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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för några högskolestudenters 
alkoholvanor inom studentlivet. De frågeställningar som härmed fokuserades på blev 
hur studenterna såg på sin egen relation till alkohol? Hur studenterna upplevde den 
bakomliggande stressen i relation till sin alkoholkonsumtion? På vilket sätt 
studenternas alkoholvanor inverkade på olika socialisationsprocesser? På vilket sätt 
studenterna upplevde alkoholen som ett stimulansmedel? Metodologiskt användes en 
semistrukturerad intervjuform som åtföljdes av en ram som fångade in olika 
huvudteman. Urvalet bestod av åtta intervjupersoner i åldrarna 20-30 år, varav fyra 
var män och fyra var kvinnor. Intervjuerna varade mellan 20-30 minuter. De flesta 
intervjupersoner tycktes ha påverkats av teman som socialisering och kamratgrupper 
då det gällde deras alkoholkonsumtion. Diskussionsdelen berörde ytterligare 
underliggande mönster som rädsla, socialisering, flykt och genus, vilka i denna studie 
kunde relateras till alkoholkonsumtion.  
 
Nyckelord: Alkoholvanor, studentliv, konsumtion, stress, socialisationsprocesser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
PARTY ON OR ESCAPE FROM REALITY- A QUALITATY BASED STUDY 

FOCUSING ON SOME STUDENTS RELATION TO ALCOHOL 
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University of Halmstad, Department of Health and Society, Psychology  

 
     ABSTRACT 
The purpose of this study, was to get a deeper understanding of the alcohol habits 
among some university students. The purpose of this study was to find out how the 
students experienced their own alcoholhabits, and the questions used to focused on 
was how did the student experienced their own alcoholconsumption? How did the 
students experienced the factor stress, as contributing for their alcoholconsumption? 
How would the alcohol habits effect the students socialization processing? How did 
the students experience the alcohol use as a way for stimulance? Methodological a 
semi-structured interview-structure was used, following a rame which would catch 
different head-themes. The selected crowd consisted of eight interview persons at the 
age of 20-30 years old, four men and four women. The interviews lasted for about 20 
to 30 minutes. The obtained result which we came up to with this study was that most 
of our interview persons where affected of themes as socialisation and peers, when it 
came to their alcoholconsumption. In our discussion, arised further contributing 
patterns such as fear, socialization, flight and genus, which in this study all acted as 
back-lying patterns for the alcoholconsumption.  
 
Keywords: Alcohol-habits, student-life, consumption, stress, socialization processes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

Introduktion 
 

Enligt världshälsoorganisationen och Världsbanken (Mathers et al, 2003) ter sig 
alkoholrelaterade sjukdomar att öka avsevärt. Idag är alkoholrelaterade dödsfall på 
plats nummer fem av 26 undersökta riskfaktorer, vilka anses vara mest hotfulla för 
människans hälsa. Alkoholkonsumtion kan bidra till ohälsa för människan, såväl 
psykiskt som fysiskt. Detta är ingenting nytt, men att kunna se vilka som ligger i 
farozonen för att utveckla en ohälsosam relation till alkohol är ett stort steg framåt i 
utvecklingen. Uppnås medvetenhet om vilka personer som tenderar att hamna i ett 
riskfyllt alkoholkonsumtionsmönster, så ökar möjligheterna att kunna upptäcka hur 
detta maladaptiva mönster kan minimeras, eller utopiskt sett, undvikas.  
    En undersökning vid Lunds universitet (Ståhlbrandt, Johnson & Berglund, 2007) 
visar att ett högt antal högskolestuderande förtär en mycket stor mängd alkohol under 
sin studerandeperiod. Denna studie bestod i att 556 studenter deltog i en så kallad 
klusterundersökning, där de delades in i två olika undersökningsgrupper. En grupp 
delgavs interaktiva föreläsningar och diskussioner, medan en annan grupp 
genomförde ett tolvstegsinfluerat träningsprogram, innehållande didaktiska 
föreläsningar av terapeuter, som var inlästa på tolvstegsprogrammet. Ytterligare en 
grupp agerade kontrollgrupp och delgavs inte föregående föreläsningars program. 
Alla studenter fick feedback via mail. Studenterna svarade därefter på enkäter som 
byggde på följdfrågor. Dessa enkäter tillhandagavs deltagarna 1, 2 och 3 år efter 
studiens första delmoment, däribland föreläsningarna. År 2 och 3 fick de göra 
AUDIT-tester. Deltagarna i denna undersökning fick även svara på formulär med 
inriktning på eventuella ”problem”, samt fick sin alkoholkoncentration i blodet 
uppmätt. Det visade sig att den grupp som delgavs interaktiva föreläsningar och 
diskussioner fick lägre AUDIT-poäng än kontrollgruppen, samt visade på bättre 
resultat, mindre alkoholkonsumtion, än den grupp vars metod utgick från 
tolvstegsprogrammet. Denna grupp skilde sig inte signifikant från kontrollgruppen då 
det kom till högriskkonsumtion av alkohol. En förklaring tros kunna vara att 
tolvstegsprogrammet var mindre anpassat för studenterna än det program som lyfte 
fram studenternas uttryck i form av diskussioner. 
    Andra undersökningar (Sundbom, 1992) visar att det är de låga priserna på 
alkoholen i de så kallade studentbarerna, som bidrar till den ökade 
alkoholkonsumtionen, samt att alkoholen är lättillgänglig för de studerande.  
 
