
 

 

 
 

Institutionen för hälsovetenskap 
 

 

 

 

 

 

En intervjustudie om 

studenters inställning till alkohol 

vid Lunds universitet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Ingrid Klink 

Handledare: Gunilla Jarlbro, Lunds universitet 

Kursledare och examinatörer: Bodil Landstad och Björn Jakobsson, Mittuniversitetet 

Hösten 2010 

Högskolepoäng (Hp): 15 

Kurs: Vetenskapligt arbete 

Program: Folkhälsovetenskapligt magisterprogram, 60 Hp 



 

 

Förord 

 

Tack till alla informanternas som deltog i uppsatsen. Tack vare att informanterna ställde upp 

och delade med sig av sin inställning blev uppsatsen genomförbar. Vidare vill jag tacka min 

handledare Gunilla Jarlbro och kursledare Björn Jakobsson och Bodil Landstad som var ett 

stort stöd och hjälp under arbetet med uppsatsen.  
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Program: Folkhälsovetenskapligt magisterprogram, 60 Hp. 

Handledare: Gunilla Jarlbro. 

Kursledare och examinatorer: Björn Jakobsson, Bodil Landstad. 

Sammanfattning: 

Inledning: Alkohol har en stor betydelse för folkhälsan och är den femte största riskfaktorn. 

Efter Sveriges inträde i Europeiska unionen i mitten av 1990 - talet med nya införselkvoter för 

alkohol ökade alkoholkonsumtionen i Sverige från 6 liter ren alkohol per capita till mer än 11 

liter 2002/2003. Det elfte svenska folkhälsopolitiska målet berör tobak, alkohol, narkotika, 

dopning och spel. Alkoholkonsumtionen ökar mest i Skåne. Lunds befolkning har Sveriges 

högsta alkoholkonsumtion och har den mest tillåtna attityden till alkohol. Inställningen bland 

Lunds universitets studenter var att 75 % ansåg att alkoholkonsumtionen var ett normalt 

beteende.  

Teoretisk bakgrund: The Theories of reasoned Action and the Theory of planned Behaviour. 

Syfte och övergripande frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att undersöka attityder 

till alkoholkonsumtion bland studenter vid Lunds universitet. Finns det några likheter eller 

olikheter mellan manliga - och kvinnliga studenters attityd till alkoholkonsumtion? Hur har 

attityden till alkoholkonsumtion förändrats det senaste decenniet? 

Metod: Designen till denna uppsats är en kvalitativ forskingsmetod med en manifest 

innehållsanalys. Ett tiotal studenter blev intervjuade.  

Resultat: Analysen i resultatet är uppdelad i sex kategorier som presenteras och beskrivs i den 

kommande texten med citat från informanterna. Kategorierna är positiv samsyn, 

könsskillnader, stark social inverkan, mediernas inverkan, ökad tillgänglighet och 

grundläggande attitydförändring.  

Slutsats: Det väcktes oroande frågor som handlade om hur det kommer att se ut i framtiden 

med en allt mer ökande tillåtande inställning till riskabelt drickande. Det behövs en 

övergripande strategi som når både unga vuxna och olika aktörer i samhället med 

målsättningen att förändra den grundläggande attityden.  

 

Nyckelord: Studenter, unga vuxna, alkoholkonsumtion, attityder, prevention.  
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English title: An interview study on student’s attitude towards alcohol at Lund University. 
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Abstract: 

Introduction: Alcohol is a major public health issue and is the fifth leading risk factor. After 

Sweden joined the European Union in the mid - 1990s of new import quotas for alcohol 

increased alcohol consumption in Sweden from 6 litters of pure alcohol per capita for more 

than 11 litters per capita in 2002/2003. The eleventh Swedish public health policy objective 

on tobacco, alcohol, drugs, doping and gambling. Alcohol consumption increases most in 

southern Sweden. Lund´s population has the highest alcohol consumption and has the most 

permissible attitude towards alcohol. 75% of students at Lund University believed that alcohol 

consumption was a normal behavior.  

Theoretical background: The Theories of reasoned Action and the Theory of planned 

Behaviour. 

Aim and overall questions: The aim of this paper was to examine attitudes toward 

alcoholconsumtion among students at Lund University. Are there any similarities or 

differences between male - and female students' attitudes to alcohol consumption? How has 

the attitude to alcohol changed over the past decade? 

Method: The design of this study is a qualitative research method of a manifest content 

analysis. A dozen students were interviewed.  

Results: The analysis of the results is divided into six categories as presented and described in 

the forthcoming text with quotations from informants. The categories are positive consensus, 

gender differences, strong social impact, media influence, accessibility and basic attitudes.  

Conclusion: It raised worrying questions about how it will look like in the future with an ever 

increasing permissive attitude to risky drinking. A comprehensive strategy that reaches both 

young adults and the various stakeholders in society with the goal of changing the basic 

attitudes. 

 

Keyword: Students, young adults, alcoholconsumtion, attitudes, prevention. 
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1.0 Inledning 
Utgångspunkten för denna uppsats var att jag är intresserad av alkoholfrågor utifrån ett 

folkhälsoperspektiv. En annan utgångspunkt var att det elfte svenska folkhälsopolitiska målet 

berörde tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Jag valde ut alkohol för att det riskabla 

drickandet ökade ganska mycket, framför allt i Skåne bland män och kvinnor i åldrarna 18 - 

29 år (Boström, 2006). Lunds befolkning hade Sveriges högsta alkoholkonsumtion och den 

mest tillåtna attityden till alkohol (Åkessson & Lundgren, 2006. Lundqvist, 2008). Lund är en 

av Sveriges universitetsstäder. Ett tiotal studenter vid Lunds universitet intervjuades om deras 

inställning till alkoholkonsumtionen, om tillgängligheten av alkohol har förändrats, om 

mediernas inverkan, medlemskapet i Europeiska unionen, om deras familjer haft någon 

inverkan på deras inställning till alkohol samt studenternas förslag till preventiva åtgärder för 

att minska alkoholkonsumtionen. Uppsatsen syfte var att bidra med djupare kunskap, ge en 

indikation om studenters inställning till alkoholkonsumtion och om preventiva åtgärder.  

1.1 Bakgrund 
På 2000 - talet ansågs det att alkohol hade stor betydelse för folkhälsan och var den femte 

största skadliga riskfaktorn. Världshälsoorganisationens allmänna globala mål var att minska 

skadligt bruk av alkohol. Efter Sveriges inträde i Europeiska unionen i mitten av 1990 - talet 

med nya införselkvoter ökade alkoholkonsumtionen i Sverige från 6 liter ren alkohol per 

capita till mer än 9,4 liter till år 2010 (Statens folkhälsoinstitut, 2010. Rosvall m.fl. 2009). I 

mitten av 1800 - talet uppmärksammade Läkaren Magnus Huss negativa hälsoeffekter som 

kunde orsakas av alkoholmissbruk, exempelvis skrumplever och delirium tremens. Ett flertal 

av dessa tillstånd återfanns även 150 år senare i uppräkningar över typiska sjukdomar och 

dödsorsaker för storkonsumenter av alkohol med tillägg av vissa cancerformer, tuberkulos, 

olyckor och självmord (Sundin m.fl. 2005).  

