 

   

Båda 

studieorterna, 

alla könen 

 

55 

(100) 

50 

(100) 

56 

(100) 

61 

(100) 

60 

(100) 

80 

(100) 

56 

(100) 

418 

(100) 

,934 

(6) 

,988 

Båda 

studieorterna 

– kvinna 

 

49 

(89,1) 

42 

(84,0) 

48 

(85,7) 

52 

(85,2) 

50 

(83,3) 

69 

(86,3) 

48 

(85,7) 

358 

(85,6) 

,934 

(6) 

,988 

Båda 

studieorterna 

– man 

 

6 

(10,9) 

8 

(16,0) 

8 

(14,3) 

9 

(14,8) 

10 

(16,7) 

11 

(13,8) 

8  

(14,3) 

60 

(14,4) 

,934 

(6) 

,988 

           

Helsingborg - 

alla könen 

 

21 

(100) 

16 

(100) 

18 

(100) 

21 

(100) 

26 

(100) 

28 

(100) 

16 

(100) 

146 

(100) 

10,75 

(6) 

,096 

Helsingborg – 

kvinna 

 

21 

(100) 

15 

(93,8) 

17 

(93,8) 

20 

(95,2) 

23 

(88,5) 

22 

(78,6) 

16 

(100) 

134 

(100) 

10,75 

(6) 

,096 

Helsingborg – 

man 

 

0 

(0,0) 

1 

(6,3) 

1  

(6,3) 

1 

(4,8) 

3 

(11,5) 

6 

(21,4) 

0  

(0,0) 

12  

(100) 

10,75 

(6) 

,096 

   

Lund –  

alla könen 

 

34 

(100) 

34 

(100) 

38 

(100) 

40 

(100) 

34 

(100) 

52 

(100) 

40 

(100) 

272 

(100) 

3,03 

(6) 

,805 

Lund – kvinna 

 

 

28 

(82,4) 

27 

(79,4) 

31 

(81,6) 

32 

(80,0) 

27 

(79,4) 

47 

(90,4) 

32 

(80,0) 

224 

(82,4) 

3,03 

(6) 

,805 
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n = antal svaranden. (%) = procent av antal svaranden inom den terminen. 

p=signifikansvärde Fet text=signifikant p–värde (p <0,05). 

 

 

4.4 Mätinstrument 

För att kunna mäta mitt resultat har jag använt mig av frågeformuläret AUDIT 

med dess egna poängsättningssystem. AUDIT är ett screeningformulär som togs 

fram av Världshälsoorganisationen på 1980-talet med syftet att underlätta 

screening av en individs alkoholvanor och på så vis kunna bedöma en individs 

eventuella beroende. AUDIT är uppbyggt på ett sådant sätt att de olika svaren 

graderas i en poängskala från 0 till 4 poäng, där de första åtta frågorna ger 0 till 4 

poäng vardera medan de sista två frågorna ger antingen 0, 2 eller 4 poäng 

(Berman, Wennberg & Källmén 2012). Dessa räknas sedan samman för att avgöra 

i hur stor risknivå en individ befinner sig, med en totalpoäng på mellan 0 och 40. 

Det finns olika gränsvärden för vad som anses riskabelt drickande, med en 

generell poäng på 6 poäng för kvinnor och 8 poäng för män för att kunna 

identifiera riskabelt intag av alkohol. Att särskilja på könen är dock omdiskuterat 

och i bland annat den engelskspråkiga versionen av AUDIT särskiljer man dem 

inte (ibid).  

En av de risker som finns med att poängsätta på det sätt som man valt att göra är 

att identifiera riskabelt drickande på en för tidig nivå, och det förslås därför att 

flytta gränsen till 18 och 20 poäng för kvinnor respektive män. Vid 18 respektive 

20 poäng föreligger det ofta en uttalad alkoholproblematik där personen med stor 

sannolikhet har utvecklat ett fysiskt beroende till alkohol (Berman, Wennberg & 

Källmén 2012).  

Jag vill i min studie undersöka hur alkoholkonsumtionen ser ut bland studenter i 

socionomprogrammet på Lunds universitet och anser att de frågor som tas upp i 

AUDIT är relevanta för min studie. Vidare är AUDIT ett väletablerat 

screeninginstrument som används i hela Sverige, och i världen i stort. Att göra 

studien en gång till för att se eventuella framtida förändringar underlättas även av 

det faktum att enkäten baseras på ett screeninginstrument tillgängligt för alla och 

inte enbart baserat på egenformulerade frågor med mitt specifika syfte.  

Lund - man 6 

(17,6) 

7 

(20,6) 

7 

(18,4) 

8 

(20,0) 

7 ( 

20,6) 

5 

(9,6) 

8 (20,0) 48 

(17,6) 

3,03 

(6) 

 

,805 
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Jag har utöver AUDIT använt mig av ett egenkonstruerat formulär i enkätform. 

Den egenkonstruerade enkäten har som syfte att klargöra grundläggande 

information om mina respondenter – ålder hos respondent, könsidentitet, vilken 

studieort respondenten studerar vid, om hen har samma studieort som boendeort, 

vilken termin hen läser samt om hen har kännedom om AUDIT sedan tidigare. 

Enkäten inleds med information gällande enkätens upplägg och dess syfte, 

därefter kort information om hur enkäten ska genomföras, att det är viktigt att 

besvara frågorna till sin bästa förmåga och att respondenten kunde kontakta mig 

vid tveksamheter eller frågor. Jag informerar även om att enkäten är anonym så 

pass att inte heller jag kommer att ha tillgång till respondenternas identitet. 

Avslutningsvis informerar jag om hur ”glas” definieras enligt AUDIT.  

 

4.4.1 Cutting-score 

Som nämnt ovan har AUDIT i sin grund en cutting-score på 18 poäng för kvinnor 

och 20 poäng för män, vilket innebär att de individer som får en högre poäng än 

det har en radikalt ökad risk för att ha ett fysiskt beroende till alkohol. Jag har i 

min studie valt att inte skilja på könen i min analys och tolkning av datan, trots att 

Socialstyrelsen i Sverige gör det i sin användning av AUDIT, detta med anledning 

av att studenterna i sin miljö och kontext kan förväntas dricka på ett likvärdigt sätt 

oberoende av kön. Jag har inte heller valt att ändra min cutting-score baserat på 

det faktum att min population består av studenter då AUDIT inte använder sig av 

specifika variabler beroende på vilken fas i livet en är eller hur ens vardag ser ut 

utöver alkoholen. I stället har jag i min uträkning valt att kategorisera utifrån den 

högsta poängen inom varje zon, vilket är de siffror som vanligtvis används för att 

räkna ut beroende hos män (Riddargatan1 u.å). Detta medför att zonerna jag 

kommer att kategorisera efter blir följande: 

  

I. 0–7 poäng = inga eller låg nivå av problem. 

II. 8–15 = medium nivå av problem 

III. 16–19 = Hög nivå av problem, sannolikt finns det en 

beroendeproblematik. 