Stress i relation till alkoholkonsumtion 
Det har framkommit, vad gäller stress i relation till alkoholkonsumtion (af Klinteberg, 
2005; ref. i Bonnier, 2006), att behovet att ta till berusningsmedel uppstår i och med 
att vårt motivationssystem påverkas av en längre periods upplevd stress. Söderpalm 
(2009) har visat med sina undersökningar att den ökade kortisolhalten som tillkommer 
efter en längre tids stress får oss ”att känna sug” efter alkohol. Söderpalm (2009) har 
bland annat gjort en undersökning där två olika grupper fick uppleva stress, samt icke 
stress, och därefter föredra alkoholhaltig dryck eller icke alkoholhaltig dryck. Studien 
visade att de personer som upplevde stress och därmed hade en ökad kortisolhalt även 
kände ett sug efter den alkoholhaltiga drycken. En studie som gjordes på studenter, 
och som utfördes online med hjälp av en enkätundersökning, visade att under perioder 
av stress, prioriterades sömnen bort hos stressade studenter. Sextio procent av 1125 
deltagare hade sömnstörningar (Lund, Reider, Whiting & Prichard, 2009).  
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Enligt undersökningen använde sig många av studenterna av alkohol för att kunna 
somna (självmedicinering). af klinteberg (2005; ref. i Bonnier, 2006) menar att i och 
med att stressituationer uppstår, agerar man alltmer på impuls, vilket innebär att man 
inte ser till konsekvenserna av sina handlingar, i enlighet med föregående studie, som 
visar att alkoholkonsumtion leder till sömnstörningar.   
 
Socialisering samt kamratgrupper i relation till alkoholkonsumtion 
Molin (1983) menar att då det kommer till själva socialiseringsprocessen ser man 
alkoholkonsumtion som kan leda till missbruk som en typ av växelspel, och som 
bottnar i vilken typ av situationer personen befinner sig i. Den reaktion som 
omgivningen ger individen påverkar därmed hur individen fortsätter med detta 
beteende. Med andra ord är alkoholkonsumtion accepterad inom studentlivet, vilket i 
sin tur kan göra att studenten ifråga fortsätter med sitt höga alkoholintag, så länge 
detta accepteras av individens omgivning. Detta gäller även för kamratgrupperna. Ses 
det som norm inom kamratgruppen att kunna konsumera alkohol i ökade mängder, är 
det lätt hänt att individerna börjar påverka varandras drickande. Inom studentkulturen 
finns en självuppfyllande profetia, vilket tillåter studenterna att dricka mycket, vilket 
leder till att dessa studenter möjligen tror att deras kamrater konsumerar mer alkohol 
än vad de egentligen gör. Kandel (1996) har genomfört en undersökning som visar att 
synen på andra kan påverka ens egen uppfattning av ens egen alkoholkonsumtion. Det 
kan vara lätt att dra slutsatsen ”att det är okej, eftersom alla andra gör det”. 
    Molin (1983) anser att flickor oftare konsumerar alkohol som en social ”grej”, 
medan det hos män finns en så kallad ”manlighetsmyt”, som hänger kvar om att det är 
tufft att dricka alkohol, och att klara av större mängder alkohol. Costa med flera 
(1999) menar att om kamratgruppen konsumerar mycket alkohol så ökar risken att 
själv konsumera mer alkohol. Uttrycket ”att bli som man umgås” blir ett mantra och 
även Coggans med flera (1994) hänvisar till samma fenomen och menar vidare att det 
blir en typ av grupptryck, då det kommer till vilken alkoholmängd som inom gruppen 
är norm att bruka, vilket även Reifman med flera (1998) håller med om, då han anser 
att individen som ingår i en kamratgrupp med ett större alkoholbruk tenderar att 
konsumera mer alkohol själv. Slutsatsen av dessa studier tycks vara att 
kamratgruppens inställning till alkohol är mycket avgörande då det kommer till 
individens eget konsumtionsmönster. Om själva socialiseringsprocessen kan man av 
dessa studier avläsa att den uppfattning studenten har av själva studentkulturen styr 
deras alkoholbruk, det vill säga en typ av förutbestämd och självuppfyllande profetia. 
Studentlivet erbjuder en hel del socialiseringstillfällen, som ofta erbjuder möjligheter 
till att förtära alkohol, exempelvis gasquer, nollning, kårpubsaftnar och så vidare.  
     Då det kommer till kamratgrupper, talar Brook med flera (1996) om en så kallad 
”sensationssökande personlighet”. Denna innebär att vissa individer tenderar äga 
större äventyrslusta, sensationssökande än andra. Detta gör i sin tur att individen äger 
ett större belöningscentra, vilket medverkar till att han/hon ständigt söker sig till nya 
upplevelser. Denna typ av personlighet har en ökad förmåga att riskera en dålig 
relation till just alkohol. Lindberg (1998) vidareutvecklar denna teori med att tala om 
hur man i grupper med alternativa identiteter vill söka efter nya sensationer, vilket 
kanske leder dem till att konsumera alkohol gruppvis. Det talas också om 
avvikargrupper, särskilt under tonåren. Man menar att uttrycket ”bli som man umgås” 
har en funktion här. Costa med flera (1999) anser att gruppmedlemmarna påverkas så  
pass mycket av varandra att om gruppen konsumerar alkohol riskerar individen som  
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ingår i denna grupp också att öka sitt alkoholintag. Även Coggans med flera (1994) 
menar på att individen i relation till kamratgruppen påverkas av kamratgruppens 
inställning till alkohol. Han menar vidare att avvikargruppen är en grupp som 
rebelliskt valt att ställa sig utanför de ”övriga grupperna”. En avvikargrupp ser 
givetvis inte sig själv som just en avvikargrupp. Farrell med flera (1998) samt Baer 
med flera (1999) säger att om medlemmarna i denna avvikargrupp tenderar att bruka 
någon typ av drog, håller sig gärna medlemmarna till samma typ av drog, i detta fall 
alkohol. Inom gruppen sätts en norm för vilken typ av konsumtion, samt hur mycket 
som är tillåtet att förtära enligt gruppens egensatta normer.  Lindberg (1998) menar att 
individen skapar sig en identitet genom att identifiera sig med dessa ”avvikargrupper” 
och den konsumtion, i detta fall alkoholkonsumtionen, som ingår i denna grupp. 
Vidare sägs att om individen skulle börja missbruka, kan denne ändå lyckas 
upprätthålla även andra identiteter förutom den individen uppvisar inom 
avvikargruppen. Lindberg (1998) anser att en faktor här är att individen i en så kallad 
avvikargrupp har ett starkare självförtroende och en större förmåga att hantera sin 
skam, vilket gör att den kan lyckas upprätthålla alternativa fasader, vilket leder till att 
individens missbruk blir accepterat genom gruppen och bördan kan delas sinsemellan 
medlemmarna. Backen (1998) menar att om ungdomarna har ett brett social nätverk, 
ökar risken för att individen hamnar i en ”avvikargrupp”, vilka kanske konsumerar 
mer alkohol. 
 