 

År 1864 kom ”Göteborgsystemet” som var en benämning på ett system för försäljning och 

servering av alkohol (Nordegren & Tunving, 1997). Syftet var att främja arbetarbefolkningens 

moraliska och ekonomiska välbefinnande. Idag är den en bärande princip i den svenska 

alkoholpolitiken att avskaffa det enskilda vinstintresset (den så kallade 

desintresseringsprincipen) (Sundin m.fl. 2005). Läkaren Ivan Bratt lyckades att påverka den 

svenska alkoholpolitiken under 1900 - talets första hälft så pass att det ledde till att år 1919 

infördes motbokssystemet. Han hade en tanke om att kombinera idéerna från 

Göteborgsystemet. Han moderniserade och utarbetade ett sammanhängande alkoholpolitiskt 
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program. I korthet innebar systemet att det krävdes ett personligt inköpsbevis (motbok) för 

alla inköp av vin eller spritdrycker, att alla inköp registrerades, att en ransonering av sprit 

infördes och max tre liter per månad var tillåtet. Motbokssystemet avskaffades år 1955 och 

alkoholkonsumtionen ökade kraftigt (Nordegren & Tunving, 1997). Alkoholkonsumtionen 

ökade mest i Skåne. De främsta bidragande faktorerna var privatimporten av alkoholhaltiga 

drycker och mycket tillåtande attityd till alkohol bland föräldrar och ungdomar i jämförelse 

med övriga landet (Åkessson & Lundgren, 2006. Lundqvist, 2008).  

 

Bullok (2004) genomförde en kombinerad kvalitativ - och kvantitativ undersökning om 

attityder, övertygelser och använding av alkohol och droger. Datainsamlingen genomfördes 

via ett slumpässigt urval av 4575 universitet - och högskolestudenter vid Lunds -, Linnés - 

och Umeås universitet. Den övergripande målsättning med undersökningen var att informera 

om den lokala utvecklingen, förebyggande åtgärder samt ge stöd. För att möta denna 

målsättning hade undersökningen två specifika mål. Det första var att få en uppskattning av 

studenters droganvänding. Det andra var att undersöka hur studenter använde, har använt eller 

inte använt droger. Dessutom tog de hänsyn till variabler såsom sociodemografiska, 

livsstilsval (inkluderar alkohol), skolrelaterade - och drogrelaterade attityder och politik. När 

det gällde alkohol uppgav studenterna att alkohol konsumerades oftast av studenter vid Lunds 

universitet och minst av studenter vid Umeå universitet. Intensivkonsumtion var mest vanligt 

vid Lunds universitet. De som hade en högre disponibel inkomst drack mer än de andra. 

Sannolikheten var större att intersivkonsumenterna hade bott antingen i Stockholm, Göteborg 

eller Malmö före sina universitetsstudier. 66 procent av studenterna instämde helt eller delvis 

i påståendet; att alkohol är ett större problem än andra droger i Sverige. 75 procent av 

studenterna ansåg att alkoholkonsumtion var ett normalt beteende (ibid). 

 

Andersson m.fl. (2007) genomförde två kompletta kohorter av universitetstudenter som 

följdes upp i fyra år. Studenterna fanns i Luleå och i Växjö. Syftet med denna studie var att 

jämföra en kohort där studenterna genomgick omfattande årliga alkohol - och stresstester och 

om det fanns en koppling till kön, ålder, alkoholproblem i familjen och seriösa förhållanden. 

De slutsatser som drogs av studien var att det fanns stora variationer mellan studenternas ålder 

och kön. De yngre manliga studenterna hade en högre alkoholkonsumtion med risk för 

negativa hälsoeffekter. Alkoholproblem i familjen som ledde till egna alkoholproblem var 

mer uttalat hos män jämfört med kvinnor och kan främst hänföras till ökad risk för 

alkoholrelaterade skador och alkoholberoende jämfört med dem som inte hade släktningar 
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med alkoholproblem. En sista slutsats som drogs var att seriösa förhållanden såsom äktenskap 

hade positiv betydelse för alkoholkonsumtionen för både män och kvinnor oavsett ålder för 

sänkt alkoholkonsumtion (ibid.) 

 
1.2 Problemområde 
På 2000 - talet ansågs det att alkohol had stor betydelse för folkhälsan och var den femte 

största skadliga riskfaktorn (Rosvall m.fl. 2009). Den delen av Sveriges befolkning som hade 

den högsta alkoholkonsumtionen var män och kvinnor i åldrarna mellan 16 - 29 år (Boström, 

2006). År 2009 hade männen den högsta alkoholkonsumtionen med 20,3 liter alkohol per 

person, som motsvarar en genomsnittskonsumtion av 14 brukar starköl i veckan. För kvinnor 

var det en genomsnittskonsumtion av knappt två flaskor vin i veckan. Den ökande 

alkoholkonsumtionen i Sverige ledde till svåra sociala, medicinska problem, liksom våld och 

övergrepp. Detta hade även konsekvenser i kostnader för det svenska samhället i form av 

sjukfrånvaro, förtidspensionering, arbetslöshet, lägre produktion och för tidig död. År 2002 

var den totala kostnaden 20,3 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 2800 kronor per invånare 

(Sundin m.fl. 2005). Lunds kommun rapporterade att Lunds befolkning hade den högsta 

alkoholkonsumtionen jämfört med övriga svenska kommuner. Lund ligger geografiskt i en 

region som genomkorsas av Södra stambanan och Europaväg 22 med mycket resandeinförsel 

och smuggling. Attityder till alkohol bland vuxna och ungdomar var mycket tillåtande 

(Lundqvist, 2008-08-06. Lunds kommun, 2005. Lunds kommun, 2008).  

 
1.3 Teoretiskt Bakgrund 
The Theories of reasoned Action (TrA) utvecklades under 1970 – talet och det som var 

centralt för TrA var betoningen på individens förmåga att relatera till vad andra personer 

tänker och vad de skulle göra genom individuell motivation att följa vad andra människors 

önskar. Denna sociala inverkan kunde variera beroende i vilken social grupp människan 

vistades. TrA betonade även individens attityder som bestämmas av tron på att ett önskat 

resultat sker om ett visst beteende följes och om resultat leder till något positivt för hälsan 

(Nutbeam & Harris, 2004. Ogden, 2007).  
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Figur 1. “The Theories of reasoned Action“ (Ogden, 2007, s., 30).  

 

Under 1980 – talet vidareutvecklades the Theory of planned Behaviour (TpB) som betonade 

beteendets avsikt som kunde vara ett resultat av olika synsätt. Teorin föreslog att avsikterna 

skulle leda till att skapa en handlingsplan för att nå målen för sina handlingar. Till exempel 

TpB kan leda till att hjälpa en individ att minska sin alkoholkonsumtion genom att göra 

individen medveten om alkohol nedsänkningen betydelse för sin hälsa, om sin produktiva 

förmåga (attityd till beteende) och den sociala omgivningen inflytande till att individen 

minskar sin alkoholkonsumtion (Nutbeam & Harris, 2004. Ogden, 2007).   

 

 
Figur 2. “Theory of planned Behaviour“ (Ogden, 2007, s., 31).  
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2.0 Syfte och övergripande frågeställningar  
Syftet med denna uppsats var att undersöka attityder till alkoholkonsumtion bland studenter 

vid Lunds universitet. Följande frågeställningar besvarades:  

 

– Fanns det några likheter eller olikheter mellan manliga - och kvinnliga studenters attityd till 

alkoholkonsumtion? 

 

– Hur hade attityden till alkoholkonsumtion förändrats det senaste decenniet? 

 
3.0 Metod 
 
3.1 Datainsamling 
Datainsamlingen genomförde genom att dela ut, sätta upp på olika anslagstavlor 

informationsbrev (se bilaga 1) samt frågade direkt studenter vid Lunds universitet om de ville 

delta i en undersökning och ge sin inställning till alkoholkonsumtion. Semi - strukturerade 

intervjuer genomfördes med en intervjuguide (se i bilaga 3) som innehöll tolv frågor. En 

bandspelare var medtagen. Exempel på en fråga kunde vara: Vilken inverkan har kompisars 

inställning till alkohol? En följdfråga kunde vara: Vad beror detta på? Efter intervjuerna 

skedde en transkribering av alla intervjuerna som återlyssnades ett par gånger per intervju.  

