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Bakgrund: År 2012 var alkohol världens tredje prioriterade hälsoområde och den tredje 

största skadliga riskfaktorn till ohälsa, därefter kom låg födelsevikt och osäker sex. I Europa 

kom alkohol på första plats och var den tredje största risk faktorn för sjukdom och dödlighet, 

därefter tobak och högt blodtryck. Efter att Sverige blev medlem i europeiska unionen i mitten 

av 1990-talet förändrades införselkvoterna. Det medförde att den totala alkoholkonsumtionen 

ökade uttryckt i ren alkohol per invånare 15 år och äldre, från 8 liter till 9,2 liter.  

Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att beskriva och analysera informanters 

uppfattning om de etablerade studentorganisationers alkoholpolicy. Hur har informanterna 

uppfattat de etablerade studentorgansationers alkoholpolicy? 

Metod: Kvalitativ innehållsanalys med ett induktivt tillvägagångsätt genomfördes som 

baserades på semi-strukturerade intervjuer. 

Resultat: Kategorierna är 1) en utformad handlingsplan, 2) ett funktionellt styrdokument, 3) 

en reduktion av alkoholrelaterade skadeverkningar, 4) en ansvarsfull inställning och 5) en del 

av organisationen.  

Slutsats: Det uppfattades som positivt att studentnationerna och studentkårerna använder sig 

av en alkoholpolicy som baseras på alkohollagen om ansvarsfull alkoholservering, eftersom 

detta har lett till en reducering av berusningsnivåer. 

Nyckelord: Alkoholpolicy, ansvarsfull alkoholservering, hälsofrämjande, 

studentorganisationer  



 

 

Background: In 2012, alcohol was the world's third priority health area and the third largest 

adverse risk factor for ill health, followed by low birth weight and unsafe sex. In Europe, 

alcohol in first place and was the third largest risk factor for disease and mortality, after 

tobacco and high blood pressure. After Sweden joined the European Union in the mid -1990s 

changed the import quotas. This meant that the total alcohol consumption increased in terms 

of pure alcohol per inhabitant 15 years and older, from 8 liters to 9.2 liters. 

Purpose and Issues: The purpose of this study is to describe and analyze individual 

'perception of the established student organizations alcohol policy. How has the informants 

perceived the established studentorgansationera alcohol policy? 

Method: Content analysis with an inductively procedures were performed based on the semi- 

structured interview. 

Result: The categories are: 1) a formed action plan, 2) a functional governing documents, 3) a 

reduction in alcohol -related harms, 4) a responsible attitude and 5) a part of the organization. 

Conclusion: It was perceived as positive that the student nations and student unions use an 

alcohol policy that is based on the Alcohol Act of responsible alcohol serving, as this has led 

to a reduction in intoxication levels. 

Keywords: alcohol policy, responsible beverage serving, health promotion, student 

organizations. 
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Bakgrund 

År 2012 var alkohol världens tredje prioriterade hälsoområde och den tredje största skadliga 

riskfaktorn till ohälsa, därefter kom låg födelsevikt och osäker sex. I Europa kom alkohol på 

första plats och var den tredje största risk faktorn för sjukdom och dödlighet, därefter tobak 

och högt blodtryck (WHO, 2012). Alkoholrelaterade skador sker i hemmet och på gatan. Tre 

av tio individer hade kännedom om någon som hade hög alkoholkonsumtion (ibid.). Hög 

alkoholkonsumtion bland studenter är ett ökat hälsoproblem. Det har visat sig att hög 

alkoholkonsumtion innebär att dricka ett stort antal drinkar per tillfälle under en viss period. 

Lägre skolprestation, nedstämdhet, daglig tobaksrökning och en osäker inkomst är signifikant 

associerat med att konsumera alkohol mer än en gång per vecka (Stock, et al., 2011). 

 

Enligt Bullok (2004) konsumerades alkohol mest av studenter vid Lunds universitet och minst 

av studenter vid Umeå universitet. Högriskkonsumtion eller periodvis intensivkonsumtion var 

vanligast vid Lunds universitet. Ju högre inkomst studenterna hade, desto mer alkohol 

konsumerades. Studenter från Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund eller från utlandet hade 

innan de påbörjade sina universitetsutbildningar mer erfarenhet av alkoholrelaterade 

konsekvenser. Studenter som studerade på heltid, och var i början av sina studier, bodde i 

studentbostäder och deltog i olika aktiviteter på studentområdet hade mer erfarenhet av 

alkoholrelaterade skador (Bullok, 2004). Sextiosex procent av studenterna instämde helt eller 

delvis i påståendet att alkohol är ett större problem än andra droger. I Växjö var det 37 % som 

intensivkonsummerade, och i Kalmar 32,2 %, Umeå 31,9 % och i Lund 38,4 %. Lund 

rapporterade högre nivåer av intensivkonsumtion jämfört med de övriga städerna (Bullok, 

2004).  

 

När Sverige blev medlem i Europeiska unionen (EU) år 1995, initierades det en anpassning av 

den svenska nationella alkoholpolicyn till europeisk standard. Det vanligaste synsättet på 

alkohol är att det inte är en vanlig handelsvara (Källmén et al., 2011). Efter att Sverige blev 

medlem i Europeiska unionen i mitten av 1990-talet förändrades införselkvoterna. Sett i ett 

längre tidisperspektiv ligger den totala alkoholkonsumtionen i Sverige fortfarande på en 

relativ hög nivå. Under 2012 drack man i Sverige fortfarande omkring en liter ren alkohol mer 

per person om man jämför med mitten av 1990–talet eller omkring 15 % mer per person 

(Ramstedt et al., 2012). Det medförde att den totala alkoholkonsumtionen ökade uttryckt i ren 

alkohol per invånare 15 år och äldre, från 8 liter till 9,2 liter (Ramstedt et al., 2012). År 2009 



hade åldersgruppen 16–29 år den högsta alkoholkonsumtionen. För män var det minst 14 

standardglas alkohol och 9 standardglas för kvinnor per vecka (Ramstedt et al., 2010).  