Vana i relation till alkoholkonsumtion 
För att mäta om individen har en riskfylld alkoholkonsumtion används vanligen 
AUDIT-tester. Detta test utformade WHO för att kunna se till om 
alkoholkonsumenten konsumerar en riskfylld dos av alkohol. Testet bygger på ett 
antal frågor som deltagaren ska besvara utifrån bästa förmåga. Siffran 10 är en mycket 
riskfylld alkoholkonsumtion och siffran ett är en helt ofarlig förtäring av alkohol. 
Detta test mäter både hur mycket deltagaren dricker samt hur ofta och anses därför 
vara mycket tillförlitligt. AUDIT ser till om individen befaras hamna i ett framtida 
alkoholberoende, eller kanske redan befinner sig där. Testet är även uppbyggt för att 
kunna se om risk för missbruk finns hos individen, eller riskerar att leda till ett 
missbruk. Alkoholvanor kan se ut på olika sätt. Oftast brukar man i detta 
sammanhang tala om beroende samt missbruk. Psykologiska diagnoser brukar 
kategoriseras med vad man kallar DSM-IV, vilket är en förkortning av Diagsnostic 
and statistical diagnosis of menat disorders.  
    Med beroende menas, i enlighet med DSM-IV (1994; ref. i Agerberg, 2004) att 
man har ”ett tvångsmässigt förhållande till en substans, som förändrar 
sinnesstämningen med förväntan på positiv belöning”. Här anses diagnos enbart 
kunna ställas av en läkare. Missbruk är ett djupare begrepp, som det tycks finnas fler 
regler kring. I enlighet med DSM-IV är detta ett ”problematiskt mönster av 
användning av substanser, som innebär kliniska försämringar, såsom det manifesteras 
via ett eller flera av följande symptom under en 12 månadersperiod” (1994: ref, i 
Agerberg, 2004): att man återkommande använder substansen, vilket i sin tur gör att 
man misslyckas med att sköta viktiga rollåtaganden, det vill säga att skola och arbete 
försummas, eller att man använder substansen i situationer där det är fysiskt farligt. 
Ett symptom är även återkommande substansrelaterade problem, lagproblem och/eller 
kontinuerlig användning av substansen, trots att effekten av denna substans ger 
sociala eller interpersonella problem. 
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För att sammanfatta missbruk, i enlighet med DSM-IV, är missbruk ett ”maladaptivt 
konsumtionsmönster ifråga om alkohol. Drickandet är en livsstil och inte ett 
tvångsmässigt beteende” (exempelvis som socialt drickande) och då föreliggande 
studie talar om ökad alkoholkonsumtion syftar det på att individens dryckesmönster 
förändras. Vad som menas är att individens alkoholintag med andra ord har stigit i 
jämförelse med intervjupersonens tidigare dryckesmönster. Ett resultat från en studie 
som utfördes på tre universitet och en högskola (Bullock, 2004) visar att 33 % av de 
undersökta studenterna konsumerar en stor mängd alkohol minst två gånger i 
månaden och Bullock utgår från att denna intensivkonsumtion innebär minst en flaska 
vin per tillfälle. 55 % av deltagarna konsumerade denna mängd minst en gång i 
månaden. 88 % av deltagarna i denna studie har en riskfylld relation till alkohol.  
 
Stimulans i relation till alkoholkonsumtion 
Erlanson-Albertsson och Wingren (2008) förklarar att människans immunförsvar 
sänks under en längre tids upplevd stress, vilket i sin tur leder till att blodfetterna 
stiger och blodsockernivåerna ökar. Nervsignalen acetylkolin aktiveras, vilket får oss 
att uppleva känslan av stress. Vårt belöningssystem tillfredsställs med denna substans, 
vilket gör att vi känner behov av alkohol för att vidare kunna uppnå tillfredsställelse 
(mindre stress). Denna inverkan på motivationssystemet gör med andra ord att 
kroppen vill uppnå tillfredsställelse, vilket alkoholen kan ge.  
    Lauritszon (2005) visar att en del människor har ett större belöningscentra i hjärnan 
än andra. Alkoholen blir en tillfredsställande belöning och därför vill dessa personer 
upprepa beteendet gång på gång för att åter uppnå denna tillfredsställelse. Dessa 
individer, med större belöningscentra, söker sig ständigt till nya utmaningar. En 
person med större belöningscentra, har lägre nivåer av MAO, ett enzym, i blodet. 
Detta enzym har en direkt påverkan på serotoninet, vilken i sin tur ger hjärnan 
associationen till känslan av ”tillfredsställelse”. Denna enzymbrist i relation till ett 
större belöningscentra är genetiskt betingat, menar Lauritszon. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för några högskolestudenters 
alkoholvanor inom studentlivet. En bakomliggande tanke för detta val av syfte är att 
kunna förutse vilka som tenderar att äga en ökad risk för att hamna i ett alkoholbruk, 
som är ohälsosamt både fysiskt och psykiskt och som kan fortsätta för individen även 
senare i livet, då hans/hennes studier är avklarade. Om man tidigt kanske kan se vem 
som riskerar att hamna i ett ohälsosamt alkoholkonsumtionsmönster, ökar möjligheten 
att kunna sätta in stödåtgärder. Följande Frågeställningar har valts för att kunna nå 
fram till en ökad förståelse för några studenters alkoholvanor: 
 