3.2 Urval  
Enligt Nationalencyklopedin (2010-10-07) hade Lund år 2010 109 147 invånare var av 

ungefär 46000 var studenter (Fredenholm, 2010-06-08). Lund är en av Sveriges 

universitetsstäder. Varje år fanns det unga människor som flyttar in och ut 

(Nationalencyklopedin, 2010-10-07). En kvinnlig student med sina rötter i Lund och mycket 

bekant med den lokala omgivningen. Majoriteten av institutionerna ligger i Lund och endast 

ett fåtal i Malmö och Helsingborg: Därför bedömdes det av mig att det räckte med att utföra 

intervjuerna i Lund. Informanterna var 13 stycken, elva manliga och två kvinnliga i åldrarna 

20 – 25 år.  

3.3 Datanalys  
Designen till denna uppsats var en kvalitativ forskningsmetod med en manifest 

innehållsanalys. Manifest innehållsanalys innebar att innehållet av texten blev analyserat i 

fem olika steg som var synliga och uppenbara (se i figur 3). Innebörden av meningsenheterna 

bestod av ord, uttalanden, meningar eller stycken som blev relaterade genom innehållet och 
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sammanhanget. Kondenserade meningsenheterna innebar att texten blev reducerad till mindre 

text. Nästa steg var att arbetade fram en kod som var en kortfattad beskrivning av händelser 

och andra fenomen som var i relation till sammanhanget. Underkategorierna var en mycket 

kortfattad beskrivning och utgjorde flera koder av liknande innehåll. Kategorierna utgjorde en 

så kallad röd tråd som hade ett ord eller en kort mening (se vidare i resultatet) (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Under- 

kategori 

Kategori 

Min inställning är 

väl vad ska man 

säga positiv och 

alkoholen är ett 

tillskott i sociala 

sammanhang  

Inställningen är 

positiv och tillför 

något positivt i 

sociala 

sammanhang 

Alkohol är 

positivt 

Positiv 

inställning 

Positiv 

Det är en väldigt 

tillåtande och 

öppen syn till 

alkohol bland 

studenterna i Lund 

Det är en  

tillåtande och 

öppen syn till 

alkohol 

Öppen och 

tillåtande syn 

Tillåtande 

inställning 

Tabell 1. Exempel på analys från meningsenhet till kategori (Graneheim & Lundman, 2004).  

 
3.4 Kvalitetskriterier  
 
3.4.1 Reliabilitet  
Reliabilitet hänförde sig till forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet. Den 

behandlades ofta i relation till frågan om ett resultat kunde reproduceras vid andra tidpunkter 

och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

3.4.2 Validitet 
Att fastställa intervjuutskrifternas validitet var mer komplicerat än att försäkra sig om dess 

reliabilitet för det var en skillnad mellan det muntliga - och det skriftliga språket. Validitet 
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betyder giltighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det fanns både intern - och extern validitet. 

Intern validitet bestämdes genom analys av de ingående begreppen eller genom vardaglig 

kunskap. Den externa validiteten bestämdes genom en undersökning av faktiska förhållanden 

och prövades om den var överförbar eller generaliserbar på alla platser och tider, för alla 

människor (Janlert, 2000). Om resultatet av denna intervjustudie bedöms vara rimligt 

tillförlitlig och giltig återstår frågan, om det är främst av lokalt intresse eller om det kan 

överföras till andra undersökningspersoner eller situationer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 
3.4.3 Trovärdighet 
Reliabilitet (se 3.4.1), giltighet och överförbarhet (se 3.4.2) ska uppnås innan ett trovärdigt 

resultat kan uppnås i en studie. Trovärdighet utgör ett av de största problemen med kvalitativa 

studier. Detta innebar att all data måste visas eller göras trovärdigt att all data som var 

insamlade på sådant sätt att de var seriösa och relevanta för syfte, övergripande 

frågeställningar och problemformulering. Det fanns en öppenhet i avrapporteringen om de 

etiska aspekterna, frågor och följdfrågor som informanterna svarade på (Trost, 2010).  

3.5 Etiska överväganden 
Etiska aspekter togs hänsyn till genom att informanterna fick både muntligt - och skriftligt 

informerat samtycke för att försäkra mig om att informanterna hade förstått uppsatsens syfte, 

övergripande frågeställningar, vilken metod som användes samt att det var frivilligt att delta 

och svara på frågor. Dessutom försäkrades det att alla informanterna var avidentifierade i 

uppsatsen och intervjuaren hade tystnadsplikt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.5.1 Konfidentialitet 
Konfidentialitet betydde att privata data som identifierar deltagarna i undersökningen inte 

avslöjades (Kvale & Brinkmann, 2009). Konfidentialitet försäkrades på så sätt att all data 

hanterades med försiktighet. Alla uppgifter om identifierbara personer hanterades på sådant 

sätt att enskilda individer inte blev identifierade av utomstående (Vetenskapsrådet, 2006).  

3.5.2 Att göra gott principen 
Skyldigheten av den som genomförde studien var att minimera konsekvenserna och risken att 

informanterna lider skada. Det fanns ett osäkerhetsområde om samtalet mellan mig och 

informanterna plötsligt tog en ny vändning och berörde känsliga saker för informanterna. Det 

fanns en medvetenhet att frågor som berör alkoholkonsumtion kunde vara känsliga t.ex. om 
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det fanns dem som kunde vara beroende av alkohol och därmed hade problem (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

3.5.3 Integritetsprincipen  
Det fanns en moralisk skyldighet att respektera informanternas integritet och målsättningen 

var att förebygga lidande och skador i samband med deltagandet i studien (Dahlgren m.fl. 

2007). 

3.5.4 Rättviseprincipen 
Det fanns en moralisk skyldighet att försäkra att alla informanter blev behandlade likvärdigt 

och att ingen diskriminering förekom (Dahlgren m.fl. 2007). 

 
4.0 Resultat 
Genomförda intervjuer låg till grund för resultatet. Resultatet var inte framställt utifrån den 

ordning som frågorna besvarades, utan snarare byggde på arbetet av en manifest 

innehållsanalys (se vidare i tabell 1). Analysen i resultatet var uppdelad i sex kategorier som 

presenterades och beskrevs i den kommande texten med citat från informanterna. 

Kategorierna var positiv samsyn, könsskillnader, stark social inverkan, mediernas inverkan, 

ökad tillgänglighet och grundläggande attitydförändring.  

 
4.1 Positiv samsyn 
Samtliga informanter uppgav att studenter vid Lunds universitet hade en mer positiv 

inställning till alkohol jämfört med andra. I sociala sammanhang kunde alkoholen både 

underlätta och berika på ett positivt sätt genom att höja stämningen och släppa på 

hämningarna. 

 

“...min inställning är väl vad ska man säga positiv oj vad ska man säga.... jag ser alkoholen 

som ett tillskott i mitt privatliv när jag vill ha extra roligt.” (informant 4). 

 

“...jag tycker det är en väldigt bra stämmings höjare. Man har så mycket att plugga och att 

man har så mycket att göra hela tiden” (informant 3). 

 

“...det förväntas av en att det är jobbigt att plugga och då är det skönt att gå ut att ta två, tre 

öl en tisdag kväll” (informant 13).  
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De informanter som uppgav att de inte drack någon alkohol alls, hade ändå en positiv syn på 

så sätt att de accepterar att andra dricker. Det fanns en del informanter som uppgav att de hade 

väldigt mycket att göra med studierna och fann då att alkohol var avslappande. 

 

“Jag dricker personligen inte men har inget emot dom som väljer att göra det” (informant 

7).  

 

”Det är att jag inte tar illa upp att folk dricker för att jag säger gör det ni vill” (informant 8). 

 

Dom upplevde att det fanns en speciell alkoholkultur. Detta berodde på att studenter ansåg att 

det fanns en väldigt tillåtande öppen syn och accepterande inställning. Det framkom även att 

en del resonerade att de kunde vara lite bakfulla vissa dagar, men samtidigt klara av sina 

studier. 

 

”Det är en väldigt låtande och öppen syn till alkohol i Lund framför allt bland studenternas i 

och med att det utgör en stor del av staden så blir det ett övergripande attityd som gör som 

jag student själv känner att det är väldigt accepterat. [...] Personer kan festa till det varje dag 

i veckan ut att någon höjer ögonbrynen speciellt, det tror jag är väldigt ovanligt” (informant 

4). 