 

I mitten av 1990 – talet var oron i Sverige stor för den framtida konsumtionsutveckligen av 

alkohol och narkotika. Främst var det alkoholfrågan som stod i centrum. När det viktigaste 

och effektivaste nationella kontrollpolitiska medlen började försvagas ökade också efterfrågan 

på att utveckla andra strategier för prevention. Tidigt riktades mer fokus på insatser på lokal 

nivå, inte minst i Stockholmsområdet. Stockholm förebygger Alkohol– och Drogproblem 

(STAD) kom till i detta skede. I beslut i Stockholms läns landsting i mars 1994 bestämdes att 

STAD skulle pågå som ett lokalt förebyggande projekt under tio år. STADs aktionsinriktade 

arbetssätt har resulterat i ökad kunskap på flera områden och även bidragit till spridning och 

utveckling av metoder till hela Stockholms län och ut i landet (Romelsjö et al., 2009).  

 

Ansvarsfull AlkoholServering (AAS) programmet vars syfte var att reducera våld som var 

associerat med alkoholkonsumtion utvecklades i Stockholm i ett projekt vars titel är: 

Stockholm förebygger Alkohol–och Drogproblem (Trolldal et al., 2012). En utvärdering av 

AAS genomfördes och resultatet visade att det fanns en signifikant reduktion med 29 procent 

i antalet polisanmälningar om våld som skedde mellan klockan 22:00 - 06:00. Programmet 

var populärt och antalet kommuner som implementerade Ansvarsfull alkoholservering totalt 

eller delar av det, ökade med 90 % (Trolldal et al., 2012). Ansvarsfull alkoholservering 

programmet innehåller flera komponenter; två dagars utbildning av personal i Ansvarsfull 

alkoholservering, vars syfte var att öka deltagarnas kunskap, att försäkra att berusade inte är 

serverade alkohol och att förbättra deltagarnas möjligheter till att upptäcka konflikter. Nästan 

alla kommuner hade under åren 2008 och/eller 2009 genomfört utbildningar i Ansvarsfull 

alkoholservering (Trolldal et al., 2012). Enligt en kostnads-effekt-analys visades att STAD-

projektet kostade ungefär 723 283 62 kronor per år och sparade kostnader var 909 010 000 

kronor per år. Den genomsnittliga kostnaden för våld var 173 1567 kronor per år. Den högsta 

kostnaden för våld var i åldrarna mellan 34 – 43 år och klockan mellan 06:00 och 22:00 

(Månsdotter et al., 2007).  

 

STAD bedrevs i Lund i första hand hos de som hade fått tillstånd att servera alkohol av 

tillståndsmyndigheten i Lund, till exempel resturanger och barer (Närpolisen i Lund, 2013-03-

25). Stockholm förebygger Alkohol – och Drogproblem (STAD) var från början ett tio årigt 

projekt i Stockholm. Syftet med STAD var att minska alkoholrelaterat våld och skador på 
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resturanger (Wallin, 2004). Det hade observerats för ungefär tio år sedan höga 

berusningsnivåer hos studenterna, framför allt vid studentnationerna. Närpolisen hade fått in 

anmälningar om våld. Detta gjorde att tillståndsmyndigheten och närpolisen diskuterade, vilka 

åtgärder som skulle genomföras. Resultatet av diskussionerna blev att utbilda 

studentnationerna i AAS med syftet att skulle arbeta kvalitativt och minska våldet (Närpolisen 

i Lund, 2013-03-25). Detta gav positiva resultat ett sådant sätt att från år 2008 till 2012 blev 

det en minskning på 16 % av våldet, till följd av att studentnationerna hade arbetat intensivt 

med alkoholfrågor att förbättra sin alkoholpolicy (Närpolisen i Lund, 2013-03-25).  

 

En studie genomfördes vid Lunds universitet som undersökte Ansvarsfull alkoholservering 

utbildningsprogram för bartenders i studentbarer (Johnsson, 2006). Studien mätte 

alkoholkoncentrationen i utandningsluften i tolv studentnationers pubar med antalet 664 

besökare. Tolv studentnationer deltog och sex studentpubar var interventionsgrupp och fick 

genomgå utbildningsprogrammet för bartender och sex studentpubar var kontrollgrupp och 

fick inte genomgå något utbildningsprogram (Johnsson, 2006). Under en tre års uppföljning 

av förstaårsstudenter fokuserade studien på både högriskdrickande och icke drickande. Sextio 

% uppvisade ett mönster av en stabil högriskdrickande nivå, elva % minskade sitt 

drickandemönster från risk drickande till icke – drickande och trettio % ökade sitt drickande 

från icke – drickande till riskfyllt drickande. Kvinnor fanns oftare i gruppen som ökade sitt 

drickande (Johnsson, 2006). Alkoholkonsumtion per vecka och periodvis 

berusningsdrickande innebär 5 drinkar per person för män, 4 drinkar per person för kvinnor, 

en drink innehåller uppskattningsvis 12 gram alkohol. Normalt nås en topp av 

alkoholkonsumtion runt 20 – 22 års ålder (Johnsson, 2006). Traditionellt sett används 

ansvarsfull alkoholservering som metod i barer. I denna studie använde den som var ansvarig 

för drycker en slumpmässig teknik och direkt bedömning av alkoholkoncentrationen i 

andedräkten. Studien visade att studenter är positivt inställda till att acceptera ansvarsfull 

alkoholservering och att inte överservera alkohol, och därmed reducera skadliga konsekvenser 

bland sina kamrater (Johnsson, 2006).  