• Hur ser studenterna på sin egen relation till alkohol? 
• Hur studenterna upplever den bakomliggande stressen i relation till sin 

alkoholkonsumtion?   
• På vilket sätt inverkar studenternas alkoholvanor på olika 

socialisationsprocesser? 
• På vilket sätt upplever studenterna alkoholen som ett stimulansmedel?  
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Metod 
 

Intervjupersoner 
I studien deltog åtta personer, varav fyra var män och fyra var kvinnor. Samtliga 
studerade på högskola, men med olika inriktningar, samt inom varierande årskurser. 
Intervjupersonerna var unga vuxna i åldrarna 20-30 år. Samtliga intervjupersoner 
deltog frivilligt i studien. En begränsning var att studenterna skulle vara 
alkoholkonsumenter. 
 
Material 
Vi valde att använda en kvalitativ design som byggde på semistrukturerade intervjuer 
med en ram bestående av teman, vilka senare åtföljdes av eventuella följdfrågor. 
Samtliga intervjuer utgick från följande teman: stress, socialisering, kamratgrupper, 
stimulans samt vana (se bilaga 1). Kvale (1997) menar att denna typ av 
semistrukturerad ”intervjuguide” hjälper både intervjupersonen och den som 
intervjuar att orientera sig fram under intervjuns gång, som en hjälp att hålla sig till 
ämnet. Som material användes en inspelningsbar mp3-spelare, vilken gick att koppla 
till datorn för att bevara ljudfiler samt lättare kunna hitta i filerna. 
 
Procedur 
Första steget var att välja ut ett antal personer, som delgavs information om vår studie 
och vad den skulle handla om. De tillfrågade på högskola (som var 
alkoholkonsumenter) fick inte ha någon tidigare relation till oss som intervjuare. 
Intervjupersonerna informerades kort om vad studien skulle fokusera på och därefter 
fick dessa meddela om de var intresserade. Ett mail (se bilaga 2) skickades därefter ut 
till de intresserade intervjupersonerna, där vi informerade dem kortfattat om vad 
studien skulle handla om och om de fortfarande ville deltaga. Samtliga åtta 
intervjupersoner gick frivilligt med på att intervjuas. Val av plats för intervju delgavs 
deltagarna i samband med att datum och tid bestämdes. Samtliga intervjuer ägde rum 
hemma hos en av författarna, vilket var ett av de förslag som gavs till 
intervjupersonerna. De andra förslagen var ”lokal på högskolan” eller hemma hos 
intervjupersonerna själva. 
Samtliga deltagare fick utskriften hemskickad och alla gav sitt godkännande. 
Intervjupersonerna erbjöds även att få ta del av den färdiga uppsatsen. Samtliga 
deltagare var intresserade av detta.   
 
Analys och tolkning 
De teman som användes i intervjuerna var stress, socialisering, kamratgrupper, vana 
samt stimulans. Dessa teman sammanfattades var för sig, inklusive de följdfrågor som 
uppkom vid respektive tema. I enlighet med Kvale (1997) kom dataanalysen att lyfta 
fram några mönster som senare kom att presenteras i diskussionsdelen. Alla intervjuer 
transkriberades ordagrant för att förenkla en vidare bearbetning av materialet och för 
att upptäcka de mönster som annars kunde ha gått förlorade. 
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Resultat 
 

Stress 
Resultatet visade överlag att intervjupersonerna kunde uppleva stress, men att de 
sällan kände att stressen var den bakomliggande faktorn för en ökad 
alkoholkonsumtion. Däremot upplevde flertalet av dem att stress kunde vara en 
bakomliggande faktor till att de faktiskt förtärde mindre alkohol. Endast en av de åtta 
intervjupersonerna ansåg att stress var en bakomliggande faktor för att konsumera 
alkohol, vilket yttrades på följande sätt: ”Men det har handlat mer om stressen och 
inte deppigheten, jag vet ju till exempel att det är jättemånga som brukar ta några 
glas vin, speciellt under tentaperioderna. Det gör nästan alla. Jag tror faktiskt att 
kanske mer än hälften av min klass är halvalkisar under den perioden.” Någon 
hanterade stressen på andra sätt, exempelvis genom att träna: ”För jag vet ju att om 
jag varit stressad eller orolig ibland blir jag nästan för full liksom, så jag dricker 
inte”. Ytterligare en intervjuperson ansåg sig hantera stressen på ett sundare sätt än att 
ta till alkoholen: ”Jag dricker betydligt mindre alkohol nu för att jag måste… jag har 
inte tid med baksmällorna för jag har så mycket pluggande.” Flertalet av 
intervjupersonerna trodde att andra studenter upplevde stress som en bakomliggande 
faktor till ökad alkoholkonsumtion. De ansåg alltså att faktorn stress var ett problem 
för andra studenter, även om de själva inte upplevde detta som en risk.  
 