 

“Min generella uppfattning är att det att Lunds studenter har en ganska, vad ska man säga 

en frikostig syn på alkohol och om man det är inget konstigt att gå ut dricka ganska mycket 

och många gånger i veckan.[...] En gång i veckan eller två gång i veckan. Men här känns det 

mer som det är rutin i alla fall fredag, lördag och gärna någon dag mitt i veckan och så om 

någon nation har öppet” (informant 13). 

 

4.2 Könsskillnader 
Informanterna uppgav varierande svar om det fanns en könsskillnad i inställningen till alkohol 

bland manliga och kvinnliga studenter. En del av informanterna uppgav att de hade upplevt 

någon märkbar skillnad i attityderna med en koppling till kön.  
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”Jag upplever inte att det är en större skillnad mellan studenter. Det är ganska accepterat 

hos både manliga och kvinnliga. Jag har inte upplevt någon en distinktion i attityderna 

mellan manliga och kvinnliga” (informant 9). 

 

De manliga studenterna hade en mer accepterande inställning till alkohol jämfört med de 

kvinnliga som ansågs sig vara mer försiktiga och duktiga med att hantera alkoholen.  

 

“...det manliga perspektivet är det mer accepterande fortfarande, men jag tror inte det är stor 

skillnad mellan det kvinnliga och manliga generellt sätt” (informant 4).   

 

“Det har väl allmänt med könsroller att tjejer det ska väl ha en större press på sig att vara 

skötsamma [...]. Det grundar sig nog i vanliga könsroller om att kvinnan ska vara duktig och 

det är mer accepterat än män som har problem med alkohol, än kvinnor som har problem 

med alkohol. Sedan i verkligheten kan de se helt annorlunda ut och det är väl mycket i Lund 

att tjejer och killar som dricker ganska mycket på lika villkor i stor utsträckning” (informant 

12). 

 
4.3 Stark social inverkan 
Informanterna uppgav varierande resultat. En del upplevde social press som innebar att de som 

inte drack alkohol utsattes för diskussioner där andra människor ifrågasatte varför de inte drack 

alkohol också.  

 

“Jag vet flera personer som har testat att undvika dricka ett tag och de får alltid frågor 

varför dricker du inte ett glas och det kan bli en 10 - 15 miunters diskussion om varför man 

dricker eller inte därför tror jag att man kan bli väldigt påverkade av varandra om alkohol“ 

(informant 6). 

 

De som hade en lägre självkänsla hade svårare att stå emot grupptryck och upplevde ett ökat 

behov att komma in i en grupp.  

 

“Jag kan tänka mig att det gör det för människor som känner sig mindre osäkra i sig själva. 

Har man lite dålig självkänsla tror jag väldigt mycket att man gör vad man kan för att kunna 

komma in i en grupp” (informant 2). 
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En informant uppgav att beroende på individens sociala umgänge kunde den uppleva en stark 

social press. Om föräldrarna eller kompisarna ansåg att det är accepterat att konsumera 

alkohol, då följde man kompisarnas inställning eller tvärtom. 

 

“Det har en stor inverkan med det umgänge man umgås med om det är okej för kompisarna 

att man använder alkohol och då använder det för en själv, då blir man accepterad sedan 

kan det bli tvärtom om ens kompisar skulle ta avstånd, då skulle man själv ta avstånd” 

(informant 11). 

 

“Har man en familj som har en där föräldrarna allmänt tycker om alkohol och dricker ofta 

och mycket och så där. Då anamar man sånt beteende än snarare där en familj där alkohol 

intas under strikta omständigheter” (informant 12). 

 

En informant uppgav att det kunde finnas kulturella skillander mellan olika länder. 

Informanten ansåg att i Sverige umgås människor inte över generationsgränser. Följden blev att 

barn och ungdomar saknar bra föredömen och inte riktigt visste hur de skulle hantera 

alkoholen.  

 

“...det tror jag mer hur man umgås runt alkohol. I andra kulturer umgås man mer 

överhuvudtaget där festar man ihop och man firar umgås ihop. I Sverige är det annorlunda 

där är det ju alla generationerna är var och en för sig. Barn och unga förstår inte riktigt hur 

man hanterar alkohol. Att man har inte några bra föredömen och att man har bara festandet 

som ett sammanhang istället för att man har sammanhang där här att man umgås och det 

blir mer intensivt på något sätt “ (informant 6). 

 

4.4 Mediernas inverkan 
Informanterna uppgav att medierna gav både en positiv och negativ inställning till alkohol. 

Den positiva inställning kom från amerikanska filmer, internet och svenska dokusåpor såsom 

Kungen av Tylösand eller Bartendern. Dessa gav en bild av att alkohol var glamoröst, 

normalt och accepterat att konsumera en stor mängd alkohol och förstärkte den positiva 

bilden av alkoholens inverkan.  
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“Det är en stor roll för att media kan framställa både negativa och positiva sidor. Om man 

tittar på nyhetestidningar och internet så är det mycket glamoröst eftersom kändisar 

samtidigt målar det upp bilden om medelåldersmännen som är alkoholister, det leder till 

missbruk av alkohol. Jag tror de flesta ser den glamorösa bilden av alkohol för att det målas 

oftare i massmedia. Det är bara om det händer någonting som misshandel eller missbruk 

som den negativa sidan som målas upp” (informant 11). 

 

“Jag tror det kan både spä på och att det är okej att dricka väldigt mycket och [...] 

uppmuntra konsumtionen [...] till exempel det finns svenska dokuspåor som heter 

Bartenderskolan och en som heter Kungen av Tylösand där hela idén är egentligen är att 

filma människor som som dricker sig väldigt fulla och göra saker som de inte annars skulle 

göra upplever jag.Det tror jag spär på och skapar en ide om att det är helt okej att det är 

normalt” (informant 13).  

 

Den negativa bilden kopplades samman med nyhetsrapporteringar via tv och dagstidningar 

om våld och alkoholberoendets risker och följder.  

 

“tidningen tror jag kan vara en bra påverkan kanske en mer restriktiv syn på problemet med 

alkohol för att det läser man mycket om i tidningen, det tror jag kan vara positiv” (informant 

2). 

 

Informanterna uppgav även att medierna skapade en samhällsnorm som innebar framför allt 

att det var medelåldernsmannen som förutsattes vara alkoholist och våldsam. Kvinnor som 

var alkoholberoende blev stigamitiserade för att de förutsattes klara av att hantera sin 

alkoholkonsumtion utan några större problem.  

 

“...det har ju alltid varit alkoholkonsumtionen är ju större bland män [...] som dricker jämfört 

med kvinnor och det anses ju och jag tror att det kommer ifrån samhällesnorm liksom men tål 

alkohol och så vidare” (informant 12).   

 
4.5 Ökad tillgänglighet 
Informanterna uppgav att både attityden och tillgängligheten till alkohol i södra Sverige hade 

under det senaste decenniet ökat. De bidragande faktorerna till denna förändring ansågs av 
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informanterna vara möjligheten att beställa alkohol via internet, inträdet i Europeiska unionen 

och Öresundsbron.  

 

“Det blir mer accepterat och att man får ta in mer alkohol och då blir det också en bild att 

man får använda sig av alkohol” (informant 11).  

“Får man ta in tio liter då är det klart att det påverkar för att man köper mer. Det är ingen 

fråga om saken. Det är så det är” (informant 10). 

 

Dessutom hade Systembolaget ökat sina öppettider och det var lättare att åka utomlands (till 

Tyskland och Danmark). Sammantaget hade dessa faktorer bidragit till att det blev en mer 

accepterande och öppnare syn på alkohol. 

 

”Det var lättare idag än för tio år sedan. Jag tror delvis att det beror på EU och det är okej 

att ta in en skåpbil lastad med öl, det är inte lagligt men det är lättare att göra det. Det 

påverkar så sätt att man konsumerar mer alkohol t.ex åker man till Tyskland köper man inte 

ett flak öl utan man åker för att väga upp resan” (informant 2). 