IV. 20+ = mycket hög nivå av problematik, en beroendediagnos 

torde föreligga  
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(Riddargatan1, u.å) 

 

Som forskning visat (Hingson, Zha & Smyth 2017) är det vanligt förekommande 

att studenter har ett riskabelt alkoholbruk som gränsar eller överstiger poängtalet 

för AUDITs cutting-score, vilket nödvändigtvis inte behöver innebära att de har 

ett faktiskt fysiskt beroende till alkohol även om AUDITs cutting-score talar för 

det. 

 

4.5 Metodologiska förtjänster och begränsningar  

En begränsning med studien är det bortfall som ett resultat av studiens metod. För 

att minimera bortfallet jag begränsat antalet frågor till att endast inkludera AUDIT 

i sin helhet samt grundläggande frågor gällande bland annat studieort och kön. 

Detta resulterade i en total på 16 frågor. Hade jag använt mig att fler frågor hade 

det med större sannolikhet ökat undersökningens bortfall. Av en total på 1068 

mail svarade totalt 422 på enkäten vilket ger ett bortfall på ca 60% av 

totalpopulationen, vilket kan anses förväntat. Enligt SCB (2016) går det inte att 

definiera hur stort ett bortfall kan tillåtas vara utan det handlar snarare om dess 

effekter över statistiken. Ett exempel på detta är om statistiken blir snedfördelad, 

alltså koncentreras till särskilda grupper.  

Vid undersökningar i enkätform finns det alltid en risk att respondenten 

missförstår frågan. Detta har jag försökt att minimera genom att tydligt klargöra 

att en kan kontakta mig vid tveksamheter, förklarat AUDITS definition av ”glas” 

och hållit frågorna så enkelt formulerade som möjligt. Dessutom har jag i min 

egenkonstruerade enkät enbart gett förbestämda svarsalternativ för att på så sätt ge 

en fingervisning om vad frågan är ute efter.  

En brist i min studie är de socialt önskvärda svaret, det vill säga sådana svar som 

passar in på respondentens subjektiva föreställning om dels vad jag som 

frågeställare vill ha för svar, dels om hur de ser på sig själva och sin omgivning. 

Detta har jag försökt att minimera så gott det går genom att förtydliga studiens 

anonymitet men insett att det är en acceptabel brist med anledning av vad studien 

har som syfte att undersöka. 

För att inte riskera att förvirra respondenten har jag i så stor utsträckning som 

möjligt använt mig av samma typ av svarsalternativ som möjligt, även anpassat 
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min egenkonstruerade enkät utefter svartypen i AUDIT för att binda samman de 

båda.  

En begränsning med studien är dess slutna svar, detta med anledning av att det 

inte ger respondenten möjlighet att ytterligare förtydliga sitt svar. Med anledning 

av de frågor som finns i formuläret och dess slutna svar kommer studien bland 

annat kunna ge mig svar på mängden alkohol respondenten har intagit över vilken 

tid, den kommer däremot inte kunna svara på frågan varför individen har brukat 

alkohol – för att få svar på den frågan krävs ett bredare frågeformulär med mer 

öppna frågor alternativt en kvalitativ metod.  

Elofsson (2005) skriver att det finns fördelar med att så långt som möjligt använda 

sig av enkätfrågor som går att hitta i andra enkäter. Dels menar han att eventuella 

formuleringsmisstag har rättats till, dels för att en som forskare då har tillgång till 

jämförande material i tolkning av sitt eget material. Detta kan ses som en förtjänst 

med min studie då den i stora delar utgår från AUDIT vilket är ett väl beprövat 

och använt enkätformulär, nationellt som internationellt.  

 

4.6 Bearbetning av datamaterial 

Inför de olika statistiska uträkningarna har jag bearbetat och preparerat min data i 

programmet SPSS. Innan själva bearbetningen av datan valde jag att kontrollera 

eventuella felaktiga svar och korrigerade uppenbara feltryck så som individer som 

svarat att de ”aldrig” dricker till att de dricker ”3-4 glas” en typisk dag då hen 

dricker alkohol, för att sedan fortsätta svara att de inte dricker alkohol. Därefter 

kodade jag om alla de svar som utgick från AUDIT – vid första inmatningen i 

SPSS valde programmet att koda de fem svarsalternativen efter poängsystemet 1–

5 medan jag behövde ha det i skala 0-4, dels för att det är så AUDIT är uppbyggd, 

dels för att underlätta framtida uträkning och tolkning. De två sista frågorna 

kodades till att ge 0, 2 respektive 4 poäng för de olika svarsalternativen, även 

detta för att underlätta tolkning i efterhand och med anledning av AUDITs egen 

uppbyggnad. Detta resulterade i att alla frågor från enkäten behövde kodas om. 

Jag gjorde slutligen en sammanslagning av de olika frågorna utefter AUDIT för 

att på så vis kunna räkna ut den i sin helhet. Dels gjordes en AUDIT där alla 

respondenter visades separat, dels gjordes den slutliga AUDITen där 

respondenterna ”klumpades ihop” utefter de zoner de hamnade i. 
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4.7 Validitet, reliabilitet och överförbarhet 

I den kvantitativa forskningen diskuteras ens dataunderlags trovärdighet och 

tillförlitlighet enligt termerna validitet, reliabilitet och överförbarhet (Lind 2014). 

Validitet handlar om att en som forskare mäter det hen faktiskt syftar till att mäta 

medan reliabilitet syftar att det som mäts genomförs på ett korrekt sätt. En bör i 

sin forskning därför sträva efter hög validitet och reliabilitet. Om studien håller en 

hög validitet och reliabilitet innebär det att resultatet av en mätning skulle bli 

detsamma om studien upprepades flertalet gånger. I sin tur syftar överförbarhet 

till att definiera hur väl undersökningens resultat är korrekt i förhållande till andra, 

liknande undersökningar och om studien kan eller inte kan generaliseras till andra 

liknande kontexter (ibid).  

AUDIT är ett screeninginstrument med sedan tidigare känd validitet och 

reliabilitet; skapad, ändrad och förbättrad över decennier.  

De frågor jag själv konstruerat har alla haft bestämda svarsalternativ för att på så 

sätt höja studiens reliabilitet – exempelvis är frågan gällande respondentens ålder 

fördelad på ett sådant sätt att det ska vara begripligt och samtidigt undvika att 

skapa allt för många olika svarsalternativ. Jag valde att ha slutna svarsalternativ 

på alla mina frågor för att minimera risken för felaktiga svar och/eller att 

individen svarar på något annat än det hen tänker att hen svarar på.  