Socialisering och kamratgrupper 
Socialiseringsaspekten var mycket vanlig hos intervjupersonerna. Under intervjuerna 
framkom det att socialiseringsaspekten, som bakomliggande faktor till ökad 
alkoholkonsumtion, var mycket vanlig hos intervjupersonerna. En gemensam 
upplevelse tycktes vara bland samtliga att socialisering och kamratgrupper gick ”hand 
i hand”: ”Då skulle jag vilja säga så här, att socialisering och kamratgrupp ställda 
till varandra är liksom en grej.” Intervjupersonerna tycktes alla vara överens om att 
det var lättare att lära känna nya människor med lite alkohol i kroppen. En 
intervjuperson berättade: ”Man vågar mer liksom. Och sen dras man nog med också, 
alltså jag är ju känd för att vara den där spexiga typen och då spelar man ju ännu 
mer med på det såklart! Det är nog mycket sånt jag kan få ångest av dagen efter 
faktiskt. Nu när jag säger det… jojo… så är det nog…” Någon upplevde sin identitet 
under alkoholpåverkan på ett annat sätt: ”Som att framspola sig själv lite.” Blygheten 
försvann när alkoholhalten ökade. Personen kände sig mindre trygg i olika 
kamratgrupper och kände att flaskan var ett bra alternativ i nya situationer med nya 
människor omkring sig. Det gick fortare att lära känna andra med lite alkohol i 
kroppen än vad det skulle ha varit i nyktert tillstånd. Någon nämnde 
kårorganisationen som ett sätt för att få festa: ”Umgås man med dem så blir det lätt 
att man kanske festar lite extra.” 
    Nollningen var en av högskolans socialiseringsprocesser, som inträffade då en 
student precis börjat ett program på högskolan. Någon yttrade följande: ”Under 
nollningsperioden var det kanske sex- sju gånger i veckan i alla fall. Minst!” 
Grupptrycket var ett annat objekt som framkom. Följande citat visade detta: ”Då är 
jag jättesvag. Jag brukar säga med en gång att nej, jag orkar inte, men sen vet jag ju 
att det är roligt ute och att jag kanske missar något kul. Så jag brukar alltid ändra 
mig och hänga med ut i alla fall, fast jag är jättesliten. Man vill ju träffa dem ändå.”  
Någon intervjuperson menade att det tycks som om alla kamratgrupper på högskolan  
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dricker alkohol: ”Jag har andra vänner när jag är i Skåne, det är nån enstaka som 
inte dricker. Den umgås jag med och den är nog alltid med och har lika roligt som 
oss, så därför tänker jag aldrig på det, för den är liksom full i oss andras ögon, precis 
som vi är.” En annan aspekt som framkom var att intervjupersonen kunde känna 
obehag, vid ej konsumerad alkohol, eftersom andra kunde tro att den nyktre var 
”tråkig” eller ”sjuk”, eller som ”den tråkiga typen.” Ytterligare anledningar att ej 
konsumera alkohol kunde vara graviditet och feber. 
 
Vana  
Då det gällde vanan att dricka alkohol bland studenterna som intervjuades framkom 
det att detta inträffade som ”ensamdrickande”, i grupp eller på tentafester. En 
intervjuperson nämnde: ”Att jag har alltid varit van vid att man tar lite innan man går 
ut, annars känns det fel.” De gånger denna person drack någonting ensam var det i 
”förebyggande syfte”, det vill säga om personen ifråga skulle vidare på fest senare. 
Ytterligare några intervjupersoner menade;” Kan vara så att jag öppnar en öl innan 
folket kommer,  men då vet jag att folk kommer. Men det är aldrig så att, nej nu är det 
måndagskväll och öppnar en öl och dricker liksom. Det är nog några år sen jag 
gjorde så senast.” Tentafester tycktes vara en vana som hälften av våra 
intervjupersoner utövade. Man firade en tenta eller försökte helt enkelt dricka bort det 
dåliga resultatet. Denna festlighet sågs som en belöning efter gjord tenta oavsett vilket 
resultatet var. Något gemensamt för de flesta tycktes vara att man inte ödslade 
ensamma tillfällen på att dricka alkohol. Ytterligare en person sade följande om att 
dricka ensam till vardags; ” Ja, det… då har jag i så fall hellre tagit en mellanöl, som 
inte får nån effekt. För det är ju ändå gott med öl, men jag hade inte tagit en starköl 
bara… till maten… själv.” Pardrickandet visade sig bestå i att man ”delar” en flaska 
vin till maten med sin sambo någon gång per vecka. Överlag så konsumerade 
intervjupersonerna alkohol två till tre gånger i veckan, men tycktes ändå skatta vanan 
som relativt låg. En av intervjupersonerna berättade att de två kvinnorna som 
konsumerade mest alkohol i hela klassen fick bäst resultat i skolan. Enligt utsago var 
dessa två kvinnor ute minst fem dagar i veckan och konsumerade alkohol. 
Intervjupersonen menade att deras alkoholvanor ledde till något positivt. Denna 
intervjuperson trodde att det fanns en stark koppling mellan tjejernas alkoholvanor 
och deras högre betyg.  
 