 

Enligt tillståndsmyndigheten och närpolisen i Lund (2013-03-25) för ungefär för tio år sedan 

fanns det höga berusningsnivåer hos studenter vid Lunds universitet. Detta ledde till 

diskussioner mellan myndigheterna som i sin tur ledde till att föra in metoden Ansvarsfull 

alkoholservering (AAS) hos studentnationerna och studentkårerna (ibid). För 

studentorganisationerna med serveringsverksamhet hålls särskild utbildning i ansvarsfull 



alkoholservering under ledning av Akademiska Föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds 

universitet studentkårer i samverkan med bland andra tillståndsenheten (Lunds kommun, 

2013-11-07). I dialog med restaurangbranschen och studentorganisationerna och i samverkan 

med andra myndigheter är det vårt mål att bidra till att skapa goda nöjes- och boendemiljöer 

för stadens medborgare och besökare. Vi strävar efter att stadens restauranger och nöjesställen 

ska präglas av god miljö, ansvarsfull alkoholservering och vara trygga för alla som besöker 

dem (Lunds kommun, 2013-06-26). 

 

Teoretisk utgångspunkt: Ett hälsofrämjande perspektiv 

Ett hälsofrämjande perspektiv är studiens utgångpunkt. Hälsofrämjande ses som en process 

som gör det möjligt för individer att förbättra sin hälsa och få förståelse för vilka förhållanden 

som påverkar deras hälsa (DiClemente et al., 2013). Hälsofrämjande innebär inte enbart att 

individer kan ta makten över sina liv för att bli fria från sjukdom, utan också att förbättra 

individers förmåga att undvika, motstå eller övervinna sjukdom (DiClemente et al., 2013). 

Genom att möjliggöra för individer att känna igen hälsorisker skapas förutsättningar till att 

vidta beteendemässiga skyddsåtgärder. Det finns olika strategier inom hälsofrämjande som 

används för att uppnå målsättningar (DiClemente et al., 2013). En målsättning i den svenska 

folkhälsopolitiken är att minska riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol bland studenter 

(Reinfeldt & Larsson, 2010).  

 

Studentnationer och studentkårer kan ses som hälsosamfrämjande miljöer för att studenterna 

kan regelbundet vistas i deras lokaler (Dooris & Doherty, 2010). Beskrivningen om 

hälsosamfrämjande miljöer har sina rötter i Världshälsoorganisationens Ottawa Charter för 

hälsofrämjande. Där bestämdes det att hälsa skapas och levs genom människor inom den 

vardagliga miljön där de lever sina liv, lär, arbetar, spelar och älskar (Dooris & Doherty, 

2010). Mark Dooris (2013) presenterade ett begreppsmässigt ramverk (figur 1) om att 

hälsosamfrämjande miljö har sina rötter i värden såsom aktörer, jämlikhet och stabilitet. En 

hälsofrämjande miljö kännetecknas av tre relaterade dimensioner; en ekologisk 

folkhälsomodell, ett systematiskt perspektiv och fokus på ett helt system (Dooris & Doherty, 

2010).  

1. En ekologisk folkhälsomodell innebär att förstå hälsa som ett holistiskt begrepp som 

beslutas av ett komplext miljömässigt samspel, organisationens – och personliga faktorer 

och att utveckla stödjande miljöer på platser där människor lever sina liv i organisationen 

(Dooris & Doherty, 2010).  
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2. Ett systematiskt perspektiv innebär att det finns en eller flera komponenter som samspelar 

och förenas med varandra. Ett synsätt på miljöer är att de är komplexa och dynamiska 

system med insatser och kreativitet. Synsättet har förändrats från att se enskilda händelser 

till att se hela organisationen (Dooris & Doherty, 2010). Till exempel att alltid erbjuda 

alkoholfria alternativ och vatten.  

 

3. Fokus på ett helt system innebär att använda organisationer och samhällsutveckling till att 

introducera och hantera förändringar inom miljön, arbete och lärandemiljöer. Detta 

främjar bättre hälsa och bättre prestationer. Integrerar hälsa och välbefinnande, inom 

studentkulturen och kärnan i organisationsmiljön och främjar ett brett välbefinnande för 

samhället (Dooris & Doherty, 2010). Till exempel en begränsad alkoholkonsumtion 

främjar studenternas hälsa.  

 

Skolor har blivit allt mer uppmärksammade som en hälsofrämjande miljö. Syftet med en 

hälsofrämjande skola är att uppnå hälsosamma livsstilar för den totala skolan genom att 

utveckla stödjande miljöer för att främja hälsa. Detta erbjuder möjligheter för och kräver 

engagemang till anskaffning av en säker och hälsoförhöjande social och fysisk miljö (Green 

& Tones, 2010). Studentnationerna och studentkårerna kan ses som stödjade miljöer och 

Lunds universitet som kan ses som en hälsofrämjande skola.  

1. Kreativ hälsosamt och hållbart arbetet,  2. Öka profilen av hälsa och hållbart 

utveckling i undervisning, forskning 

och kunskaps utbyte. 

lärande och levande miljöer för studenter,  

personal och besökare. 

 

 

 

 

3. Bidra till hälso – och hållbarhet.  4. Utvärdera deras arbete i ett samhälle. Bygga 

evidens av effektivitet och delar med sig lärande. 

Figur 1. Hälsofrämjande universitet: principer och syfte (Dooris & Doherty, 2010). 

 

Wallin et al (2002) genomförde en studie vars syfte var att utvärdera effekterna av 

alkoholförebyggande program av alkoholservering till berusade besökare på serveringstället. 