 

4.8 Förväntade resultat och förförståelse  

Enligt AUDIT dricker män över lag mer än vad kvinnor gör (därav skillnaderna i 

cutting-score) men jag förväntar mig inga skillnader mellan könen med anledning 

av att studenterna över lag befinner sig i samma åldersspann (jämfört med om 

AUDIT till exempel utförs på socialtjänsten där den genomförs på individer över 

alla åldrar) och lever liknande former av liv. Det som däremot skiljer mina 

respondenter åt i större utsträckning än ålder är dess studieort och vilken typ av 

studentkultur det medför. Med det som delar av min förförståelse i ämnet 

förväntar jag mig att studenter i Lund kommer att ha en högre totalpoäng i 

AUDIT totalt sett, dock inte med särskilt stor marginal.  

Att COVID-19 pandemin bröt ut i Sverige strax innan enkäten skickades ut kan ha 
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påverkat mina resultat, dels i fråga om ökat alkoholintag, dels i fråga om minskat 

alkoholintag – det är dock inget jag räknar med att märka av nämnvärt i min 

statistik då AUDIT även mäter alkoholintag över tid.  

Då jag började mina studier i Helsingborg för att sedan byta över till Lund från 

och med termin 2 har jag egna erfarenheter från de båda olika studentliven. Med 

detta, i kombination av andra erfarenheter gällande studentlivet, i åtanke kan man 

definiera min förkunskap om ämnet som stor. 

 

5. Forskningsetiska överväganden 
 

De etiska principer som en ska förhålla sig till när en ska bedriva forskning 

genom en studie kallas för individkravet och forskningskravet. Individkravet i sin 

tur delas upp i fyra underliggande principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å).  

Forskningskravet handlar om att forskningen ska bedrivas i samhället, att olika 

forskningsmetoder förbättras och att den kunskap som redan finns ska fördjupas. I 

paritet till forskningskravet ställs individkravet, som säger att individen ska 

skyddas från att komma till fysisk eller psykisk skada, utsättas för kränkning eller 

förödmjukelser och skyddas från otillbörlig insyn (Vetenskapsrådet u.å.). Genom 

att göra min enkät anonym, vilket säkerställdes flertalet gånger innan själva 

enkäten skickades ut till mina eventuella informanter, uppfyller jag individkravet 

och skyddar mina respondenter från otillbörlig insyn. Jag hade vissa tveksamheter 

tidigt under studien gällande att inkludera mina egna kurskamrater eller ej – skulle 

det finnas risk för vinklade svar eller skulle de välja att inte svara på studien med 

anledning av deras kontakt till mig? Jag tog i slutändan beslutet att även inkludera 

dem i min studie, dels för att det var det enda sättet att kunna jämföra alla 

terminer mot varandra, dels för att jag ansåg att risken för vinklade svar 

minimerades om jag la större vikt i informationsbrevet på att förklara studiens 

anonymitet och frivillighet.  

Vidare inkluderar individkravet följande fyra krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

u.å.). Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda parter om 



31 
 

den aktuella forskningens syfte, vilket min population fick ta del av i det 

informationsbrev som skickades ut tillsammans med enkäten. Informationsbrevet 

berättade om mig som individ, studiens syfte och mening, att individen alltid 

kunde avbryta studien samt hur en skulle gå till väga om en ville ha kontakt med 

mig gällande enkäten. Avslutningsvis berättade informationsbrevet att studien 

skulle publiceras efter färdigställande och att de kunde informera mig ifall de ville 

informeras om när den publicerats. Med detta i åtanke kan informationskravet 

anses vara uppfyllt.  

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet u.å.) handlar om att individen alltid ska ha rätt 

till att avbryta studien samt ge sitt samtycke till att forskaren använder sig av det 

insamlade materialet, vilket uppfylldes dels genom att jag informerade redan i 

informationsbrevet om möjligheten att avsluta sitt deltagande, dels att enkäten inte 

gick att skicka in utan att först ge sitt samtycke.  

I min undersökning har jag valt att låta respondenterna vara så anonyma som 

möjligt, de har med andra ord inte behövt uppge någon mailadress eller uppge 

namn. På grund av studiens utformning har respondenterna behövt uppge kön, 

ålder, studieort samt om de bor vid sin studieort eller ej. Den information jag 

mottagit förvarar jag på ett så säkert sätt jag kan med de medel jag har tillgång till. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras och sparas på min privata dator 

fram till dess att studien är genomförd och godkänd i sin helhet. Genom dessa 

handlingar har jag tagit hänsyn till konfidentialitetskravet, vilket innebär att en 

som forskare ska ge respondenterna högsta möjliga konfidentialitet samt att 

personuppgifter ska bevaras på ett säkert sätt så att obehöriga ej kan få tillgång till 

dem (Vetenskapsrådet u.å.) 

Nyttjandekravet säger att information och insamlade data endast får användas till 

forskningens ändamål, informationen får inte heller utlånas för kommersiellt bruk. 

Genom att enbart använda den information jag samlat in till att besvara 

uppsatsens frågor och sedan radera den insamlade datan och informationen efter 

uppsatsens godkännande uppfyller jag nyttjandekravet och uppfyller då samtliga 

delar av individkravet och forskningskravet.  
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6. Resultat 
 

Nedan kommer jag att presentera mina resultat att främst i tabellformat. 

Resultaten har jag räknat ut med hjälp av programmet SPSS. Jag kommer först att 

redovisa resultaten från min egenkonstruerade enkät för att sedan redovisa 

resultaten från de utvalda AUDIT-frågorna och den uträknade AUDITen. 

 

6.1 Resultat – egenkonstruerad enkät för grundläggande 

information 

6.1.1 Resultat – svarsfrekvens och bortfall  

Majoriteten av de 418 individer som slutligen blev mina respondenter svarade 

inom de första tre dagarna från första utskick. Vid påminnelsen som skickades ut 

en vecka efter första utskick svarade fler i klump men generellt sett avtog 

svarsfrekvensen drastiskt efter de första tre dagarna. Dag ett svarade totalt 252 

individer och vid tiden för utskick av påminnelsen, en vecka senare, hade totalt 

345 individer svarat på enkäten. Efter påminnelsen svarade 77 individer innan 

enkäten stängde, totalt två veckor efter första utskick.  