 

Studenterna valde kvantiteten före kvaliteten och köpte alkohol i andra länder billigt och fick 

så resan betald.  

 

“Som studenter i Lund söker man alltid till det billigaste ju och då är införsel ganska billigt 

så det kan mycket väl öka. Man väljer mängden före kvalitet om man är student, då är det 

avgörande på grund av student ekonomin” (informant 5). 

 

“Här i Lund påverkar det nog mer för att det är så pass nära till Tyskland och för att spriten 

är så pass mycket billigare. Det finns de som dricker mer på grund av att det är lättare att 

föra in i ganska stora mängder och sen kan man dricka billigare som är viktigt för en student 

som inte har mycket pengar att röra sig med. Det kan det ha för att man har inte så mycket 

att röra sig med som student” (informant 9). 

 

Dessutom uppgav informanterna att priset var avgörande för studenter. Studenter som hade 

svag ekonomi ledde till att de valde den alkohol som erbjöds till lägre pris jämfört med 

Systembolaget. Oavsett vilka som erbjöds det smugglare, langare eller nationerna.  
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“..detta tycker jag att pekar på att tillgängligheten har ökat och att man kan beställa alkohol 

via på olika internet sajter och då får det skicka det till sig [...] och att man får lov att ta in 

så mycket alkohol från andra EU länder så tror jag att ganska mycket att det finns de som 

har gjort en olaglig affärsverksamhet som åker ner och handlar alkohol och sedan åker 

tillbaka till Sverige och säljer den...” (informant 13). 

 

4.6 Grundläggande attitydförändring 
Informanterna uppgav varierande resultat. För att förändra alkoholkonsumtionen och den 

väldigt tillåtna attityden till alkohol krävs det att i grunden förändra studenternas, 

studentkårerna, studentnationerna och polisens grundläggande attityd till alkohol.  

 

“Jag tror att det skulle vara att förändra studenternas fundamentala sätt att se på alkoholen. 

Det skulle vara det enda men jag vet inte hur, det skulle vara genom media på något sätt, det 

kanske ligger i vår DNA, jag vet inte riktigt“ (informant 1). 

 

De menade till och med att polisen var mera överseende när de såg ordentligt onyktra unga 

människor som antingen var på väg till eller från fester, nationer eller i centrala Lund. Detta 

berodde på att Lund är en studentstad som har en speciell alkoholkultur. Om polisen skulle 

genomgå en attitydförändring, då menade en informant att studenterna skulle på liknande sätt 

genomgå en attitydförändring till alkoholen. 

 

“...som jag har förstått här i Lund är att polisen har överseende med i den här stan för att det 

är en studentstad och att det är en del av kulturen här att det anses vara okej att dricka 

utomhus när man är vid något övergångställe eller när man står på torget eller är påväg till en 

fest eller nation, så skulle man göra något åt detta så skulle man kanske ändra attityden...” 

(informant 13). 

 

En annan informant uppgav att en skrämseltaktik kunde vara en strategi. Strategin skulle 

betona vikten av studierna och möjligheterna till omtentor skulle minska. Risk skulle finnas 

att behöva gå om hela kursen om studierna inte prioterades före festandet.  

 

“Man ska betona studiernas vikt och vikten av att inte misslyckas med tentor och lite 

skrämselataktik, så tror jag dels att det skulle skrämas att inte supa sönder sig alltså och att 
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man hänger med i skolan [...]. Alla [...] vill lyckas med skolarbetet då tror jag man skulle 

kunna minska alkoholkonsumtionen och förstora skolans betydelse“ (informant 4). 

 

En del andra informanter hade erfarenhet av en förläsning som syftade till att reflektera över 

deras personliga inställning till alkohol och utifrån en tabell räknade de ut sin 

alkoholkonsumtion. Utvärderingen av föreläsningen visade sig att den var mycket bra och 

ökade deras medvetenhet om sin alkoholkonsumtion.  

 

“De hade någonslags modell som man kunde räkna ut och det tyckte jag var väldigt lärorikt. 

Då får man tänka efter först hur mycket drack jag och hur mycket motsvarar två glas vin där 

då är det standrard glas och så när man omvandlar det och hur mycket motsvarar det ett glas 

vin och då fick man tänka jag drack så mycket av det och hur många timmar då blir det 

någotslags tabell typ, då kunde man se då hur mycket full man ska ha varit ha varit. Jag tror 

om alla fick göra något sånt [...]. Detta skulle nog få folk att tänka efter“ (informant 3). 

5.0 Diskussion  
I det här delen av uppsatsen sker det en diskussion kring metodens svagheter och styrkor samt 

om de etiska aspekter som har beaktatas under studiens gång. Det sker även en diskussion om 

resultatet som baserades på genomförda intervjuer samt om resultatets betydelse för 

folkhälsoarbete.  

 
5.1 Metoddiskussion 
Valet blev en kvalitativa metoden som var en manifest innehållsanalys som visade sig vara 

den en lämplig metod för att uppnå syftet och besvara de övegripande frågeställningar. Syftet 

var att undersöka studenters attityd till alkoholkonsumtion vid Lunds universitet. De 

övergripande frågeställningar var, om det fanns likheter eller olikheter mellan manliga - och 

kvinnliga studenter samt om attityden hade förändrats de senaste decenniet. Styrkan med 

kvalitativ innehållsanalys var att metodens anpassningsbarhet till olika syften, till datamaterial 

av varierande kvalite, till min erfarenhet och kunskap. Dock fanns det svagheter i metoden 

som innebar att genom hela analysprocessen arbetade alltför textnära medförde dock en risk 

att helheten skulle gå förlorad genom en alltför detaljerad kodning och kategorisering. Det 

fanns även en risk att överblivet material pressades in i redan befintliga kategorier. Större 

inslag av tolkning kunde underlätta kategorisering eftersom tolkning ökade förutsättningarna 

för att se sammanhang och mönster. Ett problem med kvalitativ innehållsanalys var 
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användning av begrepp, till exempel begrepp som gäller trovärdighet, giltighet och tillförlig 

för att dessa begrepp kommer ursprungligen från kvantitativ forskningsmetod (Granskär & 

Höglund - Nielsen, 2009).  

 

Ett annat sätt att undersöka individers attityder kunde vara via ett attitydformulär, där 

informanterna kunde ha svarat på en attitydskala som mäts med attitydpoäng. Valet blev att 

inte använda denna kvantitativa metod för att det fanns svagheter bland annat att deltagarna 

som svarar glömmer bort vad svarsalternativen handlar om, snabbt tröttnar och svarar på måfå 

och svaren blir inte tillförlitliga (Trots, 2001). Användes en för liten grupp informanter fanns 

risken att inte få med dem som hade både klart positiva attityder och klart negativa attityder 

(Patel & Davidson, 2003).   

 

Inför intervjuerna studerades ett flertal rapporter från Europeiska unionen, Statens 

folkhälsoinstitut, Region Skåne, Lunds kommun och tidigare forskning inom området och på 

så sätt tilläggande jag mig både en teoretisk bakgrund och centrala aspekter för den aktuella 

intervjustudien. Intervjuerna genererade information av olika karaktär som ledde till 

nyanserade företeelser i informanternas livsvärld (Patel & Davidson, 2003).  