Hälsofrämjande  
miljö  



Baslinjen för studien var att skådespelare besökte 92 serveringsområden, 47 i centrala 

Stockholm och 45 i södra delen av Stockholm. Vid uppföljningen år 1999 nekades 

skådespelarna alkohol av 47 % av serveringsställena, statistisk märkbar förbättring med 5 % 

(ibid). En annan studie genomfördes av Wallin & Andréasson (2004). Den utvärderade 

effekten av alkoholförebyggandeprogam till unga vuxna på serveringsställen i Stockholm. De 

ställen som hade deltagit i studien och genomgått en utbildning i ansvarsfull alkoholservering 

var mindre benägna att servera alkoholhaltiga drycker till minderåriga (ibid). 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera informanters uppfattning om de 

etablerade studentorganisationers alkoholpolicy. Hur har informanterna uppfattat de 

etablerade studentorgansationers alkoholpolicy? 

 

Metod 

 

Datainsamling 

Den datainsamling som planerades skedde via semistrukturerade intervjuer som betydde att de 

frågor som ställdes är förberedda via en intervjuguide (bilaga 1) med öppna frågor. Fördelen 

blev att intervjuaren hade stor frihet i att formulera egna frågor både före och under 

intervjuerna. Tonvikten ligger på hur intervjuaren uppfattar och tolkar skeenden, det vill säga 

på det som intervjuaren upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, 

mönster och beteenden (Bryman, 2011).  

 

Vanligast tar de plats endast en gång och tar vanligen från en halvtimme till ett par timmar. I 

denna uppsats planeras att intervjuerna tar omkring en halvtimme.. Intervjuarens synsätt på 

intervjusituationen är en process av social uppbyggnad av en själv och ens världsbild. Detta 

innebär att det är en process av texter och tal ordnade på särskilt sätt, som gör att en speciell 

verklighet blir solid och stabil. Vad som anses vara ”sanning” är inget annat än vad som är 

accepterat i deras världsbild (Nielsen, 2007). 

 

Urval 

Intervjuaren kontaktade de huvudansavariga i de etablerade studentorganisationerna vid 

Lunds universitet. Det finns 8 studentkårer och 12 studentnationer (Studentlund, 2010). Totalt 

20 stycken huvudansvariga blev kontaktade. Totalt fem studentnationer och tre studentkårer 
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och en paraplyorganisation för studentorganisationer deltog, sammanlagt nio 

studentorganisationer. Kontakten skedde genom att intervjuaren sökte upp samtliga 

studentkårer och studentnationer även de som anordnar alkoholutbildningar. Intervjuerna 

(bilaga 2) skedde antigen spontant eller bokades och informationsblad delades ut och 

överlämnades direkt.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Det finns olika former av intervjuer. I denna uppsats valdes semistrukturerade intervjuer som 

innebär att intervjuaren i förväg bestämmer intervjuns struktur och vad intervjun ska handla 

om (bilaga 1). Deltagarna väljer själva hur mycket information de vill ge (Morse & Corbin, 

2003). Semistrukturerade intervjuer är generellt organiserade runt förbestämda öppna frågor 

och är vanligt använda som intervjuformat för kvalitativa forskningsintervjuer (Di-CiCCo-

Bloom & Crabtree, 2006). Intervjuerna i denna uppsats skedde individuellt med 

huvudansvariga i de etablerade studentorganisationerna vid Lunds universitet. Intervjuernas 

tidslängd var ungefär 20 – 30 minuter.  

 

Det mest grundläggande beslutet vid användning av innehållsanalys är att välja analysenhet. 

Enheter av analyser refererar till en större variation av forskningsfrågan. Meningsenheterna är 

en kombination av ord eller yttranden som relaterar till samma centrala betydelse, som kallas 

för innehållsanalys eller kodningsenhet. Temainnehållet har många betydelser som skapar 

olika teman som är ett sätt att förbinda underliggande betydelser tillsammans i kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004). Genomförandet av analysen baserades enbart på de tiotal 

huvudansvariga att delta i studien.  

Fråga Meningsenhet Kondenserad  

meningsenhet 

Kod Kategori 

Vad har ni för 

alkoholpolicy? 

Det här som du gärna 

får ta med dig också. 

Det är ett slags 

sammanvägt dokument 

av en grupppolicy och 

en arbetsordning för 

dem som jobbar hos 

oss som ska vara 

lättöverskådligt i alla 

våra 

försäljningslokaler. 

Ett sammanvägt 

dokument och en 

arbetsordning. 

Dokument 

och 

arbetsordn

ing 

Dokument 

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



Design 

Denna studie har en beskrivande kvalitativ studie design. I denna studie har det gjorts en 

innehålls analys av kvalitativa data (t.ex analys av teman och mönster som dras i det narrativa 

innehållet) (Polit & Beck, 2012). I detta fall om de etablerade studentorganisationerna har 

någon alkoholpolicy. Syftet med datainsamlingen var att samla information om de etablerade 

studentorganisationernas alkoholpolicy, dess syfte och funktion.   

 

Kvalitetskriterier 

Inom kvalitativ forskning används följande kvalitetskriterier; tillförlitlighet, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera samt undersökningens 

äkthet.  

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är ett kvalitetskriterium för att utvärdera integritet och studiens kvalitet, och 

referar till trovärdighet i data som är insamlad (Polit & Beck, 2012). Tillförlitlighet har fokus 

på forskningen och referar till tillförlitligheten om hur väl de data har insamlats. En del kunde 

inte kontaktas alls eller var inte intresserade att delta och en var bortrest (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Trovärdighet 

Trovärdighet referar till förmågan att verkligen fånga upp. Strategier för att öka 

trovärdigheten är att inkludera aktiviteter som för forskaren närmare studiens syfte och 

aktiviteter som kan hjälpa forskaren att förhandla med informanterna om studiens fynd 