 

I en diskussion gällande ens resultat är det viktigt att också prata om bortfallet och 

dess potentiella effekter och orsaker (Japec et al, 1997). Japec et al (1997) skriver 

att ”bortfall innebär alltid en försämrad kvalité”, och detta framför allt med 

anledning av att det bidrar – eller åtminstone kan bidra – till en snedfördelning av 

ens material. Bortfallet ökar risken för frågetecken i studien, ”hur hade resultat A 

blivit om variabel B varit annorlunda”. Detta är självklart frågor en alltid kunnat 

ställa sig, men när det handlar om ett individbortfall finns risken att de resultat en 

får fram inte är representativa (ibid). Ett exempel på detta är att av de totalt 422 

studenter som svarade på min enkät identifierade sig 4 respondenter med 

könsidentitet ”annat” – detta innebär inte att det är en rättvis fördelning över 

antalet individer som identifierar sig med ett annat kön än man och kvinna, utan 

det kan finnas ett stort mörkertal bland de 646 individer som valde att inte delta i 

studien. Japec et al (1997) skriver vidare att det kan finnas en mängd olika orsaker 

till bortfall, bland annat ovilja till att delta i studier i stort, tidsbrist eller en 
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övergripande rädsla av att ens resultat kommer vara synligt. Det sistnämnde har 

jag starkt försökt motverka genom att tydligt informera om studiens anonymitet. 

Ytterligare en fråga en bör ställa sig i diskussionen om bortfall är vem som svarat 

och varför, och dess motpol vem som inte svarat och varför de inte svarat. Japec 

et al (ibid) skriver vidare att ”hur attraktiv studien upplevs för respondenten”, om 

det finns något mått av ”utbytbarhet” i forskningen (alltså att individen deltar i 

studien med tanke om en form av belöning)  och sympati är socialpsykologiska 

faktorer som påverkar om en väljer att delta eller inte. ”Utbytbarheten” och 

sympati kan förklara den höjda frekvensen av respondenter i termin 6 – samma 

termin där jag själv studerade med individer som gjorde mer eller mindre samma 

sak som jag - och kan samtidigt förklara delar av bortfallet. De individer som 

valde att inte svara på enkäten hade med största sannolikhet inte heller samma 

känsla av sympati för studien som de individer som valde att svara, samtidigt som 

att enkätens ämne och utformning kan ha avskräckt än mer. Med andra ord är en 

trolig förklaring till mitt bortfall också grundat i att enkätens ämne vilket kan ha 

varit en starkt bidragande orsak till att individer som vet med sig att de 

överkonsumerar alkohol alternativt inte brukar det alls också valt att inte delta. 

 

I min enkät har jag ett bortfall på nästan 60% - en hög siffra men också en siffra 

som bör anses som acceptabel och i studiens fall generaliserbar – detta med 

anledning av att det inte finns något som tyder på att bortfallet skiljer mellan 

grupperna (SCB 2016). Med andra ord, skulle det bli ett selektionsfel är det lika 

över de båda grupperna och i jämförelse bör detta mätfel bli lika stort i de båda. 

De grupper jag får fram och jämför är således jämförbara efter de förutsättningar 

jag har utgått från. 

 

6.1.2 Resultat – egenkonstruerad enkät 

Nedan kommer jag att redovisa det resultat jag har fått fram ur min 

egenkonstruerade enkät i tabellformat.  

 

Tabell 3 – Hur skiljer sig studieorterna åt beroende på kön utifrån boendeort och 

kännedom om AUDIT.  
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  Totalt 

n (%) 

Helsingborg 

n (%) 

Lund 

n (%) 

Chi2 

(df) 

p 

Har du samma studieort som boendeort? 

Båda 

kön 

Ja  207 (100) 61 (29,5) 146 (70,5) 5,38 

(1) 

0,020 

 Nej  211 (100) 85 (40,3) 126 (59,7)   

       

Kvinna Ja 170 (100) 56 (32,9) 114 (67,1) 2,79 

(1) 

0,095 

 Nej 188 (100) 78 (41,5) 110 (58,5)   

       

Man Ja 37 (100) 5 (13,5) 32 (86,5) 2,54 

(1) 

0,111 

 Nej 23 (100) 7 (30,4) 16 (69,6)   

       

Har du kännedom om AUDIT sedan tidigare? 

Båda 

kön 

Ja 260 (100) 86 (33,1) 174 (66,9) 1,04 

(1) 

0,308 

 Nej 158 (100) 60 (38,0) 98 (32,0)   

       

Kvinna Ja 224 (100) 78 (34,8) 146 (65,2) 1,74 

(1) 

1,187 

 Nej 134 (100) 56 (41,8) 78 (58,2)   

       

Man Ja 36 (100) 8 (22,2) 28 (77,8) 0,28 

(1) 

0,598 

 Nej 24 (100) 4 (16,7) 20 (83,3)   

p=signifikansvärde Fet text=signifikant p–värde (p <0,05). 

Kommentar: antal respondenter totalt, båda studieorterna (n=418) - Helsingborg 

(n=146) - Lund (n=272), totalt, alla könen (n=418) - Kvinna (n=358) - Man 

(n=60) 

 

 

Som en kan se i tabell 3 har signifikant fler studenter i Lund samma studieort som 

boendeort. Det är däremot fler kvinnor än män som inte bor där de studerar, ca 

52% för kvinnor medan siffran för män är så pass låg som ca 38%. Fördelningen 

terminsvis är över lag den samma mellan könen och skolorna.  

Fördelningen mellan könen skiljer sig mycket åt, det är en stor majoritet av 

kvinnor bland respondenterna och antalet studenter i Lund är större än antalet 

studenter i Helsingborg. Med anledning av de få svaranden med könsidentitet 

”man” finns risken för stor snedfördelning. Detta är dock förväntat med anledning 

av den kvinnodominerade utbildning som undersökts.  
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6.2. Resultat – AUDIT frågor, tabeller. 

Nedan kommer jag att redogöra i tabellformat över de frågor mina respondenter 

svarat på som AUDIT utgörs av. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för en 

uträknad AUDIT över alla respondenter, även detta i tabellformat.  

 

Tabell 4 – Utvalda frågor från AUDIT + uträknad AUDIT (ANOVA) 

 

HBG = Helsingborg, Kvi = Kvinna, *** = p < 0,001, ** = p < 0,01, * = p < 0,05, 
 = p < 0,10, is = icke-signifikant 

 
1= Hur många "glas” dricker du en typisk dag då Du dricker alkohol? 

2= Hur ofta dricker du sex sådana ”glas” eller mer vid samma tillfälle? 

3= Hur ofta under det senaste året har du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat? 

4= Hur ofta under det senaste året har Du haft skuldkänslor eller 

samvetsförebråelser på grund av Ditt drickande? 

5= Har en släkting eller vän, läkare (eller annan sjukvårdspersonal) oroat sig över 

ditt drickande eller antytt att du borde minska det? 

 Totalt  

(n=418) 

M (sd) 

HBG 

(n=146) 

M (sd) 

Lund 

(n=272) 

M (sd) 

HBG Kvi  

(n=134) 

M (sd) 

Lund Kvi  

(n=224) 

M (sd) 

HBG Man  

(n=12) 

M (sd) 

Lund Man  

(n=48) 

M (sd) 

        

Hur ofta 

dricker du 

alkohol? 