 

Styrkan med att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod med öppna frågor var att det 

gav mig möjligheten till att undersöka, tolka och få djupare förståelse av en viss fråga, då är 

kvalitativ forskingsmetod lämplig (Greenhalgh & Taylor, 1997). Det gav mig även 

möjligheten att genomföra intervjuer med olika människor mer systematiskt och omfattande 

genom att iförväg ha avgränsat sig till vilka frågor som skulle ställas (Patton, 2001). I 

intervjusituationen var intervjuaren aktiv som gjorde att det blev lättare att koncentera sig på 

informanternas svar, följdfrågor kunde ställas till informanterna och att det gick att ställa 

exakt samma frågor till alla informanterna (DiCicco-Bloom m fl. 2006). Kvalitativa intervjuer 

har så gott som alltid en låg grad av standardisering, det vill säga frågorna som ställdes gav 

utrymme för informanterna att svara med egna ord. Detta innebar att det aldrig gick i förväg 

formulera svarsalternativ för informanterna eller avgöra det ”sanna” svaret på frågor. Det var 

troligen en fördel för mig som gjorde en kvalitativ intervju hade förkunskaper och var 

förberedd inom det område som studerades (Patel & Davidson, 2003). Frågorna var 

formulerade med koppling till uppsatsens syfte och övergripande frågeställningar om 

studenter vid Lunds universitet inställning till alkoholkonsumtion (Greenhalgh & Taylor, 

1997). Intervjuaren var mycket bekant med den lokala omgivningen, hade en djupare 
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förståelse om de kulturella aspekter och samhällets omgivning som var en fördel för att 

informanterna kunde på ett öppet sätt prata med mig.  

 

Alla informantera fick muntlig - och skriftlig informantion (se bilaga 1). Efter att 

informanterna hade tagit del av informationsbrevet fick de både muntligt - och skriftligt 

informerat samtycke. Det togs upp en diskussion med informanterna om att det gick inte att 

garantera anonymintet, om konfidentialitets kravet och om det kan eventuellt fannas 

spårningsrisk i uppsatsen. Det visade det sig att samtliga uppgav att de antigeninte var rädda 

att bli spårade eller de brydde sig inte. Informanternas ålder, kön, vad för utbildning de gick 

på, inte namn och inte om de var infödda lundabor eller var inflyttade till Lund efterfrågades 

inte. Därmed kunde konfidentialitet, integritetsprincipen och att göra gott principen uppnås. 

Rättviseprincipen uppnåddes genom att olika studenter tillfrågades. Eftersom Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle hände det att en del studenter tillfrågades som visade sig vara 

utländska studenter som inte kunde det svenska språket. Både män och kvinnor tillfrågades 

(Dahlgren m.fl. 2004. Kvale & Brinkmann, 2009. Vetenskapsrådet, 2006). 

 

Majoriteten av institutionerna ligger i Lund och endast ett fåtal i Malmö och Helsingborg: 

Därför bedömdes det av mig att det räckte med att utföra intervjuerna i Lund. Det fanns inte 

en enda student som hörde av sig från de informantionsblad som sattes upp på olika 

anslagstavlor inte heller när de blev tilldelade var sitt informantionsblad. Det enda sättet var 

att ta kontakt direkt med studenterna och nogrannt informera om studiens syfte, metod och 

etiska aspekter.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Uppsatsens syfte var att undersöka attityder till alkoholkonsumtion bland studenter vid Lunds 

universitet, inte om informanternas specifika alkoholkonsumtion. De övergripande 

frågeställningarna var om det fanns några likheter eller olikheter mellan manliga - och 

kvinnliga studenters attityd till alkoholkonsumtion och om attityden till alkoholkonsumtion 

hade förändrats det senaste decenniet.  

 

I stort sett besvarades mitt syfte och mina övergripande frågeställningar i resultatet. Attityden 

till alkohol bland Lunds universitets studenter var att det fanns en speciell alkoholkultur som 

innebar att det fanns en väldigt tillåtande öppen syn och accepterande inställning till alkohol 
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som kunde kopplas till sociala sammanhang. Bullok (2004) fann i sin studie att studenter vid 

Lunds universitet hade den högsta alkoholkonsumtionen och den mest positiva inställningen 

jämfört med andra studenter i studien. Faulkner m.fl. (2006) fann i sin studie att det fanns en 

speciell alkoholkultur bland universitetsstudenter som kopplades samman med skadlig 

alkoholkonsumtion. De såg det som en konsekvens av studentlivet. Det fanns studenter som 

ägnade sig åt mycket drickande. Studenterna uppgav att de hade upplevt negativa 

konsekvenser såsom skador som krävde sjukvård och negativ inverkan på deras studier.  

 

Det fanns en variation i resultatet om det fanns några likheter eller olikheter mellan manliga - 

och kvinnliga studenters attityd till alkoholkonsumtion. Den manliga inställningen var mer 

accepterande, det var normalt att de hade alkoholrelaterade problem jämfört med de kvinnliga 

som ansågs vara mer försiktiga, duktiga och kunna klara av att hantera alkoholen. Dock 

framgick det även att en del informanter ansåg att det inte fanns någon större skillnad mellan 

manliga - och kvinnliga studenters inställning till alkohol. Borthmer & Frilund (2005) fann i 

sin studie att kvinnliga studenter hade hälsosammare vanor som var relaterat till 

alkoholkonsumtion och var mer motiverade till hälsosammare livsstil jämfört med de manliga 

studenterna. Fortfarande är alkohol historiskt sätt en manlig dryck i Sverige (Hovelius & 

Johansson, 2004) och föreställningar om fysisk styrka (Sundin m.fl. 2005). Könsskillnaderna i 

konsumtionsvanor var mindre i mer jämställda länder och där kvinnor var mer oberoende. 

Kvinnor med högre utbildning var också mer självständiga och hade välavlönade arbeten, 

vilket ansågs vara en förklaring till att kvinnor i jämställda länder dricker lika mycket som 

männen (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Det fanns en del informanter som uppgav att de hade upplevt social press från människor som 

ifrågasatte de som inte drack alkohol. De som hade lägre självkänsla hade svårare att stå emot 

grupptryck. En informant uppgav att inställningen till alkohol kunde vara beroende av vilka 

kompisar de umgicks med. Om familjens inställning är öppen och tillåtande eller strikt och 

religös, då får ungdomarna likvärdig inställning. En annan informant ansåg att i Sverige 

umgås människor inte över generationsgränser. Jamison & Myers (2008) fann i sin studie att 

sociala faktorer hade en inverkan på studenters dryckersvanor på så sätt att de konsumerade 

mer alkohol än de de brukar göra. När det fanns alkohol, då drack de mer. Konsumtionen 

bestämdes i stort sett hur mycket omgivningen drack och att bo på universitets området hade 

en påverkan till att dricka mer alkohol. För att ett samhälle ska kunna hålla samman, vara 

någorlunda ordnat krävs att dess medlemmar vara socialiserade under liknande 
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omständigheter och de införlivade liknande kunskaper. Det var inte skillnaden mellan att 

erbjuda eller inte erbjuda alkohol i hemmet som var viktig när det gällde ungdomars 

drickande. Vad som tycks vara väsentligt var föräldrars grad av tillåtande attityder gentemot 

sina barn och alkoholanvändning utanför hemmet. För att majoriteten ska avstå från att dricka 

även på vardagarna krävs att de flesta tolkar alkoholen som en substans som endast kan 

förtäras i specifika situationer där drickandet betraktas som accepterat (Andréasson, 2002). 

Om föräldrar har tydliga normer, positiva förväntningar, har en nära och varm relation samt 

att de visar att de bryr sig utan att vara överkontrollerande leder detta till minskad 

alkoholkonsumtion hos barn och ungdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

 

Informanterna uppgav att mediernas inverkan gav både en negativ – och positiv inverkan. 

Den positiva inställningen kom från filmer, internet eller dokusåpor som gav en bild att 

alkohol är glamoröst, normalt och accepterande att konsumera i stor mängd och kunde 

förstärka den positiva bilden. Den negativa bilden kopplades samman med 

nyhetsrapporteringar via tv och dagstidningar som rapporterar om våld och alkoholberoendets 

risker och följder. Kvinnor blev stigmatiserade i medierna för att de förutsattes klara av att 

hantera sin alkohol. Dokusåpor kunde ses som en förlängning av en mer medial liberalisering 

och gav en bild att alkoholen hade en normal och självklar plats i sällskapslivet (Andréasson, 

2002). 