(Graneheim & Lundman, 2004). För att uppnå syftet i uppsatsen på ett trovärdigt sätt valdes 

det ut informanter från olika studentnationer och studentkårer för att få med olika aspekter i 

analysen om de etablerade studentorganisationernas alkoholpolicy utifrån ett hälsofrämjande 

perspektiv. Det visade sig att informanterna uppgav att studentorganisationernas 

alkoholpolicy kunde se olika ut innehållsmässigt(Graneheim & Lundman, 2004). Annars 

baseras alkoholpolicy huvudsakligen på alkohollagen i grunden baserades alkoholpolicyn på 

alkohollagen om ansvarsfull alkoholservering. Samtliga informanterna uppgav att de hade 

deltagit i utbildningar om ansvarfull alkoholservering. Det fanns ingen möjlighet att diskutera 

valet av vilka meningsenheter som var de mest lämpliga och minska risken för fragmentering 

för att samla meningsenheter (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Överförbarhet 

Överförbarhet refererar till i vilken utsträckning fynden kan bli överförda till en annan miljö 

eller grupp. Det är värdefullt att ge en klar och distinkt beskrivning av kulturen och kontexten, 

urvalet och analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Fynden i denna uppsats går att 

föra över till en universitetsstad, där det finns studentnationer och studentkårer som till 

exempel Uppsala. Det finns en alkoholkultur bland Lunds universitetstudenter som innebär att 

det alltid finns alkohol i samband med middagar, sittningar och fester. Det finns vissa 

middagar som innebär att det skall finnas en specifik klädsel, sånger, tal och att det ska 

drickas alkohol i samband med middagarna. Alkoholkonsumtionen ökar under vissa perioder, 

speciellt i början när utbildningarna startar på grund av sittningar och middagar för att nya 

studenter ska lära känna varandra. Detta kan föras över till samtliga högskolor och universitet 

för det kommer alltid nya studenter som vill lära känna varandra när utbildningarna börjar.  

 

Etiska överväganden 

Ett informationsblad (bilaga 2) som blev en form av informerat samtycke som överlämnades 

vid direkt kontakt med de huvudansvariga i de etablerade studentorganisationerna (Helgesson, 

2006). I detta informationsblad finns det information om att studiens syfte är att beskriva och 

analysera de etablerade studentorganisationernas alkoholpolicy vid Lunds universitet. 

Därefter kommer de att medge sitt samtycke till att delta i studien. Det är frivilligt att delta i 

studien, men om någon mot förmodan ändrar sig under tiden intervjun pågår någon ändrar sig 

och inte vill delta, då förligger inget tvång och detta kommer också att accepteras (Helgesson, 

2006). Intervjuaren presentera sig muntligt som en student som läser ett nätbaserat 

folkhälsovetenskapligt program på masternivå vid Mittuniversitet (Bryman, 2011).  

 

Det finns skrivet i informationsbladet (bilaga 2) att allt material såsom inspelade intervjuer 

och transkriberade intervjuer hanteras enbart av intervjuaren. Materialet förvaras i ett låst skåp 

som enbart intervjuaren har tillgång till. När studien är klar, kommer intervjuerna att raderas i 

diktafonen, transkriberingen materialet samt det material som används för att genomföra den 

kvalitativa innehållsanalysen att strimlas i så pass små bitar att det är olästbart och slängas 

bort. Detta gör att ingen kommer att få chansen att spåra de verkliga data och de som vill ta 

del av studiens resultat hänvisas till februari 2014 publiceras studien på www.diva-org.se. 

Detta gör att största möjliga konfidentialitet uppnås och intervjumaterialet förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte ska komma åt det (Bryman, 2011). Att göra en studie som berör 

alkoholfrågor kan möta möjliga etiska dilemman på så sätt att det eventuellt uppfattas som ett 



känsligt område. Det fanns en del som valde att inte delta i studie av olika anledningar. 

Framför allt var de inte intresserade att delta i studien. Intervjuaren betonar frivillighet att 

delta i studien om någon av de huvudansvariga uppfattar det som ett känsligt område. 

 

Resultat 

Analysen i resultatet var uppdelad i sex stycken kategorier som presenteras och beskrivs i den 

kommande texten med citat från informanterna. Kategorierna en omfattad handlingsplan, ett 

funktionellt styrdokument, en reduktion av alkoholrelaterade skadeverkningar, en ansvarsfull 

inställning, en regelbunden hantering och en del av organisationen.   

 

En utformad handlingsplan  

Samtliga informanter uppgav att deras alkoholpolicy är ett dokument och en handlingsplan 

som uppdateras årligen och är formulerad utifrån alkoholagen som är en social skyddslag om 

ansvarsfull alkoholservering. Här är några av informanternas uppfattning: 

 

”grunden kommer vår alkoholpolicy från […] handlar om för ansvarsfull 

alkoholhantering och grundar sig i alkohollagen. Men också rent; hur man 

förhåller sig till det och allt sånt där men alkohollagen är som ett socialt 

skyddslag och de är inne på det också hur man ska försöka ta bort fokuset 

och försöka se utan sprit” (Informant 1). 

 

”det står i vår policy dokument att i vår alkoholpolicy att ingen alkohol inte 

får under några omständigheter får köpas för kårens pengar så du har ingen 

typ av verksamhet som vi engagerar eller det ingår vi har också att ingen 

alkohol får förtäras heller, så ser det ut (Informant 5). 

 

En alkoholpolicy är ett slags sammanvägt levande dokument och en arbetsordning som 

revideras årligen i enlighet med rådande lagar och förordningar.  

 

”Det är i allra högsta grad ett levande dokument som byts ut en gång om 

året […]. Nya är att om har gjort med respektive organisation med personer 

i varje organisation centralt man tar upp de nya aspekterna och hur de 

känner att de […] ett handlingsplan […]. Den ska vara uppdaterad i enlighet 
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med hur organisationen fungerar, i rådande med lagar och normer, vi ser 

verkligen allvarligt på effekterna av alkohol.” (Informant 9). 

 

”Det är ett slags sammanvägt dokument av en grupppolicy och en 

arbetsordning för dem som jobbar hos oss som ska vara lättöverskådligt i 

alla våra försäljningslokaler” (Informant 2). 