 

2,6 (0,90) 2,4 (0,85) 2,7 

(0,91)*** 

2,4 (0,85) 2,7 (0,90)** 2,4 (0,90) 3,0 (0,90) 

Hur många 

"glas” … 1 

 

 

2,9 (0,92) 2,7 (0,90) 2,9 (0,93)* 2,7 (0,88) 2,9 (0,87)* 2,8 (1,13) 2,9 (1,15)  

Hur ofta 

dricker du 

sex …?2 

 

2,0 (0,88) 1,8 (0,8) 2,1 

(0,89)*** 

1,8 (0,81) 2,1 (0,86) 

*** 

1,75 (0,75) 2,5 (0,95)* 

Hur ofta har 

du inte 

kunnat ...? 3 

 

1,2 (0,45) 1,1 (0,32) 1,2 (0,49)** 1,1 (0,33) 1,2 (0,46)* 1,1 (0,29) 1,3 (0,62) 

Hur ofta har 

du haft ...? 4 

 

 

1,5 (0,66) 1,3 (0,55) 1,5 

(0,70)*** 

1,3 (0,56) 1,5 

(0,68)*** 

1,2 (0,39) 1,7 (0,75)* 

Har någon 

oroat ... ? 5 

 

 

0,3 (1,0) 0,2 (0,84) 0,4 (1,08)  0,2 (0,86) 0,3 (0,92) 0,2 (0,58) 1,0 (1,54)  

AUDIT 16,2 (2,92) 15,2 (2,80) 16,7 

(2,85)*** 

15,3 (2,72) 16,5 

(2,90)*** 

14,0 (3,46) 17,8 

(2,33)*** 
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Tabell 5 – AUDIT, fördelning över poängzoner 

 Poäng      

 0–7 8–15 16–19 20 +  Chi2 

(df) 

p 

 N (%)      

Totalt, alla 

könen (n=418) 

19 (5) 251 (60) 85 (20) 63 (15)   

       

Totalt, kvinna 

(n=358) 

 

17 (5) 223 (62) 74 (20) 44 (12) 15,3 

(3) 

0,002 

Totalt, man 

(n=60) 

 

2 (3) 28 (47) 11 (18) 19 (31)   

       

HBG, kvinna 

(n=134) 

 

8 (5) 101 (75) 15 (11) 10 (7) 19,9 

(3) 

0,000 

Lund, kvinna 

(n=224) 

 

9 (4) 122 (54) 59 (26) 34 (15)   

       

HBG, man 

(n=12) 

 

2 (12) 9 (75) 1 (8) 0 (0) 16,1 

(3) 

0,001 

Lund, man 

(n=48) 

 

0 (0) 19 (40) 10 (20) 19 (40)   

p=signifikansvärde Fet text=signifikant p–värde (p <0,05). 

På grund av avrundningar kan procenten överstiga eller understiga 100 % 

 

 

 

 

6.3 Resultat – AUDIT frågor, vidare utveckling.  

Japec et al (1997) skriver att ”ett högt partiellt bortfall är en indikation på ”fel” på 

frågan…”. Partiellt bortfall innebär att en respondent svarat på de flesta frågorna, 

men inte alla. I min enkät har 397 respondenter svarat på alla frågor, 21 

respondenter valde att inte svara på frågan ”hur många "glas” dricker du en 

typisk dag då Du dricker alkohol?”. Av de 21 respondenterna identifierar sig 2 

med könsidentitet man och 19 med könsidentitet kvinna vilket blir 5% av möjliga 

totalen av respondenter. Detta beror med största sannolikhet på att alternativet ”0 
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glas” inte fanns med, så de individer som aldrig dricker kunde inte svara och 

valde i stället för att svara ”1–2 glas” snarare att inte svara alls – med andra ord 

förklaras detta partiella bortfall med fel på frågan. Det är i sak även ett 

konstruktionsfel från min sida då syftet var att en inte skulle kunna lämna in 

enkäten utan att ha svarat på alla frågor, men bevisligen gjorde jag något fel i 

inställningar. 

 

Över lag visar statistiken för könsidentitet ”man” inte på statistisk signifikans, 

medan det är vanligare med statistisk signifikans för alla könen och framför allt 

för könsidentitet ”kvinna”. Statistiken blir dock något snedvriden med anledning 

av de få svaranden med könsidentitet man samt att vissa av de manliga 

respondenterna hamnar i ytterligheterna.  

I den uträknade AUDITen skiljer det sig i medelvärdet både mellan studieorterna 

och mellan könen, vilket kan anses med förväntat (Larimer et al 2020; Holloway, 

Valentine & Jayne 2009) . Sett till alla 418 respondenter – båda studieorterna, 

båda könen - får vi ett medelvärde av 16,2 medan både studieorterna fördelat över 

kön har ett medelvärde av 16,1 för kvinnor och 17,0 för män. Sett till kön på 

specifik studieort har kvinnor i Helsingborg ett medelvärde av 15,3 medan Lunds 

medelvärde ligger på 16,5. Hos männen är det mer drastiska skillnader där 

Helsingborg har 14,0 och Lund har ett medelvärde av 17,8 – detta kan dock vara 

en effekt av det betydligt mycket lägre antalet respondenter bland männen, 60 

totalt jämfört med kvinnornas 358, samtidigt som att det kan kopplas till vår 

uppfattning och normer gällande kön (Holloway, Valentine & Jayne 2009; Khalui 

et al 2021). Dessutom skiljer det sig stort i antal mellan männen och studieorterna 

– 12 män med studieort Helsingborg och 48 män med studieort Lund.  

 

7. Diskussion och analys 

7.1. Frågeställningar – vilka dricker mest? 

Det korta svaret på denna frågeställning är: studenter på Socialhögskolan Lund 

konsumerar över lag mer alkohol än sina motsvarigheter på Campus Helsingborg 

och det skiljer sig mellan könen – män dricker mer än vad kvinnor gör.  
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I statistiken ovan syns den statistiska skillnaden mellan studieorterna och könen, 

och det skiljer sig väsentligt åt. Hela 75% av de kvinnliga studenterna i 

Helsingborg rör sig i området mellan 8–15 poäng i AUDIT, cirka 6% hamnar 

under 8 poäng och cirka 11% ligger mellan 16–19 poäng och slutligen 7,5% rör 

sig i de mycket höga nivåerna på 20+ poäng. I Lund är fördelningen annorlunda – 

förvisso rör sig majoriteten av de kvinnliga studenterna i nivån 8–15 poäng (cirka 

54%) men hela 16,5% och 15,2% av de kvinnliga studenterna i Lund har mellan 

16–19 respektive 20 poäng eller högre. Detta är en fördubbling av Helsingborgs 

nivåer när det gäller den mycket höga nivån av poäng. För zon 1, 0–7 poäng är det 

mer jämnt, 6% (8 individer) i Helsingborg och 4% (9 individer) i Lund. 