Stimulans 
Då det gällde studenternas alkoholvanor och den stimulans detta gav, visade resultatet 
att få studenter nämnde stimulans som en bakomliggande aspekt till sitt alkoholintag. 
En person reflekterade över stimulansen som en effekt av alkoholkonsumtion på 
följande sätt: ”Alltså jag blir mycket mer avslappnad och så. Fan vad gott om man 
har mycket i skolan och så, att bara få dricka och njuta. Inga problem alltså, inga 
bekymmer.” Flertalet nämnde avslappning och att få tänka på något annat förutom 
skolan för stunden; ” Ja, jag känner en helt klart positiv njutning av det. Det är så 
skönt för man slappnar verkligen av och man… om jag ligger hemma och 
tentapluggar då handlar det ju bara om att bli lite lugnare och då brukar jag dricka 
två glas vin ungefär. Tror jag. För om man dricker mer kanske man glömmer det man 
läst och så.” Personen använde sig av alkohol som ett lugnande medel, för att dämpa 
oro inför exempelvis en tentamen.  
    Sammanfattningsvis visade resultatet att de flesta av intervjupersonerna nämnde  
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socialisering och kamratgrupper mest av de fem temana. Endast en intervjuperson 
ansåg att stress var en bidragande aspekt till sin egen alkoholkonsumtion. 
Föreliggande studie visar sammanfattningsvis att endast en bråkdel av de intervjuade 
deltagarna anser att faktorn stress ligger bakom deras alkoholkonsumtion. Det tycks 
snarare vara socialiseringen som styr studenterna in på förtärandets bana i 
kombination med kamratgrupperna, då intervjupersonerna anser dessa två ovan 
nämnda faktorer gå, som en del av dem uttryckte det, ”hand i hand”. 
     Även om våra undersökningspersoner inte anser sig vara storkonsumenter, tycks 
de tro att övriga studenter omkring dem konsumerar mer än vad de själva gör. Under 
föreliggande studies intervjuer, har det framkommit att intervjupersonerna själva inte 
upplever det som särskilt ofta, att konsumera alkohol två till tre gånger i veckan.  
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för några högskolestudenters 
alkoholvanor inom studentlivet. Studien baserades på följande frågeställningar: Hur 
ser studenterna på sin egen relation till alkohol? ; Hur studenterna upplever den 
bakomliggande stressen i relation till sin alkoholkonsumtion? ; På vilket sätt inverkar 
studenternas alkoholvanor på olika socialisationsprocesser? ; samt; På vilket sätt 
upplever studenterna alkoholen som ett stimulansmedel?  
 
Rädsla 
Socialpsykologer (Cialdini & Trost, 1998; ref. i Gilbert, Fiske & Lindzey, 1998) anser 
att konformitet uppstår av två anledningar, dels att man vill bli omtyckt, dels att man 
vill ha rätt. Att vilja ha rätt beror på hur väl man anser sig känna kamratgruppen eller 
hur säker man är på sitt eget omdöme (Taylor, Peplau & Sears, 2002). De intervjuade 
personerna påvisar starka olikheter i sitt drickande beroende på hur väl de känner den 
kamratgrupp de förtär alkoholen med. Bidragande faktorer för konformitet däremot 
tycks vara gruppens storlek, samt gruppens enhällighet. Föreliggande studies 
intervjupersoner påverkas lätt att dricka alkohol om de blir ”uttjatade” på krogen eller 
om andra dricker på tillställningen där de befinner sig. Även individens engagemang 
till gruppen (Forsyth, 1999; ref. i Taylor med flera, 2002) är en annan aspekt som 
socialpsykologin nämner. Detta påvisas i föreliggande studie då intervjupersonerna 
under ”nollningen” till högskolan konsumerar en hel del mer alkohol än vad de annars 
skulle göra. Även inom studentrelaterade organ ökar alkoholkonsumtionen nämnvärt. 
Hur individuell personen anser sig vara i relation till gruppens övriga medlemmar är 
en faktor som Whitney, Sagrestano och Maslach (1994) belyser. Intervjupersonerna i 
föreliggande studie konsumerar således olika beroende på vilken kamratgrupp de 
befinner sig i. Då det kommer till aspekter som uteslutning och ensamhet finns en 
rädsla för att inte bli omtyckt (Taylor med flera, 2002), vilket innebär att individen har 
en önskan att nå socialt gillande. Det finns en rädsla att bli utesluten ur gruppen om 
man inte uppnår de normer som gruppen står för. Intervjupersonerna i föreliggande 
undersökning tycker att det kan vara svårt ibland att vara nyktra i sociala 
sammanhang, om andra förtär alkohol, och menar vidare att de gärna förbereder sig 
med ursäkter redan innan tillställningen om varför alkohol inte förtäres.  Det tycks 
finnas en rädsla för att vara den ”udda” personen, det vill säga att vara nykter. 
Rädslan kan grunda sig i att riskera att vara tråkig inför gruppens övriga medlemmar. 
I enlighet med Eriksons utvecklingsteori (Erikson, 1963; ref. i Shaffer, 2005) skulle  
 
        8 



 
 

 
 

föreliggande studies intervjupersoner kunna befinna sig i det stadium som kallas för 
”intimitet versus isolation”. Det innebär att individens känsla av intimitet skulle 
grunda sig i individens framgång av att bygga nära relationer. Intervjupersonerna i 
föreliggande studies främsta mål skulle kunna vara att bygga nära relationer till andra, 
då socialisering ter sig mycket viktig under dessa år, i enlighet med Erikson. Det 
gäller här att bygga en känsla av samhörighet för den unga vuxna, vilket i enlighet 
med föreliggande studie resulterar i umgängeskravet/ att ”passa in”. 
    Leifman med flera (1995) har med hjälp av självrapportering kommit fram till att 
särskilt pojkar med ett högt alkoholintag känner sig mer utanför än de pojkar som 
dricker mer medelmåttigt. Vidare visar undersökningen att pojkarna med högt 
alkoholintag även upplever mer osäkerhet. Dessa självrapporter är utformade för att 
undersöka den upplevda osäkerheten och utanförskapskänslan i relation till just 
alkoholintag. Detta skulle säga oss utifrån våra intervjupersoner, att de upplever sig 
själva som relativt säkra. Våra manliga intervjupersoner konsumerar överlag alkohol 
ett par, tre gånger i veckan, men upplever inte själva att de skulle ha något problem 
med att inte konsumera alkohol på tillställningar som erbjuder denna möjlighet. Deras 
anledning till att de väljer att konsumera alkohol istället för att vara nyktra, är för att 
de upplever att de har det roligare med lite alkohol i kroppen. Även kvinnorna tycker 
sig ha det roligare med lite alkohol i kroppen. Dessa måste däremot ha ursäkter redo 
för kvällen inför de andra festdeltagarna om de skulle hålla sig nyktra, vilket de 
intervjuade männen inte tycktes reflektera något särskilt över. 
 