 

Samtliga informanterna uppgav olika formulerade svar, men de var ense om att 

alkoholpolicyn är ett levande dokument och är en handlingsplan och alkohollagen är en 

socialt skyddslag. Alkoholpolicyn är synlig gjord i nationernas och kårernas lokaler. 

 

Ett funktionellt styrdokument 

Samtliga informanter uppgav att alkoholpolicyn är som ett styrdokument. Där arbetar de 

utifrån lagar och förordningar, vilket innebär att de som arbetar i baren kan neka redan 

berusade personer alkoholhaltiga drinkar och erbjuda vatten eller alkoholfria drinkar i stället. 

Entrevärdarna kan neka studenter inträde till exempel till pubverksamheten om de är för 

berusade. Här är några av informanternas uppfattning: 

 

“Den fungerar som så att de som står i baren som serverar till personer 

också att den kan alltid neka personer de som serverar alkohol gratis vatten 

och ofta om man ser någon är lite mer påverkan än kanske behöver bara 

vara här inne så får de vatten istället och vi sätter just ut skyltar att vatten är 

att det är gott och gratis så att man ska komma ihåg att dricka vatten det 

finns i det dagliga arbetet liksom” (Informant 8). 

 

”Vi har ju väldigt svårt att ta ansvar för enskilda individer för vår 

organisation. Däremot kan vi tillgodose när vi vistas under vårt paraply 

under vårt tak sådan är kulturen att det finns och att man minimerar risken 

att för uppkomna alkohol skador. Däremot en individ som dels tar del av 

våra aktiviteter och så väljer att ta del av en annan organisation aktiviteter så 

att påtvinga vår alkoholpolicy på någon annan” (Informant 9). 

 

Informanternas uppgav att olika svar, trots dem var utbildade ansvarsfull 

alkoholservering på samma ställe. Hur nationerna och kårerna hanterar ansvarfull 



alkoholpolicyn var varierande. Dock det som var gemensamt var att det skulle finns 

alkoholfria alternativ till exempel vatten.  

 

En reduktion av alkoholrelaterade skadeverkningar 

Samtliga informanter uppgav att syftet med alkoholpolicyn att det är ett skriftligt dokument 

vars syfte är att minska alkoholrelaterade skadeverkningar och att nationernas 

pubverksamheter ska skötas på lagligt sätt. Här är några av informanternas uppfattning: 

 

”Är ju att den pubverksamheten är att, den har egentligen två huvudsyften så 

att det ska skötas på lagligt sätt och den ska vara trevlig för alla. Dom här 

två utesluter inte varandra så att säga, de fungerar som ett slags 

Socialskyddslag ska vara bra på alla håll vad ska man säga att folk ska 

komma till våra tillställningar ha kul utan att dricka sig sanslöst berusade 

(Informant 1). 

 

“Syftet med alkoholpolicyn är att ha ett skriftligt dokument som våra 

medlemmar till vår organisation. Som vi alltid kan utgå ifrån att man alltid 

jobbar med det och så kan alltid förändrats som vi kan ha koll på och så” 

(Informant 6). 

 

”Det är att vi minska skadeeffekterna för att flytta fokus från det rena 

supandet som vi absolut och behöver inte vara överlappande” (Informant 9). 

 

Samtliga informanterna formulerade sig på olika sätt. Det finns tre syften med alkoholpolicyn: 

1) verksamheten ska skötas enligt alkohollagen, 2) det ska vara trevligt miljö på nationernas 

eller kårernas fester, sittningar eller middagar. 3) minska skadeeffekterna genom att flytta 

fokuset på hög alkoholkonsumtion till lägre alkoholkonsumtion.  

 

En ansvarsfull inställning  

Samtliga informanter uppgav att från dem som serverar alkohol ska det finnas en begräsning i 

form av att bara sälja en enhet alkohol per person och köptillfälle. Studenterna ska inte känna 

sig tvingade till att konsumera alkohol. Vatten och alkoholfria alternativ ska finnas att 

erbjuda. Här är några av informanternas uppfattning: 

 



 

13 

”vi försöker lägga en grund så att alla ska känna sig inkluderade och det är 

att vi lägger en begräsning så att vi säljer en enhet alkohol per person och 

köptillfälle så att man inte ska kunna ta tio shots. Då skulle man få vänta lite 

och dricka vatten. Även att det ska finnas alkoholfria alternativ. Alkoholfri 

cider, alkoholfri rött och vitt vin och skulle kunna få ett utbud att inte dricka 

alkohol. Vi har i alla fall någonting varje gång att vi erbjuder alkoholfria 

alternativ” (Informant 8). 

 

”under introduktionen som man ger ett intryck till de nya studenterna jag 

tror att man måste inte dricka alkohol för att vara i det här grupptrycket man 

kan umgås utan alkohol också ” (Informant 5). 

 

”jag tror det är att det huvudsakliga att du själv är ansvarig liksom vi pushar 

inte på utan du får dricka uteefter vad du vill och vad du känner. Det är 

varken positivt eller negativt, utan det beror helt och hållet på individen. 

Men det är nog det egentligen” (Informant 4). 

 

Samtliga informanter uppgav att deras uppfattning var att det ska finnas en viss begränsning 

att konsumera alkoholhaltiga drycker. Det ska finnas möjlighet att erbjuda alkoholfria 

alternativ, utan det ska finnas någon form av grupptryck. Det fanns dock ett individuellt 

ansvar.  

 

En regelbunden hantering 

Samtliga informanter uppgav varierande svar i fråga om hanteringen av berusande personer, 

hanteringen av ansvarsfull alkoholservering och om alkoholpolicyn är ett levande dokument 

som behandlas årligen. Här är några av informanternas uppfattning: 

 

”Det är så att varje gång går vi igenom för hur kassan funkar och om, hur 

man hanterar när folk är för berusade åå och så. Sen så sedan går till 

personerna som hanterar ansvarsfull alkoholservering t.ex utbildningarna 

och det har man som rutin ää så sedan försöker man ta en diskussion med 

personer som är berusade och så ta det lugnt ta ett glas vatten ähh du 

försöker ha något mer ääm” (Informant 6). 