Jämför man männen i de olika studieorterna blir det mer drastiska skillnader 

procentuellt, bland annat med anledning av det låga antalet svarande. I likhet med 

jämförelsen bland kvinnorna hamnar majoriteten - hela 75% (9 individer) - av de 

svaranden i Helsingborg på zon 2 medan de har noll individer som hamnar i zon 

4. Två av de manliga respondenterna i Helsingborg hamnar i zon 1, 0–7 poäng 

och motsvarar 16,7% av de svarande männen i Helsingborg. För Lund är siffrorna 

nästan de motsatta – de har noll individer i zon 1 och 19 individer i zon 2, vilket 

för Lund motsvarar cirka 40% av respondenterna bland männen. De har i zon 3 10 

individer (motsvarande cirka 20%) medan Helsingborg endast har 1 (motsvarande 

cirka 8%). I den högsta kategorin, zon 4 ”mycket hög nivå och beroendediagnos 

torde föreligga” har Lund hela 19 individer (motsvarande cirka 40%) vilket är 

samma resultat som i zon 2 för männen i Lund!  

De siffror min AUDIT visar är skrämmande höga, framför allt om en jämför med 

siffrorna Folkhälsomyndigheten (2014) visar. De genomförde en AUDIT hos 

individer som sökte hjälp via studenthälsomottagningar och hade ett resultat av 

4,8% i zon 3 och 2,9% i zon 4. Min studie visar på siffror med en total av 20,3% 

för zon 3 och 15,1% för zon 4 för båda studieorterna. Det ska dock noteras att 

studierna skiljer sig vida åt – Folkhälsomyndigheten (2014) genomförde sin studie 

över flertalet olika studieorter, begränsade sig inte till en specifik utbildning och 

framför allt baserades den på individer som själva sökte vård. De studenter som 

deltog i Folkhälsomyndighetens studie hade även lägre möjlighet att vara 

anonyma jämfört med min studie, vilket kan ha påverkat deras resultat (Japec et al 
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2017). Min studie å andra sidan inriktade sig enbart till ett lärosäte med två 

studieorter och snävt inriktad på en utbildning, dock tillfrågades inte mina 

respondenter på basis att de sökte vård utan det var jag som kontaktade dem och 

bad om hjälp med studien. Detta kan i sin tur ha färgat mina resultat baserat på 

sympati för mig och/eller studien, utbytbarheten och attraktionskraften i studien i 

sig (ibid). Det går med anledning av detta att tänka sig att min studie är mer 

representativ än Folkhälsomyndighetens (2014) studie, men med tanke på 

skillnaderna i tillvägagångssätt är det inte 100% jämförbart.  

 

7.2. Frågeställningar – varför skiljer det sig åt? 

En av orsakerna till skillnaderna mellan könen kan grunda sig i den kultur och 

norm vi lagt upp för de dem (Törrönen 2019; Larimer et al 2020; Holloway, 

Valentine & Jayne 2009). Ser vi till studieorterna i sig skiljer det sig även där – de 

som studerar vid Socialhögskolan i Lund visar i statistiken genomgående högre 

snitt i AUDIT, oberoende av kön – det är faktiskt inte en enda fråga där Campus 

Helsingborg får ett högre resultat än vad Socialhögskolan i Lund får. Att män 

dricker mer än kvinnor över lag (Holloway, Valentine & Jayne 2009) är ett 

faktum, men det märks även i min studie. Orsakerna till detta grundar sig till stor 

del i de normer och sociala konstruktioner vi lagt in i könen – vad är okej för vem, 

varför är det okej och vad är förväntat (Diaz-Leon 2015; Holloway, Valentine & 

Jayne 2009).  

 

En kulturell orsak till att studenter i Lund dricker mer alkohol jämfört med 

studenterna i Helsingborg kan dels kopplas till stressnivå, dels till universitetets 

egen prevention (Bravo et al 2017; Holloway & Bennett 2019). Med detta menar 

jag att det potentiellt sätt är en högre stressnivå i Lund jämfört med i Helsingborg 

med anledning av den studentkultur som kunnat byggas upp under århundraden, 

samtidigt som att universitetet i sig inte påverkar nationslivet eller studenternas 

dryckeskultur. Helsingborgs universitet kan förväntas försöka påverka mer i 

studentkulturen med anledning av att det är förhållandevis nygrundat. Att förändra 

kulturen tar tid (Ramstedt, Lindell & Raninen 2012), men Helsingborg har haft en 

möjlighet att börja om från noll. Nationslivet i Lund kan även det förväntas skapa 
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mer stress för studenterna – stress att delta i aktiviteter, relationer som ska 

bibehållas med mera – jämfört med det lugnare nationslivet i Helsingborg. Den 

förväntade normen över hur en student ska vara kan även det sätta högre press på 

studenterna i Lund – en förväntar sig att studentlivet i Lund är ”hårdare” än dess 

motsvarighet i Helsingborg och försöker av den anledningen att leva upp till det 

(Larimer et al 2020). Det samma kan alltså sägas om de lägre siffrorna i 

Helsingborg – det förväntas vara ”lugnare” studentliv där och med anledning av 

det lever även studenterna upp till det. Självklart kan också detta kopplas till 

skillnaderna mellan könen (Larimer et al 2020; Holloway, Valente & Jayne 2009) 

– det är förväntat att som man dricka en större volym alkohol och med anledning 

av det dras vi till att göra det samma.  

 

Den förväntade normen i sin tur går att koppla till sociala konstruktioner (Diaz-

Leon 2015), på samma sätt som studentkulturen gör. Just alkoholkulturen på de 

båda studieorterna blir här ett tydligt exempel enligt mig – det finns inga faktiska 

skillnader på vad vilka krav som ställs på en student i Lund och Helsingborg, är 

en inskriven i programmet och studerar där är en student. Ändå finns 

skillnaderna, dels i periferin, dels i den faktiska statistiken och upplevelsen av 

studieorterna i stort. Förvisso erbjuder Lund fler möjligheter i sin natur att inta 

alkohol, men ingenstans är det ett krav för att få delta. Den förväntade normen, 

den sociala konstruktion vi skapat runt de båda studieorterna, förändrar också vårt 

sätt att hantera och bemöta den. Det är ett faktum att studenter i Lund dricker mer 

alkohol än sina motsvarigheter i Helsingborg, men ”kravet” eller behovet av att 

göra det är socialt konstruerat – det är lika acceptabelt att dricka alkoholfritt i 

Lund som i Helsingborg men en förväntas inte göra det, och en förväntan gällande 

den rådande normen förhindrar också att vi gör det (Fujimoto & Valente, 2012; 

Brunelle och Hopley 2017. 