Socialisering 
Då det kommer till studentrelaterade sammankomster, dricker intervjupersonerna mer 
alkohol under den nollning som sker i början av studieperioden än vad de annars 
vanligtvis förtär. Detta tror majoriteten av de intervjuade, kan bero på att man äger en 
viss identitet som student och på något sätt måste nå upp till denna självuppfyllande 
profetia. Nationsfester och så kallade ”gasquer” tycks vara de tillställningar där det 
konsumeras en hel del alkohol. Baer med flera (1999) visar att deltagarna ofta 
skattade sina vänner som drickande mer alkohol än vad de egentligen själva gjorde. 
Föreliggande studies intervjupersoner ”rättfärdigar” sin konsumtion med ”de andra 
gör det”, vilket innebär att intervjupersonerna själva inte behöver känna att de står 
utanför ”normaliteten”, som tycks infinna sig vid studenters alkoholkonsumtion. 
Känslan av ”ett generaliserande själv” uppstår redan i skolåldern menar Havnesköld 
och Risholm-Mothander (2002), vilket ligger till grund för individens framtida 
uppträdande inom kamratgruppen. Under studentlivet måste individen socialiseras in i 
en ny typ av kamratgrupp (studenter), vilket gör att deras självbild ibland måste 
omformas/ anpassas för att kunna passa in. I studentgruppen är normen att bruka stora 
mängder alkohol under festerna. Talar man överlag om sociala normer kan man utläsa 
att det finns delade regler och förväntningar, som gruppmedlemmarna bör uppnå 
(Hechter & Opp, 2001; ref. i. Shaffer, 2005). Den sociala statusen hos 
gruppmedlemmarna visar att en del personer inom gruppen har mer inflytande än 
andra. Vår slutsats av detta är, att dessa intervjupersoner kanske har en högre status 
inom gruppen, vilket innebär att de själva inte var individer som påverkades av de 
andras normer och grupptryck. Intervjupersonerna konsumerade överlag alkohol 
ganska ofta och en del även mycket. De tycktes själva inte se sin alkoholkonsumtion 
som särskilt abnormal, utan rättfärdigade dryckesmönstret med att de övriga 
studenterna också konsumerade en hel del. Oavsett vad studenterna hade bestämt  
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angående kvällen, tycktes de inte vara särskilt svårövertalade till att gå ut och ”festa”. 
När de väl gick ut så blev en naturlig följd av detta att de konsumerade alkohol 
eftersom de förknippade detta med fest. Även om personen ifråga inte var särskilt 
sugen på alkoholhaltig dryck, var den naturliga följden ändå att personen beställde 
alkohol och drack den. 
      
Flykt 
Molin (1983) skriver att då individen utsätts för en psykisk påfrestning, flyr individen 
in i ett missbruk för att döva den bakomliggande ångest som uppstår i dennes vardag. 
Både Lalander (2001) och Lindberg (1998) håller med om att hade en person befunnit 
sig i sin tonårsperiod så hade denne person varit i en identitetskris som kanske hade 
varit svår att lösa i framtiden. Åberg (1996) kallar detta för ett ”krisdrickande”, vilket 
innebär att då personen inte äger förutsättningar för att möta en pågående kris, i detta 
fall stress, leder detta in på en typ av identifiering, vilken sker med den sociala 
omgivningen. Åberg (1996) talar om hur en person konsumerar alkohol för att i vissa 
fall bedöva sin smärta eller för att utnyttja den lugnande effekten. 
     Stress kan också grunda sig i personens ”bakfylla”, vilken ligger som hinder för att 
kunna utföra vardagens krav dagen därpå. Detta leder personen in på att känna av 
ytterligare stress, då resurserna inte riktigt vill räcka till. Rent spekulativt menar vi att 
detta blir en paradox, då alkoholen samtidigt som den ska agera medicin även agerar 
som bakomliggande syfte till själva medicineringen. Med andra ord, en ond cirkel 
uppstår. Söderpalm (2009) redogör för att stress gör att personer konsumerar mer 
alkohol. Hennes slutsats är att den ökade kortisolhalten leder rent biologiskt till att de 
deltagare hon undersökte ville konsumera alkohol, då de kände ett ökat sug efter 
stressdämpande substanser. af Klinteberg (2005; ref. i Bonnier, 2006) menar att 
människan under en uppstående stressituation handlar på impuls, vilket möjligen 
skulle kunna förklara en intervjupersons förmåga att inte vilja/ kunna se 
morgondagens konsekvenser. Beteendet att dricka som flykt tycks indikera, i enlighet 
med föreliggande studie, att intervjupersonerna blir ”tvungna” att konsumera en större 
alkoholmängd, kanske just för att kunna fly. Vår egen reflektion blir att vid fest 
tycktes de inte behöva konsumera lika mycket. Det verkade som om de 
intervjupersoner som drack för festandets skull kunde ta det lugnare med alkoholen. 
En slutsats vi drar av detta är att dessa individer behöver en mindre mängd alkohol för 
att socialisera sig än vad de behöver för att fly undan vardagen.  
 