 



”det är ett levande dokument som vi behandlar flera gånger om året dels 

gentemot vår styrelse och ska ansvar i föreningen dels att det inte händer 

och har en bra standard det vill säga våra förmän på deras utskott som är 

vanligt att implementera” (Informant 9). 

 

En informant uppgav att verksamheten kunde systematisera aktiviteter genom att för in nyktra 

aktiviteter, vilket kunde leda till uppmuntran till lägre alkoholnivåer.  

 

”Man skulle kunna systematisera verksamheten detta med novisirier eller 

nollningen och se till att föra in uttalat nyktra aktiviteter. Det är en grej som 

de har funderat på själv. Att försöka och gå och försöka och uppmuntra till 

en lägre alkoholnivå genom att till exempel från kåren är med på de här 

grejerna som är ansvariga att de inte dricker till något till exempel. Då 

skulle man kunna till exempel säga att det är okej att inte dricka det är ju en 

tanke ” (Informant 1). 

 

Samtliga informanter uppgav att det går att systematisera alkoholpolicyn i den meningen att 

det går att göra samma sak varje gång det var fester, sittningar och middagar till exempel att 

erbjuda alkoholfria alternativ efter studenten har druckit tre glas öl. 

 

En del av organisationen  

Det är väldigt svårt att integrera en alkoholpolicy så att den är en del av studentlivet vid Lunds 

universitet för att det finns totalt sett 160 olika aktiva studentorganisationer. Här är några av 

informanternas uppfattning: 

 

”Det är ju att integrera någonting är att väldigt svårt att svara på tanke på 

hur Lunds studentliv ser ut och att studentlivet består av suck 33 nationer 

och kårer, akademisk förening alla dessa organisationer och under-

organisationer samma summa summarum har vi över 160 olika aktiva 

organisationer vid Lunds universitets studentliv. Att på något vis integrera 

alkoholpolicy med alla dessa 160 organisationer är i stort sett omöjligt som 

svenska föreningen gör för att arbeta aktivt om 33 organisationer som vi 

samarbetar med internt och externt och det är fortarande ganska många” 

(Informant 9). 
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”Man kan se det som en del av och är integrerad av nationen i och med dom 

här utbildningarna som vi har med och sedan här de här utbildningarna som 

innehåller aktivitet i blandade i vår alkoholpolicy som blir en levande del av 

vår verksamhet för att man för in den i vår nation varje gång vi ska 

tillsammans med just att vi når ut till gästerna är svårt för att genom de som 

står i baren” (Informant 8). 

 

”Alla organisationer har sina egna. Jag vet inte exakt hur det ser ut på alla, 

men följer deras alkoholpolicy dokument. Det finns många kårer som har 

aktiviter. Dom säljer inte alkohol så, men det har varit de här debatterna som 

har kommit upp nu, men jag tror det skulle vara bra om till exempel om alla 

kårer som är av samma typ av organisationer skulle kanske diskutera att ha 

samma typ av policy ” (Informant 8). 

 

Det går att integrera alkoholpolicyn inom organisationerna det vill säga inom 

studentnationerna och studentorganisationerna. De har var och en sin egen alkoholpolicy.  

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion  

Metoden som innehåller flera olika komponenter där samverkan mellan myndigheter och 

restaurangbransch, utbildning av restaurangpersonal samt ökad tillsyn av serveringsställena är 

de viktigaste. Fokus ligger på att ge serveringspersonal kunskaper och verktyg att inte servera 

berusade och underåriga alkohol vilket generar mindre våldsbrott på och i anslutning till 

resturanger. Effekterna i form av minskat våld har gett en beräknad besparing till samhället på 

cirka 2 miljarder kronor (Statens folkhälsoinstitut, 2011). I arbetet att implementera AAS har 

utvecklandet av tillsynen kommit att bli speciellt centralt, speciellt den polisiära delen har 

getts extra uppmärksamhet. Enligt alkohollagen är det kommunen och polisen som ansvarar 

för den omedelbara tillsynen, det vill säga det är myndigheter som rent praktiskt kontrollerar 

serveringsställena (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Genom att använda sig av en alkoholpolicy inom studentorganisationernas verksamhet med 

fokus på kvalité snarare än kvantitet, gör att till exempel nationerna främjar studenternas hälsa 



och välbefinnande, i den meningen att det reducerar alkoholkonsumtionen och minskar risken 

för alkoholrelaterade skador såsom skrumplever och våld (Tillståndsmyndigheteten & Polisen 

i Lund, 2013-03-25). Systematiskt bildas ett mönster som gör att entrevärdarna och 

barpersonalen agerar likvärdigt vid varje festtillfälle. Till exempel på en nation fanns det en 

policy att studenterna som redan hade druckit tre glas alkoholhaltig dryck, därefter erbjöds 

vatten eller alkoholfri dryck. Alkoholpolicyn inom studentorganisationerna synliggjordes på 

till exempel på anslagstavlor eller på pubborden. 