 

De bidragande faktorerna till denna förändring ansåg informanterna vara möjligheten att 

beställa alkohol via internet, inträdet i Europiska Unionen och Öresundsbron. Dessutom hade 

Systembolaget ökat sina öppettider och det var lättare att åka utomlands (till Tyskland och 

Danmark). Sammantaget hade dessa faktorer bidragit till att det blivit en mer accepterande 

och öppnare syn på alkohol. Eriksson & Olsson (2004) fann i sin studie att var fjärde 

universitetsstudent uppgav att det borde vara lagligt att tillverka sprit för eget bruk och att 

åldersgränsen för alkoholinköp borde sänkas till 18 år ålder. Den viktigaste orsaken till 

ökningen var en mycket kraftig uppgång i resandeinförseln som var en effekt av anpassningen 

till Europeiska unionens liberala införselregler. Resandeinförseln och smugglingen hade ökat 

sedan Sverige blev medlem i Europiska unionen på mitten av 1990 – talet (Sundin m.fl. 

2005). 

 

Informanterna uppgav varierande förslag på hur man kan förändra alkoholkonsumtionen och 

den väldigt tillåtna attityden till alkohol. Det krävs att i grunden förändra både studenternas, 
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studentkårernas, studentnationernas och polisens grundläggande attityd till alkohol. O´Neill 

m.fl. (2001) föreslog i sin studie restriktioner av alkoholrelaterad reklam, universitet som 

aktör ska erkänna att det förekommer riskfyllda dryckesvanor, bör vidta åtgärder och att det 

ska finnas en arbetsgrupp som är speciellt utbildade för alkoholrelaterade problem. Dessutom 

ska förebyggande insatser fungera både på kort sikt och längre sikt. Ståhlbrant m.fl. (2007) 

fann i sin studie att de studenter som fick tre timmars lång utbildning som innehöll 

information om alkohol, dess konsekvenser, praktiska övningar och diskussioner hade 

minskat sin alkoholkonsumtion mer än de studenter som inte fick någon utbildning alls. De 

menade att det fanns ett stort behov av utbildning som var specifikt riktade till unga och att 

det fanns en samhällsekonomisk vinst både på kort sikt och på lång sikt (ibid). 

5.3 Teoretisk bakgrundsdiskussion 
Park & Lee (2009) beskriver två studier som använde sig av TpB som en teoretisk 

utgångspunkt för att undersöka 73 manliga koreanska studenter. Studie 1 syftade till att testa 

beteendemässiga resultat för relationen mellan inställningen till att gå till alkoholrelaterade 

sociala sammankomster och avsikter. Studie 2 syftade till att undersöka koreanska studenters 

beteende kopplat till att delta eller inte delta i alkoholrelaterade sociala sammankomster med 

hjälp av TpB:s komponenter. Till exempel studenter som inte tänker gå med i 

alkoholrelaterade sammankomster förväntar sig att kunna undvika att dricka snarare än att 

förlora möjligheten att njuta av goda samtal med vänner. De slutsatser som drogs från de båda 

studierna var att subjektiva normer från deras familjer var inte avgörande för beslutet att delta 

i alkoholrelaterade sammankomster eller inte. Däremot, var komponenten subjektiva normer 

från kompisar betydelsefullt. För det fanns en förväntan från andra studenter att delta i 

alkoholrelaterade sammankomster. Den andra komponenten upplevd beteendekontroll drivs 

till skillnad från attityder och subjektiva normer som diskuterats ovan, som väntat av TPB för 

både engagerande och inte i alkoholrelaterat beteende. Upplevd beteendekontroll var inte 

förenat bara med att gå med i alkoholrelaterade sociala sammankomster, utan också för att 

inte delta. Slutsaten som drogs var att de studenter som tänkte mer på hur engagerade de var 

eller inte. Ur den tredje komponeten intentioner och beteende drogs det tre slutsatser. Den 

första var att studenter som var kompisar med andra studenter hur de påverkade sina kompisar 

att delta flera gånger och konsekvent utfört beteende kunde leda till att deras deltagande 

ökade till stadigvarande, täta beteende eller till ett extremt högt deltagande (ibid). Dessa 

studier kan kopplas samman med kategorierna positiv samsyn och stark social inverkan för att 

informanterna uppgav att det fanns en social press som innebar att andra studenter påverkade 
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sina kompisar att delta i sociala sammankomster eller en förväntan att andra studenter skulle 

delta i alkoholrelaterade sociala sammanhang eller bli i frågasatta om de inte drack alkohol. 

 

Park, Klein & Smith (2009) använde sig av TrA och TpB för att de menade att de båda 

understryker den stora betydelse som normativa uppfattningar har om beteendemässiga 

avsikter och beteende. Dessa två  användes för att undersöka beteendemässiga avsikter att 

begränsa drickandet från 4 till 0 drinkar. 

Vidare undersökte denna studie synen på subjektiva normer, universitet och amerikanska  

beskrivande normer och amerikanska godkännande normer representerade skilda mått för 

detta beteende avsikt. Ett representativt urval av 1100 studenter hade genomfört en 

webbaserad enkät. Resultaten bekräftade fem typer av normer som visade individers avsikter 

att begränsa sin alkoholkonsumtion att 4 till 0 drinkar var förutsedda av positiva attityder, 

upplevd beteendekontroll, subjektiva normer, amerikanska beskrivande normer och 

amerikanska godkännande normer. Liksom subjektiva normer i rimlig omfattning, också 

förhållandet mellan upplevd beteendekontroll och beteendemässiga avsikt. Universitets 

beskrivande normer fungerade som en moderator mellan attityder och beteende intentioner 

och mellan upplevd beteendekontroll och beteendemässiga avsikter (ibid). Denna studie kan 

kopplas samman med kategorin ökad tillgänglighet för att informanterna uppgav att det fanns 

flera bidragande faktorer som kunde kopplas till en samhällesförändring som i sin tur har lett 

till att samhällesnormen som kopplades samman till alkoholkonsumtion har förändrats till att 

det blivit en mer accepterande och öppnare syn på alkohol. 

 

Johnston & White (2004) använde sig av ett TpB perspektiv när de undersökte 139 kvinnliga 

universitetsstudenter i Australien. De drog flera slutsatser som var att både attityder och 

normativa föreställningar skiljer sig mellan de kvinnliga studenterna om berusningsdrickande 

eller inte. De studenter som var engagerade i bersusningsdrickande över två veckors perioder 

ansåg att de hade roligare, var oftare bakfulla och upplevde mera pinsamma situationen 

jämfört med dem som inte drack alkohol alls. Berusningsdrickande var relaterat till 

hälsoskador som ansågs vara negativt och släppa på hämningar var positivt, dessa faktorer 

ansågs vara kopplad till berusningsdrickande. Studenter som var engagerade i 

berusningsdrickande uppfattade mer sannolikt att det var viktigt med kompisar och familj som 

förväntade sig att de drack alkohol jämfört med dem som inte drack alkohol alls. Johnston & 

White (2004) föreslog att kampanjer som fokuserar på att förändra beteenden och göra 

kvinnliga studenter mera medvetna om riskerna med berusningsdrickande, vilka 
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hälsorelaterade skador som finns, att positiva förväntningar kan vara överdrivna och 

förvrängda och att det finns de människor som ogillar högt intag av alkohol (ibid). Denna 

studie kan kopplas samman med kategorin grundläggande attitydförändring. Det fanns en del 

informanter som uppgav olika förslag på strategier som syftade till att minska 

alkoholkonsumtionen samt öka medvetenheten OM alkoholrelaterade skador för deras hälsa.  

 
5.4 Kvalitetskriterier 
Reslutat av denna intervjustudie kan genomföras vid olika tidpunkter och av olika studenter 

på olika svenska universitet och högskolor. Därmed är intervjustudiens reliabilitetskrav 

uppnådd (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

Studenter vid Lunds universitet  inställning till alkoholkonsumtion, om det fanns 

könskillander och om det hade skett någon förändring hade ingående analyserats. 