Genus 
En olikhet som visar sig ganska uppenbar i föreliggande studie handlar om alkoholen 
som en ovana. Hälsoaspekten i relation till alkoholkonsumtion nämndes också. 
Kvinnorna tycktes resonera om värdet i att dricka utifrån kaloriaspekten. En av de 
fyra kvinnorna valde bort ”glaset med vin till maten”, enbart på grund av de onödiga 
kalorierna. Resten av kvinnorna hade kalorierna och osundheten i bakhuvudet, men 
drack i alla fall lite som de ville, även om några kunde ”hoppa över maten” för att få 
en ”fylla snabbare” och därmed missa ett par onödiga kalorier.  Ingen av de 
intervjuade männen i föreliggande studie ägnade en tanke åt att räkna kalorier, 
däremot kunde de reflektera över andra hälsoproblem som påverkade deras drickande, 
såsom ”lite problem med magen”.  En man talade om att ”skippa alkoholen” för 
skolan och träningens skull. Då handlade det mer om att han ville orka med träningen  
och skolan än om de extra kalorier hans kropp tillägnades genom  
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alkoholkonsumtionen. Männen i föreliggande studie tenderar att dricka öl, vilket ofta 
innehåller en mindre mängd alkohol, medan kvinnorna föredrar drinkar och vin.  
Kvinnorna har överlag svårare att under sociala sammanhang vara nyktra, utan att ha 
ursäkter redo till övriga festdeltagare. Männen dricker oftare för sin egen skull för att 
kunna slappna av. Kvinnorna i föreliggande studier låter sig ”tjatas ut” på festligheter, 
utan att äga någon större motivation till det. Kvinnorna räknar oftare kalorier, medan 
detta inte var ett bekymmer för någon av männen. Personliga stereotyper inom 
socialpsykologin (Taylor, Peplau & Sears, 2002) är våra egna tankar om män och 
kvinnor och hur könen, ska bete sig. Kulturella stereotyper uppstår då vi i media och 
religion matas med ”profetior” om hur vardera kön bör framställas. Sverige är ett land 
som är relativt liberalt till alkoholkonsumtion. Kanske kan man dra slutsatsen att 
vilken typ av alkohol som konsumeras (särskilt hos kvinnorna) säger vem du är. 
Media säger oss att det inte är riktigt fullt ut acceptabelt för ”en fin” flicka att dricka 
något så manhaftigt som öl. Kvinnorna i vår studie konsumerar inte öl. De 
konsumerar drinkar och vin. Männen i föreliggande studie konsumerar öl och sprit. 
Här benämns inte spriten som ”drinkar”, utan som sprit.  Rent spekulativt visar 
föreliggande studies resultat på att alkoholkonsumtionen hos de intervjuade åtta 
personerna troligen mer tycks bottna i festdrickande än i flyktbeteende. Endast en 
intervjuperson av åtta, ansåg sig dricka som en ”verklighetsflykt” från vardagen, 
medan de andra intervjupersonerna mer associerade sin alkoholkonsumtion till fest 
eller som en faktor för att främja socialiseringsprocessen. Samtliga är överens om att 
alkoholen har en positiv inverkan på deras sociala liv, samt att de upplever en såväl 
psykisk som fysisk njutning av att konsumera alkohol.  
    I framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka andra parametrar än de 
vi nämnt som bidragande faktorer till ökad alkoholkonsumtion. Vi skulle vilja förstå 
den situationsbaserade konsumtionen av berusningsdrycker än mer. Vi skulle också 
vilja se forskning som fokuserar på eventuella könsskillnader, vilket man kan se 
mellan kvinnligt och manligt drickande, både då det gäller vilken typ av alkoholhaltig 
dryck de konsumerar, samt när och i vilka situationer de konsumerar alkohol. 
Kulturella skillnader är också något som man kunde forska mer om, det vill säga 
subkulturer mellan olika typer av ”kamratgrupper”, eller mellan stadsbor och icke 
stadsbor. 
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                                          Teman vid intervjuer 
 
 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 
 

 
 

 
    Bilaga 2. 

Halmstad 11/09. 
 
Information om intervjun. 
 
 
Hej! 
 
Våra namn är Emma Johansson och Maria Löfgren-Gustafsson och vi studerar 
psykologi här på högskolan i Halmstad, med mål att bli gymnasielärare inom detta 
ämne samt inom ämnet svenska. Vi håller just nu på att skriva en c-uppsats om 
studenternas relation till alkohol här på högskolan i halmstad. Vårt syfte med studien 
är att se till vilka faktorer det kan vara som gör att studenter konsumerar alkohol. 
Denna uppsats kommer vi att basera på ett antal intervjuer, där vi hoppas att även Du 
vill medverka. 
Vi vore tacksamma om Du skulle vilja ge oss din tid genom att medverka under en av 
dessa intervjuer. Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca en halvtimme och med 
Din tillåtelse kommer intervjun att spelas in via röstupptagning. Du kan givetvis 
närsomhelst avbryta intervjun och allt intervjumaterial kommer givetvis att vara 
konfidentiellt. Detta material kommer enbart att användas till denna c-uppsats. 
Ingenting under intervjun är några måsten utan Du besvarar de frågor som 
uppkommer så bäst Du kan, eller vill. 
Du är välkommen att kontakta oss för eventuella frågor angående intervjun. 
 
 
Maria Löfgren-Gustafsson  Tel hem: XXX-XX XX XX. 
     Mobil: XXXX-XX XX XX 
     Mail: mail@hotmail.com 
 
Vår handledare heter Lotta Linge 
Lektor i psykologi vid 
Högskolan Halmstad   Tel arbete:035-16 72 58. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Emma Johansson och Maria Löfgren-Gustafsson. 
     
 