 

Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod med kvalitativ innehållsanalys visade sig vara en lämplig metod 

för att uppnå syftet och besvara de övergripande frågeställningarna. Styrkan med en kvalitativ 

innehållsanalys är det är ett mycket flexibelt tillvägagångsätt som kan tillämpas på många 

olika slag av ostrukturerad information, och ge information om sociala grupper som är svåra 

att få direkt kontakt med. Innehållsanalysens svaga sidor var att det praktiskt taget var 

omöjligt att utforma en kodningsmanual som inte inrymmer ett visst mått av tolkning från 

kodarnas sida. De måste bygga på vardagskunskap de har som medlemmar av en viss kultur 

för att kunna koda allt det material de möter. Det är svårt att från en innehållsanalys få svar på 

varför-frågor (Bryman, 2011). Risken med kvalitativ innehållsanalys är att alltför nära 

meningsenheter, till exempel enstaka ord, kan resultera i fragmentering. Ett undantag till detta 

är om ett eller flera ord representerar en symbol eller metafor. I båda fallen finns det en risk 

att tappa meningen av en text under analysprocessen. En annan viktig sak för trovärdigheten 

är att välja ut den mest passande meningsenheten (Graneheim & Lundman, 2004). Fördelen 

med att intervjua och observera är att intervjuer är en pågående process (Graneheim & 

Lundman, 2004). Nackdelar med att välja strukturerade intervjuer i form av enkäter är att det 

inte går att spontant ställa uppföljningsfrågor för att få deltagarna att fördjupa sina svar. 

(Bryman, 2011).  

 

Teoretisk diskussion 

Hälsofrämjande utgångpunkt i studien innebar att främja studenternas hälsa genom att 

studentnationerna och studentkårerna hade en alkoholpolicy som syftade bland annat till att 

minska skadeverkningarna som var relaterade till alkohol (DiClemente et al., 2013). 

Alkoholpolicyn kunde ses ur ett hälsofrämjande perspektiv för att förbättra studenternas hälsa 

och få förförstålse för en kvalitativ inställning till alkoholkonsumtion som innebar hellre en 

begränsad alkoholkonsumtion än hög berusningsnivå. Studentnationer och studentkårer med 
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alkoholpolicy kan ses som hälsofrämjande miljöer. Fokuset är att studenterna ska ha en trevlig 

stund i samband med fester, middagar eller sittningar istället för att studenterna är märkbart 

berusade och minns inte efteråt om det var trevligt.  

 

Ett systematiskt perspektiv innebar ur ett holistiskt synsätt på alkoholvanor att se helheten 

istället för enskilda faktorer. Det fanns två delar i den ekologiska folkhälsomodellen: 1) ett 

systematiskt perspektiv innebar att göra samma sak varje gång det är middag, fest eller 

sittning. De som arbetar i baren erbjuder alkoholfria alternativ efter att studenten har druckit 

tre alkoholhaltiga drycker till exempel vatten (Dooris & Doherty, 2010). 2) Fokus på ett helt 

system innebar att det skedde en förändring, från en kvantitet till kvalitet. Kvalitet innebar en 

begränsad alkoholkonsumtion och det skapade en trevlig miljö. Det främjade bättre hälsa för 

och en begränsad alkoholkonsumtion minskade skadeverkningarna av alkohol. 

 

Studiens betydelse 

Denna uppsats kan bidra med en beskrivning och analys om etablerade 

studentorganisationernas alkoholpolicy vid Lunds universitet. Den kunskap som denna studie 

bidrar med är att beskriva och analysera etablerade studentorganisationers alkoholpolicy i 

Lund. Uppsala är en annan universitetstad som har studentnationer och studentkårer som kan 

använda sig av alkoholpolicy. Det går att överföra fynden i denna studie på allmänt på andra 

organisationer med likvärdiga intervjufrågor och använda sig av innehållsanalys. Vilken som 

helst studentorganisation kan ha alkoholpolicy.  

 

Slutsats 

Det uppfattades som positivt att studentnationerna och studentkårerna använder sig av 

alkoholpolicy som baseras på alkohollagen om ansvarsfull alkoholservering.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Vad har ni för alkoholpolicy? 

2. Hur ser er alkoholpolicy ut i er organisation? 

3. Hur fungerar er alkoholpolicy? 

4. Hur fungerar er alkoholpolicy i praktiken? 

5. Vad är syftet med er alkoholpolicy? 

6. Hur befrämjas studenternas hälsa och välbefinnande genom er alkoholpolicy? 

7. Hur fungerar er alkoholpolicy som stöd i studenternas vardagliga liv? 

8. Hur går ni till väga systematiskt med er alkoholpolicy för att främja studenternas hälsa 

och välbefinnande? 

9. Hur integreras er alkoholpolicy i organisationen? 

10. Hur integreras er alkoholpolicy i studentlivet vid Lunds universitet?  
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Bilaga 2: Informationsblad 

 

 

Etablerade organisationers alkoholpolicy vid Lunds universitet. Härmed tillfrågas etablerade 

organisationer i denna studie. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera etablerade studentorganisationers 

alkoholpolicy vid Lunds universitet. Ditt deltagande i studien kan bidra med en beskrivning 

av de etablerade studentorganisationers alkoholpolicy.   

 

Jag genomför semistrukturerade intervjuer med huvudansvariga i de etablerade 

studentorganisationerna vid Lunds universitet. Därmed tillfrågas du härmed om ditt 

deltagande i studien, eftersom du är en av de huvudansvariga i en av de etablerade 

studentorganisationernas. Deltagandet i denna studie är frivilligt och du avbryta intervjun när 

som helst. Uppsatsen där undersökningen ingår kommer att publiceras www.diva-org.se i 

februari 2014.  

 

Jag är en student på ett nätbaserat distansprogram i masterprogram i hälsovetenskap med 

inriktning på folkhälsovetenskap via Mittuniversitet. Materialet kommer att hanteras med 

konfidentialitet. Metoden är en kvalitativ innehållsanalys som innebär att man utarbetar 

svaren på frågorna till teman t.ex alkoholpolicy. Jag tar med mig frågor som är förberedda och 

tar med mig en diktafon till semistrukturerade intervjun för att lättare aktivt lyssna på den som 

blir intervjuad och analysera resultatet. Jag har tystnadsplikt och alla deltagare blir 

avidentifierade. 

 

Vid eventuella frågor maila mig på: inkl0800@student.miun.se 

 

Ingrid Klink, folkhälsovetenskaplig masterstudent vid Mittuniversitet. 

 

 