 

Men, någon skillnad finns det väl, det är väl inte helt socialt konstruerat? Som 

svar på den frågan säger jag både ja och nej. Det finns inga faktiska skillnader i 

den mening Diaz-Leon (2015) talar om, utöver det geografiska. Inte för att vara 

student. Skillnaderna ligger i den kultur som byggts upp i Lund respektive 

Helsingborg, med de förväntade normer som följer (Khauli et al 2021; Fujimoto 

& Valente, 2012; Brunelle och Hopley 2017). Känslan och behovet av att passa in 
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kan antas vara större i Lund jämfört med Helsingborg – ser vi till statistiken är det 

fler som studerar i Helsingborg och pendlar vilket gör att antaganden kan göras att 

de har en trygg bas någon annanstans än studieorten i sig (Bravo et al 2017). Att 

behöva ”starta på nytt” i en ny stad, med människor en aldrig träffat tidigare i 

kombination med den stress studierna skapar ökar också sannolikheten att en antar 

ett negativt alkoholbruk (Larimer et al 2020; Bravo et al 2017; Holloway & 

Bennett 2019).  

 

Sammanfattningsvis grundar sig skillnaderna i alkoholvanor dels på de normer, 

kulturer och sociala konstruktioner som skiljer studieorterna åt, dels på den 

historiska delen där Helsingborg inte har samma förväntningar på sig och på flera 

sätt fått en ”ny start”. Det faktum att sociala konstruktioner och kulturer går att 

förändra men tar tid (Diaz-Leon 2015; Ramstedt, Lindell & Raninen 2012) talar 

för att dessa skillnader kommer att kvarstå, förutsatt att universiteten inte 

förändrar sitt upplägg och ”blandar sig i” mer i studenternas alkoholkultur 

(Holloway & Bennett 2019). 

 

 

7.3 Styrkor och begränsningar 

En av de svagheter min metod visar på är de begränsningar mina svar ger. Att 

använda sig av AUDIT som enkätformulär ger en möjlighet för mig att få svar på 

de frågor jag vill undersöka, nackdelen är att det på grund av detta inte ger någon 

form av nyans i svaren (Japec et al 1997). Hade jag i stället använt mig av en 

semistrukturerad intervjuguide där jag gav mina respondenter möjligheten att 

svara fritt hade detta kunnat undvikas – å andra sidan hade jag inte kunnat få fram 

samma svar rent statistiskt utan hade då behövt tolka, tyda och koda 

respondenternas svar utefter eget tycke och tänk med de olika risker det innebär. 

Bland annat hade min egen erfarenhet av alkohol och studentliv riskerat att vinkla 

svaren och kodat det annorlunda än om en helt utomstående forskare hade kodat 

samma svar. 

 

Ett allt för stort antal frågor i enkäten hade med stor sannolikhet ökat bortfallet 

bland mina respondenter och därmed resulterat i en mindre tillförlitlig studie, 
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vilket är anledningen till att enkäten endast består av de sex mest nödvändiga 

grundfrågorna jag kunde formulera. Utöver de sex grundfrågorna består enkäten 

av AUDIT i dess helhet vilket ger en total på 16 frågor. Detta bör ses som en 

styrka i studien då det ökar sannolikheten att få fler respondenter och svar på alla 

frågor. En ytterligare svaghet och begränsning med min enkätstudie är att jag i 

dess utformning krävde svar på de flesta frågor som ingår i AUDIT – gav en inte 

svar på en fråga gick det inte heller att lämna in enkäten. När jag formade min 

enkät såg jag det som en styrka, att tvingas till att svara på de flesta frågorna 

tänkte jag skulle garantera mig maximalt mängd data och eliminera risken att 

någon fråga missades eller antaganden behövde göras. I efterhand tror jag snarare 

att det blev till enkätens nackdel då det inte gav utrymme till individen att inte 

svara på frågor hen inte var bekväm med. Å andra sidan kräver även AUDIT att 

alla svar besvaras för att kunna ge en slutsumma, men för att få med max antal 

respondenter var mitt tillvägagångssätt mest troligt till studiens nackdel.  

  

8. Slutsatser 
 

Min studie visar på att studenter vid Lunds universitet med studieort Lund har en 

större alkoholproblematik än studenter vid Campus Helsingborg och att män i 

Lund oftare hamnar i den yttersta kategorin jämfört med män i Helsingborg. Min 

studie visar att en reell orsak till detta kan vara de normer och den kultur som 

skiljer studieorterna åt – inte nödvändigtvis en faktisk skillnad men åtminstone en 

förväntad skillnad i kultur och normer (Larimer et al 2020). Lunds universitets 

flera hundraåriga traditioner av nationsliv och studentkultur får en tydlig effekt på 

dess studenters alkoholvanor medan Helsingborgs studenter, som stoltserar med 

nyligen fyllda tjugo år som studieort, inte verkar ha lika stor slagkraft på 

”studentlivet” och dess alkoholintag. Jag tror dock att det finns ett framtida värde 

av att genomföra en liknande studie, om inte annat för att se om, och i så fall hur, 

alkoholkulturen utvecklas dels inom socionomprogrammet, dels inom Lunds 

universitet i stort och Helsingborg som studieort i synnerhet. Min studie visar 

även på ett behov av utökad information och preventivt arbete gällande 

alkoholvanor bland studenter (Holloway & Bennett 2019) – genomförs en ökad 
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preventiv insats finns det ytterligare ett värde i att på nytt genomföra studien. Min 

åsikt är att det av många orsaker är eftersträvansvärt för Helsingborg att bibehålla 

den studentkultur de har i dagsläget – om inte annat för att skapa en kontrast till 

studentlivet i Lund. Å andra sidan erbjuder Lunds studentliv ”mer” av 

studentkulturen jämfört med Helsingborg, men det behöver nödvändigtvis inte 

vara något positivt – enligt AUDIT erbjuder det snarare motsatsen. Vidare visar 

min studie svart på vitt att alkoholkultur bland Lunds universitets studenter, på 

dess båda studieorter, är problematisk ur ett samhälleligt perspektiv, om än inte 

nödvändigtvis (men troligt) ur ett studentlivsperspektiv, med dess höga resultat i 

AUDIT. 

 

Larimer et al (2020) säger att det inte upplevs finnas någon norm över måttligt, 

hälsosamt drickande – och jag kan väl inte mer än hålla med. Min studie visar på 

en oroväckande hög poäng i AUDIT och tyvärr, enligt Holloway och Bennett 

(2019) är det något universitetet i sig inte kan förväntas inför någon form av 

preventiv insats mot. Jag anser dock att denna studie visar ett ökat behov av ett 

aktivt preventivt arbete för en förändring inom alkoholkulturen bland studenter på 

Lunds universitet – oavsett hur universitet i sig kan förväntas agera gentemot 

studenterna i fråga – och om inte annat visar den hur allvarlig dryckeskulturen 

bland socionomstudenter är.  
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beslut/rapporter/rapporter/2014-05-27-arsrapport-2014-for-universitet-och-

hogskolor.html Hämtat 2021-05-13] 

 

* Vetenskapsrådet (u.å.) Inklusionskriterier. 