Problemområdet som togs upp i uppsatsen visade sig av de genomförda intervjuerna vara av 

allmänt intresse och allmänt känt, detta är även kallat för intern validitet. Reslutat av denna 

intervjustudie kan överföras eller generaliseras till olika studenter på olika svenska universitet 

och högskolor, detta är även kallat för extern validtet. Det gick att använda sig av en manifest 

innehållsanalys som metod, ställa liknande frågor och använda sig av en likvärdig teoretisk 

bakgrund (Kvale & Brinkmann, 2009. Janlert, 2000).   

 

För att kunna uppnå syftet i studien på ett trovärdigt sätt valdes det ut informanter inom olika 

institutioner för att kunna få olika aspekter in i analysen om studenters inställning till 

alkoholkonsumtion samt både manliga och kvinnliga studenter i olika åldrar tillfrågades. Det 

visade sig att informanterna bidrog med olika perspektiv som skapade en större variation i 

analysen som gjorde den intressant. Trovärdigheten ökade genom att datainsamligsmetoden 

och mängden av data var väl valda för denna studie. Det fanns en tidsbegränsing som gjorde 

det inte en möjlighet att ta kontakt med informanterna för att få ett erkännande av resultatet. 

Det fanns inte heller någon möjlighet att diskutera valet av vilka meningesenheter var de mest 

lämpliga och minska risken av fragmentering av för smala meningsenheter av de få 

informanter som sade i stort sett ett par meningar och inget mer (Graneheim & Lundman, 

2004. Trost, 2010).  
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5.5 Studiens betydelse 
Denna uppsats kan bidra med att ge djupare kunskap om, ge en indikation om Lunds 

universitets studenters inställning till alkoholkonsumtion och preventiva åtgärder.  

 

5.6 Slutsats 
Studenternas attityd till alkoholkonsumtion var allmänt sett mycket positiv och innebar att det 

fanns en väldigt tillåtande öppen syn och accepterande inställning till alkohol. De som uppgav 

att de inte drack alkohol, hade ändå en accepterande inställning till andra som konsumerade 

alkohol.  

 

Det fanns inte ett entydigt resultat om könskillander i inställning till alkohol. En del uppgav 

att det fanns ingen skillnad mellan kvinnliga – och manliga studenters inställning. Andra 

uppgav att det manliga perspektivet var mer accepterande och de kvinnliga ansågs vara 

försiktigare och lugnare, kanske berodde detta på könsroller. De dagliga sociala omgivningar 

som studenterna rörde sig i varierade, antigen från familj och kompisar med en öppen och 

tillåtande attityd till en strikt religös. De sociala kontakterna hade en varierande inverkan på 

deras inställning till alkohol. Medierna gav både en positiv – och en negativ inställning. 

Alkohol påverkade deras inställning på olika sätt. Antigen blev inställningen att det var 

normalt och glamoröst eller att alkohol kopplades till våld och alkoholberoende. Kvinnorna 

framställdes i medierna att de förutsattes klara av att hantera alkoholen och de som blev 

alkoholberoende stigmatiserades. Däremot, männen framställdes som alkoholister och 

våldsamma.  

 

Det väcktes oroande frågor som handlade om hur det kommer att se ut i framtiden med en allt 

mer ökande tillåtande inställning till riskabelt drickande. Det behövs en övergripande strategi 

som når både unga vuxna och olika aktörer i samhället med målsättningen att förändra den 

grundläggande attityden.  
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Bilaga 1; Informationsbrev 

 
 

Information om Lunds universitets studenters inställning till alkohol.  
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie. Syftet med denna intervjustudie är 

att undersöka attityder om alkohol bland studenter vid Lunds universitet. Jag planerar att 

genomföra ett tiotal intervjuer som tar upp studenternas inställning till alkohol. Det anses vara 

ett intressant och viktigt område ur ett folkhälsoperspektiv. Därför vänder jag mig till dig som 

är student vid Lunds universitet och som är intresserad av att ge din inställning till alkohol.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Materialet kommer att hanteras med konfidentialitet. Uppsatsen kommer 

att publiceras i Mittuniversitets biblioteks databas: 

http://www.bib.miun.se/soka/avh/uppsatslistor// och finnas tillgänglig för allmänheten.  

 

Den kvalitativa metoden som blev vald är innehållsanalys som innebär att man utarbetar 

svaren på frågorna till teman t.ex ett tema kan bli grupptryck. Jag tar med mig frågor som jag 

har förberett och tar med mig en bandspelare till intervjuerna för att lättare aktivt lyssna på 

studenterna. Jag har tystnadsplikt och alla deltagare blir avidentifierade i uppsatsen. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Ingrid Klink, folkhälsovetenskaplig magisterstudent vid Mittuniversitetet, Sundsvall.  

 

Vid eventuella frågor maila mig (studenten) på: inkl0800@student.miun.se eller kontakta via 

mobiltelefon: 0735-94 94 81 eller min handledares kontaktinformation är Gunilla Jarlbro, 

Gunilla.Jarlbro@kom.lu.se, 046-222 88 37.  



 

 31 

Bilaga 2; Skriftligt informerat samtycke  
 

 

Information om Lunds universitets studenters inställning till alkohol.  
Jag är en student på Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitet. Som en del 

av min utbildning genomför jag en studie som syftar till att undersöka studenters vid Lunds 

universitet inställning till alkohol. Jag planerar att genomföra ett tiotal intervjuer som tar upp 

studenternas inställning till alkohol. En kvalitativ metod är vald nämligen innehållsanalys som 

innebär att man utarbetar svaren på frågorna till teman t.ex ett tema kan bli grupptryck. 

 

Intervjuerna kommer att analyseras av mig. De kommer att användas för utbildningens 

ändamål endast och kommer att bli publicerade i Mittuniversitets biblioteks databas: 

http://www.bib.miun.se/soka/avh/uppsatslistor// och finnas tillgänglig för allmänheten. 

Deltagarnas identitet kommer inte att avslöjas i uppsatsen och kommer att bli resultatet av 

denna studie, eftersom alla namn kommer att ersättas med kodnamn.  

 

Ditt deltagande i denna studie är frivilligt. Du har möjlighet att avbryta ditt deltagande utan 

någon ytterligare förklaring eller några personliga konsekvenser. Jag behöver ditt skriftliga 

medgivande för att delta i denna studie.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Ingrid Klink, folkhälsovetenskaplig magisterstudent vid Mittuniversitetet, Sundsvall.  

 

Samtycke 

Jag har fått information om studien. Jag är medveten om att mitt 

deltagande i intervjun är frivilligt, och att jag kan fritt  

dra tillbaka mitt deltagande när som helst.  

 

__________________________________________________________________________ 

Underskrift    Datum 
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Bilaga 3; Intervjuguide 
 

1. Går det bra att jag ställer några frågor kring studenternas inställning till 

alkoholkonsumtion?  

2. Vad är din inställning till alkohol? 

3. Vad anser du allmänt studenter i Lund har för inställning till alkoholkonsumtion? 

4. Vad tycker du är den gemensamma uppfattningen i samhället om manliga studenters 

inställning till alkoholkonsumtion? 

5. Vad tycker du är den allmänna uppfattningen i samhället om kvinnliga studenters 

inställning till alkoholkonsumtion? 

6. Vilken inverkan har kompisars inställning till alkohol på sina kompisar? 

7. Hur tror du att familjens uppfattning inverkarn på deras barns inställning till alkohol? 

8. På vilket sätt kan massmedia påverka studenternas inställning till alkohol? 

9. På vilket sätt har inträdet i EU inverkat generellt sätt till människors inställning till 

alkoholkonsumtion? 

10. Hur har tillgängligheten på alkohol förändrats under de senaste åren? 

11. Hur anser du att man kan gå tillväga för att minska alkoholkonsumtionen hos studenterna i 

Lund? 

12. Är det något annat du skulle vilja berätta för mig om studenters inställning till 

alkoholkonsumtion? 
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