[https://www.kliniskastudier.se/ordlista/ordlista/2017-02-01-

inklusionskriterier.html Hämtat: 2020-05-11]  

 

*Zahr, Natalie M. & Adolf Pfefferbaum (2017) Alcohol’s Effects on the Brain: 

Neuroimaging Results in Humans and Animal Models. Alcohol Research: 

Current Reviews, 38 (2) 1-24. 

 

 

 

 

 

Bilagor 
BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Emil Johansson och jag studerar till socionom vid Lunds universitet. 

Jag håller just nu på med min kandidatuppsats med syfte att undersöka 

alkoholvanor bland socionomstudenter i Lund respektive Helsingborg.  

Jag garanterar att dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, jag kommer inte 

att identifiera enskilda individer och du som individ besvarar enkäten helt 

anonymt. Dina svar kommer att registreras i Sunet för att sedan sparas ned till ett 

USB-minne. Det kommer, i forskningssyfte, att finnas kvar på USB-minnet i sex 

månader innan de tas bort. Dina svar kommer endast att användas i statistiska 

sammanställningar och enskilda personer kommer inte att identifieras utan 

resultatet kommer (i lägsta nivå) presenteras kön- och terminsvis.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta enkäten, men 

jag hoppas att du vill ställa upp eftersom dina svar är viktiga för mig.  

Läs igenom frågeformuläret noga och markera in det svar som stämmer bäst för 

dig. Uppstår det frågor kring enkäten eller uppsatsen är det bara att höra av sig till 

mig. Den färdiga uppsatsen är en offentlig handling vilket innebär du som 

deltagare kan ta del av studien i efterhand.  

Jag kommer att skicka ut en påminnelse till dig en vecka efter första utskicket och 

enkäten kommer slutligen att stängas ned en vecka senare. 

https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2014-05-27-arsrapport-2014-for-universitet-och-hogskolor.html
https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2014-05-27-arsrapport-2014-for-universitet-och-hogskolor.html
https://www.kliniskastudier.se/ordlista/ordlista/2017-02-01-inklusionskriterier.html
https://www.kliniskastudier.se/ordlista/ordlista/2017-02-01-inklusionskriterier.html
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Tack för Din medverkan!  

 

Med vänlig hälsning Emil Johansson 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 – ENKÄT 

 

Denna enkät undersöker socionomstudenters alkoholvanor, med fokus på 

studenter med studieort Lund och Helsingborg. Enkäten inleds med sex 

grundläggande frågor och går sedan över till de frågor som ingår i AUDIT. 

 

Läs igenom frågeformuläret noga och markera in det svar som stämmer bäst för 

dig. Uppstår det frågor kring enkäten eller uppsatsen är det bara att höra av sig till 

mig. Vill än en gång påminna om att enkäten är anonym och varken jag eller 

någon annan kommer att kunna identifiera dig som respondent. Den färdiga 

uppsatsen är en offentlig handling vilket innebär du som deltagare kan ta del av 

studien i efterhand. 

 

På sida två i enkäten kommer Du att få besvara frågor gällande Dina 

dryckesvanor. Frågorna använder definitionen "glas" där 1 (ett) "glas" definieras 

som  

* 50 cl folköl 

* 33 cl starköl 

* 1 glas rött eller vitt vin 

* 1 litet glas starkvin,                   eller 

* 4 cl sprit, t.ex. whisky. 
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Tack för din medverkan! 

 

Emil Johansson 

 

 

 

 

1. Hur gammal är du?  

- 18-20 

- 20-25 

- 25-30 

- 30-40 

- 40+ 

 

2. Vilket kön identifierar du dig med? 

- Kvinna 

- Man 

- Annat 

 

3. Vilken skola går du på?  

- Helsingborg 

- Lund 

 

4. Vilken termin läser du? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

 

5. Har du samma studieort som boendeort? 

- Ja 

- Nej 
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6. Har du kännedom om AUDIT sedan tidigare? 

- Ja 

- Nej 

 

7. Hur ofta dricker Du alkohol?  

- Aldrig 

- 1 gång i månaden eller mer sällan 

- 2-4 gånger i månaden 

- 2-3 gånger i veckan 

- 4 gånger/vecka eller mer  

 

8. Hur många ”glas” dricker Du typiskt en dag då Du dricker alkohol?  

- 1-2 

- 3-4 

- 5-6 

- 7-9 

- 10 eller fler 

 

9. Hur ofta dricker Du sex sådana ”glas” eller mer vid samma tillfälle? 

- Aldrig 

- Mer sällan än en gång i månaden  

- Varje månad 

- Varje vecka 

- Dagligen eller nästan varje dag 

 

10. Hur ofta under det senaste året har Du inte kunnat sluta dricka sedan Du 

börjat?  

- Aldrig 

- Mer sällan än en gång i månaden  

- Varje månad 

- Varje vecka 

- Dagligen eller nästan varje dag 

 

11. Hur ofta under det senaste året har Du låtit bli att göra något som Du borde 

för att Du drack?  
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- Aldrig 

- Mer sällan än en gång i månaden  

- Varje månad 

- Varje vecka 

- Dagligen eller nästan varje dag 

 

12. Hur ofta under det senaste året har Du behövt en ”drink” på morgonen 

efter mycket drickande dagen innan?  

- Aldrig 

- Mer sällan än en gång i månaden  

- Varje månad 

- Varje vecka 

- Dagligen eller nästan varje dag 

 

13. Hur ofta under det senaste året har Du haft skuldkänslor eller 

samvetsförebråelser på grund av Ditt drickande?  

- Aldrig 

- Mer sällan än en gång i månaden  

- Varje månad 

- Varje vecka 

- Dagligen eller nästan varje dag 

 

14. Hur ofta under det senaste året har Du druckit så att Du dagen efter inte 

kommit ihåg vad Du sagt eller gjort?  

- Aldrig 

- Mer sällan än en gång i månaden  

- Varje månad 

- Varje vecka 

- Dagligen eller nästan varje dag 

 

15. Har du eller någon annan blivit skadad på grund av Ditt drickande? 

- Nej 

- Ja, men inte under det senaste året  

- Ja, under det senaste året 
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16. Har Du en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom 

sjukvården) oroat sig över Ditt drickande eller antytt att Du borde minska 

på det? 

- Nej 

- Ja, men inte under det senaste året  

- Ja, under det senaste året 

 

Tack för Din medverkan!  


